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

Tom dwunasty „Miscellaneów” zawiera artykuły, rozprawy, przyczynki obejmujące chronologicz
nie swym zasięgiem zagadnienia śląskoznawcze od XV wieku -  aż do czasów współczesnych.

Dwa pierwsze artykuły prezentują tematykę językoznawczą: D. Ostaszewska omawia słownik ślą
skiego przyrodnika -  Jana Stańki zwracając uwagę na jego wyjątkową wartość także jako informato- 
rium o roślinach, które już zaginęły; natomiast A. Kowalska charakteryzuje terminologię administra- 
cyjno-prawniczą w „Księdze miejskiej” Mysłowic, formułuje wnioski o przewadze latynizmów nad 
słownictwem rodzimym, czeskim, niemieckim.

Do jubileuszu Mickiewiczowskiego w 1998 nawiązuje tekst Cz. Mykity-Glensk ukazującej zwią
zane z Wrocławiem szlachetne inspiracje w krzewieniu kultury Mickiewicza na Śląsku. Tematykę li
teraturoznawczą podejmuje także W. Janota w drobnym lecz cennym przyczynku na temat roli Ada
ma Asnyka w rozwoju oświaty ludowej na Śląsku. Artykuł M. Pawłowiczowej o cieszyńskich dru
kach religijnych w XIX wieku wiąże się z coraz chętniej podejmowaną problematyką kultury literac
kiej o charakterze wyznaniowym, dotąd w pracach śląskoznawczych raczej pomijaną a stanowiącą 
ważne i bogate pole badawcze.

Krystyna Kossakowska-Jarosz prezentuje przykłady czytelniczych wyborów Ślązaków na przeło
mie XIX i XX w. dostrzegając w nich dokumenty nie tylko polskiej świadomości narodowej ale i prawideł 
wolnego rynku. Z tym samym okresem wiąże się rozprawa J. Lyszczyny o J.N. Jaroniu jako poecie 
Młodej Polski, w której badacz ukazuje jak śląski twórca nawiązywał literacki dialog ze swoją epoką 
i jak jego twórczość wytrzymuje konfrontację z innymi autorami tego czasu.

W nowy obszar badawczy wkracza też Agnieszka Stempień penetrująca polskie bibliografie bieżą
ce z początku XX wieku w poszukiwaniu silesiaków. Tak się złożyło, że ten okres czasowy był dotąd 
w opracowaniach pomijany, stąd też rekonesansowy charakter szkicu.

Joachim Glensk podjął nieopracowany dotąd problem nadzoru nad polską prasą Śląska Cieszyń
skiego w latach 1900-1918 dokumentując go bogato odkrytymi przez siebie archiwaliami. Praso
znawczego a zarazem wyznaniowego zagadnienia dotyczy też szkic M. Łoboz już wcześniej podej
mującej badania nad „Głosem św. Franciszka” i sytuującej go na całym obszarze śląskiego czasopi
śmiennictwa. E. Fonfara natomiast w swym szkicu omawia znaczenie publicystyki pedagogicznej 
Gustawa Morcinka ogłaszanej na łamach „Miesięcznika Pedagogicznego” ukazując jej aktualność za
równo w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej.

Charakter wybitnie źródłowy posiada tekst M. Pałaszewskiej publikującej listy Zofii Kossak do 
Stanisława Maykowskiego i Juliusza Balickiego -  znanych autorów czytanek z międzywojnia, gdy 
autorka Nieznanego kraju mieszkała na Śląsku Cieszyńskim. Źródłową wartość posiada również arty
kuł D. Sieradzkiej wydobywającej z zasobów Archiwum Państwowego w Katowicach dokumentację 
do dziejów teatrów ludowych na Górnym Śląsku w latach 1922-1939.

Rozprawa H. Andrzejczak wprowadza problematykę folklorystyczną analizując sposoby istnienia 
motywu Meluzyny w podaniach ludowych oraz tekstach literackich. Tak więc novum prezentowane
go tomu stanowią nowe zagadnienia będące zarazem dowodem, jak wiele jeszcze spraw i tematów 
śląskich czeka na swoich odkrywców.

Ten tom zawiera też pożegnanie zmarłego profesora Edmunda Rosnera -  autora od wielu lat 
współpracującego ze „Śląskimi Miscellaneami”.

Całość zamyka sprawozdanie z międzynarodowej konferencji poświęconej Wilamowicom -  miej
scowości stanowiącej fenomen socjologiczny i narodowościowy w Europie.

Krystyna Heska-Kwaśniewicz





D A N U T A  O S T A S Z E W S K A
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i

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

Na tle niewielkich zasobów z zakresu leksykografii, które w spuściźnie pozostawiło pol
skie średniowiecze, szczególną rolę przypisać trzeba rękopiśmiennemu słownikowi śląskie
go Polaka Jana Stańki.

O samym autorze słownika niezbyt wiele wiemy. Te informacje, które się zachowały, 
przekazał głównie J. Rostafiński we Wstępie do I tomu dzieła zatytułowanego Symbola ad 
historiam naturalem medii aevi (w drugim tomie zamieszczony został przedruk rękopisu), 
trochę wiadomości dodaje M. Kamecka, S. Urbańczyk i A. Spólnik1. 1 tak wiadomo jedy
nie, iż Jan Stańko pochodził ze Śląska i do roku 1470 piastował stanowisko kanonika wro
cławskiego. O tym, jak ceniono ówcześnie profesjonalną medyczną wiedzę Jana Stańki 
świadczy fakt, iż właśnie w roku 1470 została mu przydzielona funkcja lekarza Kapituły Kra
kowskiej. Kanonik wrocławski opuścił Śląsk i udał się do Krakowa -  zaświadcza o tym wpis do 
metryki uniwersyteckiej, potrzebny do podjęcia praktyki lekarskiej w kraju. W niedługim cza
sie został kanonikiem krakowskim, a także otrzymał tytuł lekarza królewskiego2.

Zdaniem Rostafińskiego Jan Stańko wyróżniał się także jako przyrodnik i nie tylko w kraju, 
ale także w całej Europie3. Znawstwo fauny, a zwłaszcza flory -  przede wszystkim krajo
wej -  poświadcza samo dzieło, czyli zestawiony słownik, któiy pochodzi z lat 1465-1472. 
Takie datowanie pozwala ustalić -  stwierdza M. Kamecka -  znak wodny papieru oraz 
umieszczona w tekście data ukończenia rękopisu4, natomiast o czasie i samym sposobie 
zbierania i gromadzenia materiału nazewniczego niewiele można orzec.

Podobnie S. Urbańczyk, odnotowując niezwykłość na ówczesne czasy słownika Jana 
Stańki, pośrednio wskazuje na rozległość wiedzy śląskiego przyrodnika. Zgromadzone tu 
nazwy roślin i zwierząt -  podkreśla uczony -  przewyższają liczebnością nie tylko wszyst
kie poprzednie dzieła, ale nawet bogate słowniki drukowane w połowie XVI wieku. 
„Świadczy więc Stańko o tym, że kultura polska już doganiała, a nawet tu i ówdzie przega
niała kulturę narodów zachodnioeuropejskich”5.

Słownik Stańki wprawdzie uznać trzeba za kopię bądź przeróbkę łacińskiego dzieła przy
rodniczego Benedykta Partusa, niemniej jednak „pod piórem” polskiego zbieracza łacińskie 
antibolomenum stało się przeróbką znacznie wzbogaconą. Otóż, pierwowzór -  jak sądzi 
Rostafiński -  zawierał jedynie spis minerałów i roślin, który Stańko uzupełnił i znacznie

1 Por.: J. Rostafiński: Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Kraków 1900, t. 1, s. IX -X I; M. Karnecka: 
Słownik Jana Stańki -  najbogatszy zabytek przerodniczy średniowiecza. „Rozprawy Komisji Językowej W TN” 
X(1976, s. 119-123); S. Urbańczyk: Słowniki i Encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność. Kraków 1991, s. 17; 
A. Spólnik: Nazwy polskich roślin do X VIII wieku. Wrocław 1990, s. 8; idem: Źródła do badań nad polskim  słow
nictwem botanicznym. W: Dialektologia, onomastyka, stylistyka. M ateriały z sesji naukowej w 80-lecie urodzin 
prof. draE. Pawłowskiego. Kraków 1984, s. 19.

2 Por.: M. Kamecka: S łow nik..., s. 120.
3 Por.: J. Rostafiński: Sym bola ..., s. 1, s. X,
4 Por.: M. Kamecka: S łow nik..., s. 120.
5 Por.: S. Urbańczyk: Słow niki..., s. 17.
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poszerzył o zbiory nazw roślin i zwierząt krajowych. Wystarczy przejrzeć słownik, by za
uważyć znamienną jego właściwość -  niemalże każda nazwa łacińska ma tutaj więcej niż 
jeden odpowiednik polski. Terminy polskie pojawiają się w słowniku jako glosy obok nazw 
łacińskich. Powstałe w ten sposób rejestry zawierają niejednokrotnie kilka, a nawet kilka
naście wariantywnych określeń w języku polskim, znanych średniowiecznemu przyrodni
kowi. Dzięki temu zbiór Stańki stał się pierwszym, bogatym źródłem leksyki terminolo
gicznej: przyrodniczej i w pewnym zakresie medycznej, przewyższając, jak zostało wska
zane, nawet późniejsze prace tego typu. Podaje się, iż w ogólnej sumie 1828 polskich haseł 
zgromadzonych przez Stańkę aż 725 to wyrazy, które nie występują w innych źródłach do 
połowy XVI wieku, a na dodatek, wśród tych, które występują także w innych zabytkach, 
znaczną część po raz pierwszy zapisał Stańko6.

Dotyczy to zwłaszcza przeważającego w tym zbiorze nazewnictwa botanicznego. Fakt 
takiej przewagi pozwala sądzić, że XV-wieczny słownik Jana Stańki powstał głównie dzię
ki ówczesnym zainteresowaniom ziołolecznictwem. Wskazuje na to zgromadzona w nim 
(oczywiście dotyczy to również dzieła łacińskiego) leksyka, stanowiąca przede wszystkim 
nazwy roślin leczniczych. Ponadto temu celowi podporządkowany został także dobór 
słownictwa pozostałych dyscyplin: zarówno nazwy zoologiczne, jak też nazwy z zakresu 
mineralogii przywołują w większości te obiekty, które pośrednio lub bezpośrednio z lecz
nictwem były powiązane i lecznictwu służyły. Dodać trzeba, iż Rostafiński identyfikuje 
z rękopisu 533 rośliny (w tym 433 dziko rosnących w kraju i 90 zagranicznych)7 co, ze 
względu na dużą synonimiczność określeń odnoszących się do tej samej rośliny, spowodo
wało, iż właśnie terminologia botaniczna wypełnia w większości zawartość omawianego 
słownika. Słownictwo botaniczne stanowi zatem reprezentacyjną dla słownika warstwę 
terminologii, odzwierciedlającą także wszystkie charakterystyki procesów nominacyjnych 
znamionujących średniowieczny etap rozwoju nomenklatury przyrodniczej.

Słownik stanowi ciekawy materiał badawczy z dwu choćby powodów. Po pierwsze: 
zgromadzone tu nazwy to najstarszy zbiór słownictwa specjalistycznego reprezentującego 
określone dyscypliny wiedzy. Jest to zatem zbiór odzwierciedlający początkowy etap 
kształtowania się zasobu terminologicznego, co jest tym bardziej cenne, iż średniowiecze 
nie pozostawiło przekazów tekstowych w języku polskim z zakresu żadnej dziedziny na
ukowej. I po drugie: zebrane nazewnictwo pozwala wyinterpretować zamknięty w słowach 
obraz świata i ustalić na tej podstawie, w jaki sposób człowiek postrzegał otaczającą go 
najbliższą rzeczywistość.

Jak już zostało zasugerowane słownik jest pierwszym zachowanym zbiorem leksyki spe
cjalnej, której należy przypisać status terminologii, bo chociaż w większości zgromadzone 
nazwy różnią się znacznie od współczesnej terminologii używanej w naukach przyrodni
czych, to jednak służyły one wówczas nominacji tych samych obiektów, którymi zajmuje 
się dzisiejsza nauka.

To prawda, że odnotowane średniowieczne nazwy roślin nie są jeszcze tak ściśle i jedno
znacznie przypisane swoim denotatom -  z jednej strony te same nazwy oznaczają różne ro
śliny, z drugiej zaś są to ciągi różnych synonimicznych określeń odnoszących się do tego 
samego obiektu8 -  ale też słownik prezentuje przednaukowy etap ich funkcjonowania.

Z tymi samymi określeniami spotykamy się wówczas, gdy oznaczane rośliny wykazują 
jakieś podobieństwo, tożsamą lub zbliżoną cechę wyglądu zewnętrznego bądź charaktery
zuje je ta sama właściwość. Powtarzające się nazwy mogą tworzyć również skupienia ter

6 Por.: M. Kamecka: Słow nik..., s. 120.
7 Por.: J. Rostafiński: Sym bola..., s. 44; też A. Spólnik:N azw y..., s. 8.
8 Por.: D. Ostaszewska: Wariantywnośi oznaczeń jako  wskaźnik wczesnego stadium kształtowania się polskiej 

terminologii botanicznej. „Prace Językoznawcze”. T. 24. Katowice 1996, „Prace naukowe Uniwerytetu Śląskiego 
nr 1557”, gdzie znajduje się również literatura naukowa odnosząca się do zagadnień terminologii.
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minologiczne. Oto na przykład: wśród synonimów nazw roślin, które w dzisiejszej botanice 
opatrzone są terminami ‘sitowie leśne’ i ‘przytulia czepna’ w XV-wiecznym słowniku po
jawia się to samo określenie ostrzysz a jako wspólna nazwa współczesnej ‘turzycy’ 
i ‘przytulii’ wymienione zostaje określenie ostrzyca. Nazwa słunecznik odnosi się do kilku 
roślin: znajduje się ona wśród synonimicznych nazw ‘cykorii’ i ‘tawuły’, także jako skład
nik skupienia terminologicznego: leśny słunecznik określa ‘posłonka’, natomiast w postaci: 
Maryje słunecznik odnosi się do ‘pięciornika rozłogowego’. Właściwość roślin, których sok 
przypomina mleko dala podstawę jeszcze większej liczby skupień terminologicznych ze 
składnikiem mleko, którymi w średniowieczu nazywane były różne rośliny: żółty mlecz to 
‘glistnik jaskółcze ziele’, świni mlecz to ‘mlecz kolczasty’, krowi mlecz to ‘mlecz zwyczaj
ny’, wilczy mlecz i psi mlecz to ‘wilczomlecz’. Maryje mlecz to ‘ostropest plamisty’, a po
jedyncze określenie mlecz to ‘mniszek pospolity’. Jak widać, niektóre określenia pełnią 
w skupieniach terminologicznych rolę wyznacznika gatunku.

W zakresie zestawionych w analizowanym słowniku nazw roślin obserwuje się także 
zjawisko odwrotne -  liczne przykłady synonimiki. Szeregi synonimów mogą być dwu-, 
trój- i nierzadko więcej składnikowe. O synonimii decydowało współwystępowanie nazw 
rodzimych i zapożyczonych z różnych języków, w tym także kalk strukturalnych, czyli tzw. 
synonimów dokładnych, których w słowniku jest wiele. Przykładowo wymieńmy kilka 
zbiorów z terminami zapożyczonymi w swoim składzie: strzelne korzenie /  bazylika (łac. 
basilicum) ‘czyścicą drobnokwiatowa’; kozłek / koźlik / waldrian (niem. Baldriań) ‘kozłek 
lekarski’; krostawiec / żywiec / rannik / zankiel (łac. sanicula poprzez niem. Sanikel) ‘żan- 
kiel zwyczajny’; szczygiełki / przymiotnik / prosiany kwiat / chrobacznik / krzyżaciec / krzy- 
żewnik (dwie ostatnie formy Rostafiński łączy z niem. Kreutzwurtz, Kreutzkrauf) ‘starzec 
zwyczajny’. Podkreślić trzeba fakt uderzającego w analizowanym zbiorze nagromadzenia 
przede wszystkim nazw czeskich -  nieraz obok polskich pojawiają się dwa odpowiedniki 
czeskie, sporadycznie nawet więcej, niekiedy nazwa czeska współtworzy skupienie termi
nologiczne. W większości przypadków przyswajane bohemizmy zachowują właściwą języ
kowi czeskiemu fonetykę i morfologię, przystosowanie do polskiego systemu dokonuje się 
rzadziej, nieraz obecne są obydwie postaci: bylica / czrnobyl ‘bylica pospolita’; powoj / 
swlak ‘wiciokrzew przewiercień’; horzec / królewna ‘goryczka kropkowana’; nocstrzek 
polny / orzeszki / medownica ‘nostrzyk żółty’; kędzierzawieć / kręciwój /  hordowit ‘ślaz kę
dzierzawy’; ostrzysz / ostrzyca / wieżel ‘przytulia czepna’; łopian / horzki lupen ‘łopian 
większy’; podbiał l biał mech / sladki lupen ‘podbiał pospolity’; języczki / kopiczki / palicz
ki / włoczanki / zazżydur / dluhi listek ‘babka lancetowata’; starczek / owczy rzepik / parzy- 
dło / medwice korzeń ‘rzepik pospolity’; skoczek / tyrstek / trstel: kołowrociec / nastolnik / 
sosnka / kolowratec ‘wilczomlecz’; żywokost / huse nóżka / swalnik ‘żywokost lekarski’; 
lubszczek / libez ‘lubczyk ogrodowy’; wężowiec / czyrłacz / czekadlnik / jadek ! stulich / 
stulicz / hadek / hodowka / hodowe ziele ‘rdest wężownik’, i inne.

O synonimii decyduje również współwystępowanie nazw własnych z nazwami pospoli
tymi (zarówno polskimi, jak też zapożyczonymi), często takie szeregi są bardzo długie: 
nesztowice korzenie / pięciparcica / zajęcza stopka / Maryje słunecznik ‘pięciornik rozło
gowy’; ostropezd I ostropystro / Maryje mlecz / wiele koło ‘ostropest plamisty’; Maryje 
kroyidłko / koziachta / koziadrzyszcz / koziankr, kropidło s. Jana / rozbi kamień / przedrzy 
kamień / czerwnik / myszy ogon / tuzebnik I tesznik ‘tawuła’; ilnica / Maryje len I dziki len I po
lny len / Maryje kwieciec / Maryje kwiat / czyścicą / czyściec Maryje ‘lnica pospolita’, i inne.

Ponadto wariantywność współtworzą nazwy zróżnicowane terytorialnie, czyli tzw. tauto- 
nimy terytorialne. Takich wariantów słownik przytacza wiele. I co ciekawe, w podobnych 
zestawieniach odzwierciedlone są często różnorodne cechy tej samej rośliny. Przytoczmy 
dla przykładu rejestr nazw odnoszących się do rośliny, którą współcześnie określa się ter

9 Por.: J. Rostafiński: Sym bola .. t. 1., s.; por. też objaśnienia zawarte w pozycji A. Spólnik: N azw y...
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minem ‘chaber bławatek’ zamieszczonych w XV-wiecznym słowniku: bławat, chaber, 
głowacz, modrak, szczotar -  wszystkie średniowieczne odpowiedniki znane są współcze
snym gwarom polskim. Dodać przy tym trzeba, iż znaczna część takich synonimów nie do
trwała do czasów nam współczesnych -  nie znają ich nawet gwary.

I wreszcie, o synonimii średniowiecznej terminologii botanicznej decyduje współwystę
powanie nazw derywowanych w zakresie jednej kategorii onomazjologicznej -  wariantyw- 
ność tworzą wówczas nazwy odzwierciedlające tę samą cechę, np.: kosmatki / włochaciny / 
włochyni /  mychenie / wieprzyny ‘porzeczka agrest’ -  nazwy odzwierciedlają włochatość 
agrestu; żółty mlecz / złotnik I złotokwiat / złotowłos ‘glistnik jaskółcze ziele’ -  nazwy 
wskazują kolor; kocanki / kocanek / kocie mądzie / pleśniwiec ‘kocanki piaskowe’ -  nazwy 
nawiązują do koloru i kosmatości rośliny; miechowice /  bobienki / bobonki /  moszonek / 
moszonki /  oponiec /  pepeniec / popiniec / poponiec / tobołki / wisienki ‘miechunka rozdęta’
-  wszystkie synonimy nawiązują do mieszkowatego okrycia owocu rośliny, i inne.

Podkreśla się, iż właśnie synonimia, ale też homonimia i polisemia są typowymi znamio
nami wczesnego stadium krystalizowania się systemu terminologicznego każdej nauki. 
Jedno pojęcie specjalne może mieć nawet kilkanaście odpowiedników nazwowych zarówno 
utworzonych samodzielnie na wzór terminów innych dyscyplin bądź też w całości zapoży
czonych1 -  zauważa A. Starzec, omawiając terminologię stosunkowo nowej dyscypliny, 
jaką jest motoryzacja. W botanice (czy szerzej przyrodoznawstwie) synonimię, homonimię 
czy polisemię nazewnictwa odnoszącego się -  jak to naocznie dokumentuje słownik Stańki
-  do wczesnego etapu istnienia tej nauki warunkują inne względy. Wariantywność nazw 
gatunków roślin zgromadzonych przez Stańkę motywuje najogólniej ten fakt, iż zbiór gromadzi 
różnorodne słownictwo zarówno pod względem historycznym, jak też geograficznym.

Mimo tak wielkiego zróżnicowania, nazwom zgromadzonym w słowniku przypisać należy 
status terminologii, bowiem -  jak współcześnie w botanice -  wszystkie one służą takiej nomina
cji, która wyodrębniając obiekt, sytuuje go jednocześnie w grupie innych, reprezentujących daną 
dyscyplinę. Terminologiczność omawianego słownictwa podkreślają także i te fakty, iż wiele 
nazw przywołanych przez Stańkę pojawia się w późniejszych (XVI- i XVII-wiecznych) zielni
kach: Stefana Falimierza, Hieronima Spiczyńskiego, Marcina Siennika, Marcina z Urzędowa, 
Szymona Syreniusza; ponadto część z nich przejęła współczesna botanika. Oczywiście oma
wiane nazwy roślin nie stanowią zasobu terminologicznego w takim zakresie, jaki odpowiadał
by dzisiejszemu rozumieniu pojęcia „termin” -  specjalną formę oznaczania obiektów botanicz
nych (także zoologicznych) wprowadziły dopiero konwencje klasyfikacji przejęte w XVIII stu
leciu. Wówczas „podwójna nomenklatura botaniczna”11 -  zaproponowana przez Karola Linne- 
usza, a na gruncie polskim przyswojona przez K. Kluka w dziele Dykcjonarz roślinny, które 
ukazało się w latach 1786-1788 i stanowiło pierwszą polską systematykę roślin -  zyskuje na
ukowy status. Naukowość takiej nominacji podkreśla J. Rostafiński, zauważając, iż od epoko
wego dzieła K. Linneusza „stało się zwyczajem w nauce nazywać każdą istotę żyjącą dwoma 
imionami, z których jedno jest rzeczownikiem a drugie pospolicie przymiotnikiem [...]. Spo
między dwu imion łacińskich jedno jest imieniem rodzaju -  genus, a drugie imieniem gatun
ku -  speciesM . Chociaż zasady systematyki w dalszym ciągu podlegały różnym modyfika
cjom i udoskonaleniom, to jednak przyjęte dwustopniowe konstrukcje leksykalne stają się wła
ściwymi terminami botaniki jako odrębnej dyscypliny wiedzy13.

Świat roślin -  jak wynika ze słownika Jana Stańki, stanowił dla człowieka ważny frag
ment otaczającej go rzeczywistości. Stąd też (re)interpretacja obrazu tego świata na pod

10 Por.: A. Starzec: Rozw ój polskiej terminologii motoryzacyjnej. Opole 1984, s. 13.
11 Por.: E. Pawłowski: Polskie nazwy roślin. (Próba klasyfikacji). „Studia Indoeuropejskie”. Kraków 1974, s. 163.
12 Por.: J. Rostafiński: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin. Kraków 1900, s. 3 -4 .
13 Por.: Nomenklatura botaniczna we współczesnej pozycji. W: W. Szafer, S. Kuczyński, B, Pawłowski: Rośliny  

polskie. Warszawa 1969.
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stawie zachowanego zbioru pozwala ustalić nie tylko odległe nam (średniowieczne) sposo
by jego kreowania, ale także przywołać kierunki percepcji i pojmowania właściwe czło
wiekowi na pewnym etapie jego historycznego rozwoju1 .

Jest to świat obiektów, które człowiek identyfikuje głównie poprzez ich jakości. To 
oczywiście rezultat potocznego poznania, właściwego przednaukowemu stanowi ludzkiej 
wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Stan wiedzy wyznaczał kierunki konceptualizacji od
wołującej się w każdej sytuacji do postrzegania obiektów w naiwny sposób, głównie 
w dwuaspektowym wymiarze. Podstawy postrzegania (i nominacji) stanowiła z jednej stro
ny różnoraka użyteczność roślin, z drugiej natomiast cechy zewnętrzne. I taki rezultat kon
taktu ze światem roślin wyłania się z całości zbioru, bez względu na geograficzną i histo
ryczną różnorodność nazw: w słowniku znalazły się nazwy reprezentujące -  w wielu wy
padkach do dzisiaj -  różne regiony Polski i Słowiańszczyzny (jak przytoczone wyżej syno
nimy: bławat, chaber, głowacz, modrak, szczotar znane gwarom polskim; podobnie -  wiele 
nazw znanych jeszcze średniowiecznemu zbieraczowi obecnie odnotowują inne języki sło
wiańskie, np. wśród synonimów odpowiadających dzisiejszemu terminowi lułek czarny 
Stańko wymienia także nazwę bielon, która współcześnie zachowała się w niektórych języ
kach słowiańskich15).

Rezultaty naiwnego stanu wiedzy obserwuje się także bez względu na chronologię ów
czesnej terminologii. „Za słowami” analizowanego materiału kryje się bowiem przeszłość, 
nierzadko bardzo odległa: nazwy reprezentują nie tylko współczesny zbieraczowi, a nawet 
nie tylko średniowieczny etap ich tworzenia; duża liczba zebranych przykładów legitymuje 
się prasłowiańskim a nawet praindoeuropejskim pochodzeniem1 . Dokumentują to zjawisko 
również kalki obcojęzycznych (poza słowiańskimi) -  głównie łacińskich i niemieckich, 
rzadziej innych -  terminów, wskazujących na tożsamość postrzegania. I tak np.: polska na
zwa języczek psi jest dokładnym odpowiednikiem łacińskiej nazwy lingua canis, wole oko 
to łac. oculus bovis\ a noc i dzień to kalka niem. nazwy Nacht und Tag.

XV-wieczne terminy botaniczne grupują się w określone kręgi tematyczne, motywowane 
jednorodnością i stałością postrzegania i pojmowania świata roślin. Nadrzędnie można wy
dzielić obszerny zespół nazw odzwierciedlających rezultaty obserwacji za pomocą zmy
słów oraz zdecydowanie mniej liczny zbiór nazw motywowanych przeznaczeniem roślin, 
w tym także przeznaczeniem uwarunkowanym kulturowo -  pozostających w związku ze 
sferą wierzeń i obrzędów człowieka.

Z materiału wynika, że podstawę nazewnictwa botanicznego znanego średniowieczu 
(dotyczy to zarówno nazw odziedziczonych, jak też tworzonych na gruncie polskim17) sta
nowi obserwacja wyglądu zewnętrznego roślin -  to ponad połowa wszystkich zebranych 
przez Stańkę nazw. W nazwach wyeksponowane zostały przy tym zwłaszcza najbardziej 
charakterystyczne cechy zewnętrzne ich denotatów. I to fakt oczywisty, gdyż na tym etapie 
wiedzy o świecie identyfikacja postrzeganych obiektów dokonuje się przede wszystkim 
dzięki przyrodzonej umysłowi ludzkiemu możliwości obejmowania świata zmysłami, 
a szczególnie za pomocą wzroku.

14 Więcej informacji na temat związku między językowym obrazem świata a derywacją onomazjologiczną nie
sie pozycja D. Ostaszewska, E. Sławkowa: Procesy nominacyjne a językowy obraz świata (na materiale średnio
wiecznej terminologii botanicznej) -  artykuł w druku.

15 Por.: A. Spólnik: N azw y.. s. 72.
16 Por.: J. Karłowicz: Słownik gwar polskich. T. I -  IV. Kraków 1900-1911, M.S.B. Linde: Słownik języka  p o l

skiego. T. I -  VII. Warszawa 1994-1995, Słownik staropolski. Red. S. Urbańczyk. Wrocław 1953-1996; por. też 
ustalenia zawarte w pozycjach: W. Budziszewska: Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej. Warszawa 
1965, A. Spólnik: N azw y... (tu m. in. zgromadzona została literatura dotycząca istniejących badań nad nazew
nictwem roślin w gwarach), J. Rostafiński: Sym bola..., J. Kamecka: Słow nik..., s. 120-154.

17 Por.: pewne ustalenia cytowanej wielokrotnie pracy A  Spólnik: N azw y...
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Okazuje się, że to, co wyróżnia zewnętrznie rośliny, a więc, co jest w nich dostrzegane 
przez człowieka, to głównie kształt i kolor, a generalnie to, co w roślinie wydawało się 
nietypowe bądź stanowiło rezultat przykrego z nią kontaktu. Takie „widzenie” świata roślin
-  wspierane przede wszystkim zmysłem wzroku i dotyku -  staje się podstawą onomazjolo- 
giczną nazwy. Tego typu operacje nadawania nazw mają miejsce w odniesieniu do wszyst
kich części rośliny. I tak, nazwotwórczą w roślinie może stać się jej wielkość wówczas, gdy 
wykracza ona poza -  głównie powyżej -  normę, gdy odbiega od zaakceptowanej przecięt
nej w obrębie postrzegania roślin -  wskazują to np. synonimy: wielek / wielikie ziele / dłu
gie ziele ‘goiysz miarz’, które powstały dzięki wyróżniającemu roślinę wielkiemu liściowi.

Jako nietypowa postrzegana jest również włochatość (kosmatość), także grubość liścia -  
cechy te widoczne są np. w nazwach: babka kosmata ‘babka średnia’ czy też masło wronie 
/ konie masło ‘rozchodnik’. Uwidoczniony w ostatnim przykładzie związek ze staropolskim 
przymiotnikiem masny ‘tłusty’ podkreśla mięsistość liści rośliny.

Wyróżnikiem nazwotwórczym stać się może również wygląd krawędzi liści, zwłaszcza 
ich ostrość. Cecha ta wyrażona jest najczęściej eksplicytnie, np. ostrzysz ‘sitowie’, ostrzyca 
‘turzyca’ -  obydwie nazwy wywodzą się od ostrych, wąskich liści. Dla postrzegającego 
świat roślin człowieka nietypową musiała być też ilość liści -  skoro istnieją nazwy, takie 
jak: dwielistnik ‘podkolan’ (od charakterystycznych dwu liści otaczających łodygę), piąci - 
parcica ‘pięciornik rozłogowy’ (od charakterystycznych pięciolistkowych liści).

Nietypowy korzeń to korzeń podziurawiony, rozczepiony. Te cechy widoczne są w takich 
nazwach jak np.: kokornak / kokorek ‘kokorycz pusta’, czosnek ‘czosnek pospolity’. Pierw
sza z wymienionych to nazwa o znaczeniu ‘korzeń’, pochodząca z prasłowiańszczyzny. 
Charakterystyczna cecha, to znaczy dziurowatość korzenia nie została wprawdzie ekspli
cytnie ujawniona, ale odzwierciedla ją  synonimiczny w słowniku Stańki termin dupne ko
rzenie / dupne ziele (por. znaczenie dub ’ w Słowniku Lindego18). Druga z nazw, to znaczy 
czosnek pochodzi od *ćesati, co oznaczało: rozczepiona, rozłupana cebula’, a więc cebula 
nietypowa.

Nietypowy owoc to owoc owłosiony, np. nazwy kosmatki I włochaciny / włochyni ‘po
rzeczka agrest’ sugerują, że owoce pokryte są drobnymi włoskami; nietypowym owocem 
jest również owoc posiadający sterczące, czepliwe kolce, co uwidaczniają nazwy roślin od
zwierciedlające te cechy owoców, np.: rzep ‘rzepień’, rzepik / owczy rzepik ‘rzepik pospolity’.

I wreszcie, by tylko zasugerować -  nietypowy kwiat to min. kwiat z ostrogą co widać 
w nazwie: ostroszki ‘ostróżeczka polna’. Oczywiście przykłady można byłoby mnożyć.

Jak widać, większość przywołanych przykładów to derywaty onomazjologiczne. Od
zwierciedlają one cechy postrzeganych obiektów, które w czasie tworzenia i funkcjonowa
nia nazwy były na tyle istotne, wyróżniające roślinę, że zdecydowały o jej nominowaniu. 
Szczegółowa analiza bogatego materiału, który niesie średniowieczny słownik wykracza 
poza ramy krótkiej publikacji. Sugestie zaledwie tutaj zawarte zmierzały do uwypuklenia 
dwu głównych aspektów dzieła XV-wiecznego przyrodnika. Po pierwsze: średniowieczny 
zbiór stanowi materiał, który odzwierciedla postrzeganie bliskiego i potrzebnego człowie
kowi fragmentu otaczającej go rzeczywistości, postrzeganie zgodne z zakresem naiwnej 
jeszcze wiedzy o świecie i po drugie: zbiór Stańki rejestruje i utrwala w szerokim zakresie 
ów etap potocznej wiedzy o roślinach -  wielu nazw przytoczonych przez tego przyrodnika- 
-zbieracza nie powtórzy już żaden z późniejszych zielnikarzy.

18 Por.: M.S.B. Linde: Słownik języka polskiego. Warszawa 1994, T. I, S. 551.
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W VII tomie Śląskich Miscellaneów” (Katowice 1994) opublikowałam artykuł na temat 
nazw osobowych mieszkańców Mysłowic, występujących w Księdze miejskiej tego rolni
czego pierwotnie miasteczka górnośląskiego, założonej w 1590 roku i prowadzonej do 
sześćdziesiątych lat XVIII wieku. Wpisów dokonywali pisarze miejscy, których nazwiska 
zostały w Księdze poświadczone. Byli nimi reprezentanci miejscowej ludności o polskich 
nazwiskach: Wojciech Poręba (1600 r.), Tomasz Markowie (1629 r.), Adam Ogórek (1632 
r.), Wojciech Wydrzych (1652 r.), Franciszek Zalejski (1658 r.), Józef Brzeziński (1691 r.), 
Jacek Zabiegała (1693 r.), Jan Złydnikowic (1694 r.), Jan Gajdecki (1699 r.), Franciszek 
Lubecki (1706 r.), Marcin Nitosiowski (1714 r.), Wojciech Lubecki (1724 r.), Michał Klec- 
kowic (1743 r.), Jan Łatkowic (1744 r.), Jakub Kucewicz (1756 r.), Wojciech Sowiński 
(1762 r.). Odnotowano w Księdze miejskiej także nazwiska niektórych burmistrzów My
słowic, a mianowicie: Tomasza Tabakowica, Urbana Łatkowica (1685 r.), Andrzeja Wal- 
kowica, Marcina Mazurkowica, Grzegorza Jelonka, Jana Janwisa (1734 r.), Szymona Po- 
stawskiego (1758 r.) i Andrzeja Ratużnego (1762 r); licznych Landwójtów: Sebastiana 
Cielątka, Andrzeja Wydrzyszka, Mikołaja Niedbalskiego, Jana Robaka (1650 r.), Piotra Mi
chalskiego (1658 r.), Andrzeja Jury (1667 r.), Jana Wydrzycha (1683 r.), Wojciecha Buławi- 
ca, Macieja Kudery (1734 r.), Janusza Knapińskiego (1758 r.) i Franciszka Bibrzyckiego 
(1762 r.) oraz kilku oskarżycieli publicznych czyli instygatorów: Jakuba Pastuszki (1694 
r.), Jana Złydnikowica (1699 r.), Śzymona Jelonkowica vel Jelonczyka (1718 r.) i Macieja 
Miedniaka (1762 r.).

Właścicielami Mysłowic byli w tym czasie Salamonowie, a następnie Mieroszewscy. 
Utworzona w 1679 roku przez Krzysztofa Mieroszewskiego ordynacja przetrwała do 1839 
roku. Z urzędników dworu myslowskiego wymienieni zostali w Księdze miejskiej: Jan Gor
czyca (1595 r.), Piotr Wysocki (1597 r.), Mikołaj Leszczyński (1633 r.), Marcin Podłejski 
i Szymon Krawczyk. Mieszkańcy miasta zajmowali się rzemiosłem i rolnictwem. Przyby
szów i wyzwolonych czeladników przyjmowano do prawa miejskiego, co odnotowywano 
w Księdze miejskiej, zawierającej poza tym orzeczenia władz miejskich w sprawach zwią
zanych ze zmianą właścicieli budynków i gospodarstw rolnych drogą sprzedaży, wymiany 
albo dziedziczenia, zwrotu długów i sporów sąsiedzkich, a także kopie potwierdzonych 
przez władze miasta kontraktów, darowizn i testamentów. Wyjątkowo pojawiają się rów
nież zeznania oskarżonych i świadków w prowadzonych przez landwójtów i zespól ławni
ków procesach dotyczących kradzieży i napadów oraz krótkie informacje o takich tragicz
nych dla mieszkańców Mysłowic wydarzeniach, jak: pożary, epidemie i wojny. Pisarze 
miejscy i kandydaci wybrani na „Urząd Radziecki” składali odpowiednią przysięgę. Świad
czy o tym umieszczona na karcie 163 notatka1.

1 Tekst ten przytaczam w pisowni oryginalnej. Omawiane w dalszej części artykułu przykłady terminologii ad- 
ministracyjno-prawniczej podaję w  pisowni dzisiejszej.
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Actum w Piątek nabliższy po Święcie S. Małgorzaty Roku 1632 w pełnei gromadzie, Andrzej W ydrzych od 
Obcze wybrany na Urząd Radziecki przysiągł przysięgąm Radzieckam. I Adam Ogórek na Pisarstwo Mieiskie.

Podpisom pisarzy miejskich towarzyszy zwykle określenie „pisarz mieiski przysięgły” 
lub „notarius iuratus m<anu> p<ropria>”.

Byli to zwykle ludzie wykształceni, znający przepisy prawne i dobrze już rozwiniętą 
w dobie średniopolskiej terminologię administracyjno-sądowniczą. W dobie staropolskiej 
używana na ziemiach polskich terminologia prawnicza miała w dużym stopniu charakter 
rodzimy Kształtowała się ona w warunkach przemian, jakie zachodziły w prawie i sądow
nictwie polskim począwszy od XIII wieku i prowadziły od odziedziczonego z doby prasło
wiańskiej prawa zwyczajowego do prawa stanowionego i pisanego, właściwego już późno
średniowiecznej Polsce. O dziedzictwie prasłowiańskim w zakresie prawa i sądownictwa 
świadczą takie wyrazy jak: prawo, sąd, sędzia, sądzić, i inne rodzime terminy prawnicze, 
wzbogacane pod koniec średniowiecza przez stosunkowo nieliczne jeszcze zapożyczenia 
łacińskie i niemieckie. Zdaniem Aleksandra Zajdy, autora monografii Staropolska termi
nologia prawnicza do 1500 r. (Kraków 1990), szerszy zasięg miały w dobie staropolskiej 
terminy pochodzenia niemieckiego, np. landwójt, zapisany już w XIII wieku, niż prawnicze 
terminy łacińskie, których gwałtowny rozwój nastąpił na ziemiach polskich dopiero w XVI 
wieku. Średniowieczni osadnicy niemieccy przynieśli do Polski własne prawo, które wy
magało zapisania i utrwalenia w dokumentach lokacyjnych. W związku z tym obok zwy
czajowego prawa pochodzenia prasłowiańskiego pojawiło się na ziemiach polskich prawo 
niemieckie, oparte na piśmie. Na Śląsku, pozostającym od XIV wieku pod władzą królów 
czeskich, dość wcześnie wprowadzono w kancelariach książęcych i miejskich także niektó
re terminy czeskie. W końcu XIV wieku sprawy prowadzone w sądach miejskich zaczęto 
wciągać do ksiąg radzieckich i wójtowskich, prowadzonych na Górnym Śląsku od XVI 
wieku często w języku polskim. Język ten występuje jako wyłączny lub zdecydowanie do
minujący w aktach małych miasteczek, np. Mysłowic, Woźnik, Bierunia, zamieszkanych 
przez ludność polską a obok języka niemieckiego, czeskiego i łacińskiego w większych 
miastach, np. Bytomiu, Gliwicach, Opolu, Pszczynie i Tarnowskich Górach. Do naszych 
czasów zachowały się szesnastowieczne księgi miejskie Tarnowskich Gór2 i protokolarz 
woźnicki3, a z XVII wieku polskie Księgi urzędu wójtowskiego Bytomia z lat 1613-1660 
oraz 1685-16874, Księga miejska Pszczyny z lat 1634—17135, drugi tom protokolarza mia
sta Woźnik6 oraz akta miejskie Bierunia7. Występują teksty polskie także w księdze wój
towskiej Opola z lat 1698-17218. Ważne miejsce wśród wymienionych akt zajmuje niewąt
pliwie Księga miejska Mysłowic, zawierająca 229 terminów urzędowych i pozwalająca śle
dzić rozwój terminologii administracyjno-prawniczej od dziewięćdziesiątych lat XVI wieku 
do 1762 roku. Występujące w niej terminy podzielić można ze względu na ich pochodzenie 
na czteiy zróżnicowane liczebnie grupy, a mianowicie: terminy rodzime (73), latynizmy 
(102), germanizmy (21) i bohemizmy (33).

Terminy rodzime to nazwy spadku, np. babizna, bratowizna, dziadowizna, macierzyzna, 
nazwy danin i podatków, np. dziesięcina, krowne, podymne, pogłówne, osób uczestniczą
cych w procesach sądowych, np. iściec, namiestnik, podpisek, przysiężnik, żałobnik oraz 
nazwy czynności, np. nabieganie, nawód, odpór, rękodanie. Stanowią one dość liczną gru

2 Por. A. Kowalska: Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Tarnowskich Gór. W rocław 1970.
3 Protokolarz miasta Woźnik. Opr. L. Musioł i S. Rospond, Wrocław 1972.
4 A. Kowalska: Dzieje języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie habsburskim (1526-1742). Wrocław 1986, s. 26.
5 Tamże, s. 27.
6 M. T. Michalewska: Język polskich protokołów wożnickich X VII wieku, cz. I. Warszawa—Kraków 1977.
7 A. Kowalska: Akta miejskie Bierunia z  lat 1674-1747. „Zaranie Śląskie” 1983, z. 4, s. 486-491.
8 J. Kopeć: Księga wójtowska Opola (1698-1721). Przyczynki do historycznej dialektologii śląskiej. W: Roz

prawy Komisji Językowej WTN I, Wrocław 1959, s. 185-203.
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pę obejmujące 73 leksemy, powstałe w wyniku deiywacji semantycznej, np. ławica ‘zespół 
ławników’, derywacji morfologicznej, np. iściec, prza, derywacji syntaktycznej prowadzą
cej do powstawania skupień terminologicznych, np. strona odporna, strona żałobna i po
wstałe w wyniku elipsy członu określanego nazwy podatków typu: krowne, podymne, po- 
główne. Nie wszystkie z nich przetrwały do dziś, więc warto przytoczyć je  z podaniem ich 
ówczesnego znaczenia:

babizna  ‘spadek po babce, bliskość ‘prawo pierwszeństwa w dziedziczeniu na zasadzie pokrewieństwa lub 
powinowactwa’, bratowizna ‘spadek po bracie, dziadowizna ‘spadek po dziadku’, dziesięcina ‘dziesiąta część 
zbiorów dawana jako danina’, gabanie ‘napastowanie’, gajny  ‘legalnie, prawnie rozpoczęty, prawidłowo 
otwarty’, iściec ‘dłużnik’, kajać się II kaić się ‘cofać dane słowo’, każń ‘więzienie’, krowne ‘podatek pienięż
ny od bydła rogatego’, kuna  ‘obręcz żelazna zakładana na szyję lub ręce złoczyńcy’, ławica  ‘zespół ławni
ków ’, macierzyzna  ‘spadek po m atce’, nabiegać ‘niepokoić pozwami sądowymi’, nabieganie  ‘niepokojenie 
pozwami’, nagabanie ‘napastowanie’, namiestnik ‘pełnomocnik, zastępca’, nawód  ‘namowa, poduszczenie’, 
obłędliwość ‘błąd, omylność’, obżałować ‘oskarżyć’, obżałowanie ‘oskarżenie’, odpór ‘odpowiedź na zarzu
ty ’, odwłoka  ‘zw łoka’, ojczyzna ‘spadek po ojcu’, opłacka ‘podatek’, p ła t ‘czynsz, podatek’, podpisek  ‘po
mocnik lub zastępca pisarza’, podsędek  ‘tu: sąd niższej instancji’, podym ne  ‘podatek od domu’, pogłówne  
‘podatek od osoby’, pom ówić  ‘posądzić, oskarżyć niesłusznie’, postępki miejskie ‘powinności m iejskie’, po- 
swar ‘spór, sprzeczka’, powieść  ‘doniesienie’, powinowat ‘winny’, pow ód  ‘pozwanie do sądu, powództwo’, 
pozew  ‘akt sądowy wzywający pozwanego na rozprawę sądową’, pozywać  ‘wnosić pozew, wzywać do sądu’, 
próba  ‘badanie sądowe, torturowanie’, próbować ‘badać, torturować’, prza  ‘proces sądowy’, przenagabanie  
‘napastowanie’, przewłoka  ‘zwłoka, odroczenie’, przypozwać ‘wezwać do sądu’, przysięgły II przysiężnik  
‘ławnik’, rękodanie ‘zobowiązanie przez podanie ręki’, rękojemstwo ‘poręczenie, gwarancja’, rękojmia ‘porę
czyciel’, rok  ‘termin stawienia się stron w sądzie’, skajać się ‘cofnąć dane słowo’, sławetny ‘tytuł przysługu
jący  ławnikom ’, smowa ‘ugoda, umowa’, statek  ‘majątek, mienie, nieruchomość’, strona odporna  ‘obwinio
ny, pozwany’, strona powodna II powodowa  ‘skarżący, powód’, strona żałobna  ‘skarżący’, stryjowizna II 
strykowizna  ‘spadek po stryju’, woleństwo ‘form a zależności chłopa od pana’, wyrok ‘wyrzeczenie się czego’, 
zagaić  ‘otworzyć, rozpocząć’, zapozwać  ‘wezwać do sądu’, zasiedziały ‘zaległy’, zasiedzieć ‘zalegać’, zaw ity  
‘ostateczny’, zdawek ‘zrzeczenie się, przekazanie’, żałoba ‘skarga’, żałobnik ‘pozywający, oskarżyciel’, żało
wać ‘skarżyć’.

Ścisły związek z ogólnopolską terminologią prawniczą doby średniopolskiej mają rów
nież liczne latynizmy, z których część przetrwała w polskim sądownictwie i administracji 
do czasów obecnych. Należą do tej grupy następujące terminy:

akcyza  ‘podatek’ łac. śr. accisia, acta  ‘zbiór ksiąg zawierających dokumenty urzędowe’ łac. actus, aktor ‘stro
na pozywająca do sądu’ łac. actor, aktykować ‘wpisywać do akt’ łac. actico, antecesor ‘poprzednik, przodek’ 
łac. antecessor, aprobacja  ‘zatwierdzenie’ łac. approbatio, arenda ‘dzierżawa’ łac. śr. arenda, arendarz ‘dzier
żawca’, arendować ‘brać w najem, dzierżawić’ łac. śr. arendo, asekuracja ‘zabezpieczenie, zaręczenie’ łac. śr. 
assecuratio, asygnacja ‘zlecenie’ łac. assignatio, cedować ‘przelewać swoje prawo na inną osobę, przekazy
w ać’ łac. cedo, cesja ‘przelanie swoich praw na inną osobę’ łac. cessio, debitor ‘dłużnik’ łac. debitor, decret 
‘postanowienie sądu, wyrok’ łac. decretum, delator ‘oskarżyciel’ łac. delator, derogować ‘częściowo ograni
czać lub zmieniać moc działania jakiejś ugody lub przepisu prawa’ łac. derogo, egzekucja ‘wykonanie’ łac. 
exsecutio, egzekutor ‘wykonawca prawa, zlecenia, testamentu’ łac. exsecutor, ekstrakt ‘wyciąg z ksiąg urzę
dowych’ łac. extractum, eliberować ‘uwolnić, oswobodzić’ lac. libero, ferow ać  ‘orzekać, wydawać’ łac. fero, 
imisja ‘wprowadzenie w posiadanie’ łac. immissio, ingrosja ‘wpisanie do ksiąg sądowych’, ingrosować ‘wpi
sywać do ksiąg sądowych’ łac. śr. ingrosso, inkwizycja ‘badanie sądowe, śledztwo’ łac. inąuisitio, instancja  
‘wstawiennictwo’ łac. instantia, instrument ‘akt urzędowy, dokument’ łac. instrumentom, instygator ‘oskarży
ciel publiczny’ łac. instigator, intercyza ‘umowa, kontrakt, zapis’ łac. intercisa, interes II interesowne ‘pro
cent, korzyść’ łac. śr. interesse, interesować ‘płacić procenty’, intrata ‘dochód’ łae. śr. intrata, introducować 
‘wprowadzać’ łac. introduco. intromisja ‘wprowadzenie sądowe w posiadanie nieruchomości’ łac. śr. intro- 
missio, intymacja ‘ogłoszenie, zawiadomienie’ łac. intimatio, inwentować ‘wpisywać do inwentarza’ łac. 
inventarium, juram ent ‘przysięga, ślubowanie’ łac. iuramentum, jurysdykcja  ‘prawo, w ładza’ łac. iurisdictio, 
kapitacja  ‘podatek obliczany od osoby, pogłówne’ łac. capitatio, kloza ‘więzienie, zamknięcie’ łac. śr. clo- 
sum, komplanacja  ‘akt zgody będący zakończeniem zatargu’ łac. complanatio, kondycja ‘warunek, zastrzeże
nie’ łac. conditio, konfirmacja  ‘zatwierdzenie’ łac. confirmatio, konfirmować ‘zatwierdzać’ łac. confirmo, 
konsens ‘zgoda, przyzwolenie’ łac. consensus, kontrakt ‘ugoda, układ, um owa’ łac. contractum, kontrybucja 
‘podatek pieniężny na potrzeby państwa’ łac. contributio, koroborować ‘potwierdzać, zatwierdzać’ łac. corro-
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boro, kredytor ‘wierzyciel’ łac. creditor, kurator ‘opiekun, zarządca’ łac. curator, kwantum  ‘określona kw ota’ 
łac. ąuantum, kwitacja  ‘dokument potwierdzający odbiór pieniędzy, pokwitowanie’ łac. quitatio, legata  ‘za
pis’ łac. legatum, legować ‘zapisać w testamencie, przekazać jako darowiznę’ łac. lego, lustrować ‘badać, 
sprawdzać’ łac. lustro, majorat ‘majątek, który w całości, nie podzielony przechodzi na najstarszego syna’ 
łac. maioratus, memoriał ‘pismo w sprawie publicznej skierowane do władz’ łac. śr. memoriale, moderacja 
‘prawna regulacja’ łac. moderatio, molestować ‘nagabywać, naprzykrzać się, natrętnie prosić’ łac. molesto, 
moniment ‘pismo urzędowe, dokument’ łac. monimentum, obligacja ‘poręczenie, zobowiązanie’ łac. obliga- 
tio, obligować ‘zobowiązać’ łac. obligo, oficjał ‘duchowny sprawujący w imieniu biskupa kościelną władzę 
sędziowską’ łac. officialis, onera ‘ciężary’ łac. onera, ordynacja ‘tu: zarządzenie’ łac. ordinatio, pena  ‘kara 
pieniężna’ łac. poena, plenipotencja  ‘pełnomocnictwo’ łac. śr. plenipotentia, plenipotent ‘pełnom ocnik’ łac. 
plenipotens, posesja  ‘nieruchomość, posiadłość’ łac. possessio, posesor ‘właściciel, posiadacz’ łac. possessor, 
pretendować  ‘rościć sobie prawo do czego’ łac. praetendo, prokurator  ‘rzecznik, obrońca’ łac. procurator, 
protestacja  ‘zgłoszenie sprzeciwu, zażalenie, oświadczenie sądowe’ łac. protestatio, pryncypał ‘przełożony, 
zwierzchnik’ łac. principalis, ratyhabirować II ratyhabować ‘zatwierdzać’ łac. ratihabeo, regestr ‘spis, wykaz’ 
łac. śr. regestrum, regres ‘roszczenie zwrotne, możność żądania zwrotu roszczeń’ łac. regressus, rekognicja 
‘stwierdzenie prawdziwości dokumentu lub pokwitowanie otrzymanej kw oty’ łac. recognitio, rektyfikacja 
‘wyjaśnienie, sprostowanie’ łac. rectificatio, rekuperować ‘odzyskiwać, odbierać’ łac. recupero, rekwirować 
‘zabierać, zajmować’ łac. requiro, rekwizycja ‘tu: prośba, żądanie’ łac. reąuisitio, renuncjować ‘zrzekać się’ 
łac. renuntio, retenta  ‘reszta długów, niedopłacona suma, zaległość’ łac. retenta, rewers ‘pokwitowanie’ łac. 
reversus, rezolwować ‘rozstrzygać, decydować’ łac. resolvo, roboracja ‘urzędowe potwierdzenie um ow y’ łac. 
roboro, specyfikacja ‘szczegółowy wykaz, wyszczególnienie’ łac. śr. specificatio, specyfikować ‘wymieniać, 
wyszczególniać’ łac. specifico, substancja ‘mienie, posiadłość, majątek’ łac. substantia, sukcesja ‘dziedzicze
nie’ łac. successio, sukcesor ‘spadkobierca’ łac. successor, sumpt ‘koszt, wydatek, nakład pieniężny’ łac. 
sumptus, suplikować ‘błagać, prosić’ łac. supplico, suspicja ‘przypuszczenie, podejrzenie’ łac. suspicio, taksa 
‘wartość ustalona na podstawie oszacowania’ łac. taxa, turbować ‘niepokoić, sprawiać kłopot’ łac. turbo, wi- 
dymować ‘stwierdzać podpisem przejrzenie dokumentu, poświadczać’ łac. video, widymus ‘uwierzytelniony 
wypis z ksiąg urzędowych’ łac. vidimus, wiolencja ‘bezprawie, przemoc’ łac. violentia.

Mniej liczebna jest grupa terminów zapożyczonych z języka niemieckiego. Reprezentują 
je przykłady:

anzal ‘zadatek’ niem. anzahlen, burgmistrz ‘burmistrz’ niem. Biirgermeister, erb // herb ‘spadkobierca’ niem. 
Erbe, fa n t  ‘zastaw’ niem. Pfand, fortel ‘podstęp, wybieg’ niem. Vorteil, frym arczyć  ‘wymieniać’ niem. Fre- 
imarkt, handryczka ‘kłótnia, sprzeczka’ niem. hadern, landwójt II lantfojt ‘przewodniczący lawy w sądach 
prawa niemieckiego’ niem. Landvogt, liwerunk ‘dostarczenie czego’ niem. Lieferung, myto ‘opłata celna’ 
niem. Maut, olbora  ‘danina płacona za prawo eksploatowania bogactw naturalnych’ niem. Urbar, pofantować  
‘dawać w zastaw’ por. niem. Pfand, przefrymarczyć II przyfrymarczyć ‘zamienić’ por. niem. Freimarkt, rugo
wanie ‘wydziedziczanie z nieruchomości’ por. niem. rugen, wacha ‘straż, warta’ niem. W achę, warować 
‘gwarantować, zabezpieczać’ niem. wahren, w yderkaf ‘sprzedaż z prawem odkupu’ niem. Wiederkauf, za- 

fantow ać  ‘oddać w zastaw’ por. niem. Pfand, zafrymarczyć ‘wymienić’ por. niem. Freimarkt.

Możliwe, że pośrednictwo języka niemieckiego należy przyjąć również w zaliczonych do 
latynizmów leksemach: ratyhabirować i widymować (por. niem. Vidimation).

Stosunkowo nieliczną grupę tworzą również kancelaryjne bohemizmy. Zaliczam do nich 
terminy:

bedliwy ‘wnikliwy’ czes. bedlivy, biernia ‘danina, podatek’ czes. beme, bierny ‘obiegowy’ czes. berny, daw
ka  ‘podatek, opłata’ czes. davka, moc upełna ‘pełnomocnictwo’ czes. moc plna, mocny człowiek ‘pełnomoc
nik’, napad  // napadek  ‘spadek’ czes. napad, napadnik ‘spadkobierca’ czes. napadnik, narzek ‘obwinienie’ st- 
czes. narek, obec ‘gmina’ czes. obec, obecny ‘gminny’ czes. obecni, odewzdać ‘oddać w posiadanie, przeka
zać’ czes. odevzdati, odewzdanie ‘prawne przekazanie, oddanie w posiadanie’ czes. odevzdani, odewzdawek 
‘prawne przekazanie w posiadanie’ stczes. odevzdavek, omył ‘błąd, pomyłka’ czes. omyl, porucznik  ‘opiekun’ 
czes. porucnik ‘dozorcę nad vychovou a  majetkem nezletilych osirelych deti’, przespolny  ‘zamiejscowy, ob
cy’ czes. prespolni, przysłuszeństwo  ‘przynależność’ czes. pfislusentvi, rozeprza ‘proces sądowy’ czes. roze- 
pre9, schwalenie ‘zatwierdzenie’ czes. schvaleni, schwalować ‘zatwierdzać’ czes. schvalovati, sprawne ‘na
leżne’ czes. spravny, świadomie ‘świadectwo, zeznanie’ czes. svedomi, upełny ‘zupełny, kom pletny’ czes.

9 A. Zajda w książce: Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 r.). Kraków 1979, 
s. 71 term in rozprza traktuje jako rodzimy derywat morfologiczny od czasownika rozprzeć się.
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uplny, upłatek ‘zaplata’ czes. uplatek, urocze ‘opłacenie procentu’ czes. uroceni, urok  ‘procent’ czes. urok, 
wybierczy ‘poborca’ czes. vyberći, wzdąć ‘oddać, zrzec się’ czes. vzdati, wzdawać ‘zrzekać się, przekazywać’ 
czes. vzdavati, wzdawek ‘przekazanie, przeniesienie praw na inną osobę’, zrażać  ‘potrącać’ czes. sraźeti.

O zaliczeniu wymienionych terminów do zapożyczeń czeskich zadecydowały takie czyn
niki, jak: brak danego leksemu w polskich słownikach lub użycie go w znaczeniu, którego 
nie podają autorzy polskich leksykonów, a które występuje w języku czeskim. Podane na 
s. 3 dane liczbowe świadczą o przewadze terminów zapożyczonych nad rodzimymi. Szcze
gólnie wysoki procent stanowią latynizmy (44,5%), natomiast germanizmy (9,1%) i bohe- 
mizmy (14,4%) ustępują pod względem ilościowym i procentowym wyraźnie terminom ro
dzimym, stanowiącym w analizowanym materiale około 32%. Porównując te dane z wyni
kami badań Aleksandra Zajdy nad staropolską terminologią prawniczą do 1500 roku, 
w której terminy łacińskie stanowiły zaledwie 2,4%, a niemieckie 3,2%'°, stwierdzamy 
znaczny przyrost terminów obcych, zwłaszcza łacińskich oraz występowanie terminów 
czeskich. Wzrost terminów łacińskich łatwo wytłumaczyć ogólnym rozwojem terminologii 
prawniczej, której głównym źródłem stała się w Polsce od XVI wieku łacina, natomiast 
wpływy czeskie wiążą się z przynależnością Śląska do Czech i monarchii habsburskiej.

Współwystępowanie w praktyce sądowej na Śląsku czterech języków: polskiego, nie
mieckiego, czeskiego i łacińskiego doprowadziło w interesującym nas okresie do pewnej 
wariantywności terminologii administracyjno-prawniczej, przejawiającej się w licznych sy
nonimach, np.: aktor II żałobnik, cedować II wzdawać, cesja II wzdawek, debitor II iściec, 
interes II urok, jurament II przysięga, kapitacja II pogłówne, kloza II kaźń, konfirmacja II 
schwalenie, kontrakt II smowa, obligacja II rękojemstwo, plenipotencja II moc upełna, ple
nipotent II mocny człowiek, posesja II statek, sukcesor II napadnik II erb.

Terminy pochodzenia łacińskiego używane są obocznie z terminami rodzimymi, czeskimi 
i wyjątkowo niemieckimi. Przewaga latynizmów wiąże się z ich jednoznacznością której 
nie miały niektóre terminy rodzime, często polisemiczne lub budzące dodatkowe nawiąza
nia semantyczne z wyrazami potocznymi. W związku z latynizmami warto również zwró
cić uwagę na fakt, że występują one w aktach śląskich w tej samej postaci i znaczeniu, 
w jakich poświadczone zostały w dokumentach pochodzących z innych ziem polskich, co 
potwierdza podkreślane przez badaczy silne więzi łączące Śląsk z Polską.

10 Podaję za: A. Zajda, Staropolska terminologia prawnicza (do 1500 r.). Kraków 1990, s. 222.
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Zamknął w sobie całe duchowe odrodzenie czasu i tchnął je w serca i umysły całego narodu
W o j c i e c h  C y b u l s k i

Nie zdarzyło się by Mickiewicz w swych rozlicznych wojażach zagościł na ziemi ślą
skiej, by zatrzymał się choćby na tyle tylko, ile trwał pobyt Słowackiego we Wrocławiu, 
który u schyłku życia spotkał się tam ze swoją matką. Zamierzony wypad w Karkonosze 
nie wyszedł poza ramy powziętego zamierzenia . Dziejopisarze, histoiycy literatury, tropiąc 
ślady jakiejkolwiek refleksji, wzmianki jednoznacznie określającej stan świadomości poety 
pod względem interesującego nas regionu, odnotowują fragment tekstu z jego listu do Jo
achima Lelewela z 23 HI 1832 r.:

„Pobyt w Wielkopolsce i to, com słyszał o Śląsku, utwierdziło moje zasady”2. Próbę in
terpretacji tego dość enigmatycznego stwierdzenia podjęła przed laty Zofia Stefanowska:

Wiadomo, jak ą  rolę w utrzymaniu świadomości narodowej na Śląsku odegrały różnice religijne. Wiadomo, 
jakie zasługi położyli niektórzy księża katoliccy w walce o polskość Śląska. Fakty te w połączeniu z później
szymi wiadomościami o prześladowaniach religijnych na Litwie mogły poetę utwierdzić w przekonaniu, że 
katolicyzm jest ideologią podtrzymującą jedność narodową ziem polskich, zagarniętych przez obce wyzna- 
niowo państwa. Przekonanie to pogłębiać się mogło w związku z pojmowaniem prześladowań narodowych 
w Polsce jako martyrologii o charakterze religijnym3.

W kilka lat później Stanisław i Jacek Kolbuszewscy doprecyzowują tę interpretację
o „powiązania z tendencjami epoki”, odwołując się też do „faktów znamiennych w sytuacji 
na ówczesnym Śląsku”4. W tym momencie nie można przeoczyć fragmentu wywodu 
z wzmiankowanego artykułu, przywołującego list Józefa Jeżowskiego do Mickiewicza, pi
sany w Wilnie 20 V 1820 roku, naprowadzający na „wielce ciekawy ślad filomackich za
mierzeń powiązania działalności młodzieży wileńskiej z działalnością młodzieży warszaw
skiej i -  rzecz ważniejsza -  młodzieży wrocławskiej”5. Ksawery Ogiński, syn Michała, snuł 
dość konkretne projekty powiązania filomatów z organizacją studencką działającą na Uni
wersytecie Wrocławskim.

Autentycznie głęboki sens i rzeczywiste przesłanki realizacji nadały tej koncepcji dopiero 
następne dekady pierwszej połowy XIX wieku. Utworzony z połączenia Uniwersytetu we 
Frankfurcie nad Odrą z Akademią Leopoldyńską w październiku 1811 r. Uniwersytet 
w stolicy Dolnego Śląska oprócz swej funkcji naukowo-dydaktycznej miał stać się centrum 
„dążeń narodowo-politycznych niemieckich. Graniczne jego stanowisko sprawiło, że był on

1 S. Kolbuszewski: Echa śląskie w pismach filom atów  [w]: Kolumna duchów nad nami. Opole 1988, s. 96,
2 A. Mickiewicz: Dzieła. Warszawa 1948-1955, t. XV, s. 17.
3 Z. Stefanowska: Katechizm pielgrzymstwapolskiego. Warszawa 1955, s. 19.
4 S i J. Kolbuszewscy: ” ...To com słyszał o Śląsku, utwierdziło moje zasady”, „Kwartalnik Opolski” 1963, nr 4, 

s. 3 -19.
3 Ibidem, s. 8-9.
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bardziej niż inne uniwersytety niemieckie nastawiony bojowo i nieprzejednanie”6. Pierwsze 
zalążki tajnych organizacji studenckich: „Silesia” (1811), „Silesia et Marchia coniuncta” 
(1813) miały charakter czysto regionalny, a różnice polityczne nie polaryzowały postaw na
rodowych ich członków w tym stopniu, co późniejsza niemiecka „Arminia” (1819) czy pol
ska „Polonia” (1820), której członkiem był właśnie syn Michała Ogińskiego.

To jednak zaledwie introdukcja dla dalszego rozwoju wydarzeń, których konsekwencje 
były trudne do przewidzenia w 1836 r., kiedy z inicjatywy studenta medycyny, Teodora 
Teofila Mateckiego a pod protektoratem czeskiego profesora fizjologii J.E. Purkyniego za
łożono Towarzystwo Literacko-Słowiańskie, i w roku 1841, kiedy powołano wrocławską 
katedrę slawistyki, pierwszą w dziejach uniwersytetów niemieckich.

W przeważającej części, studentami tego wydziału byli Polacy. Po długich wahaniach, 
władze uniwersyteckie powierzyły kierownictwo czeskiemu slawiście Władysławowi Cela- 
kowskiemu. Jeśli nawet -  jak pisze H. Barycz -  „zapatrzony w dalekie ideały braterstwa 
słowiańskiego, nie rozumiał naszych dążeń i zrywów niepodległościowych, obcy był mu 
nasz romantyzm i idealizm”7, to nieobojętna mu była tego romantyzmu pierwsza gwiazda.

Latem 1829 roku zetknął się w Pradze z Mickiewiczem osobiście, pozostawał pod uro
kiem jego poezji, której to kunszt stawiał wyżej ponad teksty poety-rodaka, ówczesną zna
komitość w literaturze czeskiej („co do fantasie a barvitosti jeste nad Kołlara”)8. Niestety, 
nic z tych fascynacji nie mogło stać się udziałem audytorium, coraz bardziej przerzedzają
cego się z upływem czasu. Z sali wykładowej ubywało polskich studentów, oczekujących 
proporcjonalnego uwzględnienia materiału z literatury polskiej, jako że oni stanowili gros 
zainteresowanych wykładami prof. Ćelakowskiego. Wielu z nich było członkami Towarzy
stwa Literacko-Słowiańskiego. Nieustępliwe stanowisko ministra Eichhorna, przeciwnego 
pomysłowi utworzenia w ramach katedry oddziału polonistycznego jak i zastrzeżenie władz 
uczelni nie dopuszczające do preferowania na zajęciach któregokolwiek z języków sło
wiańskich, nie dawało szans na kontakt żadnej ze stron. Po dodatkowych frustracjach spo
wodowanych wydarzeniami Wiosny Ludów i reakcjami na nie polskich studentów, czeski 
slawista w 1849 r. ,sbcz żalu rozstał się z Wrocławiem”.

To, czego prof. Celakowski nie zainicjował z powodów obiektywnej natury, z przyczyn 
czysto subiektywnych nie zrobił ks. Wincenty Kraiński, długoletni, honorowy lektor języka 
polskiego. Postać niejednoznaczną wielce kontrowersyjna jak gdyby w opozycji do coraz 
szersze kręgi zataczającego kultu Mickiewicza, jako poety narodowego. Swoje własne sądy 
wyraził w Historii literatury i oświaty narodu polskiego (Wrocław 1887), iż wieszcz „nie 
stworzył literatury oryginalnej narodowej polskiej” (s. 312).

Braku autorytetu wśród słuchaczy był świadom, nie dostrzegając jednak „własnych ano
malii interpretacyjnych, dziwaczności [...] komentarzy”9.

Zasadniczy zwrot nastąpił dopiero w styczniu 1860 roku, kiedy to władze uczelni wyra
ziły wreszcie po długich perturbacjach zgodę na powierzenie kierownictwa katedry slawi
styki prof. Władysławowi Cybulskiemu, w którym polska młodzież akademicka znalazła 
kompetentnego wykładowcę i przyjaciela. Uczestnik powstania listopadowego, patriota 
znający już cenę takiej postawy (17 ran w powstaniu, kilkuletnia niewola rosyjska), w mło
dości osobiście zetknął się z Mickiewiczem, a analiza i naukowy komentarz twórczości po
ety stanowił przewodni motyw jego warsztatu filologicznego.

6 H. Barycz: Uniwersytet Wrocławski w przeszłości i teraźniejszości. „Zaranie Śląskie” 1946, z. 1/2, s. 10.
7 H. Barycz: Rola Polaków w Uniwersytecie Wrocławskim. Wrocław 1946, s. 22.
8 J. Heidenreich: P iv M ickiewiczuv na ćeskou literaturu pred  breznovou. W: Prace Slovanskeho U staw  w Pra

żę. Svazek 1, Praha 1930, s. 181, za: J. Koraszewski, M. Suchocki: Rola twórczości Adama M ickiewicza  w rozbu
dzaniu i utrzymaniu polskości na Śląsku. Poznań 1957, s. 28.

9 E. Gondek: Wincentego Kraińskiego konterfekt „prozą rymowaną", [w]: Zapomniani. Z dziejów literatury 
polskiej na Śląsku. Pod red. J. Malickiego i G. Szewczyk, Katowice 1992, s. 77. Zob. również B. Zakrzewski: 
Spowiednicy M ickiewicza i Fredry. Wrocław 1994.
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Był to pierwszy Polak, który, pomijając krótkotrwałą działalność Józefata Zielonackiego na stanowisku do
centa prawa rzymskiego, otrzymał we Wrocławiu katedrę i, co więcej, mógł w niej wykładać o rzeczach pol
skich i to nie rzadko po polsku, któremu było danym głosić z niej wielkość poezji polskiej XVI i XIX, uwy
datniać znaczenie A. Mickiewicza10.

Słuchali go również Niemcy, Francuzi, ale przede wszystkim Polacy. Rozrastające się 
audytorium spowodowało, że wykłady przeniesiono do auli Leopoldina. Jan Zachariasie- 
wicz wspomina w „Tygodniku Ilustrowanym” ich aurę:

Z zapałem słuchali jego zajmujących wykładów, a były nawet chwile, kiedy widzieli go zstępującego z kate
dry z oczami zwilżonymi od wzruszenia. Profesor, który z taką miłością swój przedmiot wykładał, nie rzucał 
prawdopodobnie drogich ziam  na ziemię nieurodzajną11.

Oprócz emocji, poruszających przede wszystkim polskich słuchaczy, prof. Cybulski 
wprowadzał ich w merytoryczne problemy polskiej literatury XIX w. Po raz pierwszy ex 
katedra mogli usłyszeć o najwybitniejszym polskim przedstawicielu tej epoki. W publiko
wanych już pośmiertnie Odczytach o poezji polskiej w pierwszej połowie XIX  wieku (Po
znań 1870) można było doszukać się elektryzujących salę opinii o dziele wieszczą m.in.
o Odzie do młodości.

Z szybkością błyskawicy, jak  grom grzmotu rozległ się ten hymn od Newy aż po Odrę. M łodzież zrozumiała 
myśl jego. [ .. .]  O d tego czasu stał się Mickiewicz bożyszczem młodzieży12.

Słowa te trafiały do obecnych na wykładach studentów-Ślązaków (m.in. Norberta Bon- 
czyka, Konstantego Bamrota) notabene członków Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, 
dla których nazwisko poety brzmiało już swojsko, bowiem -  jak informują nas notatki 
w „Pamiętniku Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego” (1886), jeszcze przed objęciem 
katedry przez Cybulskiego, jego członkowie na swych posiedzeniach przygotowywali refe
raty nt. wybranych pozycji Mickiewicza:
1. Wallenrod Mickiewiczowski pod względem historii i sztuki (1846),
2. Uwagi nad Panem Tadeuszem (1852/53),
3. O Konradzie Wallenrodzie (1852/53),
4. Analiza VII księgi Pana Tadeusza (1856/57)13

W. Cybulski przez cały okres siedmioletniej profesury we Wrocławiu, czyli do końca 
swych dni, był kuratorem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, dokładał starań i finan
sów o pomnożenie zasobów jego biblioteki. Płaszczyzną zbliżenia ze skupionymi w Towa
rzystwie studentami była zbieżność a i pewna tożsamość postaw. On, patriota, sprawdzony 
w walkach, znajdujący w poezji Mickiewicza niezwykłość literackiej urody ale i moc kre
owania takich samych przekonań u skupionych wokół niego młodzieńców, w sporej gro
madce przybyłych ze Śląska, dostrzegał głęboki sens swego z nimi przebywania na sali 
wykładowej i w pokoju zebrań Towarzystwa. Nie mógł pozostać obojętny na takie enuncja
cje, jak choćby głos jednego z jego prezesów, Stefana Pawlickiego:

„Szląsk nam koniecznie potrzebny, żeby raz na zawsze zabezpieczyć się od zachcianek 
niemieckich, a jeżeli wszechnica wrocławska chełpi się, że stoi na straży niemieckiej 
oświaty, że broni krańców niemieckiej kultury, to garść młodzieży naszej, bawiącej we 
Wrocławiu niech przypomni sobie, że i ona stoi na krańcu oświaty, lecz polskiej”14. Nie skorzy
stał z lukratywnych propozycji zatrudnienia w Warszawie w Szkole Głównej i w Akademii

10 H. Barycz: Rola Polaków ..., s. 24.
11 B. Zakrzewski: Przechadzki po  dziwiętnastowiecznym Wrocławiu. Wrocław 1989, s. 45.
12 Za J. Koraszewski: op cit., s. 56.
13 Ibidem., s. 112. Zob. również: E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 

1836-1886. Wrocław 1973.
14 Trzeci „list nadodrzański". „Czytelnia” 1861, s. 207. [za]: H. Barycz: Polska młodzież akademicka we Wro

cławiu przed  powstaniem styczniowym (1858-1863). „Sobótka” 1946, s. 180-181.
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Duchownej. Pozostał z nimi, swoimi wrocławskimi studentami. Po 15 II 1967 r. już tylko 
w swych tekstach, pracach naukowych, na których znajomości literatury polskiej uczyły się 
następne roczniki.

Ogromną przydatność miały wspomniane już Odczyty o poezji polskiej w pierwszej poło
wie XIX  wieku. Jacek Koraszewski nie bez powodu sygnalizuje, że „wbrew tytułowi prawie je
dynym i głównym przedmiotem tego dwutomowego dzieła jest twórczość Mickiewicza na tle 
epoki. [... ] nawet tam, gdzie autor mówi o innych poetach, nawraca on często do Mcłdewi- 
czą aby przeprowadzić porównanie, uwypuklić różnice lub znaleźć miarę do oceny”15.

W dniu 15 lipca 1868 roku kierownictwo katedry slawistyki objął Władysław Nehring, 
którego „z Cybulskim łączył nie tylko kult Mickiewicza, ale także zrozumienie społeczno- 
-narodowego znaczenia piastowanej placówki wrocławskiej”16. Wybitny mickiewiczolog 
zafascynowany Konradem Wallenrodem, Panem Tadeuszem, czemu da wyraz w swych pu
blikacjach, studiował we Wrocławiu w latach 1850-1855. Jako członek Towarzystwa Lite
racko-Słowiańskiego a także jego prezes w semestrze 1852/53 prawdopodobnie był auto
rem dwu wcześniej wspomnianych referatów o Panu Tadeuszu i Konradzie Wallenrodzie, 
wygłoszonych na zwyczajowych posiedzeniach wszystkich członków.

Po latach wszedł w środowisko wrocławskich studentów jako „wskrzesiciel slawistyki 
polskiej i jeden z współtwórców naukowej historiografii literackiej w Polsce”. Ale wrócił 
też niegdysiejszy uczestnik prac, inicjatyw liczącego ponad 30 lat Towarzystwa z przydat
nym mu dorobkiem, jakim był przygotowany w Poznańskim popularny Kurs literatury pol
skiej wydany w 1866 r. w Poznaniu. Mickiewicz i jego epoka są w niej uprzywilejowane. 
Poprzedzającym ją  pięciu okresom literackim poświęcił 98 stron, a jednej tylko „epoce 
Mickiewicza” 137 stron. Proporcje te o tyle są istotne, że z tej książki obficie korzystała 
śląska młodzież gimnazjalna i uniwersytecka, a przystępny styl narracji jak i wysoce emo
cjonalny stosunek Nehringa do autora Pana Tadeusza (po powstaniu styczniowym to dzieło 
a nie -  jak poprzednio Dziady -  zyskało na popularności) był gwarantem szerokiego odbio
ru i znajomości wieszcza, który „dźwignął polską poezję z poziomów deklamacji i dowcipu 
do tej wysokości, gdzie przebywa wielkość myśli i piękność ideałów. Od niego dopiero za
czyna się poezja polska w zupełnym znaczeniu tego słowa”17.

Kolejnymi przyczynkami zapewniającymi dostęp do dziejów literatury polskiej było 
przygotowanie przez autora studium o Panu Tadeuszu drukowanym w „Ateneum” w 1877 
r., a więc o ograniczonym zasięgu oddziaływanią uzupełnione IV i V wydanie Nauki poezji 
Hipolita Cegielskiego. Popularność tej książki, niezależnie od jej walorów jako podręczni
ka stylistyki, brała się z bogatego zestawu tekstów literackich, a najobfitszą ich reprezenta
cję miał... oczywiście Mickiewicz. Wśród 31 utworów wierszowanych znalazło się 10 
ballad i romansów, Oda do młodości, Grażyna, 9 Sonetów krymskich, liczne fragmenty 
z Konrada Wallenroda, Farysa, wielka improwizacja z Dziadów, około 5200 wersetów 
z Pana Tadeusza, oraz -  w zakończeniu -  Myśli Adama Mickiewicza.

„Poznawali na niej piśmiennictwo polskie nie tylko uczniowie i studenci, ale znaleźć ją  
było można także w redakcjach gazet śląskich w niektóiych bibliotekach i czytelniach, 
w niejednym wreszcie domu prywatnym”18. W określaniu faz przenikania znajomości 
i kultu Mickiewicza na Śląsk, zasługi prof. Nehringa są trudne do przecenienia.

Jeden z jego uczniów Ignacy Chrzanowski we wspomnieniu pośmiertnym tak pisze
o swym profesorze:

„Wykładał po polsku (w soboty od czwartej do piątej) przez cały szereg lat historię naszej 
wielkiej poezji romantycznej, a połowę, co najmniej, audytorium sobotniego stanowili Ślą

15 J. Koraszewski: op. cit., s. 62.
16 H. Barycz: Rola Polaków . .., s. 25.
17 W. Nehring: Kurs literatury polskiej. Poznań 1866, s. 121. [za]: J. Koraszewski: op. c i t ,  s. 70.
18 Ibidem., s. 72.
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zacy”19. W innym jeszcze miejscu pozanaukowy aspekt długoletniej działalności swego mi
strza wyakcentuje jednoznacznie:

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że długoletnia działalność profesorska Nehringa (1868-1907) należy nie 
tylko do historii uniwersytetu wrocławskiego i historii slawistyki, ale zarazem do historii polskiej pracy naro
dowej w ogóle, a p r a c y  n a r o d o w e j  n a  Ś l ą s k u  p r u s k i m  w s z c z e g ó l n o ś c i  [podkr. 
m o je -C z . M-G]20.

On właśnie sprawował bezpośrednią opiekę nad wskrzeszonym w 1892 r. przez studenta 
teologii Karola Myśliwca, Towarzystwem Akademików Górnośląskich. „Nasi młodzi Gór
noślązacy uczęszczali sumiennie na wykłady prof. Nehringa, który od długiego szeregu lat 
wykładał slawistykę, a w «privatach» i «privatissimach» jako patriota polski zapoznawał 
nas z perłami polskiej literatuiy romantycznej”21. Moralny obowiązek uczestnictwa w wy
kładach z literatury polskiej, bez względu na kierunek studiów, obejmował członków 
wszystkich polskich stowarzyszeń akademickich we Wrocławiu.

Konstanty Damrot, rodowity Ślązak, członek Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, 
w latach 1865/66 byl jednocześnie prezesem powołanego w 1863 roku Towarzystwa Pol
skich Górnoślązaków w celu „doskonalenia się w języku polskim i ożywienia ducha naro
dowego”. Podjęte w tym celu działania zintensyfikowały się w latach Kulturkampfu, 
a „unia personalna” tzn. łączenie członkostwa (jak w przypadku Damrota) sprzyjała mło
dzieży śląskiej w nawiązywaniu kontaktów z kolegami z innych dzielnic Polski. Sponta
niczność i emocjonalne podłoże tych koneksji miało swój wymiar taktyczno- 
-zdroworozsądkowy.

Dzięki zabiegom organizacyjnym Stanisława Jerzykowskiego z Poznania i Pomorzanina, 
Ksawerego Czarnowskiego powstało we Wrocławiu Kółko Towarzyskie z wyraźnym na
kierowaniem na patronat mający chronić młodzież górnośląską przed wpływami niemiec
kich związków burszowskich.

Starsza brać czuwać miała nad młodszą, być jej przewodnikiem, doradcą i przyjacielem. Jakoż piękne te po
mysły weszły niebawem w życie i wydawały już  owoce. Dzisiaj jest na Górnym Śląsku kilku obywateli, daw
niejszych członków Kółka, pomnych zawsze na serdeczne przyjęcie, jakie ich w polskim towarzystwie spo
tkało.

-  pisała z początkiem 1881 roku „Gazeta Górnośląska”22.
Z latami utrwala się wśród studiujących Górnoślązaków trend do podejmowania samo

dzielnych inicjatyw w tworzeniu własnych stowarzyszeń. W 1880 roku Józef Rostek jest 
jednym z współzałożycieli Towarzystwa Górnośląskiego, które w stopniu dotąd niespoty
kanym objawiło w swych pracach bieżących jak i w aranżowaniu spektakularnych form 
czczenia pamięci Mickiewicza, pomysłowość i rozmach organizacyjny. A i na co dzień, 
w powszedniej działalności Towarzystwa patronował mu duch poety.

W momencie startu niemal przygotowano program z racji rocznicy jego śmierci: jeden 
z członków, Ludwik Graeve, wystąpił z referatem o młodości Mickiewicza, z początkiem 
roku następnego zaplanowano lekturę Ballad i romansów, w lipcu natomiast inny z człon
ków, Manteja, wystąpił z prelekcją nt. „Tendencja i treść Ody do młodości”. W październi
ku rozpoczęto przygotowania do kolejnego obchodu rocznicy śmierci pisarza.

W dużej sali Hotel de Silesie w dniu 8 listopada 1881 roku zebrała się licznie zgroma
dzona wrocławska Polonia jak też goście przybyli z daleka. Nie mógł zasiąść wśród nich 
zaproszony przez organizatorów sędziwy już i schorowany przyjaciel Mickiewicza, Antoni

19 W. Nehring: Wspomnienie pośm iertne przez Ignacego Chrzanowskiego i bibliografia prac naukowych przez 
Adam aBabiaczyka. Warszawa 1909, s. 23. [za]: J. Koraszewski: op. cit., s. 156.

20 Ibidem: s. 158.
21 J. J. Kowalczyk: Odrodzenie Górnego Śląska (Wspomnienia). Katowice 1932, s. 8.
22 „Gazeta Góm oszląska” 1881 nr 1 [za]: J. Koraszewski: op. cit., s. 119.
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Edward Odyniec. Przysłał wiersz, specjalnie na tę okoliczność napisany, poetycki komen
tarz do postaci i dziedzictwa duchowego, zmarłego przed 26 laty przyjaciela.

Wiersz ten odczytał Wojciech Jarochowski, profesor miejscowego gimnazjum św. Ma
cieja. On też był autorem wygłoszonego w części oficjalnej referatu O cnotach i wadach 
szlachty podług tego ja k  je  Mickiewicz w „Panu Tadeuszu ” przedstawił.

Wiersz Odyńca przedrukował krakowski „Czas” (1890 nr 152) a w naszych rozważa
niach zasługuje on na przytoczenie go w całości:

Jak stary guślarz wezwany na D ziady
M yślą i duchem staje pośród Was 

I ku uczczeniu żałobnej biesiady
Rad bym z przeszłości skrzesić dawny czas,

By w nim ja k  z grobu wywołać przed oczy 
Tego, któremu dziś składacie cześć,

A cała Polska z wami się jednoczy,
By w dniu tym  wszędzie równy hołd mu nieść.

Ale, niestety, co pomogą chęci,
Kiedy mi na to nie stać ducha sił!

Więc patrząc chyba w  obraz swej pamięci,
Po prostu tylko powiem, jakim  był.

Co czuł, co myślał, gdzie wiódł, co zwiastował,
To wie z nas każdy -  nawet obcy świat.

Pod wpływem jego rozwił się i chował
Duch z was k»i/dcgo jak  paproci kwiat,

Co tajemniczym tchem gwiazd rozwinięty 
W świętą, cudowną świętojańską noc 

Wskazuje drogę, gdzie jes t skarb zaklęty 
I ku zdobyciu jego wlewa moc.

Toż jako  Polska długa i szeroka,
Pieśń jego w sercach jednym  echem brzmi,

I nie sztukmistrzem arfy, lecz proroka 
Naród w nim czuje, uznaje i czci!

Ale czy wiecie, w czym On za żywota
Sam czerpał siłę i skąd światło brał?

Bóg -  wiara -  miłość Ojczyzny i cnota -  
To były struny, na których duch grał.

Boga nie badał -  lecz przy świetle wiary 
W Ojczyźnie szukał woli Jego dróg,

Znał błędy ojców, znał braci przywary,
Lecz jako syn tylko, jak  brat -  niejako  wróg.

A co bądź cierpiał, co sam doświadczył
Krzywd czy boleści, czy z dołu, czy z wyż 

Że nie rozpaczał nigdy, a przebaczał,
W tym  ju ż  podporą był mu tylko krzyż.

O! bracia moi i gdyby w tej chwili
Widomie jego objawił się dud :

Kto wie -  lecz kto by śmiał zaprzeczyć, czyli 
Nie tymi słowy zabrzmiałby wasz słuch:

„Albowiem wiedzcie i zważcie u siebie,
Że kto chce Polski wiernym synem być,

Światła i siły musi szukać w niebie,
W Ojczyźnie matkę -  ojca w Bogu czcić.”
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Czytelnicy „Gazety Gómoszląskiej”, ukazującej się wówczas w Bytomiu mogli z bardzo 
szczegółowego sprawozdania dowiedzieć się o przebiegu uroczystości (z 9 grudnia 1881 r.) 
a przecież nie tylko w prostej rejestracji faktów streszczał się sens opisu. M. in. czytamy:

Akademicka młodzież polska, wziąwszy pochop z ustalającego się coraz więcej w rozmaitych dziedzinach 
dawnej Polski uroczystego obchodu śmierci naszego Adama, idąc zaś za potrzebą serca i czując, że i jej przy
stało prastarym słowiańskim obyczajem rzucić gałązkę na ukochaną mogiłę wielkiego wieszcza, zgotowała 
mieszkającym w starożytnym grodzie tej niegdyś także lechickiej ziemi, w rocznicę zgonu tego, co kochał 
miliony i czuł za miliony, podniosłe a rozrzewniające do głębi polskie Dziady. Lubo nie tajnym było nikomu, 
że wśród niesposobnych warunków tutejszych niełacno będzie w godny sposób sławić tego, który jest dumą 
naszą a czołem Słowiańszczyzny całej, jakkolwiek pojmowano dobrze trudności, o które pokutująca tu od lat 
kilku myśl ujęcia w wyraziste kształty kultu genialnego Adama rozbić się mogła, to przecież zawiązany 
w tym  celu komitet, pozyskawszy znakomitą siłę w szanownym niezmordowanym p. J. (Jarochowskim), da
jącym  upragnioną rękojmię, że przelewający się rzeczywistość program uroczystości wyjdzie zwycięsko, 
kształtny, jasny, z otuchą, zapałem zabrał się do pracy i to jak  się z trudnego zaiste zadania wywiązał.

I dalej relacja z przebiegu pamiętnego wieczoru w Hotelu Śląskim, którą czytelnik z Gli
wic, Bytomia, Katowic czy Mikołowa mógł odebrać jako szkic scenariusza, dającego pew
ne wyobrażenie o kształcie, programie tego typu uroczystości. Redakcja nie szczędziła 
szczegółów:

[...] w głębi sceny, przybranej strojnie kwiatami i gęstą zielenią, wznosił się biust ukochanego wieszcza. Za
inaugurował j ą  piękny i rzewny wiersz A E . Odyńca [...] Po prologu wygłoszony został odczyt [. . .]. Odśpie
wany następnie przez akademicką „Harmonię” ustęp z Pieśni o ziemi naszej („A czy znasz ty  bracie młody?”) 
wywołał rzęsiste oklaski.

Nastąpiła z kolei „Rozmowa sędziego z Robakiem” (Pan Tadeusz, księga VI), przedstawiona dramatycznie 
na scenie. Szlachetna postać Robaka, jego wzniosłe i patriotyczne wyrazy dla Sędziego sprawiły na publicz
ności silne wrażenie.

Pieśń Filaretów odśpiewana pod umiejętnym kierownictwem dyrektora „Harmonii” z werwą i siłą, roz
grzała wszystkich i przeniosła żywcem w owe bezchmurne i jasne czasy wileńskie [...] Udramatyzowana rada 
w  Dobrzyniu (Pan Tadeusz, księga VII), pomimo wszelkich trudności w wykonaniu wypadła znakomicie. 
[...] Zakończyły podniosłą i rzeczywiście świetną tę uroczystość dwa żywe obrazy z utworów Mickiewicza, 
przedstawione w pięknym bengalskim oświetleniu. Pani Twardowska ucharakteryzowała się w pierwszym ob
razie wybornie. Wzorem do drugiego posłuży znany powszechnie obraz malarza Łaszczyńskiego przedsta
wiający Gerwazego i Protazego, kiedy to

.. .starce miód piją, tabakierką z kory 
Częstując się nawzajem toczą rozhowory.

Przeplatająca poszczególne epizody uroczystości znakomita gra na skrzypcach pana K. z towarzyszeniem 
fortepianu do podniesienia uroczystości przyczyniła się w wysokim stopniu.

I jeszcze o widowni:

Udział publiczności, która podążyła po społu z młodzieżą skłonić kornie czoło przed mistrzem polskiej myśli
i mocarzem słowa polskiego, był nadspodziewanie liczny. Obok wielu osób z bliższych i dalszych stron wiel
kopolskiej ziemi widzieliśmy w gronie zebranych wieniec odznaczających się wszędzie i zawsze uroczych 
W ielkopolanek, dwóch posłów do parlamentu, kilku zacnych kapłanów naszych, zgoła najróżnorodniejszych 
przedstawicieli narodowej pracy. Wiadomość o umyślnym przybyciu na uroczystość wrocławską W arszawian 
podawano sobie z rzeczywistym entuzjazmem. W ciągu uroczystości otrzymano telegramy z życzeniami i po
zdrowieniem od kolegów akademików ze Lwowa, z Krakowa, Dublan, Halli i Lipska i od dostojnego ks. 
W awrzyniaka ze Śremu [..

Miejmy nadzieję, że uroczystość mickiewiczowska ponawiać się będzie rokrocznie we W rocławiu, że sta
nie się na zawsze i nad śląska Odrą tym, czym szczególnie wśród młodzieży polskiej być powinna, najmil
szym i rzeczywistym narodowym obowiązkiem23.

23 Ibidem, s. 121-125. Obszerne wzmianki o tej uroczystości m.in. w: B. Zakrzewski: op. cit., s. 71-75; 
W. Molik: Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914. Poznań 1989, s. 169-170.
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Istotnie „listopadówka” (tak z czasem nazwano tego typu obchody poświęcone pamięci 
zgonu Mickiewicza i rocznicy wybuchu powstania listopadowego) z roku 1881 była „wy
darzeniem wielkiej wagi w rozwoju czci Mickiewicza wśród wrocławskiej młodzieży uni
wersyteckiej i społeczeństwa śląskiego” (J. I. Kraszewski). Do momentu rozwiązania 
wszystkich polskich organizacji studenckich w roku 1886, analogiczne imprezy urządzano 
regularnie z niezawodną partycypacją w nich Towarzystwa Górnośląskiego i powołanej 
w 1885 r. Czytelni Akademików Polskich. Dla uchwycenia pierwszych oznak tętna łączą
cego wspólnym obiegiem wszystkie dzielnice Śląska w tego typu przejawach kultu 
A. Mickiewicza, należy dodać, że w 1882 r. Towarzystwo Górnośląskie wysłało na ręce 
Pawła Stalmacha zapewnienie o emocjonalnej więzi z Ciszyniakami, organizującymi wie
czornicę ku czci wieszcza24.

Można w tym dopatrywać się spodziewanego rezonansu na artykuł z „Gwiazdki Cieszyń
skiej” z końca 1880 r., w którym korespondent podejmuje temat niebezpiecznej w dalszych 
swych konsekwencjach izolacji akademików górnośląskich od swych kolegów z innych re
gionów.

P. M iarka będąc ostatnim  razem we Wrocławiu upominał ich, jeżeli już nie chcą wstępować do towarzystw 
polskich, założyli dla siebie osobne towarzystwo Górnoślązaków, gdzie by język polski i literaturę polską 
pielęgnowano25.

Listopadowa impreza z 1881 r., niezależnie od swych integracyjnych aspektów, przede 
wszystkim utrzymywała zainicjowaną latem 1872 r. przez prof. Teofila Ciesielskiego trady
cję polskich amatorskich przedstawień teatralnych organizowanych często wspólnie ze stu
dentami polskimi przez bardzo zasłużone w tym względzie Towarzystwo Przemysłowców 
Polskich, Towarzystwo Handlowe, wrocławskie gniazdo TG „Sokół”, Towarzystwo Śpiewu 
„Lutnia Wrocławska”, Towarzystwo Polsko-Katolickie26. Ponadto, podjęta wówczas próba 
scenicznej adaptacji fragmentów Pana Tadeusza wprowadzała w teatralny obieg utwory 
poety, przydając tym samym nie znaną jeszcze formę zaistnienia dziełom znanym dotych
czas ze zbiorowej czy indywidualnej lektury.

I Nie licząc paru prób wprowadzenia wielkiego dramatu romantycznego na sceny polskie 
I (fragment III części Dziadów w Krakowie -  1848 czy tamże Konfederaci barscy -  1852), 
[ ich obecność w polskim życiu teatralnym była znikoma. Szybciej realizacji podejmowały
I się zespoły amatorskie, przy wszystkich swych ograniczeniach warsztatowych, realizacyj- 
Inych poszukujące tytułów współbrzmiących z potrzebą chwili, oczekiwaniami społeczeń
stw a pozbawionego instytucjonalnych możliwości rozwijania własnego życia społeczno- 
f-kulturalnego.

Inscenizacja fragmentów Pana Tadeusza wrocławskich studentów pod koniec roku 1881 
sytuowała się obok analogicznych inicjatyw „Ogniwa” gdańskiego, które w 1879 r. ode
grało III cz. Dziadów. W trzynaście lat później studenci wielkopolscy z Towarzystwa 
„Concordia” w dniu 31 stycznia 1894 r. wystawili inne fragmenty z Pana Tadeusza (roz
mowa Gerwazego z Hrabią scena w karczmie, rozmowa miedzy księdzem Robakiem i Sę
dzią i żywy obraz „Śmieć księdza Robaka”). W maju roku 1899 wrocławskie gniazdo „So
koła” wystąpiło ze zbiorową deklamacją w kostiumach fragmentu księgi VII (Rada)27.

Na kolejną prezentację tekstu Mickiewicza przyszło czekać znów ponad dwanaście lat. 
W dniu 4 XII 1911 r. Towarzystwo Przemysłowców Polskich w programie uroczystego

24 Ibidem, s. 126.
25 Za: Cz. Mykita-Glensk: Teatr amatorski Polonii wrocławskiej. „Sobótka” 1988, nr 3, s. 326. Zob. też: H. Ba

rycz: Polska m łodzież...op. cit., s. 158-164.
26 Cz. Mykita-Glensk: op. cit., s. 326.
27 Cz. Mykita-Glensk: Twórczość trzech wieszczów na scenach amatorskich Śląska w latach niewoli narodowej. 

Katowice 1988, s. 22.
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koncertu z okazji rocznicy śmierci poety przedstawiło fragment Konrada Wallenroda. Tra
dycję te podtrzymywali właściwie członkowie tego Towarzystwa, nawiązując do niej znów 
po kilkuletniej przerwie. Dopiero po wojnie 1 X II1919 r. znów święcono rocznicę powsta
nia i z tej okazji przygotowano zbiorową deklamację fragmentów Dziadów oraz scenę roz
mowy między zakutym w kajdany majorem Łukasińskim a Wielkim Księciem Konstantym.

Stopień trudności w prezentacji utworów Mickiewicza wzrósł w okresie międzywojen
nym. Są one prawdziwą rzadkością w programach wrocławskich amatorów, lecz są. Np. 
w roku 1930 Towarzystwo Polskiej Młodzieży Katolickiej czciło setną rocznicę powstania 
listopadowego, połączoną z obchodami zgonu poety i znów oprócz fragmentów Dziadów 
przypomniano publiczności epizody z Konrada Wallenroda. Dojście Hitlera do władzy 
jeszcze bardziej uszczupliło obszar względnej swobody w działaniach Polonii wrocław
skiej. Kolejna „listopadówka” 19 XI 1933 r., urządzona w Domu Polskim miała elementy 
programu wiążące ją  z nazwiskiem wieszcza. Wprawdzie ograniczono się do recytacji 
wiersza Śmierć pułkownika, lecz oprawa sceniczna (symboliczna postać Polski zakutej 
w kajdany, ukazana na tle barw narodowych) korespondowała ściśle z montażem historii 
powstań narodowych, przygotowanym przez uczniów miejscowej szkoły polskiej. Ostatnie 
frazy Dziadów zabrzmiały we Wrocławiu w roku 1938, kiedy to w programie uroczystości 
z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja odegrano wyjątek z III cz. Dziadów. Animatorem 
działań teatralnych Związku Akademików Polskich był przewodniczący sekcji teatralnej tej 
organizacji, student medycyny, po wojnie znany w Opolu urolog, dr Adolf Warzok.

W refleksji ogólnej, sięgającej w odległą przeszłość w poszukiwaniu początków znajomo
ści i kultu Mickiewicza na Śląsku trzeba zaakcentować już tylko wielokrotnie formułowaną 
przez filologów i historyków opinię, że wszystkie drogi prowadzą do Wrocławią w mury uni
wersytetu, w środowisko pobierających tam nauki studentów polskich, rozwijających orga
nizacyjną aktywność w szeregu stowarzyszeń, głównie w ramach najstarszego z nich -  To
warzystwa Literacko-Słowiańskiego (1836-1886), o którym Bogdan Zakrzewski powie:

W śród związków i towarzystw młodzieżowych jest ono, po Filomatach, najbardziej znaczącą organizacją 
w historii kultury polskiej, choć nie wydało takich wielkich indywidualności jak  Mickiewicz28.

Dzięki niemu jednak osobowość i dzieło wieszcza zawładnęło umysłem i sercem Śląza
ków, topograficznie i historycznie zdeterminowanych w sposób niemalże wykluczający ten 
fenomen, jakim w życiu narodowym, społeczno-kulturalnym regionu, od stuleci nieobec
nego w granicach Polski, było oddziaływanie nie tylko dorobku pisarskiego poety, ale i po
staci emblematycznej, sakralizowanej przez pokolenia legendy.

Jej przenikanie na sąsiadujące z Wrocławiem dzielnice regionu zapewniali Górnoślązacy, 
poddani w trakcie swych wrocławskich studiów oddziaływaniu aury, w jakiej następowało 
w trybie samokształceniowym zapoznawanie się z kolejnymi tytułami utworów Mickiewi
cza. Kształtujące się wówczas zewnętrzne formy kultu poety, funkcjonujące we wszystkich 
niemal zaborach (wieczornice trzech wieszczów, „listopadówki”), zostały przetranspono
wane w macierzyste środowiska absolwentów wrocławskiej uczelni, do których wracali po 
ukończeniu studiów.

Zasięg oddziaływania ośrodka wrocławskiego przekraczał najściślej murami uniwersy
tetu i obrzeżami miasta wyznaczone granice. W nieodległym od Opola -  Prószkowie po
wstała w 1847 r. Akademia Rolnicza a w jej murach od lipca 1852 r. polska organizacja 
studencka. W 28 numerze „Gazety Górnoszląskiej” z 1878 roku czytamy:

„Wraz z innymi akademikami Polakami w Prószkowie obchodziło Towarzystwo Literac- 
ko-Rolnicze uroczyście rocznicę śmierci Adama Mickiewicza”29. Odmienność warunków

28 B. Zakrzewski: op. cit., s. 47.
29 „Gazeta Górnoszląska” 1878, nr 28 [za]: J. Koraszewski: op. cit., s. 116.
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lokalnych, zasiedlanie ludnością autochtoniczną w odróżnieniu od skupisk polonijnych we 
wrocławskiej metropolii, nadawało nową jakość a z czasem i konkretne funkcje w propa
gowaniu kultu Mickiewicza.

Praca młodzieży polskiej w Prószkowie nie ograniczała się do samokształcenia. Towa
rzystwo Literacko-Rolnicze szybko zwróciło uwagę na konieczność i obowiązek budzenia 
polskości wśród okolicznej ludności śląskiej. W tym celu zorganizowało ono Komisję Lu
dową mającą -  według słów Donimirskiego za zadanie „szerzyć pomiędzy ludem tutejszym 
oświatę i poczucie narodowe”30.

Z czasem postulat ten znajdzie zastosowanie w odniesieniu do całego terytorium Śląska 
a zarzewie przejęte od wrocławskich profesorów, podtrzymywane i pomnażane świadomą 
pracą studentów, członków funkcjonujących wówczas organizacji i stowarzyszeń polskich 
zyskało z czasem wszelkie znamiona trwałej i szlachetnej inspiracji w ruchu narodowo- 
-emancypacyjnym Ślązaków.

30 M. Chamcówna: Z  życia studentów polskich w Prószkowie na Opolszczyżnie w drugiej połowie X IX  w. „So
bótka” 1949, [za]: J. Koraszewski: op. cit., s. 117.
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A d a m  A s n y k ,  T o w a r z y s t w o  S z k o ł y  L u d o w e j
i s z k o ł a  w B i a ł e j

Adam Asnyk urodził się w Kaliszu 11 września 1838 roku. Swe studia rozpoczął w roku 
1856 w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, skąd przeniósł się 
po roku do Akademii Medyko-Chirurgicznej, mającej swą siedzibę w centrum Warszawy 
w pałacu Staszica. Koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku to czas patriotycznego oży
wienia w salonach warszawskich i kręgach inteligenckich. Młody akademik Asnyk bywał 
na patriotycznych spotkaniach w mieszkaniu Edwarda Kaplińskiego. Uczestniczył też 
w działalności samokształceniowej i patriotycznej słuchaczy macierzystej uczelni'. Z kręgu 
młodych działaczy Akademii wyszedł pomysł zamówienia nabożeństwa za dusze Adamą 
Juliusza i Zygmunta (Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego) w kościele Pijarów w dniu 
18 marca 1859 roku. Władze carskie zakazały odbycia mszy i postanowiły „oczyścić” Aka
demię z elementów nieposłusznych. Zamierzano wprowadzić nieregulaminowy specjalny 
egzamin dla studentów po drugim kursie (czyli po pierwszym roku). W odpowiedzi nastą
pił tak zwany „bunt akademii” w postaci prośby niemal wszystkich słuchaczy o wypisanie 
z uczelni. W efekcie dwóch najaktywniejszych przywódców usunięto z uczelni, nakazano 
im powrócić do miejsc urodzenia i oddano pod nadzór policji. Adam Asnyk -  podobnie jak 
innych jeszcze ośmiu kolegów -  został relegowany2.

Niebawem przeniósł się do Wrocławia, by rozpocząć studia na tamtejszym uniwersyte
cie. Bardzo jest prawdopodobne, że jego studia były formą kamuflażu dla dalszej działalno
ści konspiracyjnej w Warszawie, gdzie rozwijała się sieć tajnych związków. Stefan Kienie
wicz wymienia go w gronie komitetu kierującego pracą tak zwanych kół Narcyza Jankow
skiego3. Aresztowany w końcu października 1860 roku, został osadzony w Cytadeli War
szawskiej, skąd został zwolniony „za poręką dla złego stanu zdrowia”4. Gdy nie otrzymał 
zezwolenia na wyjazd za granicę -  o co zabiegał -  zaryzykował wyjazd nielegalny w grud
niu 1860 roku. Zatrzymany przez policję niemiecką w Katowicach, szczęśliwym trafem 
uniknął przekazania władzom carskim i zdołał przez Wrocław dotrzeć do Paryża .

W późniejszych latach nie zaprzestał działalności patriotycznej. Pośredniczył między 
konspiracją krajową a Ludwikiem Mierosławskim w Paryżu. Przyjeżdżał prawdopodobnie 
kilka razy konspiracyjnie do Królestwa. W każdym razie od końca września roku 1863 
znalazł się na kilka tygodni w składzie Rządu Narodowego, do czasu, gdy 17 października 
przejął władzę Romuald Traugutt i usunął z rządu Asnyka i innych tak zwanych wrześniowców.

W następnych latach Asnyk otrząsał się z przygnębienia po klęsce powstania. Podróżo
wał, między innymi do Włoch. W czasie dłuższego pobytu w Neapolu odkiył w sobie talent

1 Barbara Petrozolin-Skowrońska: Przed tą nocą. Warszawa 1988, s. 43, 59.
2 Tamże: s. 68.
3 Stefan Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Warszawa 1983, s. 85.
4 Tamże: s. 90.
5 List z Paryża do rodziców z 26 XII 1860, w: Listy Adama Asnyka do rodziców (1860-1867) i do Stanisława 

Krzemińskiego (1873-1897). Wrocław 1972, s. 16-17.
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poetycki. Tu powstał wiersz Podróżni -  jego debiut, drukowany w listopadzie 1864 roku 
w lwowskim „Dzienniku Literackim”6. W roku 1866 ukończył studia wyższe w Heidelber
gu zyskując tytuł doktora filozofii. W roku 1867 przyjechał do Galicji, a w roku 1870 
osiadł w Krakowie, gdzie kupił dom i pozostał już do śmierci. Stosunkowo szybko -  za 
sprawą popularności swych wierszy i utworów dramatycznych -  wrósł mocno w miejscowe 
środowisko i kręgi towarzysko-literackie. Obdarzony instynktem działacza politycznego, 
charakterem polemisty i wolą czynienia czegoś w interesie narodowym, stał się jedną 
z głównych postaci kształtującego się obozu demokratycznego występującego coraz śmielej 
przeciwko konserwatystom krakowskim, których organem był „Czas” . W wydawanym od 
początku roku 1882 piśmie „Reforma”, kontynuowanym od końca listopada jako „Nowa 
Reforma”, Asnyk pracował jako „wydawca”. Praca ta angażowała bardzo jego czas i eks
ploatowała wątłe siły fizyczne, gdyż nie była to funkcja tytularna, ale pociągała za sobą ko
nieczność wypełniania obowiązków dzisiejszego sekretarza redakcji. Nie chciał jednak 
z mej rezygnować, powodowany poczuciem odpowiedzialności za pismo, które zdobywało 
coraz większe rzesze czytelników i oddziaływało na nich w duchu demokratycznym7.

Jako obszar swej pracy społecznej wybrał Adam Asnyk działanie na rzecz oświaty ludu. 
„Czasy Kościuszkowskie minęły. Haseł i wykrzykników nie lubił. «Dziś trzeba robić, nie 
krzyczeć» -  mówił Asnyk. -  Do działania! Do czynu!” -  wspominała Lucyna Kotarbińska8. 
Pierwszą organizacją działającą w tym kierunku, w której uczestniczył, było Towarzystwo 
Oświaty Ludowej. Jego zebranie organizacyjne odbyła się 6 kwietnia 1882 roku. Prezesem 
komitetu organizacyjnego był prezydent Krakowa dr Ferdynand Weigel, a członkami -  
obok Asnyka -  między innymi: dr Feliks Czesnak, Kazimierz Bartoszewicz, Tadeusz Ro- 
manowicz. TOL otwierało czytelnie ludowe, organizowało kursy z zakresu oświaty rolni
czej i wykłady popularne9.

W zwalczanie zagrażającego ich interesom Towarzystwa konserwatyści zaangażowali 
nawet krakowską Kurię Biskupią. W opublikowanym w „Czasie” (24 II 1883) oświadcze
niu biskupa Albina Dunajewskiego można było przeczytać miedzy innymi: „z ustaw Towa
rzystwa musi wnioskować, że oświata ludu nie ma być oparta na wierze katolickiej, gdyż
o wierze ani o Kościele nawet najmniejszej wzmianki nie m a...”10. Po kilku latach udało 
się jednak ludziom obozu konserwatywnego przejąć kierownictwo TOL11. Demokratyczni 
działacze wyciągnęli z tego faktu odpowiednie wnioski na przyszłość.

Nadszedł rok 1891. W Krakowie zawiązał się komitet obywatelski dla przygotowania 
obchodów setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. W trakcie jego obrad 
zrodziła się myśl, by dla utrwalenia w pamięci zbiorowej tego obchodu założyć towarzy
stwo, którego celem byłaby opieka nad polską szkołą ludową „któreby, na wzór podobnych 
towarzystw niemieckich i czeskich, brało w opiekę język polski i narodowość polską tam wszę
dzie, gdzie tego zachodzi największa potrzebą a więc przede wszystkim na kresach”12.

Inny historyk Towarzystwa Szkoły Ludowej udokładnił w następujący sposób obszar 
zamierzonego działania. Otóż TSL „miało początkowo za zadanie zakładanie szkół ludo
wych, zwanych obecnie powszechnymi, dla obrony dziatwy polskiej na kresach zachodnich

6 Maria Szypowska: A snyk znany i nieznany. Warszawa 1971, s. 275.
7 Zob. listy do ojca z 3 II i 2 III 1882. Teksty w: Maria Szypowska: op. cit., s. 573.
8 Lucyna Kotarbińska: Ze wspomnień o Asnyku. Warszawa 1938, s. 39; również Michał Konopiński: Adam  

Asnyk jako  polityk i redaktor. Kraków 1922, s. 36.
9 List Asnyka do ojca z 22 I 1882 i przypis. Korespondencja Adam a Asnyka oraz materiały do życiorysu i twór

czości poety. Wydał Antoni J. Mikulski. Lwów 1938, s. 190-191.
10 Jak wyżej.
11 Lucyna Kotarbińska: op. cit., s. 40.
12 Marian Stępowski: Towarzystwo Szkoły Ludowej. Ja k  powstało, co zrobiło i do czego dąży (1891-1911). 

W 20-tą rocznicę powstania Towarzystwa napisał... Kraków 1911, s. 17.
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i wschodnich b. zaboru austriackiego (Zagłębie ostrawsko-karwińskie, Śląsk Cieszyński, 
powiat bialski, b. Galicja wschodnia) przed wynarodowieniem [...]”13.

Michał Konopiński (1855-1928), dziennikarz „Nowej Reformy”, pisał, że inicjatywa 
założenia Towarzystwa Szkoły Ludowej zrodziła się właśnie w tej redakcji. Redaktorem 
naczelnym pisma był zaś od 18 grudnia 1889 roku Adam Asnyk14.

W dniu 21 stycznia 1892 roku władze zatwierdziły statut towarzystwa. Na dzień 13 mar
ca zwołano Walne Zgromadzenie. Wybrany został Zarząd Główny, do którego weszli: 
dr Ernest Adam, dr Adam Asnyk, Wojciech Biechoński, dr Lesław Boroński, ks. Tadeusz 
Chromecki, Michał Danielak, Wincenty Jabłoński, Przemysław Kotarski, ks. Józef Kufel, 
Włodzimierz Lewicki, Józef Łokietek, Mieczysław Pawlikowski, dr Stanisław Paszkowski, 
Tadeusz Romanowicz, Jan Rotter, Antoni Ryszard Jan Skirliński i dr August Sokołowski.

Spośród swego grona Zarząd wybrał przewodniczącego -  Adama Asnyka, zastępcę -  dra 
Augusta Sokołowskiego i sekretarza -  dra Lesława Borońskiego. Do końca roku staraniem 
zarządu powstały 33 koła TSL, grupujące 5 tysięcy członków1 . Głównym celem działalno
ści było zakładanie i utrzymywanie polskich szkól ludowych, wznoszenie budynków dla 
nich, wspomaganie materialne gmin, które chciały je tworzyć i szeroko pojęta działalność 
oświatowa.

Pierwszą szkołę wybudowało TSL w roku 1894 w Ulicku Seredkiewicz powiat Rawa Ruska.
Już u zarania działalności Zarząd deklarował, że przedmiotem szczególnej troski Towa

rzystwa będzie otoczenie opieką powiatu bialskiego i Śląska Cieszyńskiego. „Nie pozwól
my wrogim żywiołom sięgać w nasz kraj, nie pozwólmy na wynarodowienie tego pograni
cza, tym bardziej że sąsiaduje ono z biednym Śląskiem, cierpiącym tak bardzo pod uci
skiem niemieckiej przewagi” -  czytamy w Sprawozdaniu TSL1 .

W dniu 30 lipca 1894 roku Zarząd podjął uchwałę o budowie szkoły polskiej w Białej. Spra
wa ta stała się osią działań Towarzystwa i obiektem osobistego zaangażowania Adama Asnyka.

Powody tak wielkiego zainteresowania tą miejscowością wyjaśniał Asnyk w liście wy
słanym w styczniu roku 1895 do Erazma Jerzmanowskiego. Jerzmanowskiego (Polaka, któ
ry dorobił się znacznego majątku w Ameryce) poznał Asnyk w Krakowie w roku 1890 przy 
okazji uroczystego złożenia zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu. Polonus zdecydował 
się wtedy przeznaczyć pewną sumę na założenie w Krakowie „pisma ludowego, które by 
w duchu patriotycznym i pojednawczym oddziaływało na masy ludowe, już wówczas roz- 
agitowane przez ks. Stojałowskiego, socjalistów i inne żywioły”17.

Tytuł „Polski Lud” wymyślił Asnyk, a pierwszy numer ukazał się w grudniu 1890 roku. 
Po kilku jednak latach, gdy pismo (formalnie będące własnością TSL) nie spełniało pokła
danych w nim nadziei, sam Asnyk przekonywał filantropa Jerzmanowskiego, że bardziej

13 Wincenty Sikora: Towarzystwo Szkoły Ludowej w latach 1891-1928. Krótki rys działalności. Kraków 1929, 
s. 3. Zwraca uwagę zastosowany tutaj i często spotykany w materiałach oficjalnych TSL sposób użycia pojęcia 
„kresy” . Chodzi z jednej strony o określany przez nie zasięg terytorialny, jak  też o nacechowanie emocjonalne. 
Organizatorzy Towarzystwa używali tego terminu w funkcji kategorii aksjologicznej, określonej przez Jacka Kol- 
buszewskiego: „[...]  pojęcie «kresów» [...] nabrało sporej wieloznaczności. Zachowując i z czasem umacniając 
nawet status substytutu nazwy geograficznej dawnego południowego i wschodniego obszaru Rzeczypospolitej, 
mogło być od połowy wieku XIX od nich, jako swoista kategoria moralna i aksjologiczna niejako, odrywane i w imię 
określonych strategii narodowych bądź politycznych przywiązywane do różnych innych przestrzeni. [ .. .]  Wielo
krotnie, gdy zagrożony był tam  polski stan posiadania, w stosunku do takich obszarów uruchamiano owo pojęcie 
«kresów», licząc na siłę jego oddziaływania perswazyjnego i emocjonalnego [ .. .]”. J. Kolbuszewski, Kresy jako  
kategoria aksjologiczna, w tomie zbiorowym pod redakcją Kwiryny Handtke: Kresy -  pojęcie i rzeczywistość. 
Warszawa 1991, s. 128.

14 M ichał Konopiński: Adam  A snyk jako  po lityk i redaktor. Ze wspomnień osobistych skreślił... Kraków 1922, s. 37.
15 Marian Stępowski: op. cit., s. 17-18.
16 Cytat ze Sprawozdania TSL, opublikowanego w r. 1894, za: M. Szypowska: op. cit., s. 691.
17 Michał Konopiński: op. cit., s. 36.
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celowe jest przeznaczanie środków na budowę szkół. Czynił to między innymi w przywo
łanym przed chwilą liście.

*

*  *

BIAŁA rozwinęła się z niewielkiego przysiółka wskutek napływu od końca XVI wieku 
uciekających ze Śląska do Polski przed prześladowaniami religijnymi rzemieślników, 
głównie tkaczy. W roku 1723 osada otrzymała od króla Augusta II prawa miejskie. W po
łowie XVIII wieku miejscowi protestanci otrzymali przywilej wolności religijnej. Po 
pierwszym rozbiorze Biała znalazła się w granicach Austrii. W roku 1789 stała się wolnym 
miastem cesarskim, od roku 1855 zaś stolicą powiatu. W efekcie rozwoju miejscowego 
przemysłu i dogodnego położenia, które sprzyjało wymianie handlowej, miasto wspaniale 
się rozbudowywało. B iałą leżąca nad rzeką o tej samej nazwie -  oddzielającą Galicję od 
Śląska Austriackiego -  liczyła przed rokiem 1880 6635 mieszkańców. W skali całej Galicji 
była mimo to drugim, po Brodach, ośrodkiem przemysłowo-handlowym. Była jednak zdo
minowana przez Niemców, którzy podkreślali swą odrębność i podjęli nawet próbę (1872) 
oderwania miasta od Galicji z zamiarem przyłączenia się do Śląska. W roku 1889 niemiec
ka rada miasta, która wszelkimi sposobami tłumiła próby zaznaczenia swej obecności przez 
ludność polską podjęła uchwałę o ustanowieniu języka niemieckiego językiem urzędo
wym. Dwujęzyczne dotąd nazwy ulic zmieniono na niemieckie18.

Przypomnijmy, że wprowadzona na początku lat siedemdziesiątych autonomia Galicji 
zapewniła spolszczenie administracji i szkolnictwa. W Białej więc jawnie lekceważono 
kurs polityki państwowej i ignorowano potrzeby mniejszości.

Z działaniami na rzecz obrony zagrożonej polskości wystąpiła grupa działaczy narodo
wych. Notariusz dr Edward Stiasny -  człowiek niestrudzony i ofiarny -  był inicjatorem 
powołania „Czytelni Polskiej”, która powstała w roku 1873 i stała się ośrodkiem skupiają
cym miejscowych Polaków. Kolejnym prezesem „Czytelni” był Apolinary Gdra, pracownik 
urzędu powiatowego. Zasługi w walce z germanizacją miasta miał starosta powiatowy od 
roku 1892 -  Andrzej Pirocki 9.

O takiej to Białej pisał Asnyk do Jerzmanowskiego:
[ ...] obszar potrzeb w dziedzinie szkolnictwa narodowego po bliższym zapoznaniu się z nimi rozszerzył się 
w nieskończoność w stosunku do środków, jakim i rozporządzać możemy.

Dość przytoczyć przykład Białej. Biała, miasto w Galicji na pograniczu Śląska, z uboższą ludnością polską, 
wraz z przyległymi gminami czysto polskimi posiada dwie szkoły niemieckie gminne i trzecią również nie
m iecką założoną przez Schuhrerein, który na polskiej ziemi chce zapuszczać germanizatorskie zagony. Pol
skiej zaś szkoły nie ma ani jednej i dzieci naszych Mazurów muszą uczęszczać do niemieckiej szkoły i ger- 
manizować się powoli. To prawdziwy wstyd, piekąca rana Galicji. Koło Pań w Krakowie powzięło śmiałą 
inicjatywę założenia tam szkoły polskiej i narzuciło ją  niejako głównemu zarządowi, który się długo wahał ze 
względu na olbrzymie koszta w porównaniu do zbyt skromnych środków. Szkoła bowiem w Białej musi 
kosztować przeszło czterdzieści tysięcy złr (złotych reńskich -  W.J.), ażeby mogła rywalizować z niemiecki
mi szkołami, gdy tymczasem w gminach wiejskich na Rusi wybudowanie szkoły nie kosztuje więcej ja k  dwa 
do trzech tysięcy. Wziąwszy więc raz na siebie to ciężkie zadanie, Towarzystwo Szkoły Ludowej musi gro
madzić na ten cel pieniądze wszelkimi środkami i sposobami20.

Pisze Asnyk, że inicjatorkami bialskiej szkoły były panie krakowskie. Powiedzmy w tym 
miejscu, że badacz dziejów lokalnych przedstawia tę kwestię następująco: „Miejscowe 
Koło TSL było inicjatorem założenia w 1898 polskiej szkoły w Białej [...]. Dzięki inicja
tywie miejscowego koła TSL Zarząd Główny TSL najpierw zaakceptował, a później

18 Jerzy Polak: Bielsko-Biała i okolice. Przewodnik. Bielsko-Biała 1988, s. 18.
19 Ryszard Miłoszewski: Obrońcy polskości. „Kalendarz Beskidzki 1985”, s. 160-161.
20 Ferdynand Hoesick: Nieznany list Asnyka do Erazma Jerzmanowskiego. „Kurier Warszawski” 1932 nr 1. Cyt. 

za: Maria Szypowska: op. cit., s. 698-699.
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świadczył materialnie na budowę polskich szkół”21. Nie jesteśmy teraz w stanie sprawy tej 
przesądzić. Przyjmijmy, że Zarząd Główny zareagował na prośbę bialskich działaczy naro
dowych i dopomógł założyć tu koło, znacznie większą część pracy wzięło jednak na siebie 
- ja k  zaraz to zobaczymy -  środowisko krakowskie.

A więc najpierw przywołane już Koło Pań TSL w Krakowie. W jego zarządzie były da
my z najlepszego krakowskiego towarzystwa. Prezeską była Idalia z Kotarbińskich Pawli
kowska, żona Tadeusza (1861-1915), reżysera, krytyka i dyrektora teatru (1893-1899), wi
ceprezesem -  Eliza Pareńska, żona profesora medycyny, opiekunka młodopolskich arty
stów, prowadząca znany salon, sekretarzem -  Maria Siedlecka, ruchliwa działaczka oświa
towa, założycielka Czytelni dla Kobiet, a w zarządzie działała jeszcze Maria Sewerowa 
Maciejowska, żona znanego pisarza i wieloletniego przyjaciela Asnyka22.

Rychło po podjęciu uchwały o budowie szkoły w Białej rozpoczęto gromadzenie fundu
szy. Dzięki wpłacie Erazma Jerzmanowskiego w wysokości 4000 koron i staraniom Koła 
Pań, które zgromadziło 2800 koron, zakupiona została odpowiednia parcela. W roku 1895 
„Marszałek krajowy wysłanej do Lwowa deputacji przyrzeka pomoc Wydziału Krajowego 
[...], a Towarzystwo imienia Kościuszki na prośbę Zarządu Głównego TSL decyduje się 
udzielić bezzwrotnej pożyczki w sumie 30000 koron...”23.

Do powstania szkoły przyczynili się potem między innymi dziekan bialski ksiądz Jan 
Tempie, który ofiarował 2000 koron, i Herman Czecz, który dał materiały budowlane
0 wartości tysiąca koron24.

Sam Asnyk myślał nieustannie o budowie szkoły i idei tej bronił z determinacją. Człon
kini TSL, Lucyna Kotarbińska, bratowa Idalii Pawlikowskiej, wspominała po latach, jak to 
Asnyk referował jej przebieg walnego zgromadzenia, na którym stanowczo przeciwstawił 
się zamiarom wprowadzenia niemiłej mu zmiany personalnej w zarządzie: „Widzi pani, ta
ki jestem terrorysta, gdy trzeba. Za to nazwano moje zachowanie «presją Badeniowską». 
Ale przeszli moi kandydaci i to, co chciałem, że kapitał żelazny zostaje nienaruszony na 
szkołę w Białej. Ja sam przyznaję i wiem, że za te pieniądze, które nas będzie kosztowała 
szkoła w Białej, mielibyśmy kilkanaście szkól ludowych, ale to trudno! Podjęliśmy to
1 zrobić musimy!”25.

Chęć doprowadzenia dzieła do końca, świadomość ogromu kosztów skłaniały go do ob
cych jego nieśmiałości zachowań. Panie wymyśliły bal. Lucyna Kotarbińska wspominała:

Bal, z którego dochód miał być przeznaczony na powiększenie funduszu dla szkoły w Białej, imienia Asnyka, 
zaalarmował całe miasto. Koło Pań energicznie wzięło się do roboty, ale też nacisk był tak  wielki, że odurzył 
na chwilę Asnyka.

Nie na  długo. Uproszony przez Koło Pań, zgodził się Asnyk na napisanie wierszy, czy aforyzmów dla gor
liwych gospodyń zabawy. A jakkolwiek jęczał i narzekał, że pisanie mu nie idzie, po kilku dniach przyniósł 
już  jeden z bardzo pięknych swoich wierszy:

Bellerofon, gdy Meduzy głowę 
Odciął jednym  zamachem żelaza [...]

a  nazajutrz przyszedł już z całym zbiorem i czytał nam z kolei to, co napisał Niektóre były drukowane 
w «Czasie», «Nowej Reformie» i «Dzienniku Poznańskim)) z przeznaczeniem dochodu na rzecz szkoły 
b ia lsk ie j...26

21 Ryszard Miłoszewski: TSL w roli obrońcy polskości. „Kalendarz Beskidzki 1965”, s. 43.
22 Kazimierz Wóycicki: A snyk wśród prądów epoki (Materiały i opracowania). Warszawa 1931, s. 116.
23 Marian Stępowski: op. cit., s. 62.
24 Tamże, s. 48.
25 Lucyna Kotarbińska: op. cit., s. 40.
26 Tamże, s. 41-42. W „Czasie” nr 16 z 21 1 1896 i w „Dzienniku Poznańskim” nr 17 z 22 I 1896 13 wspomnia

nych utworów ukazało się pod następującym tytułem: E l...y, Wiersze Adam a Asnyka napisane na pamiątką dla 
pań, urządzających pierwszy bal na budowę szkoły polskiej w Białej.
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Przecież to nie koniec był związanych z tą  imprezą przeżyć poety :
[ ...]  na godzinę przed zabawą widziałam Asnyka.

-  Nie uwierzy pani, jak ą  miał tremę. Mam rozpoczynać bal i wieść poloneza z p. Wodzicką. Co bym  za to 
dał, żeby tego uniknąć. Nie można.

Bal świetnie się powiódł. Dochód był znaczny”27.

Aktywność pań jednak nie malała. Doprowadziły do zorganizowania uroczystości jubile
uszowej z okazji trzydziestolecia debiutu, przed którą Asnyk bronił się skutecznie przez 
dwa lata. Przekonały go, że będzie to okazja do pozyskania środków na szkołę. Panie zbie
rały podpisy na specjalnych arkuszach, które dołączone być miały do adresu jubileuszowe
go, i datki na ten szczytny cel. Sama uroczystość odbyła się 14 grudnia 1896 roku. Ferdy
nand Hoesick relacjonował:

W ygłoszono szereg toastów [...]. W końcu przemówił «serdecznie i z wykwintnym humorem» sam Asnyk. 
Przede wszystkim zwrócił się do pań, inicjatorek uroczystości, i oświadczył, że przed dwoma laty zdarzyło się 
nieszczęście, mianowicie trzydziestoletni jubileusz -  czym zresztą nie ma potrzeby się chwalić -  szczególnie 
wobec pań ... Ale wówczas udało mu się ujść cało. Teraz atoli dał się złapać... w sidła m am ony... dla szkoły 
polskiej w Białej. Obudziła się w nim taka pożądliwość, że oddał się w niewolę. Gotów by na zawsze zostać 
jeńcem mimo tej trzydziestki jubileuszu. Wypowiedzieć musi, że społeczeństwo, w którym przewodzą takie panie, 
upaść nie może. Wreszcie podziękowawszy wszystkim, którzy o jubileuszu jego nie zapomnieli, którzy znaczny sto
sunkowo fundusz na szkołę w Białej złożyli, zakończył dowcipne swe przemówienie toastem: Kochajmy się!28

Następnego dnia do domu Asnyka przyniesiono dar jubileuszowy: 6 tysięcy złotych 
reńskich29.

Nieuchronnie jednak zbliżał się kres życia Asnyka. Najpełniejszą relację z ostatnich ty
godni zostawił doktor medycyny Mieczysław Offmański (1866-1943). Był on siostrzeńcem 
Stanisława Krzemińskiego (1839-1912) -  mieszkającego w Warszawie publicysty, history
ka, uczestnika Rządu Narodowego w okresie powstania styczniowego i starego przyjaciela 
Asnyka. Offmański był w tamtych latach sekretarzem zarządu TSL i z tej racji bardzo czę
sto kontaktował się z ciężko już chorym poetą30.

20 lipca przyszedł z projektem aktu erekcyjnego.
Przeczekawszy senność [Asnyka], odczytałem projekt aktu, który miano zamurować w fundamentach szkoły 
bialskiej, przy położeniu kamienia węgielnego. Akt ten wygotował po polsku i przetłumaczył na język łaciń
ski ks. Tadeusz Chromecki [...]  (^1901) członek zarządu Towarzystwa Szkoły Ludowej, rektor K[olegium] 
Ks. Pijarów. Asnyk uważał i uznał akt za dobry, ponieważ skromnie i poważnie był napisany31.

O dniu 26 lipca napisał Offmański:

[...] przyniosłem do podpisu akt fundacyjny szkoły polskiej w Białej, wydrukowany na pergaminie, w dwóch 
kolumnach, po polsku i po łacinie. Raz jeszcze przeczytałem:

«Za papiestwa Ojca św. Leona XIII -  za panowania w Monarchii austro-węgierskiej cesarza i króla Francisz
ka Józefa I -  za namiestnictwa w królestwie Galicji i Lodomeryi wraz z W. Księstwem Krakowskim księcia 
Eustachego Sanguszki -  za marszałkostwa Stanisława hr. Badeniego -  gdy w Krakowie stolicę biskupią zaj
mował ks. Jan z Kozielska Puzyna, Towarzystwo Szkoły Ludowej, pod prezydencyą Adama Asnyka, stara
niem swojem, a ofiarnością całego społeczeństwa polskiego, założyło szkołę ludową w mieście Białej, według 
planów architekta prof. Sławomira Odrzywolskiego i dnia 27 lipca 1897 r. położyło pod tę szkołę kamień wę
gielny, poświęcony przez wielebnego księdza Jana Templego, dziekana bialskiego, proboszcza w Hałcnowie. 
My, niżej podpisani, prawdziwość tego założenia stwierdzamy.

Biała, dnia 27 lipca 1897 r.»

27 Lucyna Kotarbińska: op. cit., s. 45.
28 Cyt. za: Maria Szypowska: op. cit., s. 794.
29 Kazimierz Wóycicki: op. cit., s. 116.
30 Listy Adam a A snyka ..., przypisy na stronach 248, 275, 276.
31 Mieczysław Offmański: Z ostatnich chwil Asnyka. „Biesiada Literacka” 1902 nr 33.
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Po czym poeta założył po raz ostatni binokle, dźwignął się, wziął pióro i z namaszczeniem podpisał na
przód pod stroną łacińską, a  następnie polską «Adam Asnyk». Uczynił to z wielkim wysiłkiem, litery były 
ogromne, niezgrabne, ręka się trzęsła. Rozwinięty pergamin, który spoczywał na kolanach chorego, z dwóch 
stron przytrzymywaliśmy wspólnie z synem [Asnyka, Włodzimierzem -  W.J.],
Po podpisaniu chory zupełnie poważnie pytał się «Czy w podpisie nie ma błędu?» Było to ostatnie ujęcie pió
ra przez poetę, był to ostatni podpis -  położył go na akcie fiindacyjnym strażnicy, mającej bronić lud nasz od 
zgermanizo wania”32.

Adam Asnyk zmarł 1 sierpnia roku 1897. Formą uczczenia jego pamięci była składka 
powszechna, w wyniku której z drobnych ofiar zebrało się 5000 koron. Przeznaczono je na 
cele TSL, którego Asnyk był prezesem do dnia swej śmierci33.

Koszt budowy szkoły bialskiej wyniósł ostatecznie 250 tysięcy koron. Przekazano ją  do 
użytku we wrześniu roku 1898. Stała się ważnym przyczółkiem polskości, trwającym mi
mo niechęci wrogiego otoczenia. A od roku 1902 zaczęły się starania różnych działaczy 
polskich m. in. księdza Stojałowskiego, o powołanie w Białej seminarium nauczycielskie
go. We wrześniu 1907 Zarząd Główny TSL zorganizował przy bialskiej szkole kurs przy
gotowawczy do męskiego seminarium nauczycielskiego. Rozpoczęto starania o budowę 
gmachu dla seminarium. Na szeroko upowszechniony apel do społeczeństwa odpowie
działo wiele osób. Z Królestwa zaś wpłynął anonimowo hojny dar w wysokości 30000 ru
bli. Po dwóch latach ujawniono, że ofiarodawcą był adwokat z Warszawy Zygmunt Grabie 
Jałbrzykowski. W roku 1908 zakupiono parcelę przy ul. Komorowickiej i rozpoczęto bu
dowę gmachu projektu prof. S. Odrzywolskiego, który otwarto 30 X 1910 roku3 .

Tymczasem w starej szkole im. Kościuszki przy ulicy Kolejowej rok szkolny 1908/1909 
rozpoczynały również: dwa kursy seminaryjne z 56 uczniami-Polakami i pierwsza klasa 
gimnazjum realnego. O programie nauczania pisano w „Sprawozdaniu TSL” za okres od 
połowy roku 1908 do połowy 1909:

W nauce położono od początku nacisk na przedmioty mające tu, wśród wyspy niemieckiej, przemówić gorąco 
do serc młodzieży polskiej. Uczono znać, czuć i kochać przeszłość zarówno świetną i wielką, ja k  też łzaw ą
i bolesną, nie tylko słowem, ale i czynem, pracą społeczną całego grona, obchodami narodowymi budzącymi 
ducha polskości35.

Filią szkoły bialskiej była szkoła TSL w Leszczynach, która po kilku latach stała się 
szkołą samodzielną z budynkiem wzniesionym kosztem I Koła TSL w Krakowie i rozbu
dowanym w roku 1907. W tymże roku Zarząd główny TSL zorganizował szkołę ludową 
w Hałcnowie36. Koło Uniwersyteckie TSL, założone przez profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, zorganizowało (1910) i utrzymywało szkołę wydziałową w Dziedzicach 
w powiecie bielskim, na Śląsku Austriackim37.

32 Tamże, „Biesiada Literacka” 1902 nr 34.
33 Marian Stępowski: op. cit., s. 49.
34 Tamże, s. 63-64.
35 Edward Fedorowicz: Z historii walk o polski zakład kształcenia nauczycieli w Bielsku-Białej. „Chowanna” 

1962 nr 4, s. 603.
36 Marian Stępowski: op. cit., s. 63.
37 Tamże, s. 41.



M A R I A  P A W Ł O W I C Z O W A

C i e s z y ń s k i e  d r u k i  r e l i g i j n e  X I X  w i e k u
P r z e g l ą d  z a g a d n i e ń  w ś w i e t l e  d o t y c h c z a s o w y c h  b a d a ń

Piśmiennictwo polskie na Śląsku Cieszyńskim zapoczątkował wydany w 1716 roku mo
dlitewnik pt. Wierność Bogu i cesarzowi. Jego autorem był pastor Jan Muthmann. Pisar
skim talentem odznaczał się również drugi cieszyński duchowny -  Samuel Ludwik Zasa- 
dius. Ale obydwu w 1730 roku z miasta wygnano, ponieważ zostali oskarżeni o sprzyjanie 
pietyzmowi. Tak więc zanikło środowisko pisarskie, które zawiązywać się poczęło w kręgu 
zboru założonego w 1710 roku.

Na zahamowanie rozwoju piśmiennictwa w regionie wpłynęły też wydarzenia polityczne. 
Trzy wojny prusko-austriackie prowadzone w połowie XVIII wieku spowodowały podział 
Śląska między walczące państwa. Ziemia Cieszyńska pozostała przy Austrii, ale odcięta od 
tradycyjnych ośrodków drukarskich jakimi były: Wrocław, Legnicą Oleśnica, Brzeg. Tym 
samym przerwany został napływ na Śląsk Cieszyński książki tam wydawanej. Region od
czuwał zwłaszcza brak druków religijnych.

Nie mogli też powrócić do Austrii dwaj Cieszyniacy studiujący na zachodzie Europy, pa
storzy Jan Chrystian Bockshammer i Paweł Twardy. Pozostali na Śląsku pruskim i tam 
drukowali swe prace.

Brak książki katolickiej starali się wypełnić trzej proboszczowie z Cieszyńskiego, którzy 
wydali anonimowo w Opawie w 1761 roku modlitewnik Prawdziwa jedzina do nieba z Pi
sma Swientego dokazana droga... Ale były to sporadyczne inicjatywy.

Dopiero założenie w Cieszynie drukarń i wydawnictw zmieniło sytuację książki w regio
nie. Ód początku wieku XIX szybko narastała produkcja, a Cieszyn stał się pod koniec 
stulecia ważnym ośrodkiem typograficznym. Ciekawym zagadnieniem jest prześledzenie
i określenie dorobku edytorskiego w zakresie tematyki religijnej.

Pierwszą drukarnię założył w Cieszynie w 1806 roku Fabian Beinhauer -  przybysz 
z Opawy, ale jeszcze w tym samym roku odkupił ją  Tomasz Prochaska. Firma przechodziła 
odtąd z ojca na syna, a kilka pokoleń rodziny Prochasków rozwinęło małą drukarenkę 
w duży zakład, który pod koniec XIX wieku zatrudniał około 300 pracowników (1893). 
Stale udoskonalona oficyna stała się z czasem największą i najnowocześniejszą w monarchii au
striackiej. W 1888 na lewym brzegu Olzy powstały wielkie hale, w których realizowano zamó
wienia miejscowe i zagraniczne. Druki cieszyńskie przenikały do rozbiorowej Polski.

W 1835 roku założyła w Cieszynie nową drukarnię rodzina Kutzerów, a kolejna należała 
do Feitzingerów. Początkowo prowadzili oni dobrze zaopatrzoną księgarnię i firmę nakła
dową w 1874 utworzyli też drukarnię, która istniała do 1887, kiedy zniszczył ja  pożar1.

Właścicielami tych zakładów byli Niemcy, ale spod ich pras wyszły liczne druki polskie, 
starannie wydane, ponieważ składali je pracownicy miejscowi, dobrze znający język polski.

Pierwsza polska oficyna w Cieszynie powstała dopiero w 1905 roku, należała do Domu 
Narodowego, prowadził ją  Paweł Mitręga. Natomiast w 1913 uruchomiona została drukar
nia „Dziedzictwa Błog. Jana Sarkandra”. Towarzystwo to powstało w 1873, ale swoje druki 
tłoczyło do 1913 roku w zakładach niemieckich u Prochaski i Kutzera, potem u Mitręgi

1 A. Gładysz: W  kręgu czcionki i fa rb y  drukarskiej. W: Z dziejów cieszyńskiego drukarstwa. Red. A. Gładysz. 
Bielsko Biała 1982, s. 11-19; F. Halski: Rys cieszyńskiego drukarstwa. Tamże, s. 20-31.
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a wreszcie u siebie. Dopiero więc w początkach XX wieku można było w pełni realizować 
polski repertuar wydawniczy o wysokim standardzie2.

Do wybuchu I wojny światowej i podziału Ziemi Cieszyńskiej między Polskę i Czecho
słowację Cieszyn ukształtował się jako ważny ośrodek wydawniczy. Baza produkcyjna da
wała pracę ponad 1000 drukarzom, a była to najznaczniejsza grupa zawodowa -  stąd Cie
szyn zyskał miano miasta drukarzy. Cieszyn był centrum administracyjnym, gospodarczym
i handlowym. Wielkie drukarnie, szkoły i biblioteki sprawiły, iż nazywano to miasto „Ślą
skimi Atenami”, gdzie stale wzrastało zapotrzebowanie na książkę.

Używanie języka polskiego w życiu publicznym Śląska Cieszyńskiego uzależnione było 
w XIX wieku od cenzury, co odbijało się w drukach. Do lat trzydziestych były to głównie 
publikacje niemieckie, gdy kształtowało się uświadomienie narodowe w okresie Wiosny 
Ludów, druków polskich przybywało. I chociaż w kolejnym etapie nasiliły się represje oraz 
zakazy, aspiracji mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej już nie można było stłumić, zwłaszcza 
po założeniu Macierzy Szkolnej i polskiego gimnazjum u końca wieku (1895).

Jako jedna z pierwszych książek ukazała się praca Leopolda Jana Szersznika (1810) za
wierająca wiadomości o pisarzach i artystach Księstwa Cieszyńskiego. Stała się jakby ma
nifestem tożsamości mieszkańców Śląska austriackiego. Korzystają z niej do dziś badacze 
spraw regionu3. To Szersznik ustalił, kim byli autorzy pierwszych druków religijnych m.in. 
Prawdziwej jedzinej drogi...4 Szersznik był jezuitą. Po rozwiązaniu zakonu zabezpieczył 
bogatą bibliotekę składającą się głównie z dzieł religijnych, ubogacił ją  swoimi bibliofil
skimi skarbami. Książnica ta stanowi dziś chlubę Cieszyna.

Początkowo druki miejscowe składane były czcionką gotycką. Miało to umocnić tenden
cje separatystyczne. W Książce modlitewnej dla katolickiej młodzieży szkolnej jako też do
rosłej tłoczonej u Prochaski w 1823 roku, chyba na życzenie autora dzieła ks. Jana Brzuski, 
zastosowano w tekstach obok gotyckiej czcionkę łacińską. Ksiądz Brzuska był probosz
czem cieszyńskim, w pracy korzystał z wzorców ogólnopolskich. Samodzielnie przerobił 
wiersze Jana Kochanowskiego na modlitwy, pisał poprawnie, ale we wstępie zaznaczył, że 
posługuje się „własnym, polszczyźnie bliższym językiem”. Nie miał jeszcze świadomości 
narodowej5. Pamiątką po Brzusce jest założona przez niego Biblioteka Dekanatu, w której 
zgromadzono kolekcję książki religijnej różnych epok6.

W okresie Wiosny Ludów świadomego wyboru czcionki zastosowanej w jego „Tygodni
ku Cieszyńskim” dokonał Paweł Stalmach. Tłumaczył czytelnikom, że ułatwi im to kontakt 
z kręgiem kultury ogólnopolskiej. Różnicę między czcionką łacińska i gotycką (szwabachą) 
przedstawił w osobnym artykule. Założone w 1848 roku ewangelickie pismo proniemieckie 
„Nowiny dla Ludu Wiejskiego” ze względów politycznych posługiwało się szwabachą. 
Z czasem poczęli stosować również protestanci. A że przykładano do tego wagę może 
świadczyć prospekt z 1882, w którym Prochaska polecał Kancyonał czyli śpiewnik dla 
chrześcijan ewangelickich z zaznaczeniem, że jest drukowany łacinką.

Książki modlitewne u Prochaski były znakomicie oprawiane. W prospekcie wspomniano, że 
cena kancjonału zależy od rodzaju oprawy, jest ich do wyboru 10 rozmaitych „pięknych i trwa
łych”. A fakt, iż druk ten miał kilkanaście wydań, dowodzi o znacznym popycie na śpiewnik.

2 F. Halski: Wspomnienia cieszyńskiego drukarza. Tamże, s. 123-150.
3 G. Szewczyk: Dykcjonarz pisarzy i uczonych cieszyńskich Leopolda J a m  Szersznika. W: „Śląskie Miscellanea” . 

W rocław 1989, s. 57-69.
4 Prawdziwa jedzina do nieba z  Pisma świentego dokazana droga... [red. J. Bajtek, J.J. Hackenberg, F.M. Knobel]. 

W '.Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku Xl'7I i XVIII wieku. „Śląski Korbut”. Wrocław 1980, s. 60-61.
5 J. Londzin: Stulecie pierw szej polskiej książki modlitewnej dla katolickiej młodzieży szkolnej. „Gwiazdka Cie

szyńska” 1923 nr 64 i 66.
6 W. Pawłowicz: Biblioteka Dekanatu w Cieszynie. H istoria i księgozbiór. W: Cieszyńskie księgozbiory histo

ryczne. M ateriały z  sesji naukowej Ciszyn, 18-20 listopada 1991 r. Warszawa 1993, s. 42-52; G. Ciompa-Wucka: 
Biblioteka im Tschammera w Cieszynie. Tamże, s. 23-28.
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Prochaska wydawał w dużych nakładach podręczniki szkolne, od 1848 czasopisma i ka
lendarze. Między innymi od 1857 roku wychodził „Kalendarz Cieszyński dla Katolików” 
z ilustracjami, redaktorem był Paweł Stalmach. Potem podjęli produkcję kalendarzy Kutzer
i Feitzinger. Kierowali je do ewangelików a ponadto do czytelników młodych, a nawet 
dzieci. Ceny zależały od zawartości i oprawy -  były złocone, posrebrzane albo też zwykłe, 
tanie. Nakłady kalendarzy wynosiły około 10 000 egzemplarzy. Był to więc produkt ogól
nie dostępny, stanowił popularną lekturę na cały rok. Kierowanie jej osobno do ewangeli
ków i katolików dowodzi, że były różnice w doborze tekstów. Ponadto, że w XIX wieku 
istniały w regionie duże antagonizmy na tle religijnym, które w okresie międzywojennym 
miały się jeszcze znacznie nasilić.

Feitzingerowie proponowali bogatszy repertuar wydawniczy niż firma Prochaski. Oprócz 
książek o treściach religijnych pisanych w XIX wieku publikowali dzieła twórców daw
nych np. Postyllą Mikołaja Reja. Przełamywali też granicę polityczną wydając w 1887 Mo
dlitwy i rozmyślania nabożne Jana Kłapsi tłoczone w XVIII wieku we Wrocławiu, czy Mo
dlitwy dla pobożnego chrześcijanina (1890), które ukazały się poprzednio w Brzegu 
w opracowaniu Pawła Twardego7.

Miejscowi duchowni ogłaszali dzieła oryginalne lub przekłady z języka niemieckiego, 
czeskiego czy z łaciny, np. Jan Pindór przetłumaczył Krótką historię Kościoła chrześcijań
skiego (1883) i w czterech tomach opublikował Historię Reformacji XVI wieku (1885-1889).

Dużą grupę stanowiły podręczniki dla szkół ludowych, w których po Wiośnie Ludów wpro
wadzono język polski. Druki do nauczania religii to przede wszystkim katechizmy katolic
kie i protestanckie oraz Historie biblijne (1877) w opracowaniu nauczyciela Jana Śliwki8.

Różnorodną tematykę zawierały małe książeczki wchodzące w skład „Biblioteki dla Lu
du”, które wydawał Feitzinger. Popularyzowały one wiedzę, ale zawierały też również tre
ści sensacyjne. Tak zwane feitzingerówki były krytykowane przez współczesnych badaczy. 
Dziś znawcy literatury jarmarcznej podkreślają ich główne walory, twierdzą że zacieka
wiały czytelników, przygotowywały ich do odbioru książki trudniejszej9. Dodać jeszcze 
należy, że przełamały one powszechne wśród Ślązaków przekonanie o supremacji treści re
ligijnych nad literaturą innego typu. Z tym stereotypem walczyli też od Wiosny Ludów wy
dawcy czasopism, co często podkreślał zwłaszcza Paweł Stalmach.

W roku 1873 założono w Cieszynie Dziedzictwo Bł. Jana Sarkandra. W statucie towarzystwa 
zaznaczono, że ma ono na celu „szerzenie oświaty między ludem przez wydawanie broszur, 
książek treści religijnej, historycznej, przyrodniczej, wychowawczej, powieści”. W latach 
1873-1902 wydano przeszło 40 książek, każda w nakładzie około 1000 egzemplarzy. Auto
rami byli księża katoliccy regionu. Oprócz szerzenia zasad wiaiy katolickiej realizowali oni 
postulaty pozytywizmu. W łatwej formie przybliżali czytelnikowi wiedzę i upowszechniali 
ją. Katolicki kancjonał polski wydany w 1857 przez ks. Antoniego Janusza był w Dzie
dzictwie przerabiany, skracany, wychodził wielokrotnie w opracowaniu ks. Żmijki10.

Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej, założone w 1881 roku przez Franciszka 
Michejdę, wydawało modlitewniki, śpiewniki, zbiory kazań, od 1883 „Kalendarz Ewange
licki”. Zaznaczyło się tu współzawodnictwo z katolikami. Niektóre druki miały charakter 
polemiczny np. Tarcza wiary Jana Pindóra (1884).

Ważnym zagadnieniem było powszechne stosowanie kancjonału Jerzego Trzanowskiego 
pt. Citara Sanctorum. Był to zbiór pieśni protestanckich wydany po słowacku w Lewoczy 
w 1635 roku, który miał około 150 wznowień i był stale poszerzany. Działacze narodowi

7 E. Kubica, J. Jarzyński: Rodzina drukarzy, wydawców i księgarzy. W: Z dziejów cieszyńskiego..., s. 86-93.
8 W. Ogrodziński: D zieje piśmiennictwa śląskiego. Katowice 1965.
9 J. Broda: Wydawnictwa ludowe Edwarda Feitzingera -  Seniora. W: Z dziejów cieszyńskiego..., s. 94-107; 

J. Dunin: Papierowy bandyta. Łódź 1974.
10 F. Halski: W spomnienia...
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w XIX wieku ostrzegali, iż przyczynia się do czechizacji wiernych. Z okazji 300-lecia uro
dzin Trzanowskiego (który żył w latach 1592-1637) Towarzystwo Ewangelickie Oświaty 
Ludowej poleciło księdzu Franciszkowi Michejdzie przetłumaczenie dzieła Trzanowskiego 
pt. Phiala Odoramentorum (czyli Czara modlitw). Modlitwy Trzanowskie w opracowaniu F. 
Michejdy ukazały się w Cieszynie w 1898 roku. Przekład ten znacznie się przysłużył 
ugruntowaniu czci dla „Słowiańskiego Lutra”11.

Z powyższego przeglądu wynika, że drukarnie cieszyńskie działające w XIX wieku jako 
podstawę swej produkcji traktowały różnego typu literaturę religijną. Wychodziła ona 
w dużych nakładach, gdyż było na nią stale wzrastające zapotrzebowanie. Stanowiła pod
stawę egzystencji drukarń i firm nakładowych, które wydając ją  realizowały swe cele ko
mercyjne. Natomiast założone przez ks. Ignacego Świeżego i ks. Franciszka Mchejdę to
warzystwa miały zadania szersze: w języku polskim gruntowały wiarę, szerzyły świado
mość narodową, dbały o podnoszenie kultury regionu.

Pamiętać jednak należy, że oprócz omówionego dorobku edytorskiego w języku polskim, 
ukazywało się w Cieszynie bogate piśmiennictwo w języku niemieckim i czeskim. Propagowały 
go też założone w XIX wieku towarzystwa religijne ludności niemieckiej i czeskiej mieszkają
cej na Ziemi Cieszyńskiej. Im również służyły miejscowe oficyny. Wielojęzyczny dorobek pi
śmiennictwa regionu zgromadziły przede wszystkim dwie znaczne biblioteki: Zboru Cieszyń
skiego i Dekanatu12. Uporządkowane i skatalogowane ich zasoby świadczą o bogactwie życia 
religijnego, które rozwijało się pomyślnie na Śląsku Cieszyńskim przed I wojna światową, 
w wyniku której nastąpił podział Cieszyna i okolic między Polskę i Czechosłowację.

Badając dorobek piśmienniczy w zakresie literatury religijnej należy zwrócić uwagę jesz
cze na jeden aspekt. Obecność drukam, firm nakładowych, towarzystw to bodźce, które 
wpłynęły na pisarzy regionu. Z drugiej zaś strony zapotrzebowanie na druki polskie skło
niło ich do „chwycenia za pióro”, rozbudziło ukryte talenty, które bez sprzyjającej atmosfe
ry może by się nie ujawniły.

Przeszkody wyznaniowe i polityczne uniemożliwiły utworzenie środowiska pisarskiego 
na Śląsku Cieszyńskim w XVIII wieku13. Powstało ono więc dopiero w XIX wieku, a przy
czyniły się do tego w znacznym stopniu założone tu drukarnie i organizacje. Kilka pokoleń 
pisarzy służyło odtąd regionowi piórem, a łącznie można wymienić ponad 30 nazwisk auto
rów tekstów religijnych, publikowanych w XIX wieku w Cieszynie. Były to utwory orygi
nalne lub przekłady, pisane prozą lub mowa wiązaną, a ważne że twórcy dobrze posługi
wali się słowem polskim.

Byli to przeważnie księża katoliccy i ewangeliccy, rzadziej nauczyciele czy pracujący 
w innych zawodach. Ogłaszali je w postaci druków zwartych czy w czasopismach. Część 
ich dorobku pozostała w rękopisach1 .

Dalsze badania religijnego piśmiennictwa cieszyńskiego, które powstało w XIX wieku
i było podłożem do jego rozwoju w wieku XX należy skupić na postaciach pisarzy i tema
tyce tych diuków. Autorka niniejszej wypowiedzi (akie badania podjęła, a wyniki ich będą 
przedmiotem następnych jej publikacji.

11 J. Trzanowski: Bibliografia piśmiennictwa polskiego, s. 205-207.
u  W. Pawłowicz: Biblioteka D ekanatu ...; G. Ciompa-Wucka: Biblioteka im Tschammera...
13 J. Londzin: Bibliografia druków polskich w Księstwie Ciszyńskim od 1716 do 1904 r. Cieszyn 1904. Uzupeł

nienia... Cz. IC ieszyn  1922. Uzupełnienia... Cz. I I  1923\ L. Brożek: Piśmiennictwo na Śląsku Cieszyńkim. W: Pi
sarze śląscy X IX  i X X  wieku. Red. Z. Hierowski. Wrocław 1963, s. 95-106; M. Pawłowiczowa: Literatura Śląska Cie
szyńskiego w latach 1716-1920. W: Wszechnica górnośląska VI. Oblicza literackie Śląska. Katowice 1992, s. 67-76.

14 A. Mendykowa: D zieje książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1991; M. Pawłowiczowa: Książka o tematyce re
ligijnej wydawana i grom adzona na Śląsku. Zarys problematyki. W: Religijne inspiracje kultury na Górnym Ślą
sku. Red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło. Katowice 1998, s. 46-58; J. Kuś: Z dziejów kościelnych Ziemi Cieszyń
skiej. Kraków 1983; A. Zając: Rola cieszyńskich drukarń w rozwoju życia kulturalno-oświatowego oraz w kształ
towaniu i utrwalaniu polskiej świadomości narodowej w latach 1848-1939. W: Z dziejów cieszyńskiego..., s. 67-85.



K R Y S T Y N A  K O S S A K O W S K A  - J A R O S Z
U n i w e r s y t e t  O p o l s k i

p r o c e s y  u p o w s z e c h n i a n i a  c z y t e l n i c t w a  
n a  G ó r n y m  Ś l ą s k u  ( p r z e ł o m  X I X  i X X  w i e k u )

Dla piśmiennictwa, uczestniczącego w tzw. asymetrycznej sytuacji komunikacyjnej (co 
wynika ze strukturalnej różnicy partnerów z uwagi na rozłożenie ról społecznych piszących
i czytelników), sprawą najistotniejszą jest jego recepcja lekturowa.

W modelu górnośląskiej kultury wprawdzie piszący Ślązacy i ich lokalna publiczność 
w dobie przeobrażeń nakierowanych na umasowienie stanowili osobliwą „republikę lite
racką” (wymienność ról ciągle była możliwa, publiczność nie przekształcała się, tak jak 
w każdym innym przemysłowym kraju, w anonimową społeczność, a w dodatku pod 
względem intelektualnym była zbiorowością w miarę homogeniczną o niskich kompeten
cjach odbiorczych)1, a mimo to miejscowi -  wielce specyficzni -  literaci (ze względu na 
przyjęcie apostolskiej roli społecznej wobec skromnych możliwości i decyzji pozostania 
w obiegu popularnym) i wspierający ich rodzimi trybuni podejmowali rozmaite formy 
działania zmierzające do krystalizowania się odbioru w sposób przez nich założony, to jest 
wyłącznie w obrębie kodu, z którym dany tekst wiązali. Oczywiście, przebieg tego procesu 
zależał od regionalnej kultury literackiej, zespalał się z czynnikami kształtującymi zarówno 
piśmiennictwo, jak i ze środowiskowymi uwarunkowaniami odbioru2. Niemniej jednak za
mysł bezpośredniego wpływania na konkretne, wyraźnie wskazywane, audytorium -  „ko
chanych rodaków” potencjalnie cel czynił łatwiejszym do przeprowadzenia, niczym w sy
tuacji przekazu propagandowego.

1 . T y p y  o d n i e s i e n i a  d o  l e k t u r y

Podstawową granicę podejścia do piśmiennictwa stanowi poziom wykształcenia. Przy ni
skich kwalifikacjach polskich Górnoślązaków ich potrzeby czytelnicze można traktować 
jako wyznaczniki ogólnych przemian kulturowych i awansu społeczno-ekonomicznego, 
tym bardziej, że zasięg grupy, dorastającej do klasy aktywnych czytelników, wzrastał wraz 
z innymi wskaźnikami rozwoju kultury, w tym szczególnie wraz z narastaniem infrastruktu
ry masowego komunikowania i podnoszeniem się kultury materialnej. Rodzimi Górnoślą
zacy poddani ogólnoeuropejskim procesom upowszechniania kultury, podobnie jak gdzie 
indziej, tworzyli stopniowo coraz liczniejsze grupy odbiorców prasy, książek, rozmaitych 
poradników. Nie znaczy to jednak, iż wyraziście postępowała autonomizacja aktywności 
czytelniczej w stosunku do masowych procesów społeczno-kulturowych. Tylko dla na

1 Pomimo zinstytucjonalizowanej komunikacji, intymny związek obu zbiorowości nie w pełni został zerwany. 
Piszących i czytelników nie dzielił dystans wykształcenia, obyczajów, stylu życia ... byli jednym i z nich. Omówi
łam to szczegółowo w artykule: Pisarz i jego role. Kształtowanie się nowoczesnej koncepcji literata na Górnym  
Śląsku. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Folklorystyka” 1997, nr 3.

2 R. Escarpit: Literatura i społeczeństwo. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Tłum. J. Lale- 
wicz, oprać. H. Markiewicz, t. 3, Kraków 1973.
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prawdę nielicznych, dla wybranych liderów życia literackiego i oddanych propagatorów ru
chów samokształceniowych (takich jak J. Kubisz, N. Bonczyk, F.E. Stateczny), lektura 
stawała się przejawem zindywidualizowanych autotelicznych postaw kulturalnych, świa
dectwem -  a zarazem wynikiem -  mozolnie zdobywanego poziomu intelektualnego, 
wskaźnikiem wrażliwości na tzw. potrzeby wyższe, wpisane w sferę wartości i wizję świa
ta, w tym również znakiem -  efektem rozwijających się potrzeb artystycznych. Dla więk
szości, o czym dowodnie zaświadczają aktualizowane nawet jeszcze w pierwszych dziesię
cioleciach XX w. przez wielu Ślązaków programy pedagogiki społecznej (np. J. Ligonia, 
E. Szramka, J. Kanię), książka miała być jedną z licznych wartości kultury. Wartością 
wprawdzie ważną jednak taką którą można było traktować zamiennie (z deklamacją 
śpiewem, widowiskiem itd ), a nawet optymistycznie przeciwstawiać ją  ludycznym, po
strzeganym tutaj jako naganne, skłonnościom Ślązaków3.

W śląskoznawczej refleksji dowody na rosnącą aktywność czytelniczą mierzoną inten
sywnością potrzeb lekturowych, tzn. liczbą upowszechnianych tekstów, zwiększanymi ich 
nakładami, nierzadkimi ambicjami posiadania prywatnych księgozbiorów, wśród których 
zdarzały się całkiem imponujące przykłady (np. biblioteki J. Gajdzicy, J. Buzka, J. Glajca- 
ra, A. Stabiką J. Kupca i in.) często stawały się argumentami uprawniającymi do wysokiej 
oceny poziomu kultury czytelniczej. Tymczasem nie dane ilościowe, lecz dopiero zdolność 
do samodzielnego wyboru lektury (w jakiejś mierze będąca na pewno funkcją narastających 
kompetencji czytelniczych, tzw. oczytania) oraz stopień trudności dobieranych tekstów, 
a zatem zmiany jakościowe w stosunku czytelnika do lektury, jego percepcyjne możliwości, 
gotowość (lub niechęć) do przezwyciężania kłopotów w tym zakresie, upoważniają do wy
rokowania o stanie kultury czytelniczej4.

Polskojęzyczne teksty na Górnym Śląsku od czasu pierwszej wojny światowej funkcjo
nowały niemal wyłącznie w niskich nakładach. Autorzy konstruując swoje wypowiedzi, 
starali się je tak kształtować, aby spełniały przypuszczalne upodobania rodaków . Podobne 
motywacje rządziły decyzjami wydawców. W kierunku „łagodzenia napięć” w komunikacji 
piśmienniczej działały nadto rozmaite pouczenia i komentarze mnożone w śląskich perio
dykach, przy pomocy których usiłowano regulować procesy odbioru. W regionalnej prak
tyce dominowały konotacje prowadzące ku kulturze, w której utwór powstał i w której po
winien funkcjonować (oparte na potencjalnie wspólnych skojarzeniach Ślązaków). Niemał 
powszechnie uchylano się natomiast od presupozycji sięgających w głąb tekstu (charakte
rystycznych jednak dla indywidualnej percepcji)6. Normy lektury popieranej w regionie 
aktualizowały więc zaledwie wybrane elementy z zasobu repertuaru dyrektyw konkretyza- 
cyjnych utworu, przede wszystkim te, które były dostępne czytelnikom o niewielkich kom
petencjach kulturowych (skazanych na schematyczny kontakt z piśmiennictwem), nato
miast wielce przydatne w tworzeniu poczucia śląskiej wspólnoty.

Odwołując się do ustaleń M. Głowińskiego (opartych na koncepcji B. Bernsteina), do 
świadomości społecznej Ślązaków usiłowano wprowadzić zwłaszcza trzy sposoby czytania 
tekstów. Oni sami zaś skłaniali się ku czwartemu -  do osobliwej postaci estetyzującego 
stylu odbioru, mianowicie do ludycznego wzoru lektury. Ów układ zdynamizował śląski 
rynek kultury popularnej. Prowadził do szczególnej relacji stylów kształtowanych, użytecz
nych w perspektywie zadań edukacyjnych, z upodobaniem ludności do traktowania pi-

3 Szerzej problem ten omówiłam w tekście: Książka w edukacji domowej na Górnym Śląsku na przełom ie X IX  
i X X  wieku. W: Przeboje edukacji polonistycznej. Wrocław (w druku).

4 Zob.: A. Pawełczyńska: Czytelnictwo a różnice kulturowe. W: Problemy socjologii literatury. Pod red. J. Sła
wińskiego, W rocław-W arszawa-Kraków 1971, s. 389.

5 Kwestię tę podjęłam w tekście: Epigoństwo i literatura popularna. Świadomość pisarzy śląskich. „Literatura 
Ludowa” (w druku).

6 Przywoływane w  tym  akapicie terminy przejęto z książki M. Głowińskiego: Style odbioru. Szkice o komunika
cji literackiej. Kraków 1977, s. 17, 19 i nast.
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śmienmctwa w kategoriach zabawy. Prymat aksjologii nad komercyjnymi korzyściami 
wielokrotnie deklarowany i dochowywany przez Górnoślązaków w lokalnej praktyce i w tym 
względzie objawiał się zdecydowanie. Lekturę ludyczną zwykle usiłowano podporządko
wać lekturze instrumentalnej.

W kulturze Śląska istotne znaczenie miały działania liderów zmierzające do uczynienia 
z literatury swoistej instytucji społecznej. W jakiejś mierze wynikało to z XIX-wiecznej 
wiaiy w uzdrawiającą moc dobrego przykładu, ale również z braku urzędowych placówek 
wypowiadających się w sprawach publicznych, które byłyby wyrazicielem interesów rodzime
go środowiska. Utwory miały przeto znaczenie instancji uwierzytelniającej system społecz
nie aprobowanych wzorców moralnych, norm obyczajowych i narodowych postaw. Z jednej 
strony retoryka wywodu autorów zmierzała często do osadzenia opisywanych spraw w porząd
ku obywatelskich czy religijnych wartości, do budowania fundamentów porozumienia między 
autorem a czytelnikami na wspólnocie głoszonych ideałów, wzorów i norm. Z drugiej, pro
mowano nawyk lektury jako czynności utylitarnej, w której odbiór odwołujący się do 
światopoglądu potocznego (w perspektywie dychotomicznej wizji czarno-białego świata) 
nastawiony byłby na parenetyczne walory piśmiennictwa. Formy literackie traktowane 
wówczas głównie jako oczywisty rezerwuar treści pozałiterackich, które miały kształtować 
świadomość czytelników7. Instrumentalny styl odbioru osadzony więc został w granicach 
uznawanego na Śląsku w polskim środowisku programu społeczno-politycznego. Wypra
cowano go stosując różne strategie, wśród których na czoło wysuwały się wspomniane już 
redakcyjne komentarze i wyraziste kryteria doboru repertuaru (składającego się z powia
stek, obrazków, opowiadań, ludowych podań itp. i nastawionego na wywołanie u odbior
ców emocji, lecz nade wszystko na jednoznaczne odpowiedzi, które ułatwiały mocno skon- 
trastowane przykłady bohaterów czy sytuacji oraz oceniająca narracja lub otwarte sugestie 
w postaci retorycznych zwrotów do czytelnika). W tym samym kierunku zmierzały działania 
promujące homogenizowany odbiór dzieł z różnych obiegów, przy czym nie dbano zbytnio by 
konteksty, w które je wprowadzano, pokrywały się z ich kodem macierzystym8. Instrumentalny 
charakter recepcji potwierdzały również objaśnienia do utworów zgłaszane na posiedzeniach 
rozmaitych kółek towarzyskich (relacjonowane potem w prasie), a także mnożone komunikaty 
literackie, wszelkie ogłoszenia wydawnicze i reklamy wydawnictw. Wprawdzie propagowanie 
li te raiu ty odbywało się bardziej przez indywidualne kontakty bibliotekarz (nauczyciel), komi- 
wojażer-czytelnik, jednak ogłoszenia prasowe kanonizowały literaturę przez siebie polecaną 
wskazując na jej wartości pozytywne, szczególnie dydaktyczne i poznawcze. Tym samym ga
zety w poważnym stopniu przygotowywały do czytania książek lecz nie z pozycji koneserów 
estetycznych, ale ludzi szukających w literaturze odpowiedzi na podstawowe pytania wynikają
ce z postaw ideologicznych Ślązaków. Przystawało to w dużym stopniu do oczekiwań audyto
rium. A. Hauser twierdzi, że ludowi czytelnicy szukają w literaturze przede wszystkim odpo
wiedzi na swoje życiowe pytanią a nie wartości estetycznych9.

Instrumentalny styl odbioru łączył się ze stylem alegorycznym zwłaszcza gdy historyczną 
metaforę zalecano odczytywać jako paralelę współczesności. Identycznie było, gdy śląskie 
doświadczenia ilustrowano dziejami innych uzależnionych narodów. Zakładano wtedy, że 
język ezopowy będzie dla Ślązaków czytelny. Było to tym łatwiejsze, im stosowane chwyty 
ulegały głębszej schematyzacji. Do rozmaitych uproszczeń i wypracowania „ograniczone
go” stylu odbioru prowadził zresztą zamknięty świat śląskich wartości, ochrona rodzimej 
tradycji. Rodziło to oczywiste niepokoje u piszących, które zaświadcza następująca relacja:

7 Jest to prawidłowość wielokrotnie podkreślana przez badaczy śląskiej kultury. Ten sposób postępowania rze
czowo i wyczerpująco przedstawił: E. Malinowska: W dialogu z  czytelnikiem. Teksty literackie w polskiej prasie  
na Górnym Śląsku w latach 1889-1901. Katowice 1984.

8 M. Głowiński: op. cit., s. 39.
9 A. Hauser: Filozofia historii sztuki. Warszawa 1970, s. 22.
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„Trzeba wiele czytać i ksiąg, i gazet, i pism różnych, trzeba z ludźmi się widzieć i ich od
wiedzać, przyjmować ich u siebie, pisać listy, czytać listy, trzeba się dobrze namyśleć
i głowy sobie nałamać, co pisać, jak pisać, aby uniknąć prześladowania [...]. Trzeba się 
namyślić jak pisać, aby lud zrozumiał, a czego nie pisać. Czasem nie można wypisać 
wszystkiego, czytelnik musi się dorozumieć reszty, musi jak mówią czytać pomiędzy wier
szami, czytać to, co nie jest wydrukowane 

Śląską rzeczywistość regulowała formacja katolicka. Nic zatem dziwnego, iż teksty lite
rackie często traktowano tutaj jako przekaz treści religijnych, źródło prawd wiary, środek 
utrwalania religijnego światopoglądu. Styl mityczny był więc kolejnym typem recepcji cha
rakterystycznym dla popieranych przekazów. Wyznaczał on odbiór także utworów promu
jących „religię wierności” tradycji oraz miejscu rodzinnemu, będącemu przedmiotem kultu. 
Styl mityczny wchodził w relacje z pragmatycznym pojmowaniem (instrumentalizacją), 
kiedy szło o trwałość wiary, ale i o aktualizację zastanego porządku, o ochronę egzystencji, 
stereotypowo rozumianej swojszczyzny, która powinna była śląskość poświadczać (po
twierdzać) i utwierdzać. Toteż w regionalnych wskazaniach dobrej książki prymat zdecy
dowanie należał do dwóch nieodmiennie podkreślanych oczekiwań, aby była: polska i ka
tolicka1 '. W tych wartościach streszczano jej moc. Owe oba wymagania równocześnie słu
żyły umacnianiu przekonania o etniczno-histoiycznej i światopoglądowej wspólnocie Gór
nego Śląska, na przekór codziennym doświadczeniom jego mieszkańców. Awans społeczny 
rodaków zależał zatem nie tylko od samego nawyku czytania. Gwarantowała go dopiero 
„właściwa” lektura12.

2 .  Ś r o d k i  d o p r o w a d z a n i a  
d o  s z e r o k o  p o d z i e l a n e j  w s p ó l n o t y  u p o d o b a ń

W XIX w. w Europie Zachodniej praktyki upowszechniania książki i czasopism zostały 
sprofesjonalizowane i oddane wyspecjalizowanym instytucjom13. Rosnące gremia czytają
cych, jeszcze większe rzesze do zawłaszczania, zmiany repertuaru, których wykładnikiem 
była kultura masowa, coraz bardziej agresywna komercjalizacja, powołały do życia nowe 
gałęzie przemysłu i dochodowy rynek zbytu. Piśmiennictwo stało się towarem, podlegają
cym prawom rynku. Owa instytucjonalna zamiana również na Śląsku działała bardzo głę
boko. W polskim środowisku jednakże łączono elementy mechanizmów tradycyjnych 
(opieranie się na ludziach oddanych sprawie) z postępowaniem merkantylnym (kiedy o sytu
acji rozstrzygają sprawni przedsiębiorcy). Uwikłania etniczne, potrzeba wygrywania 
rywalizacji z niemieckimi firmami na rynku kultury popularnej sprawiły, iż prowadzo
nej batalii mogli sprostać tylko ci, którzy potrafili wyważyć ambicje działaczą komfort na
bywców i finansowe korzyści producentów. Ten najbardziej charakterystyczny rys śląskiej 
rzeczywistości kulturowej dynamizował kierunki zmian, jakim ulegało czytelnictwo.

W sytuacji handlu konkurencyjnego człowieka należy pobudzać do odpowiedniego 
działania. Gdy w warunkach bogactwa wyboru narastają wątpliwości, mogą je rozwiewać 
wyspecjalizowane firmy. Szybcy, sprawni i kompetentni fachowcy są wówczas niezastą- 
pieni: „Bracia Lubeccy przenieśli swój wielki skład obrazów na ulicę Piekarską [...] otwo
rzą też «księgamię gómoszląską». Jest wprawdzie wiele księgami mniejszych u nas, lecz

L ist starego redaktora. „Katolik” 1895, nr 14.
11 Przykłady w moim tekście: Książka w edukacji dom owej...
12 Problem ten omówiłam w artykule: Z dziejów „szkoły dom owej” na Górnym Śląsku. O program ie upo

wszechniania oświaty na przełom ie X IX  i X X  wieku. W: „Śląskie Miscellanea” (w  druku).
13 W swych rozważaniach pominę rynek bibliotekarski z uwagi na dostępność szczegółowych opisów.
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nie ma wielkiej prowadzonej przez uczonych księgarzy. Panowie Lubeccy pracowali we wiel
kich księgarniach we Lwowie, Poznaniu, Warszawie. Wiedzą, skąd i jak sprowadzać. Taka księ
garnia jest nam koniecznie potrzebna na Górnym Śląsku i Bogu dzięki znaleźli się rodowici 
Gómoszlązacy, którzy tę sprawę jak najlepiej wykonają, bo są i wykształceni, i rzetelni!”14.

Manifestowane kompetencje właścicieli sprzyjały skuteczności przekonywania do ich księ
gami, a zarazem dokonywanych tam zakupów. Wiarygodności dopełniała zwłaszcza ich swoj- 
skość -  górnośląskie pochodzenie. Oba elementy perswazji, dodając pewności klientom, uwal
niały ich po części z odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie dobom lektury. Nie 
tylko wszechstronna znajomość książki, gwarancje najlepszych doświadczeń kupieckich, ale 
nade wszystko regionalna wspólnota razem wzięte czyniły z księgarzy ludzi godnych zaufania 
Wybór odpowiedniej firmy był więc problemem bardzo istotnym. Dobra książnica powinna 
była zadowolić każdego, ale również ręczyła za poziom i odpowiedniość własnej oferty. Ryzyko 
zakupu bywało w ten sposób mocno neutralizowane, pomimo bierności klienta.

Handlowcy publikujący w prasie swe ogłoszenia zwykle sięgali do podobnego repertuaru 
referencji: „nasz rodak p. Ignacy Kędzierski, prawy katolik i doskonały Polak, założył tu 
u nas w Zabrzu Księgarnię Ludową Katolicką jako też i skład przepysznych religijnych ob
razów oleodrukowych w barokowych ramach; tak, iż od teraz nie będziem potrzebowali do 
Żyda po swoje potrzeby chodzić”15.

Wyspecjalizowane zakłady handlowe mamiły wszechstronną ofertą. Książki można było 
nabyć przy okazji innych zakupów. Skoro sprzedaż ich samych nie dawała zadowalających 
dochodów, równocześnie prowadzono artykuły papiernicze lub wielce już wówczas modne 
w świecie mieszczańskim oleodrukowe sztychy. Książkowe ilustracje, „śliczne” -  jak re
klamowano -  sentymentalne i wpisujące się w tzw. przeciętny gust, albo o tematyce religij
nej, obrazki na kopertach oraz fabryczne wytwory artystyczne tworzyły ikonosferę oswojo
nego -  przez spłycenie wizji -  za to bezpiecznego świata. Poetyka wyboru książki w oto
czeniu szablonowej estetyki sprzyjała wychowaniu pewnego typu czytelnika, powierz
chownego w odczuwaniu wrażeń, poszukującego uniwersalnych, schematycznie ujmowa
nych wątków zamiast refleksji16. Opisy zewnętrznego wyglądu publikacji, dzięki którym 
nabywca mógł wybrać odpowiednią oprawę, pasującą do jego biblioteczki, były swoistego 
rodzaju manipulacją. Zaspokajając przeciętne gusty, „kusiły” potencjalnych właścicieli, aby 
półki w ich domach zapełniały pozycje w takich samych lub podobnych oprawach, wśród 
których mogła się pojawić satysfakcjonująca mieszczańskie potrzeby komfortu: „oprawa 
w kaliks z zamkiem, oprawa w aksamit z ramką i zamkiem, oprawa w skórę z zamkiem”17.

Składy wydawnicze i księgarnie wabiły bogactwem tytułów, wywołujących zaciekawie
nie przez ich sformułowanie, obiecujących romansowe, przygodowe, albo kryminalne 
przeżycia, na które nieustannie trwał największy popyt. Oferta musiała być także bogata 
cenowo. Z przekonanią że cena książki była istotnym czynnikiem w jej upowszechnianiu, 
wynikała stała obecność tego dylematu w lokalnej dyskusji. Szczególnie mocno narzekano 
na początku procesu umasowienia: „Ceny książek są u nas tak niedostępne, że zamożni tyl
ko nabywać je  mogą [...]; bibliotek prywatnych [...] u nas przecież nie ma. Światło świeci 
tylko w górze. Z tego powodu zamierzył wydawca [p. Gertsmann w Brukseli], przyjąwszy 
taniość za główną zasadę swego przedsiębiorstwa, przyczynić się do rozpowszechnienia 
doborowych dzieł piśmiennictwa polskiego”18.

Bywało, że za niepowodzenia w dystrybucji książek obwiniano raczej rodaków, zwolen
ników trywialnego życia bez lektury. Wtedy uciekano się do karcącego upominania:

14 Cyt. za Bytom. „Katolik” 1881, nr 76.
15 Zabrze. „Katolik” 1883, nr 5.
16 A. Moles: Kicz, czyli sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu. Warszawa 1978, s. 76-81.
17 „Gazeta Górnośląska” 1879, nr 92.
18 Wiadomości piśmiennicze. „Gwiazdka Cieszyńska” 1862, nr 4.
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„Słuszna jest uwaga autora o drogości książek wychodzących u nas... Wina więcej na pu
bliczności, która kupować nie chce. Księgarz w nowej ilości odbija dzieła, a chcąc na nich 
uzyskać nakład [kosztów], musi wyższe kłaść ceny. -  Albo publiczność musi zrobić po
święcenie i liczniej kupować, albo księgarz; taniej sprzedawać. -  Mamy bibliotekę polską; 
taniości jej w porównaniu innych dzieł zaprzeczyć nie możną a przecież i tak w składzie 
jej mnogość leży... Obojętność! [i] mało dostatecznie oświeconych”19. Nigdy nie kończyły 
się więc reprymendy: „mamy teraz pism polskich dosyć, za tanie pieniądze ich nabyć moż
na. [...] Każdy dom na to starczy, aby 2 lub 3 m[arki] kwartalnie na pisma poświęcić”20, ni
ska cena towaru urastała do rangi najważniejszego argumentu w reklamie.

System przemysłowy w korzystnej ekonomicznie sytuacji stawiał gust masowy. Pamięta
no o tej zasadzie, publikując nawet klasyków. Aby wydanie takiej pozycji uczynić zyskow
nym, przynajmniej jej wizerunek plastyczny musiał odpowiadać szeroko podzielanym 
upodobaniom: „Bajecznie tanio! Weszło świeżo z druku arcydzieło: Pan Tadeusz czyli 
ostatni zajazd na Litwie przez Adama Mickiewicza, na ślicznym welinowym papierze. 
Stron 293. Cena tylko 20 fen. W pięknej czerwonej oprawie z czarnymi wyciskami tylko 50 
fen. Arcydzieło to w każdym domu znajdować się powinno. Na porto przesyłać należy 10 
fen. Adresować należy: Ekspedycja «Katolika», Bytom-Rozbark G.-Sz.”21

Reklamy „ciekawych” książek nie nakłaniały tylko do ich posiadania (ważnej wartości 
w skomercjalizowanym świecie), ale do bycia kimś innym. I dlatego, mimo wszystkich 
swych wad, rozwijały szukających w nich oparcia. Dzięki „odpowiedniemu” zareklamowa
niu wystawiały na próbę popularności tomiki ambitniej pomyślane, chodź poddane działa
niu homogenizacji mechanicznej: „Wesoły deklamator. Zbiór wierszy humorystycznych, 
satyr, fraszek, epigramatów, monologów, dialogów, komedyjek, przysłów, przypowieści, 
facecyj i anegdot polskich. Ułożył Zagłoba. Kto chce się uśmiać i rozweselić wśród trosk 
życiowych, niech kupi sobie tę książkę, a wydanego grosza żałować nie będzie. Są tam 
perły humoru polskiego, poczynając od takich pisarzy, jak Mikołaj Rej i Kochanowski, 
a kończąc na humorystach z ostatniej doby: Rodociu Bartoszewiczu, Klemensie Junoszy”22.

Gdy producenci lub dystrybutorzy się przeliczyli, pozostawała sprzedaż po zniżce. Na 
warunkach „niesłychanie niskiej” ceny można było skompletować „doborową bibliotecz
kę” . W prasie śląskiej projektowane upusty ogłaszały firmy z wszystkich stron dawnej 
Rzeczypospolitej, jak Księgarnia Leona Pordesa ze Lwowa, która „41 najlepszych powieści 
Józefa Dzierzkowskiego w większym wydaniu” zbywała za 5 marek23. Korzystne zawsze 
było też kupowanie w systemie przedpłaty oraz większej liczby egzemplarzy (w tym abo
nament kilku gazet), np.: „Kto kupi razem 23 zeszyty wprost z Ekspedycji «Katolika» płaci 
zamiast 11 tylko 8 mk”24, przy czym szczególnie sprzedawcom przysługiwał „znaczny ra
bat”, co wynikało z zasady wolnego lynku2 .

Chwyty marketingowe wyzyskiwały świadomość czytelników żyjących w świecie uma- 
sowionym, ich zgodę na zorganizowaną codzienność za cenę rzeczywistych bądź domnie
manych przywilejów. Wymiernym problemem był pieniądz, ale i obieg informacji, czy 
„kompleksowa opieka” nad potrzebami czytelniczymi. Zachęcano więc do wstępowania do 
stowarzyszeń o wąskim specjalistycznym zasięgu i zorganizowanych według komercyj
nych wzorów, „którego celem było wydawanie tanich książek ludowych, które by zarazem 
bawiły i uszlachetniały. Kto zapłaci 10 złr. naraz odbierać będzie bezpłatnie przez 15 lat

19 Cyt. za: K ilka słów dorzuconych do artykułu „Do pisarzy polskich „Gwiazdka Cieszyńska” 1858, nr 8 (z 20 II).
20 „Gazeta Górnośląska” 1881, nr 78.
21 „Katolik” 1881, nr 19.
22 Wiadomości piśmiennicze. „Gwiazdka Cieszyńska” 1895, nr 44.
23 Niesłychanie niska cena. „Gazeta Górnośląska” 1884, nr 48; por.: Znaczne zniżenie ceny, „Katolik” 1893, nr 

12; „Gazeta Opolska” 1902, nr 5.
24 „Katolik” 1891, nr 31; 1893, nr 12; 1901, nr 4.
25 Por. notę Feitzingera w „Gwiazdce Cieszyńskiej” 1890, nr 52.
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książki nakładem własnym wydane [...]. Towarzystwo wyda rocznie najmniej 4 dziełka 
[...]. Zwracamy uwagę na to przedsiębiorstwo [...] Dlatego wołamy: zachęcajmy przede 
wszystkim lud do czytania i oświaty -  bo ta jedynie naród zdoła ocalić”26.

Piśmiennictwo musiało być dostępne wieloaspektowo. Mentalnie, finansowo i terytorial
nie: „Poleca się Wiarusom pismo katolicko-polskie «Gazetę Gomoślązką» wychodzącą 
w Bytomiu już rok 12ty. Zapisać ją  sobie można na każdej poczcie. Na kwartał kosztuje 
tylko 75 fen”27. Doraźne upowszechnianie klasyki sprowadzanej do roli „malowniczych 
towarów z importu” nie zmieniało istoty kultury popularnej na Śląsku. Jeżeli nie poddawa
no jej zabiegom upraszczającym, funkcjonowała ona raczej w roli ozdobników przytłacza
jącej masy jarmarcznej i rynkowej literatury (zwykle anonimowej i tłumaczonej z dorobku 
europejskiego), które -  jak pisa! współczesny badacz -  intensyfikują poczucie synkretycz- 
nej bezstylowości. „Już sama ta różnorodna jak w kalejdoskopie zbieranina odłamków 
niemal wszystkich znanych światu kultur przyczynia się do dewaluacji i wynaturzenia każ
dej z nich osobno -  tak jak barwy w pryzmacie zlewają się w monochromatyczną biel, jeśli 
szybko obracamy go przed oczyma”2 .

Do mieszkańców miejscowości oddalonych od wyspecjalizowanych instytucji w upo
wszechnianiu piśmiennictwa docierali wędrowni bukiniści. Ich „masowe natarcie” na Ślą
sku miało konotacje ambiwalentne. Firmowali rozwój ruchu, ale zarazem -  w odczuciu 
wielu działaczy -  stanowili ogromne zagrożenie: „Często rozmaici agenci krążą po do
mach, polecając i sprzedawając [!] książki niemieckie. Takich książek od ludzi przygod
nych kupować nie należy, tym więcej nie należy kupować książek niemieckich, bo po 
pierwsze mamy polskich książek wszędzie dosyć, a po wtóre nikt nie wie co to są za książ
ki; często bowiem mogą być pisane przez protestantów i innych innowierców, chociaż mo
że pod tytułem niewinnym na pierwszy rzut oka [...] nie ma nic gorszego i zgubniejszego 
nad książkę złą i przewrotną. To sobie zawsze spamiętać należy przy zakupie książek. Od 
ludzi nieznanych oraz książek niemieckich nie kupujmy nigdy. [...] pewien agent oszukał 
ludzi sprzedając książki drogie których nie potrzebowali i o których nie wiadomo jeszcze, 
czy są aby katolickie”29. W świecie uprzemysłowionym, mechnistycznym w indywidual
nych przedsiębiorcach tym łatwiej widzieć jakieś zagrożenie, im trudniej skanalizować ich 
zachowania. Nic więc dziwnego, że to właśnie oni prędzej wymykali się spod nadzoru 
czujnych śląskich działaczy. W wypadku dużych i profesjonalnych oficyn, gdy te obrały 
drogę sprzeczną z interesami polskiego środowiska (jak firma Feitzingerów przez otwarcie 
niemieckiej czytelni), można było nakazać skuteczny bojkot, prowadzący do upadku in
stytucji. Programową wspólnotę potwierdzała praktyka śląskiej codzienności30.

O czytelniczym repertuarze, o możliwościach zakupu wyczerpująco informowały roz
chodzące się w dużych nakładach czasopisma, ale też wielce poczytne w regionie kalenda
rze, np. w „Gospodarzu. Kalendarzu Ludowym” na 1890 r. wymieniono „wszystkie najlep
sze książeczki dla ludu spisane w ostatnich kilkunastu latach, tak że każdy będzie sobie 
mógł wybrać to, co mu się spodoba”. W reklamie wartościowanie zawsze było ważne. Sta
wało się podstawowym zabiegiem perswazyjnym, który miał nakłonić odbiorcę do kupna -  
najistotniejszej dla niego korzyści. Skoro teksty reklamy głosiły hasła posiadania, nabywa
nia, wprowadzały w swoją stylistykę pojęcia sugerujące uogólnione społeczne sytuacje: 
„każdy, zawsze, wszystkie”. Masowe upodobania i potrzeby organizowane są według zasa

26 Nowości wydawnicze. „Gwiazdka Cieszyńska” 1866, nr 14.
21 „Katolik” 1886, nr 7.
28 E. Van dem Haag: Kultura popularna. W: Super-Ameryka. Szkice o kulturze i obyczajach. Wybór W. Górnic

ki, J. Kossak, t. 1, Warszawa 1970, s. 59.
29 Wiadomości bliższe i dalsze. Z  Niemodlińskiego. „Katolik” 1905, nr 4.
30 Zob. moje artykuły: Krytycy o „ziej książce" na Śląsku na przełom ieX IX  i X X  wieku. W: Literatura i kultura  

popularna. Pod red. T. Żabskiego, t. 6, Wrocław 1997; Z dziejów „ szkoły domowej "...
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dy wspólnego mianownika, W aksjologicznej retoryce natomiast w sposób bezpośredni 
podkreśla się takie cechy wyrobu, jak jego nowość, urodę, wiarygodność, łatwość użycia, 
a w wypadku książki znakomitość treści, obfite ilustracje, najnowsze wydanie31. W spój
nych prasowych ogłoszeniach klientowi podawano konkretne informacje. Dane o książkach 
nie ograniczały się tylko do wymienienia tytułów, ale drukowano zwięzłą charakterystykę, 
szczegółowe dane o warunkach kupna: możliwe rabaty, sposoby prenumeraty, cenę, adresy 
wydawców, itd. „Gwiazdka Cieszyńska” np. publikowała spis czasopism polskich wraz 
z cenami, krótką charakterystyką i warunkami prenumeraty wychodzących w Krakowie, 
Lwowie, Wiedniu, Cieszynie, Warszawie, Chełmie i Prusach Zachodnich32. Podobnie po
stępował K. Miarka ojciec w „Katoliku”. Redaktorzy zwiększając orientację ułatwiali do
stęp, jednak tylko do zaakceptowanych publikacji. Ich opinie zatem uniwersalizowały i sta
bilizowały odbiór. Identycznie było w wypadku egzemplarzy okazowych, które do miej
scowych pism przysyłali drukarze i nakładcy spoza Śląska, by redaktorzy polecali je  swoim 
czytelnikom, np. „zalecają się bardzo na podarki gwiazdkowe dla dzieci i możemy śmiało 
polecić wszystkim rodzicom, opiekunom i przyjaciołom polskiej młodzieży i naszej dzia
twy”33. Postępował tak np. Feliks West w Brodach, a ze Ślązaków K. Miarka syn z Miko
łowa. Wydania jubileuszowe, albo przygotowane w terminach sprzyjających okazjonalnym 
zakupom wyzyskiwały tylko naturę masowych upodobań34.

Identyczne reklamy książek, całych ich zestawów, nękały czytelników śląskich pism 
przez wiele tygodni. Zabieg powtarzalności należy zaliczyć do najczęstszych chwytów re
klamy, podnoszących skuteczność upowszechniania promowanego towaru35.

Swoistą forma promocji rozmaitych pism, zwłaszcza gazet i powieści zeszytowych, było 
bezpłatne rozdawnictwo pojedynczych egzemplarzy. Wprawdzie nastawione ono było bar
dziej na zażegnanie kłopotów finansowych producentą jednakże umiejętny marketing da
wał korzyści obopólne, sprzyjał utrwalaniu nawyków czytelniczych. Spektakularnym przy
kładem może być rada P. Stalmacha udzielona A. Cinciale: „piszcie po chłopsku, to chłopi 
zapewne was podeprzą silnie, lubo byście im nawet pierwsze numery dla przyłudy darowa
li” 6. Jednak owe metody miały tez w regionie swych zdecydowanych przeciwników, 
zwłaszcza w obliczu nasilającej się tą drogą akcji propagandowej. E. Szramek np. uważał, 
iż wskutek bezpłatnego rozrzucania materiału agitacyjnego (polskiego i niemieckiego) lu
dzie odwykli od płacenia za druki i książki. Tak właśnie stało się podczas prowadzenia 
kampanii przedplebiscytowej i powstańczej, kiedy czytelnictwo książek i prasy -  powód do 
dumy działaczy -  stało się elementem politycznej gry, gdzie wysokie wartości przypisywa
ne książkom, zgubiły się w potoku bieżących, niewybrednych często zastosowań37.

„Dla przyłudy” ciągle drukowano streszczenia przygotowywanych w śląskich firmach 
edycji, lecz to zjawisko nie budziło niczyich wątpliwości.

Publikowane w śląskich pismach reklamowe ogłoszenia spełniały funkcje pierwotne
i wtórne. Zestawienia zbiorcze dostępnych na lynku tytułów, cenniki książek zaledwie 
przypominały klientom o potrzebie ich kupowania (wypożyczania w bibliotekach), o ile nie 
zostały pominięte w lekturze. Zazwyczaj tylko wprowadzały książki do obiegu czytelnicze
go w całym ich, bardziej pozornym niż rzeczywistym (z uwagi na procesy standaryzacyj
ne), bogactwie. Na żywe zainteresowanie mogły liczyć jedynie pozycje opatrzone przycią

31 J. Goślicki: Sztuka reklamy. Kraków 1984, s. 57; K. Ożóg: Kilka uwag o języku reklamy. „Język Polski” 1995, 
z. 4/5, s. 274.

32 Zob. np.: „Gwiadzdka Cieszyńska” 1860, nr 1; 1862, nr 15 i 49.
33 Wiadomości piśmiennicze. „Gwiazdka Cieszyńska” 1891, nr 36 i 51; por „Gazeta Opolska” 1898, nr 100.
34 E. Van dem Haag: op. cit., s. 37.
33 T. Kwarciak: Reklama. Warszawa 1995, s. 76.
36 List P. Stalmacha do A. Cińciały z 13 V 1848 r.,. W: Korespondencja Pawła Stalmacha. W rocław 1969, s. 25.
37 Zob.: [E. Szramek] Ludomir: Książka-Przyjaciólka. „Głosy znad Odry” 1918, nr 1, s. 3-4 .
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gającym oko sloganami, choć takich w prasie śląskiej do początków XX w. brakowało. Za
stępowano je inseratami drukowanymi powiększoną lub pogrubioną czcionką.

Zaprezentowane przykłady zachowań Ślązaków działających na rzecz polskiego środo
wiska mają zaświadczać ich wybory w procesie upowszechniania piśmiennictwa, przy oka
zji dokumentują wysoki stopień świadomości prawideł wolnego rynku. Wyjątkowe wyczu
cie tych kierunków przemian w kulturze, które wiąże się ze zjawiskami kultury masowej, 
skutkowało umiejętnym wykorzystaniem przez Górnoślązaków kulturowych faktów i za
chodzących przeobrażeń dla osiągnięcia celów narodowych, politycznych, ale także religij
nych i moralnych.



J A C E K  L Y S Z C Z Y N A
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i

J a n  N i k o d e m  J a r o ń  -  p o e t a  M ł o d e j  P o ł s k i

Jan Nikodem Jaroń (1881-1922) należał do trzeciego -  licząc od generacji Józefa Lompy 
i ks. Antoniego Stabika oraz następnie ks. Norberta Bonczyka i ks. Konstantego Damrota -  
pokolenia poetów polskich na Śląsku, w odróżnieniu od tych poprzednich przynależącego 
już swą twórczością literacką do wieku XX. Debiutował w roku 1902, drukując na łamach 
czasopism swe liryki, które w przeciwieństwie do dramatów ukazały się w wydaniu książ
kowym już po jego śmierci, w opracowanym przez Wincentego Ogrodzińskiego tomie 
Z pamiętnika Górnoślązaka oraz inne wiersze liryczne1, choć sam autor wcześniej przygo
tował rękopisy dwóch zbiorów wierszy z myślą o ich publikacji2.

Było to już nowe pokolenie inteligencji polskiej na Śląsku -  o ile wcześniej tworzyli ją  niemal 
wyłącznie nauczyciele i księżą spośród których rekrutowali się najczęściej śląscy pisarze, poeci 
i redaktor/y prasy, to Jaroń, chłopski syn z Jastrzygowic koło Olesną zdobył uniwersyteckie 
wykształcenie prawnicze we Wrocławiu, aby później we Lwowie uzyskać jeszcze doktorat.

Wydaje się, że analizując lirykę Jaronia brać trzeba pod uwagę przede wszystkim jej przyna
leżność do epoki Młodej Polski, bowiem -  w przeciwieństwie do poetów śląskich poprzednich 
pokoleń, sięgających po wzorce z dawnych epok -  świadomie tworzył on poezję wpisującą się 
pod każdym względem w ówczesne, najnowsze konwencje literackie3. W późniejszej jego 
twórczości ważne wydają się także związki z patriotyczną poezją i pieśnią okresu I wojny 
światowej, m.in. z poezją legionową który to problem tu jedynie sygnalizujemy.

W liryce Jana Nikodema Jaronia jej młodopolski charakter najbardziej wyraziście ujaw
nia się w opisach pejzaży, nasyconych typowymi dla tej epoki motywami, jak jesień, listo
pad, mgły, burze i błyskawice, deszcz, kwiaty zarówno wiosenne, jak i jesienne, już więd
nące, a w to wszystko wpisany jeszcze często motyw śmierci, co oczywiście wyrażać miało 
„stan duszy” podmiotu lirycznego, jego pesymizm i rozpacz. Charakterystyczne dla owej posta
ci młodopolskiej konwencji literackiej są u Jaronia wiersze takie Jak. np. Dzień listopada:

Dziś taki smutny, ponury dzień.
N ad wodą ciągną mgły listopada.
W krzewiu się kryje ptactwo bez pień,
Z kroplami deszczu liście upada.

Dziś taki smutny, ponury dzień...
Dziś mego brata mi pochowali.
N a grób ma smutna dusza bez pień 
Tam leci, płacze, się żali.
(s. 49)

1 J. N. Jaroń: Z  pam iętnika Górnoślązaka oraz inne wiersze liryczne. Opr. W. Ogrodziński. Katowice 1932. 
Z  tego wydania pochodzą wszystkie cytaty wierszy Jaronia.

2 Zob. W. Ogrodziński: Wstęp. W: J.N. Jaroń, op. cit., s. 7 oraz 18-25.
3 O literaturze młodopolskiej na Śląsku zob. M łoda Polska na Śląsku. Antologia. Oprać. A. Gładysz. W rocław 

1969; K. Heska-Kwaśniewicz: M łoda Polska. W: Oblicza literackie Śląska. Pod red. J. Malickiego. Katowice 
1992; K. Biliński: Książka modernistycznego przełomu. W 100-lecie M łodej Polski na Śląsku. Katowice 1998.
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Taki pejzaż, będący odbiciem stanów emocjonalnych podmiotu lirycznego, pojawia się tu 
nawet w erotykach, jak chociażby w tym, gdzie zawiedziony kochanek roztacza wizję 
swojej przyszłości -  w grobie:

Nad grobem będą wiatry grać 
I wicher tam zajęknie,
Ach, będzie się tam  dobrze spać,
Gdy kosą śmierć zabrzęknie.
(Zapomnij, ach, kochanko m a ..., s. 70)

Nastrojowość pejzażu wzmacniają w niektórych utworach inne jeszcze elementy, nadają
ce mu wręcz -  znów zgodnie z młodopolską konwencją -  mistyczne zabarwienie. Organy, 
dzwony, modlitwy, które zda się słychać w głosie natury, to jakby echa trwającego w niej 
sakralnego misterium. Cała natura wraz z pogrążonym w niej do głębi człowiekiem nabiera 
takiego właśnie wymiaru sacrum, jak w dłuższym, wyraźnie nawiązującym do Hymnów Ja
na Kasprowicza wierszu Moja pieśń poranna '.

Biją dzwony 
Od wysokiej wieży 
Rozgłośnie i nabożnie.
Jak fale grzmią ich metaliczne tony;
(s. 119)

Czasem jest to „pejzaż wewnętrzny”;

W sercu moim zapłakany,
Smutny anioł gra w organy.
Tak wyniosły i wspaniały,
T ak żałosne gra chorały;
(s. 69)

Oczywiście te młodopolskie pejzaże kreowane są często przy użyciu techniki symboli
zmu, którą Jaroń posługuje się bardzo chętnie.

Obrazy przyrody w poezji Jaronia -  jak zresztą w całej liryce młodopolskiej -  bywają nie 
tylko wykładnikiem nastroju i nastawienia emocjonalnego, odwołania do sfery sacrum czy 
też symbolu. Ważną rolę -  nie tylko emocjonalnego tła -  spełniają np. w utworach o tema
tyce erotycznej. Wielokrotnie powraca tam obraz wiosny w postaci spersonifikowanej, co 
w wielu przypadkach rozpatrywać można też zresztą w kategoriach symbolizmu, jak cho
ciażby w wierszu Przybycie wiosny, utrzymanym w konwencji ludowej stylizacji:

N a zielone pola, hej!
Z tych błękitnych, mglistych kniej 
Wyszło dziewczę dziś wczas rano,
Miłe, śliczne, ja k  na tan!
I zaświecił cały łan.
(s. 144)

Kiedy indziej mamy do czynienia z sytuacją odwrotną typową właśnie dla erotyku, gdy 
podobnie skonstruowany obraz nie jest jednak personifikacją wiosny, lecz w rzeczywistości 
hołdem składanym kobiecie, w której podmiot lityczny dopatruje się cech właściwej tej po
rze roku:

Gdy drogą tą  przechodzi ona,
Co je s t m ą wiosną ukochaną,
Zamarłe pieśni zmartwychwstaną 
I sm utek w mojej duszy skona.
(Promyk słońca, s. 146)
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Jeszcze inny typ relacji -  tym razem dotyczący co prawda zimy -  pojawia się w wierszu Sny, 
gdzie również mamy do czynienia nie z personifikacją przyrody, lecz układaniem się jej w wizję
-  projekcję wyobraźni podmiotu. Wszystkie zwrotki tego utworu zbudowane są według jednego 
schematu -  wyłaniający się ze stawianych przez podmiot liryczny pytań domniemany obraz 
dziewczyny sprowadzony zostaje w końcu do konkretnych elementów widzianego pejzażu:

Czy tam  idzie po zaptociu 
Moja dziewczyna,
W rozpuszczonym swym warkoczu 

Blada i sina?
Cicho serce, oto patrz:
Rusza polem tylko wiatr.
(s. 159)

Inny element pojawia się z kolei w kilku erotykach, gdzie relacje pomiędzy kochankami znaj
dują swą analogię właśnie w przyrodzie. Tak jest np. w wierszu Dziewczyna w wiośnie, gdzie 
„Wiatr i wiosna to my dwoje” (s. 145) czy też w wierszu Zostańcie tu, oczy, w którym analogia 
przybiera postać orła i otchłani oraz nieba i oceanu (s. 104). Oczywiście i w tym przypadku 
interpretacja iść może w kierunku odczytania symbolicznego, podobnie jak w innych utwo
rach Jaronia, w których na pierwszy plan wysuwa się fantastyka czy też baśniowość, przy
bierająca różną postać, raz ludowo-romantycznej proweniencji niezwykłych zjawisk, wpi
sanych zwykle ściśle w obraz natury, innym zaś razem -  stylizacji na średniowieczną prze
szłość starych zamków, które zaludniają postacie królów, rycerzy, paziów i trubadurów.

Warto wspomnieć także wiersz Na grobie, będący jakby młodopolską wersją Mickiewi
czowskiej Romantyczności, rozgrywającą się jednak nie w „dzień biały”, lecz w porze za
padającego zmierzchu, i nie w środku miasteczka, lecz w samotnym ustroniu cmentarza. 
Przychodząca tam dziewczyna zachowuje się podobnie jak Karusia, tak jak ona rozmawia 
ze zmarłym kochankiem i żali się na swój los:

„O, wstań, mój luby, wstawaj!
Twój sen ci miła zgani.
Do ślubu rękę daw aj!
Ja tw oja młoda pani” .

[ .................................... ]
„Toś przyszedł tu, mój wierny,
I stoisz cały w bieli,
Jak leżysz -  strach niezmierny -  
W śmiertelnej twej pościeli.

Przyglądasz się wiankowi!
Nie pomnisz nasze śluby?
Co mój kochanek mówi?- 
Ach, zostań tu, mój luby!”
(s. 93-94)

Nie jest to jednak rozmowa z „realnym” duchem -  postaci zmarłego dziewczyna dopa
truje się w przeświecającym przez cienie drzew blasku księżyca. Podobnie jak w niektórych 
innych wierszach Jaronia zjawiska fantastyczne nie są tu więc naprawdę elementami świata 
przedstawionego -  to tylko subiektywne wizje podmiotu lirycznego czy bohatera utworu. Zu
pełnie inny charakter ma natomiast sfera elementów baśniowych z kręgu średniowiecznej, le
gendarnej przeszłości, pojawiająca się na zasadzie pewnej stylizacji, jako element nie świata 
przedstawionego, lecz metaforyki. Tak jest np. w wierszu, będącym hołdem złożonym ziemi 
krakowskiej. To „wiecznie młodą wiecznie piękna pani”, której „ukłony ścielą [... ] poddani” :
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Szkarłaty dawają 
Ci piękne pazie: wieczory, poranki.

Perły ci niosą i pas szmaragdowy 
Twe dworskie panny: Wisła i rusałki.
Korona złota twej królewskiej głowy -  
To stary W awel tam  opodal skałki.
(Moja pieśń poranna, &. 122)

Najczęściej jednak tego typu baśniowość pojawia się w erotykach, gdzie zresztą jej 
umowny, metaforyczny charakter jest zwykle wyraźnie eksponowany.

Mówiąc o fantastyce i baśniowości nie sposób też pominąć motywów mitologicznych, 
które mają tu jednak zupełnie inny aspekt4. W wierszach, w których się pojawiają są one 
wyraźnym sygnałem tendencji pamasistowskich. Taki charakter ma niewątpliwie składają
cy się z 4 sonetów -  upodobanie do tego gatunku jest zresztą u Jaronia wielce charaktery
styczne -  cykl Pory roku, w którym znaleźć możemy takie np. obrazy:

W modrych falach kąpią się dziewice.
Stado kozłów z lasu podlatuje,
W dzikich skokach goniąc się, żartuje,
Czyha ujrzeć w toniach n im f oblicze.

Tam przez krzaki leci faun z piszczałką,
Gdzie się w słońcu wodna panna grzeje!
W pogoń bożek skoczył za rusałką.
Ta się głośno z zalotnika śmieje,

Już nurtując w rzeczce przez toń miałką.
Faun mrukliwie wraca w ciemne knieje.
(Jasne niebo w wodach się m aluje..., s. 141)

Swoistym manifestem młodopolskiego pamasizmu jest wiersz Zaranie głoszący, iż „idei 
piękna zapalim kadzidła”, gdyż:

Kto raz przywłaszczył sobie piękne prawa,
Budować będzie myśli swej kryształy.

[ .......................................................... ]
W ybudujemy myśli piramidy,
Postawim nowe sfinksy tajemnicze,
I Akropolis, gdzie z złotej egidy 
Pallas Ateny błyskają oblicze.
I z lirą w ręku, ja k  ci Homerydy,
Rozniecim pieśni niezagasłej znicze,
Tę iskrę piękna, co wytryska z łona,
Mistrzowie sztuki, syny Apollona.

Słoneczna Hellas jest nasza ojczyzna.
Przed nami góry, u stóp szumi morze,
Wokoło nas oliwna niwa żyzna,
N a niebie nam różowe św iecą zorze 
U złotych bram Jowisza, a spuścizna 
Kronosa, słońce, w błękitnym przestworze.
A w źródłach nimfy, a  w lasach śpiewanie 
Przepięknych dryjad zwiastuje zaranie.
(s. 118)

4 Zob. J. Lyszczyna: „Słoneczna Hellas je s t nasza ojczyzna...". M otywy antyczne w poezji Jana Nikodem a Ja 
ronia. W: Tradycje kultury antycznej na Śląsku. Pod red. J. Rostropowicz. Opole 1997, s. 343-353.
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Wracając do obrazów przyrody w liryce Jaronią zauważyć trzeba ogromny ich dyna
mizm. Czy to w owych mitologicznych scenach, czy w cytowanych wcześniej opisach 
młodopolskich pejzaży, przyroda tętni życiem, jest w ciągłym ruchu. Ta żywotność przyro
dy jest zewnętrzną oznaką sił, które w niej się kryją i są źródłem jej dynamizmu. Ów ciągły 
ruch i wieczne odradzanie się natury sygnalizuje widoczną także w poezji Jaronia przemia
nę charakterystyczną dla całej młodopolskiej literatury, która w pierwszej dekadzie swego 
rozwoju -  przed rokiem 1900 -  kreowała najczęściej właśnie owe pejzaże szarej, mglistej 
jesieni, kładąc akcent na zamieranie życia i ewokując dekadenckie nastroje smutku, bezna
dziei i rozpaczy, aby w dekadzie następnej, rozpoczynającej już XX stulecie, głosić po
stawę antydekadencką, kult życia, aktywizm i heroizm, prometeizm, zwracając się ra
czej ku obrazom wiosennej, słonecznej, pełnej życia, pogodnej natury i kładąc nacisk 
właśnie na jej wieczny ruch oraz nie dającą się powstrzymać siłę życia5, jak chociażby 
w poezji Leopolda Staffa.

Jaroń rozpoczynał swą twórczość już w drugiej dekadzie epoki Młodej Polski, stąd też 
nakładają się w jego utworach tendencje z wcześniejszej i późniejszej fazy rozwoju literatu
ry tego okresu, niemniej jednak można stwierdzić, że owa filozofia pesymizmu i rozpaczy 
przeważa w utworach wcześniejszych, podczas gdy w wierszach późniejszych pojawiają się 
raczej obrazy spersonifikowanej wiosny i odradzającego się życia, zachęcające do pełnego 
optymizmu spojrzenia w przyszłość.

Najpełniej wyraża to symboliczny mit odradzania się życia z ziarna, które musi ob
umrzeć, aby wydać plon stukrotny6. Ten mit, przywoływany chętnie w mesjanislycznych 
koncepcjach romantyzmu i ożywiony na nowo w epoce Młodej Polski, m.in. w Nocy Listo
padowej Stanisława Wyspiańskiego, gdzie skojarzony został z antycznym mitem Persefony 
i Demeter -  jest właśnie wyrazem takiego optymistycznego myślenia o przyszłości. W cza
sach Wyspiańskiego nabrał on znów znaczenia symbolu przyszłego odrodzenia niepodle
głej Polski, a dla śląskiego poety -  również odrodzenia narodowego Śląska jako części 
wspólnej ojczyzny. Wiersz Jaronia Ziarno przypomina o wiecznym odradzaniu się natury:

Jednej czepiam się nadziei:
Minie śnieżny czas zawiei 
I zaświeci kiedyś lato;
Słońce mi poszczęści za to,
Żem ja k  ziarno trzym ał swemi 
Korzonkami zmarzłej ziemi.
(s. 160)

Ofiarę o wyraźnie mesjanistycznym zabarwieniu znajdziemy w wierszu Głos poety, gdzie 
mit ziarna wrzuconego w ziemię, aby wiosną mogło odrodzić się nowym życiem, staje się 
metaforą wyzwolenia narodu. Ziarno zostało posiane w ziemię:

A w tej ziemi kości leżą 
Bohaterskich naszych braci;

Ziemia ta przesiąknięta jest krwią i Izami, toteż z ziarna ofiary wyrosnąć musi plon:

A z tej świętej ziemi tryska 
Moc życiowa dla narodu;
Słońce grzeje, gleba pryska:
Pełno kiełków, pełno płodu.

5 Zob. M łoda Polska. Warszawa 1991. Rozdz. VI: Poezja. Napisała I. Maciejewska, s. 140-141 (Drugie dzie
sięciolecie: antydekadentyzm, kult życia).

6 J 12, 24.
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Konkluzja wiersza, wynikająca z zastosowania zasady analogii pomiędzy zjawiskami 
przyrody i historią narodu, prowadzi do tyrtejskiego zawołania:

Rok za rokiem  się odradza,
A my m am y mrzeć w niewoli?
Ziemia nasza się odmładza -  
Łammy łańcuch swej niedoli.
(s. 196)

W podobny sposób Hymn na Śląsk budzący się zaczyna się obrazem wiosny i siewu:

W iosenny czas zawitał nam,
Blask słońca ozłaca pola.
Opuśćmy dom, ruszajmy z bram,
Bo orki, siewu chce rola!
Kto w duszy swej zasieje siew,
Ten będzie sprzątał i plony;

-  aby zakończyć się wezwaniem:

Tu stoi Śląsk, by zacząć bój 
Dla świętej sprawy ojczyzny.
[...]
Niech pada wróg, już nadszedł kres,
Uniesie nas zemsta krwawa!
(s. 128)

Pojawia się tu więc charakterystyczne dla drugiej dekady epoki Młodej Polski przezwy
ciężenie pesymizmu, poczucie mocy, aktywizm, czyli -  inaczej mówiąc -  postawa młodo
polskiego heroizmu, co dostrzec można nie tylko w poezji o tematyce patriotyczno- 
-narodowej. W sonecie 6. z cyklu Sezami wiąże się to z mitem Prometeusza:

Uniosłem iskrę na ziemię, co budzi 
Do dobra, piękna, sztuki i oświaty.
Już żadna mgła duszy mej nie strudzi,
Bo ogień święty trawi moje braty.
(Wnętrzności moje co dzień orzeł targa ..., s. 133)

To samo widoczne jest w liryce osobistej, w której też -  najczęściej zresztą poprzez od
wołanie się do różnego rodzaju symboli -  głosi się potęgę ludzkiego ducha. W kontekście 
tej właśnie młodopolskiej filozofii mocy i aktywizmu widzieć trzeba też najbardziej znane 
wiersze Jaronia o tematyce śląskiej, zawierające wezwania do walki o prawa narodowe 
i nawiązujące jednocześnie do wzorców romantycznych, zwłaszcza poezji okresu powsta
nia listopadowego. Widoczne jest to np. w modlitewnych prośbach o zwycięstwo kierowa
nych do Boga i w mesjanistycznych motywach męczeństwa i ofiary, jak np. w wierszu Mo
dlitwa chorążego:

Zlituj się, Boże, i zwycięstwo daj!
Błagam Cię krwią, co płynie z ran!
Zlituj się, Boże, i uwolnij kraj 
Od wrogów, co pustoszą łan!
(s. 193)

Z kolei wiersz Widzenie księdza Franciszka jest jakby nową wersją Widzenia księdza 
Piotra z Dziadów części ///Mickiewicza. I tu znajdziemy ton żarliwej modlitwy:
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Boże, któryś prorokom 
W płomieniach się objawił,
W ybaw z niewoli lud mój,
Który zawsze Cię sławił!

Rząd dusz powierz mi nad nim 
Mocą świętego znaku,
Jaki Mojżesz otrzymał,
Gdyś był w płomiennym krzaku!

[...]

Błyskawicą mi ducha,
Gromem uzbrój me słowo,
Abym wolność narodom 
Szedł przywracać na nowo!

Aby się w swoich prawach 
Duchem Twoim rządziły 
I na ziemi wieczysty 
Pokój panował miły.

By się ludy zrzeszyły 
W jednym  państwie bez granic,
A przewaga oręża 
Kie przydała się na nic.
(s. 207)

Niemniej wyraźne w twórczości Jaronia są także odniesienia do poezji Juliusza Słowac
kiego z okresu mistycznego, co zresztą u poety epoki młodopolskiej, która autora Króla- 
-Ducha na nowo „odkryła” właśnie jako poetę mistycznego, dziwić nie może. Chodzi tu nie 
tylko o takie wiersze Jaronią jak Rota górnośląska, zaczynająca się słowami „Na Górnym Ślą
sku żyw Król-Duch” (s. 226), ale i takie jak np. Czuj duch!, gdzie rozwinięta zostaje mistyczna 
koncepcja walki nie orężnej, lecz duchowej, podobnie jak w wierszu Słowackiego Kiedy praw
dziwie Polacy powstaną... I tu wizja przyszłej walki posiada niezwykły charakter:

Oręż nasz ostry nie stali,
Ani on krwi nie przelewa,
Jak archanioła miecz się pali,
Jak żagiew iskry rozsiewa.

[...]

Hej, nie ze stali nasze miecze -  
Nie mamy orężnych prawic,
Lecz duch swym ogniem wroga siecze
I płonie kraj od błyskawic.
(s. 192)

Jaroń -  podobnie jak współczesny mu Augustyn Świder -  był więc „poetą swego czasu”, 
który w przeciwieństwie do poetów śląskich poprzednich pokoleń zdołał nawiązać literacki 
dialog ze swoją epoką wykorzystując najnowsze ówczesne techniki poetyckie i pozostając 
w kręgu młodopolskich zainteresowań i fascynacji. I choć jego debiut nastąpił już w okre
sie pełni rozkwitu Młodej Polski, wydaje się że liryka Jaronia dobrze mieści się w cało
kształcie twórczości literackiej tej epoki, wytrzymując konfrontację z dokonaniami wielu 
innych autorów początku stulecia -  konfrontację, która ze względu na tak późne dotarcie 
jego wierszy do czytelnika, dopiero w 10 lat po śmierci poety, pozostaje dziś już sprawą 
przede wszystkim historyków literatury.



A G N I E S Z K A  S T E M P I E Ń

D r u k i  g ó r n o ś l ą s k i e  w j ę z y k u  p o l s k i m  n a  l a m a c h  
„ P r z e w o d n i k a  B i b l i o g r a f i c z n e g o ” 

i „ K s i ą ż k i ” ( 1 9 0 1 - 1 9 1 4 )

Przyczyną wyodrębnienia się bibliografii bieżących w drugiej połowie XIX wieku byl 
niewątpliwie gwałtowny, liczebny wzrost produkcji wydawniczej, wywołany zarówno roz
wojem technicznych środków wytwarzania książki, jak i ogólnym postępem nauki, oświaty
i kultury. W początkach XX wieku najważniejszymi czasopismami bibliograficznymi, po
dającymi regularnie informacje o nowościach wydawniczych były krakowski „Przewodnik 
Bibliograficzny” i warszawska „Książka”.

„Przewodnik Bibliograficzny, miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzy, jako 
też dla czytających i kupujących książki” był w 1901 roku periodykiem o ustalonej renomie
i dwudziestokilkuletniej tradycji, szczycącym się współpracą wybitnych bibliografów. Re
dagowanie go musiało być jednak niezwykle trudne, gdyż nie mogło opierać się na egzem
plarzu obowiązkowym z dzielnic nie należących do zaboru austriackiego. W samym piśmie 
nie znajdujemy żadnych wzmianek, jakimi drogami docierały do redakcji informacje o dru
kach w interesującym nas okresie. Jedynie raz, w Kronice numeru 7 z 1905 r. pojawia się 
notatka, z której można się co nieco dowiedzieć o pozyskiwaniu danych z zaboru pruskiego:

Nieznajomy nasz dobroczyńca, który nie chce stale wymienić swego nazwiska, przysłał nam znowu dwukrot
nie spis druków polskich spod panowania pruskiego. Część ich wprawdzie doszła do naszej wiadomości już 
inną drogą [...]. O ile też te druki pochodzą z lat 1902-1905, wymieniamy je  obecnie w niniejszym num erze.1

Wynika stąd jasno, że informacje te docierały różnymi sposobami, i że nie zawsze były 
bieżące. Większość druków z Górnego Śląska docierała jednakże do „Przewodnika” w tym 
samym roku, w którym się ukazały, opisy z lat poprzednich pojawiały się sporadycznie.

„Książka, miesięcznik poświęcony kiytyce i bibliografii polskiej” wystartował w 1901 
roku i od początku, oprócz działu bibliograficznego prowadził bogaty dział krytyczny, 
w którym pojawiały się recenzje dziel także z Górnego Śląska. Na łamach pisma nie ma 
żadnych wzmianek o sposobach pozyskiwania informacji o drukach z zaboru pruskiego. 
Jedna z recenzji (z 1909 roku) pozwala jednak wyciągnąć wniosek, że wiadomości o nowo
ściach docierały, najoględniej mówiąc, przypadkowo:

Po raz pierwszy piszę o wydawnictwie tej firmy [chodzi o Wydawnictwo K. Miarki], ponieważ jej rzeczy 
om ijają stale naszą redakcję; sam jednak wyłowiłem tę perłę z morza wydawnictw religijnych ażeby zapoznać 
z n ią naszych czytelników.2

Porównując jednakże zasób przedstawiony w „Przewodniku” i „Książce” można wnio
skować, że dane te pochodziły częściowo z tych samych źródeł, gdyż liczba i tytuły oraz 
moment opublikowania ich w obu pismach różnią się nieznacznie. Poparciem tego wniosku 
może być też fakt, że od r. 1903 do 1906 bibliografię zagraniczną dla „Książki” zbierał

1 „Przewodnik Bibliograficzny” 1905, nr 7, s. 153-154, Kronika.
2 H. Stieglitz: Szczegółowo rozwinięte katechezy o nauce wiary. Mikołów-Warszawa 1901. Rec. Ks. H. Szko- 

powski. „Książka” 1910 nr 7, s. 277/278.
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Korneli Heck3, będący w tym samym czasie redaktorem „Przewodnika”, oraz że opisy dru
ków występujących jednocześnie w obu pismach (204 pozycje między 1901-1914 r.) poja
wiały się w nich prawie zawsze w tym samym miesiącu. Liczba pozycji z Górnego Śląska 
nie jest jednak identyczna w obu periodykach (227 w „Przewodniku” i 233 w „Książce” 
[Tabela 3]), co może oznaczać więcej niż jedno źródło pozyskiwania danych lub różne 
kryteria selekcji. Dodać również należy, że ani jedno, ani drugie pismo nie notowało pol
skojęzycznych druków dolnośląskich, a jedynie w „Książce” pojawia się czasem nazwa 
Breslau w dziale poloników. Generalnie można stwierdzić, że czytelnicy warszawskiej 
„Książki” i krakowskiego „Przewodnika” otrzymywali niemal identyczne informacje o pol
skim piśmiennictwie górnośląskim, oraz że czytelnicy „Książki” mogli przeczytać również 
recenzje niektórych z nich.

Łącznie w obu pismach w ciągu czternastu lat pojawiły się 254 tytuły druków zwartych, 
opublikowanych w granicach rejencji opolskiej, z czego 61 to kalendarze, a 30 zostało je 
dynie wydrukowanych w oficynach górnośląskich przez wydawców z pozostałych zabo
rów. Na liście miast wskazującej adresy wydawnictw polskiej książki na Śląsku pruskim 
znalazły się jedynie Mikołów, Katowice, Bytom, Góra Św. Anny, Wielkie Strzelce, Kró
lewska Huta (tj. Chorzów) i Racibórz. Można przy tym stwierdzić, że znaczenie Strzelec, 
Królewskiej Huty i Raciborza w produkcji wydawniczej tego okresu było znikome, gdyż 
zanotowano jedynie po jednym druku z każdego z tych ośrodków. Takie wnioski można 
wyciągnąć z lektury pozaśląskich pism bibliograficznych. Najwięcej (tj. 173) zanotowa
nych pozycji opublikowanych zostało przez Karola Miarkę z Mikołowa, na drugim miejscu 
znajduje się Wydawnictwo „Katolika” w Bytomiu (24), a 19 dzieł pochodziło z różnych 
oficyn w Katowicach [Tabela 1].

Z przeglądu produkcji wydawniczej z uwzględnieniem kryterium chronologicznego 
można sformułować wnioski tylko o działalności dwu firm: Wydawnictwa Dzieł Ludowych 
Karola Miarki z Mikołowa i Wydawnictwa „Katolika” z Bytomia, które istniały nieprze
rwanie w ciągu tych czternastu lat4. Pozostałe instytucje z innych miast pojawiały się w bi
bliografiach nieregularnie.

Drugim problemem jest to, że piśmiennictwo zaprezentowane w „Przewodniku” i „Książce” 
stanowi zaledwie część faktycznej produkcji, lecz trudno stwierdzić jaką. Odwołując się do 
sporządzonych już zestawień czy opracowań produkcji tego okresu stwierdzimy z całą 
pewnością że w bibliografiach nie znalazło się wiele tytułów z najwartościowszej produk
cji. Wystarczy skonfrontować zebrany materiał z chociażby tak ogólnym dziełem, jakim są 
Dzieje książki polskiej na Śląsku Aleksandry Mendykowej, aby zauważyć, że z repertuaru 
Karola M arki młodszego nie dotarło do bibliografii wiele dzieł uznawanych za klasykę np. 
utwory Klemensa Junoszy Szaniawskiego czy Adolfa Dygasińskiego oraz przeróbki powie
ści np. Walerego Łozińskiego Zaklęty dwór (1909) czy Jułes’a Veme’a Między niebem 
a ziemią (wg Dzieci kapitana Granta 1908)5. Uwzględniono natomiast poezje Mickiewi
cza6, Krasińskiego7, Słowackiego8, Pola9 i Syrokomli10. Analizując dalej stwierdzamy, że 
przeważny udział miały dzieła religijne i kalendarze [Tabela 2], które w większości pocho

3 Informacja ta znajdowała się w każdym numerze na początku działu bibliograficznego począwszy od nr 6 
z 1903 do nr 9 z 1906.

4 Obie te instytucje rozpoczęły sw ą działalność w 2 połowie XIX w.: w 1869 Wydawnictwo „Katolika” a w 1889 
r. Wydawnictwo Dzieł Ludowych K. Miarki. W 1901 roku były to już  oficyny o ustalonej renomie i ogromnym, 
ja k  na ten  region, dorobku wydawniczym. Por. np. EWOK, Wrocław 1971.

5 A. Mendykowa: D zieje książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1991, s. 405 i n.
6 A. Mickiewicz: Pan Tadeusz. Wyd. ludowe. Mikołów 1912.
7 Z. Krasiński: Pisma. T. 5-6 . Mikołów-Warszawa 1912.
8 J. Słowacki: Poezje. Pisma pośmiertne. T. 5-8. Mikołów-Warszawa 1909.
9 W. Pol: Dzieła. T. 1-4. Mikołów 1908.
10 L. Kondratowicz: Poezje. T. 1-6. Mikołów 1908.
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dziły z oficyny Miarki. Rejestr chronologiczny śląskich druków znanych bieżącej bibliogra
fii narodowej odzwierciedla zarówno przemiany historyczne (wydarzenia polityczne czy 
kulturalne), jak i niewątpliwie kondycję samych przedsiębiorstw. Spora liczba druków mi- 
kołowskich wydanych w latach 1901-1905 może poświadczać gwarantujący rozkwit firmy 
popyt na książkę polską będący jednocześnie przejawem odrodzenia narodowego. Gwał
towny spadek liczby książek w latach 1906-1909 oznaczać jednak może po prostu brak in
formacji (np. koniec współpracy z Komelim Heckiem) a nie załamanie się rynku wydawni
czego, zwłaszcza że nie zanotowane w bibliografiach książki pochodzą właśnie z tego 
okresu. W tym samym czasie pojawiają się ponadto druki z innych oficyn. Zestawienie da
nych statystycznych [Tabela I] pozwała wnioskować, że produkcja w latach 1901-1914 
była niemal stała. Zastanawiać może jedynie niewielka liczba zanotowanych publikacji 
bytomskich, zwłaszcza powieści i kalendarzy, które tłoczono masowo11, a których w bi
bliografiach jest tylko kilka, oraz całkowity brak opisów publikacji opolskich, których na
kładem „Gazety Opolskiej” ukazało się w tym czasie co najmniej kilkadziesiąt12.

Oceniając współpracę oficyn śląskich z wydawcami spoza regionu stwierdzamy, że naj
więcej na zamówienie (z ogólnej liczby 31 poz.) drukował „Katolik” z Bytomia (18) i dru
karnia W. Korfantego z Katowic (9); drukarnia K. Miarki z Mkołowa, Fr. Lindnera z Raci
borza, a redakcje „Polaka” i „Gazety Robotniczej” z Katowic wytłoczyły zaledwie po jed
nym druku. Z bytomskim „Katolikiem” współpracowały: warszawska oficyna F. Kasprzy- 
kiewicz i Szmakfefer i Wydawnictwo „Kroniki Rodzinnej”, Księża Salezjanie z Oświęcimia, 
krakowska „Prawda” i G. Gebethner i Sp. oraz poznańska Księgarnia Św. Wojciecha. Z drukar
nią W. Korfantego w Katowicach współdziałało wydawnictwo J. Fiszera z Warszawy i księgar
nia K. Wojnara w Krakowie, z katowicką drukarnią „Polaka” G. Gebethner i Sp. z Krakowa. 
Cieszyńska oficyna E. Feitzingera wydawała do spółki z K. M arką w Mikołowie i drukarnią 
F. Lindnera w Raciborzu, a krakowskie „Życie” współpracowało z katowicką „Gazetą Robotni
czą”. Jeśli chodzi o tematykę tych druków, to 9 z nich wytłoczonych w Katowicach w drukami 
W. Korfantego złożyło się na zeszytowe wydawnictwa z serii Tajemnicze przygody Szerloka 
Holmesa, ponadto wyszły 3 kalendarze, 5 edycji słowników polsko-niemieckich dla szkół,
2 dzieła historyczne, 6 dzieł teologicznych, 2 powieści, 1 utwór publicystyczny i 3 kalendarze.

Analiza zawartości działów bibliograficznych „Książki” pozwala także na tematyczne 
posegregowanie druków górnośląskich wybranych z całości bibliografii13. Przyjęta 
w „Książce” typologia dokumentów, realizowana według standardów z końca XX wieku, 
pozostawia wiele do życzenia w zakresie konsekwencji w przydzielaniu książek do zasto
sowanego układu działowego. Z biegiem lat schemat zresztą rozwijał się, przybywały nowe 
działy, zmieniała się też kolejność ich umieszczania. Pod koniec ukazywania się czasopi
sma były już 23 działy, lecz w zaledwie 15 pojawiały się książki ze Śląska [Tabela 2], Naj
więcej, bo aż 102 z nich, zaklasyfikowano do dzieł teologicznych lub religijnych, w kolej
ności dalszej idą Poezja, beletrystyka, teatr (42) oraz Książki dla ludu i Pedagogika, wy
chowanie, książki dla młodzieży (8). Na osobny komentarz zasługują kalendarze (61 opi
sów), które w Tabeli 2 wyodrębniono w osobnym dziale, chociaż przez dłuższy czas przez 
redakcję „Książki” przydzielane były do dzieł religijnych lub traktowane jako varia (zależ
nie od treści), a dopiero pod koniec stworzono dział Kalendarze. Podobnie śpiewniki dzie
lono pomiędzy Teologię (śpiewniki z pieśniami religijnymi) a Varia lub Poezję... (z pie
śniami świeckimi), aby w końcu utworzyć dział Muzyka.

11 A. M endykow a:D zie/e..., s. 412.
12 Por. M. Kalczyńska: Książka polska w profilu edytorskim wydawnictwa prasowego „Gazety Opolskiej" 

1890-1923. W: Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922, s. 60-73.
13 Przyjęto typologię druków wg Książki także dla opisów z Przewodnika, który stosował układ alfabetyczny, 

zwłaszcza, że 80% opisów znajduje się w obu bibliografiach. Ponadto zakwalifikowanie tych z Przewodnika, któ
re nie znalazły się w Książce, nie sprawiło specjalnych kłopotów.
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W pracy Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965 Maria Czarnowska 
napisała:

Nie trzeba ju ż  dzisiaj dowodzić, że całość piśmiennictwa danego okresu charakteryzuje społeczeństwo, które
go jest wytworem [...]. Całość ta ujmowana bywa, jak  wiadomo, w bibliografiach narodowych bieżących lub 
retrospektywnych, w których mamy do czynienia z opisami poszczególnych wydawnictw.

W ogólnym spojrzeniu na piśmiennictwo i na jego związki z różnymi przejawami życia społecznego może 
dopomóc skutecznie statystyka produkcji wydawniczej danego społeczeństwa w wybranym okresie, powsta
jąca w oparciu o bibliografię tej produkcji”.

Spróbujmy zatem stwierdzić, czego możemy dowiedzieć się o piśmiennictwie na Gór
nym Śląsku po analizie materiału zebranego w dwu najważniejszych polskich bibliogra
fiach bieżących publikowanych pod zaborami rosyjskim i austriackim.

W ciągu 14 lat oba pisma zanotowały łącznie 254 druki, a ich kwalifikacja formalno- 
-treściowa była następująca:

102 -  Teologia, dzieła treści religijnej 
61 -  Kalendarze
42 -  Poezja, beletrystyka, dramat (w tym tzw. powieści zeszytowe)

8 -  Książka dla ludu
8 -  Pedagogika, wychowanie, książki dla młodzieży
1 -  Historia
7 -  Varia (oprócz kalendarzy)
5 -  Publicystyka
4 -  Językoznawstwo, filologia (tu: słowniczki polsko-niemieckie)
4 -  Prawo, nauki społeczne, ekonomia
2 -  Muzyka (śpiewniki)
1 -Antropologia, etnografia, archeologia przedhistoryczna
1 -  Medycyna, weterynaria, farmacja
1 -  Przemysł i handel
1 -  Geografia i krajoznawstwo, podróże

Najobszerniejszy dział teologiczny notuje dzieła najróżniejsze: od zeszytowego wydania 
Biblii (Mikołów 1909), poprzez poradniki religijne (np. Fr. Hattler: Prawdy zasadnicze. 
Przewodnik życia dla rodzin chrześcijańskich. Mikołów 1904) do modlitewników i katechi
zmów (np. Katechizm rzymsko-katolicki do użytku domowego. Mokotów 1903) czy popu
larnych, umoralniających książeczek dla dzieci (np. Żywot Najśw. Maryi Panny dla mło
dzieży księdza Galanta. Mikołów 1903). Podobnie drugi co do liczebności dział Poezja, 
beletrystyka, dramat wypełniony jest zarówno dziełami wieszczów (Mickiewicz, Słowacki, 
Krasiński), jak i tandetnymi „powieścidłami” niewiadomego autorstwa (np. Odzyskana 
córka. Bytom 1902, Carter-Nick najsłynniejszy detektyw Ameryki. Kasyno w Palm Beach. 
Katowice ok. 1908).

Kolejny dział -  Książki dla ludu -  powinien z założenia zawierać popularne opracowania 
tematów poważniejszych, zgodnie z teorią że dawać mają „najwięcej prawdziwej nauki 
[...], rozszerzyć widnokrąg umysłowy samouka, wyrwać go z jarzma przesądów i guseł, 
podnieść skalę jego potrzeb życiowych i umysłowych”14. Tymczasem Książki dla ludu 
przypominają wyodrębniony niezbyt konsekwentnie podział Poezji... Dla przykładu tytuły 
z serii Biblioteka „Katolika” znajdują się właśnie raz w jednym a raz w drugim dziale (np. 
wymieniona już Odzyskana córka, nr 4 w serii, przypisana została do Poezji... a Sześć be
czek złota, nr 5, do Książek dla ludu). Książki przeznaczone dla czytelnika „niewyrobione
go” znajdują się też w innych działach, zwłaszcza w Teologii. Kategorię Książka dla ludu

14 Wł. Weychertówna•. Nasze piśmiennictwo ludowe (1901-1903). „Książka” R. 4 (1904) nr 3, s. 84.
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stworzono odnosząc ten termin raczej do poziomu intelektualnego utworu a nie do jego za
wartości treściowej. Chciano zapewne oddzielić w bibliografii książki właściwego poziomu 
kulturalnego od tych, których celem było „wytworzenie najszybciej takiego stanu rzeczy 
aby [literatura ludowa] przestała być potrzebą”15. Tworzenie książki dla ludu było zresztą 
misją intelektualną tamtych czasów. „Piśmiennictwo ludowe ma być łącznikiem między 
zabitym deskami ciemnoty światem wsi naszej, a Europą” pisała w „Książce” w 1903 roku 
Władysława Weychertówna15. Nie zawahała się jednak potępić dobitnie tego typu publika
cji, stwierdzając:

W ydawnictwa z Poznańskiego, z wyjątkiem fachowych rolniczych, przedstawiają się najgorzej. Przypomina
m y czytelnikom krytykę H. Orszy w r. 1902 nr 2 „Książki” o okropnych powiastkach ludowych z wyd. Ka
rola Miarki w Mikolajewie [sic!]17.

H. Orsza zrecenzował kilka dziełek ludowych na łamach działu krytycznego „Książki”, 
w tym także wspomniany utwór Powiastki Ludowe, zbiór ciekawych i wesołych opowiadań 
dla ludu (Mikołów 1902). Opinia autora wyraża się w sformułowaniu „brednie potwor
ne”18. Negatywną recenzję otrzymały także Dzieje narodu polskiego, opowiadanie dla ludu 
i młodzieży (Mikołów 1901). Utworowi temu barwnym językiem zarzuca Orsza naiwność, 
„błędy faktyczne”, nieścisłość, a nawet fatalne ilustracje. Nie zostawia suchej nitki nawet 
na wstępie1 . Kolejna skrytykowana pozycja to Poczciwy Antoś, książeczka dla dzieci, które 
chcą być poczciwymi księdza Brunsa (Mikołów 1902). Tu autor recenzji ośmieszył wizeru
nek posłusznego (po niemiecku) dziecka, jako kompletnie nie odpowiadający zasadom 
współczesnych metod wychowawczych i nawet wręcz szkodliwy20. Prócz wymienionych 
ukazała się jeszcze tylko jedna negatywna recenzja, dotycząca książki Mariana Gawalewi- 
cza Królowa niebios, legendy o Matce Boskiej (Wyd. 5, Mikołów 1901), w której skryty
kowano nie treść, lecz „barbarzyńską rękę wydawcy”. Recenzent uznał, że Wydawnictwo 
Karola Miarki, które opatrzyło ją  przedmową nie mającą nic wspólnego z przedmiotem. 
W książce liczne były błędy drukarskie i „barbaryzmy galicyjsko-śląskie”. O samym dziele 
ksiądz Charszewski napisał, że piękne, ale nie przystosowane dla ludu21.

W następnym numerze wydrukowano sprostowanie Mariana Gawalewicza, który wyja
śniał, że wyszły dwa wydania tego utworu u Karola Miarki, lecz tylko drugie za jego zgo
dą22. Oprócz przedstawionych ukazały się jeszcze cztery recenzje druków z Górnego Ślą
ska: Rycerz Maryi Artura Gruszeckiego (Bytom 1909), zganiony za nudę, pochwalony, że 
dla ludu i że polski23, A.M. Skalkowskiego Książę Józef (Bytom 1913) pochwalony m.in. 
za ilustracje i okładkę24, Józefa Mostowicza Jak nam wydzierano ziemię i język ojczysty 
(Katowice 1913) z pozytywną recenzją dzieła przedstawiającego dzieje ziem polskich pod 
panowaniem pruskim25, oraz wspomniane już omówienie dzieła H. Stieglitza Szczegółowo 
rozwinięte katechezy o nauce wiary (Mikołów 1909)26 -  również z samymi pochwałami. 
Wszystkie te utwory w mniejszym lub większym stopniu należą do kategorii ludowych, 
choć tylko Rycerz Maryi został przypisany w bibliografii do tego działu. Problemy literatu

15 Tamże, s. 84.
16 Tamże, s. 83.
17 Tamże, s. 84.
18 „Książka” R. 2 (1902) nr 2, s. 52.
19 Tamże, s. 43.
20 Tamże, nr 7, s. 232/233.
21 „Książka” R. 2 (1902) nr 12, s. 411. Krytyka.
22 „Książka” R. 3 (1903) nr 1, s. 19. Polemiki.
23 „Książka” R. 11 (1 9 1 1 )n r2 , s. 69.
24 „Książka” R. 14 (1914) nr 1-2, s. 20.
25 „Książka” R. 13 (1913) nr 8, s. 414.
26 „Książka” R. 10 (1910) nr 7, s. 277/278.
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ry ludowej z Górnego Śląska poruszone zostały tylko jeszcze raz w artykule wstępnym 
Władysławy Weychertówny do nru 8 „Książki” z 1904 roku Piśmiennictwo Ludowe na 
Górnym Śląsku, w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich27. Niestety, nie powiedziała o nim 
nic dobrego, ganiąc na przykładach wszystkie jego słabości.

Przez cały czas ukazywania się „Książki” oprócz wieści o nowościach zawartych 
w dziale bibliograficznym, czytelnicy otrzymywali więc krytyczne recenzje oraz artykuły 
omawiające literaturę wychodzącą na pruskim Śląsku28. Z artykułów wiedzieli, że jest to 
tylko literatura dla ludu, niezbyt wysokich lotów, a z recenzji, że była ona wręcz fatalna 
a nawet szkodliwa. Wnikliwy czytelnik bibliografii mógł jeszcze skonstatować, że produ
kowano głównie dzieła religijno-dewocyjne, kalendarze i marne powieści. Reszta dziedzin 
była prawie nie zauważałna.

Drobne doniesienia o kondycji ruchu wydawniczego pojawiały się także w Kronikach. 
Pisano tam o represjach wobec wydawnictw i konfiskatach tytułów, o pojawianiu się no
wych czasopism i upadaniu już istniejących, a także o karach za czytanie polskich książek. 
Było ich zresztą sporo. Brakło natomiast zupełnie reklam i zapowiedzi wydawniczych wy
dawców śląskich, zarówno w „Książce”, jak i w „Przewodniku Bibliograficznym”, z które
go można uzyskać tylko informacje bibliograficzne. Te ostatnie wykorzystywane były do 
statystyki piśmiennictwa niemalże na bieżąco. W 1913 roku ukazała się praca M. Rulikow- 
skiego Produkcja wydawnicza polska w latach 1909-1911, w której ujęto także druki gór
nośląskie (wyłącznie w oparciu o „Przewodnik”). W tabelach wymienione są tylko Katowi
ce, Bytom, Mikołów i Racibórz. Ich produkcję policzono osobno w zależności od tego, czy 
było to miejsce wydania, czy miejsce druku notowanego dokumentu29.

Rok Mikołów Bytom Katowice
Góra Sw. 

Anny
Królewska

Huta
Strzelce Racibórz Inne Razem

1901 15 l 1 17
1902 16 4 20
1903 24 4 5 1 1 35
1904 23 1 1 25
1905 15 3 3 21
1906 5 1 1 4 11
1907 6 1 1 1 3 12
1908 4 2 6 10 22
1909 9 1 1 11
1910 10 3 2 2 17
1911 17 2 1 1 1 22
1912 17 2 2 21
1913 10 2 1 4 17
1914 2 1 3

Razem 173 24 19 5 1 1 1 30 254
Tabela 1. Produkcja wydawnicza na Górnym Śląsku wg „Przewodnika Bibliograficznego” i „Książki”

27 Wł. Weychertówna: Piśmiennictwo ludowe na Górnym Śląsku, w Poznańskim i w Prusach Zachodnich. 
„Książka” 1904 nr 8, s. 287-290.

28 Ukazały się w sumie trzy artykuły wstępne omawiające literaturę ludową. Oprócz dwu wymienionych 
W. Weychertówny, ukazały się jeszcze jeden pt. Piśmiennictwo ludowe w „Książce” nr 3 z 1902 r.

29 M. Rulikowski: Produkcja wydawnicza polska 1909-1911. Warszawa 1913.
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1913 8 1 1 2 5 17
1914 1 2 3

Razem 102 1 4 7 2 4 42 8 5 8 1 1 1 7 61 254

Tabela 2. Piśmiennictwo górnośląskie w „Przewodniku Bibliograficznym” i „Książce” -  układ działowy
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1906 5 5 1 1 1 1 4 2 U 9
1907 7 6 1 1 1 1 1 2 2 11 11
1908 2 3 4 1 6 5 10 10 22 19
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Tabela 3. Górnośląska produkcja wydawnicza w „Przewodniku Bibliograficznym” i „Książce” -  porównanie
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w l a t a c h  1 9 0 0 - 1 9 1 8

Przełom stulecia niezwykle rzadko (albo wręcz nigdy, choć przecież mogą się zdarzyć 
wyjątki od reguły) staje się wyrazistą cezurą historyczną mogłyby ją  tylko narzucić celowo 
na ów moment zaprogramowane komputery. Toteż historycy uważają dość powszechnie, iż 
wiek XIX kończy się w zasadzie podczas I wojny światowej, która przeorała głęboko Europę, 
mszcząc jej dotychczasowe struktury społeczne, przyspieszając rozwój gospodarczy i szczegól
nie silny wpływ wywierając na przemiany w sferze kultury i obyczajowości. W Austrii, 
której podlegał Śląsk Cieszyński, obowiązywało do I wojny światowej prawo prasowe z 17 
grudnia 1862 r., wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy z lutego 1863 r. Wpraw
dzie 1 stycznia 1900 r. przestała obowiązywać archaiczna już ustawa o stemplu poczto
wym, którą zniesiono w Niemczech już 15 lat wcześniej, łecz trudno to uznać za czynnik 
przełomowy w rozwoju prasy. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że po pierw
szych procesach prasowych „Gwiazdki Cieszyńskiej” w latach 60-tych XIX wieku, w wy
niku których Paweł Stalmach dwukrotnie znalazł się w więzieniu oraz słynnym procesie 
cieszyńskim w połowie lat 90-tych tego wieku, kiedy z kolei ks. Stanisław Stojałowski mu
siał odpokutować swą charyzmę „Chrystusowego warchoła”1, sytuacja w zakresie represji 
uspokoiła się na tyle, że nadzór nad prasą polską tego regionu przedstawiał się prawie wy
łącznie jako wyraz schyłkowy działalności anegdotycznej wprost biurokracji c.k. monarcii. 
Głównie przejawiało się to w przestrzeganiu zewnętrznych form ukazywania się prasy, 
a więc zgłaszania zmian dotyczących zmian adresu redakcji, wydawnictwa i drukami, jak 
też wydawcy i redaktora odpowiedzialnego, regularnego dostarczania egzemplarza obo
wiązkowego, w znacznie mniejszym stopniu dotyczyło to treści periodyków.

Dane źródłowe zawarte w archiwaliach Rządu Krajowego w Opavie (Zemska Vlada Sle- 
zska Opava) pozwalają na w miarę szczegółową rekonstrukcję tej kontroli2.

Chronologicznie przekaz źródłowy zaczyna się od dość ważnej informacji cieszyńskiego 
starosty, że 22 stycznia 1901 r. Julian Kreisel powiadomił starostwo, że przestał być wy
dawcą „Gwiazdki Cieszyńskiej”, wydawnictwo przejął Franciszek Tomiczek z Bobrka. 
Zgodnie z § 10 prawa prasowego powiadomienie przyjęto urzędowo do wiadomości. Na
stępna informacja pochodzi dopiero z 9 grudnia 1903 r. i dotyczy starań w celu założenia 
czasopisma „Robotnik Śląski”, organu miejscowej socjaldemokracji. Wydawcą miał zostać 
poseł do Reichsratu Piotr Cinge, redaktorem Tadeusz Reger. Numer okazowy „Robotnika” 
ukazał się w Cieszynie 12 grudnia tego roku, a numer pierwszy 8 stycznia 1904 r. Starosta 
cieszyński donosi Rządowi Krajowemu, że periodyk ten, który ukazywał się do tej pory

1 J. Glensk: Pitaval prasy polskiej na Śląsku w X IX  stuleciu. Redaktorzy i wydawcy przed  sądem. Opole 1992, 
s. 13-27, 159-186.

2 Ponieważ akta Rządu Krajowego dotyczące prasy polskiej znajdujące się w Zemsky Archiv w Opawie nie zo
stały ponumerowane, bezzasadne byłoby mnożenie przypisów. Ograniczę się do wymienienia sygnatur oraz nume
rów inwentarzowych akt, które były wykorzystywane: Zemska Vlada Slezska Opawa, sygnatura 5138 (inw. 2387), 
5139 (inw. 2394-9), 5141 (inw. 2405).
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dwa razy w miesiącu, każdego pierwszego i trzeciego piątku, będzie ukazywał się trzy razy 
w miesiącu, w czwartki. Według następnej informacji od i kwietnia 1905 r. do „Robotnika 
Śląskiego” załączony został dodatek „Górnik”, zawierający wyłącznie informacje fachowe 
dla górników, czyli artykuły socjalne i naukowe. Dodawano go do pierwszego numeru raz 
w miesiącu. Od 1 stycznia 1906 r. „Robotnik Śląski” zmienił czas ukazywania się na 1, 2 
i 4 czwartek miesiąca. Dodatek „Górnik” przestał wychodzić.

Dnia 1 stycznia 1906 r. ukazał się w Cieszynie numer 1-szy „Dziennika Cieszyńskiego”, 
a już 26 stycznia Rząd Krajowy w Opavie domaga się od starosty w Cieszynie przekazywania 
przez drukarza Pawła Mitręgi egzemplarza obowiązkowego zgodnie z § 18 pp. w trybie pil
nym! Starosta odpowiada 31 stycznią że drukarz dostarczy również zaległe numery.

W kwietniu i czerwcu 1906 r. odnotowano zmianę częstotliwości i dni ukazywania się 
„Gwiazdki Cieszyńskiej”.

Zauważa się skrupulatniejszą obserwację prasy socjalistycznej. Oto 11 maja 1906 r. sta
rosta powiadamia władze zwierzchnie w Opavie, że „Robotnik Śląski” wychodzić będzie 
w każdy czwartek jako tygodnik, natomiast 8 listopada 1907 r., iż redaktorem odpowie
dzialnym pisma został Karol Brzezina, zaś wkrótce -  bo od 15 listopada -  znów T. Reger. 
16 kwietnia 1908 r. starosta informuje, że w miejsce Piotra Cingera wydawcą „Robotnika” 
został Ryszard Kunicki z Frysztatu.

W aktach z równą dokładnością odnotowano zmiany na stanowisku redaktora odpowie
dzialnego „Dziennika Cieszyńskiego”, od Jana Mitręgi, poprzez Adolfa Warcholika, po 
Władysława Zabawskiego. Od października 1907 r. odnotowano pojawienie się tygodnio
wego dodatku do „Dziennika” pt. „Tygodnik Cieszyński”, którego wydawcą i redaktorem 
został W. Zabawski. 9 sierpnia 1908 r., a ponownie 24 października władze domagają się 
egzemplarzy obowiązkowych „Dziennika Cieszyńskiego”, grożą nawet karą z § 18 pp. Za
bawski za przekroczenie tego paragrafu został skazany przez sąd okręgowy w Cieszynie na 
10 koron. Będąc w podróży, nie wiedział nic o oskarżeniu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Wiedniu zwraca się 10 września 1908 r. -  na pod
stawie informacji Mnisterstwa Sprawiedliwości -  do prezydium Rządu Krajowego 
w Opavie w związku z konfiskatą „Dziennika Cieszyńskiego” nr 177 z 2 VIII i nru 32 „Ty
godnika Cieszyńskiego” z 1 VIII, z powodu przedruku zalecenia bojkotu gospodarczego 
Niemców, który ukazał się już w nr 174 „Dziennika Cieszyńskiego” z 30 VII. Wszczęto 
postępowanie przeciw redaktorowi odpowiedzialnemu W. Zabawskiemu na podstawie § 24 
pp. Ów oświadczył, że wymienioną notatkę przejął z „Głosu Ludu Śląskiego” z 1 VIII tego 
roku, wychodzącego we Frysztacie. Wobec tego ministerstwo zapytuje o przyczynę nie 
skonfiskowania „Głosu Ludu Śląskiego” przez powołaną do kontroli prasy policję staro
stwa. Starosta Frysztacki listem do zwierzchnictwa z 18 IX, odpowiada, iż w nrze 174 
„Dziennika Cieszyńskiego” z 30 VII 1908 r. pt. „Słuszna sprawa”, istotnie namawia się 
Polaków do kupowania tylko u tych kupców, którzy nie są do nich wrogo ustosunkowani. 
Treść ich jest zgodna z hasłami, którymi posługują się Niemcy, Polacy i Czesi. W myśl slo
ganu „Kauft nur bei Deutschen” i „Swój k ’swemu”, starosta nie dostrzegał w artykule 
„Głosu Ludu Śląskiego” nic godnego ukarania, tym bardziej, że artykuł ów ukazał się do
piero po wydarzeniach z 29 VII br. Kierował się również przypadkiem sprzed roku. 
W „Robotniku Śląskim” ukazał się artykuł pt. „Medal za lizaństwo”, w którym napisano, że 
ktoś otrzymał od Jego Majestatu medal za 40-letnią wierną służbę. Słowo „lizaństwo” ma 
jednak w języku polskim deprecjonujące znaczenie, wobec czego skonfiskował ów artykuł, 
lecz konfiskata nie została utrzymana. Z tego powodu nie uznał za stosowne wystąpić tak 
rygorystycznie wobec artykułu w „Głosie Ludu Śląskiego”.

Wśród 37 konfiskat, odnotowano właściwie tylko dwukrotnie, iż sąd powiatowy utrzymał 
ją  w mocy. Pierwsza dotyczy konfiskaty nr 44 „Głosu Ludu Śląskiego” z 31 X 1908 r. za 
artykuł „Anarchia w Cieszynie”, który godził w inną narodowość, oraz nr 188 „Dziennika
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Cieszyńskiego” z 18 V III1912 r., przeciwko temu wyrokowi redaktor wniósł jednak sprze
ciw. Sprawa miała się jednak toczyć przed sądem nadziemiańskim, a więc wyższej instan
cji, ponieważ konfiskata dotyczyła „listu otwartego do radcy dworu p. Harbicha”, a więc 
prezydenta c.k. sądu obwodowego w Cieszynie, podpisanego przez emerytowanego rolnika 
i dotyczącą dyskryminowania rolników w sądach przysięgłych, lecz w aktach nie znajdu
jemy zakończenia tej interesującej sprawy. Wskazuje to, iż nie zawsze istnieje pewność, iż 
sąd powiatowy takiej konfiskaty nie zatwierdził, mimo że tego w aktach nie odnotowano.

Wobec nieskuteczności domagania się przez władze obowiązkowych egzemplarzy „Gło
su Ludu Śląskiego” -  jednostronna korespondencja w tej sprawie toczyła się 20 lipca 1910 
r. do października -  właściciel drukami Henryk Nowak z Cieszyna został 5 października 
przez Sąd Okręgowy w Cieszynie skazany za naruszenie § 18 prawa prasowego na 10 ko
ron grzywny lub 24 godziny aresztu. Na identyczną karę został 7 listopada skazany Jan 
Mitręga, zaś właściciel drukami Franciszek Friedel został uniewinniony w myśl §59 kk. 
Sąd Powiatowy w Cieszynie odrzucił oskarżenie prokuratury.

Oczywiście w międzyczasie trwa nieustanna kontrola polskiej prasy Śląska Cieszyńskie
go; szczególnie ciągła zmiana miejsca wydawania „Głosu Ludu Śląskiego” (z Frysztatu do 
Białej, potem z powrotem do Frysztatu, a stamtąd do Cieszyna) wygląda jakby wydawcy 
bawili się z władzą w ciuciubabkę, tym bardziej, że trwa jednocześnie fluktuacja wydaw
ców i redaktorów odpowiedzialnych pisma. Owa płynność (nie tylko kadrowa), nakłoniła 
w końcu 31 stycznia 1911 r. starostę Bielska, Kulisza, by zwrócić redakcji „Głosu” uwagę, 
że zgodńie z § 17 pp. kolportaż pisma nie może odtąd następować z Frysztatu, lecz z Biel
ska, egzemplarze obowiązkowe powinny jednak być wysyłane bezpośrednio z drukami, 
która znajdowała się w Frysztacie. Zresztą -  jakby tych peregrynacji było mało -  od 8 mar
ca redakcja „Głosu Ludu Śląskiego” przeniesiona została z Bielska do Frysztatu. Na po
czątku lutego Bobowsky złożył do prokuratury wniosek przeciwko redaktorowi Alojzemu 
Nardellemu, lecz prokuratura nie znalazła powodu do wkroczenia przeciw wydawcy „Gło
su”, gdyż Nardelli złożył 31 I 1911 r. w prokuraturze i starostwie w Bielsku zapewnienie, 
że periodyk będzie drukowany w oficynie Axtmanna we Frysztacie.

Za niecodzienne można uważać sprostowanie starosty frysztackiego, Bobowskiego z 14 
czerwca 1911 r., który przesłał -  zgodnie z §19 pp. -  sprostowanie do redakcji „Robotnika 
Śląskiego” , że nie wywierał żadnego wpływu na miejscowe wybory w gminie. Tenże Bo
bowsky skonfiskował w drukami I. Suchanka i Spółki we Frysztacie nr 27 „Głosu Ludu 
Śląskiego” z 8 VII 1911 r. z powodu artykułu pt. „Wawel nasz” (s. 3), gdyż dopatrywał się 
w nim przestępstwa z § 65 kk. Skonfiskowano 1196 egz. z dwutysięcznego nakładu. Tego 
samego dnia czasopismo ukazało się bez inkryminowanego fragmentu, który brzmiał: „W dniu 
tym bowiem opuścił to palladium narodowe ostatni żołnierz -  Anstryak... Nie będę już więcej 
kalać królewskich komnat i gmachów znaki wojskowych koszar zaborczego państwa, znik
nęły raz na zawsze obce napisy, tak żywiołowo sprzeczne z tradycją i historią narodu. 
Dumny gród Kraka raz wreszcie strząsnął z siebie niewygodną i niemiłą mu pieśń...”

„Der Tatbestand erscheint wider dem einheitlichen Staatsverband des Kaisertums aufzu- 
reizen gesucht wird” -  uzasadnia konfiskatę starosta.

W piśmie kk. Sądu powiatowego z Cieszyna do prezydium Rządu Krajowego w Opavie 
z 25 lipca 1911 r. nadmieniają iż na wniosek Andrzeja Kowala, starszego nauczyciela 
w Nydku, z tego samego dnia proszą o zezwolenie na sądowe ściąganie członka Reichsra- 
tu, Tadeusza Regera, w związku z naruszeniem bezpieczeństwa czci z § 488, 491 kk. jako 
redaktora odpowiedzialnego „Robotnika Śląskiego” z powodu wydrukowania w nrze 26 
z 30 VI i nrze 27 z VII 1911 r. w rubryce „Kronika” informacji rozpoczynającej się 
„w Nydku umarł nagle w lesie arcyksiążęcy nadleśniczy Merk” i w rubryce „Z Trzyńca 
i okolicy” pod tytułem „Nydek”. Nie znamy, niestety, dalszego losu sprawy. Być może na 
przeszkodzie stał immunitet poselski Regera.
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Do rzadkości zresztą należały wówczas procesy prasowe, nie mówiąc już o kończących 
się wyrokiem skazującym. Dla przykładu: 9 kwietnia 1912 r. starosta bielski zawiadomił 
władze zwierzchnie w Opavie, że dożył w prokuraturze w Cieszynie wniosek o wszczęcie 
postępowania sądowego przeciw autorowi artykułu „Oj, te władze szkolne!”, zamieszczo
nym w nrze 15 w „Glosie Ludu Śląskiego” z 6. IV 1912 r. (s. 5) zgodnie z art. V pp. z 17. 
II. 1962 r. i numerem 8 nowelizacji z 1863 r. Prosi o poparcie wniosku, załączając tłuma
czenia komentarza, gdyż gazetę oddał prokuraturze w Cieszynie. Tłumaczenie przejęto 
z drugiego egzemplarza obowiązkowego.

Inkryminowany artykuł dotyczył obsadzenia kierownikiem jednoklasowej szkoły ludowej 
w Brennie przez Groblą który jest agitatorem antypolskim, nie znającym nawet polskiego. 
Mieszkańcy domagali się nowego konkursu. Oto fragment notatki: „Inspektor okazał się przez 
wydanie dobrej kwalifikacji, Gróblowi człowiekiem niesumiennym, który wystawiał kwalifika
cje według własnego widzimisię, i wstrętnym agitatorem, który nadużywa urzędu do celów po
litycznych i świadomie wystawia fałszywe kwalifikacje, byle przeprowadzić zwolennika swojej 
starościńskiej polityki. W króciutkim podaniu bowiem, jakie wniósł Grobel do wydziału gmin
nego, napisanym w języku polskim, znalazło się aż 18 błędów gramatycznych i stylistycznych.
I taki człowiek ma zostać kierownikiem góralskiej szkoły, takiemu nieukowi wystawia się naj
lepsze kwalifikacje! Gdyby u nas panowała sprawiedliwość, to taki inspektor nie piastowałby 
ani 24 godzin dłużej urzędu, a z nim wyleciałby razem jego protektor, bursz-starosta Kulisz!”.

Prokuratura w Cieszynie w piśmie z 12. VIII. 1912 r. do Rządu Krajowego w Opawie 
donosi, że ponieważ oskarżenie jakiejkolwiek osoby odpowiedzialnością za w.wym. artykuł 
nie udało się, proces wytoczono redaktorowi odpowiedzialnemu „Głosu”, Rudolfowi Żabce 
za przekroczenie Art. III 21 pp. z 15 X 1868 r. nr 142 R.G.B1. Wyrokiem sądu okręgowego 
w Cieszynie z 19. VII. 1912 r. Żabka został (na podstawie w.wym. §) uznany winnym i 
zgodnie z Art. III w.wym. prawnie skazany na grzywnę w wysokości 60 koron lub 6 dni 
aresztu, wyrok był prawomocny.

Im bliżej było do wybuchu wojny, tym cenzura austriacka była bardziej wyczulona na 
problematykę wojskową a szczególnie na elementy pacyfistyczne i deprecjonujące stan 
żołnierski. Dnia 3 października 1912 r. starosta cieszyński informuje Rząd Krajowy 
w Opavie o konfiskacie przez miejscową prokuraturę nru 40-go „Robotnika Śląskiego” 
z powodu wiersza zatytułowanego „Rekrut”, w którym dostrzeżono naruszenie obiektyw
nych faktów (Tatbestand) zgodnie z Art IV pp. z 17. XII. 1962. RG.B1. nr 8 ex 1863 i § 222 
kk. Skonfiskowano 3000 egz. z 3100 egz. nakładu.

Inkryminowany fragment brzmiał:

W wojsku stracić trza godność człowieka,
Trza być klocem odzianym w mundury.
Bo kto hardy -  więzienie go czeka 
Tortury!...
A ty nie wiesz co wojna rekrucie!
Tu rzeź straszna, niewinnych rzeź ludzi.
Kiedyś, może się w tobie uczucie rozbudzi.
Poznasz, w ciężkiej skruszony pokucie 
Żeś ty grzeszył mordować chcąc ludzi!
Oj rekrucie, potulny, ja k  dziecię,
Czemu nie wiesz co wola twa znaczy?
Zechciej tylko, a będzie na świecie 
Inaczej!
Odrzuć jarzm o, co ciebie tak gniecie,
Zmierz tw ą siłę z siłami siepaczy!...

Nawet wśród rutynowych zazwyczaj formalności zdarzają się zaostrzenia. Oto 22 paź
dziernika 1912 r. starosta Frysztatu, Bobowsky, nie przyjął do wiadomości, że redaktorem
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„Robotnika Śląskiego” został H. Jan Wadoń, gdyż zgodnie z § 12 redaktor odpowiedzialny 
musiał wykazać się obywatelstwem austriackim, a ów nie zameldował się do tej pory we 
Frysztacie. Toteż już następnego dnia redaktorem został Paweł Stec, urodzony 12. XII. 
1881 r. w Ustroniu i tam zamieszkały.

Wrażliwa na godność oficera austriackiego cenzura skonfiskowała nr 252 „Dziennika 
Cieszyńskiego” z 23. X 1912 r. z powodu artykułu umieszczonego na stronie 3 pt. „Uczci
wość niemiecka”, w którym znajduje się atak na garnizon niemiecki:

Żołnierze w pełnym prawie komplecie wyszli z -  kasami i chyłkiem przez pola kompaniami pod kierownic
twem feldfelblów przedostawali się, ustawiając się na gościńcu, na przestrzeni, na której ustawiła się gawiedź 
nic nie płacąca. W śród tej gawiedzi widziało się też oficerów w wielkiej ilości, którzy bez względu na mundur 
swój, tłoczyli się z gawiedzią. Niehonorowo, ale zdrowo! Ze względu na godność stanu oficerskiego nie wol
no oficerowi zajść do szynku podrzędnego, nie wolno zająć podrzędniejszego miejsca w teatrze, ale podczas 
popisów awiatycznych wolno było stawiać się na równi z gawiedzią nic nie płacącą a korzystającą z widoku, 

Czy licuje to z honorem oficera armii austriackiej.

Zgodnie z § 488 kodeksu karnego i art. V prawa prasowego z 17. XII. 1862 r. i nru 8 
z 1863 skonfiskowano 988 egz. W sumie ukazało się 1350 egz. nakładu.

Prokuratura skonfiskowała też nr 87 „Gwiazdki Cieszyńskiej” z 30 X 1912 r. z powodu 
artykułu dotyczącego żandarmerii pt. „Nareszcie poszedł” i „Z Górnej Suchej” na podsta
wie §487, 488 kk. i art. V vpp. Z 17. XII. 1862 w 8 ex. 1863. Z 2800 egz. nakładu skonfi
skowano 2775 egz.

Dnia 22 listopada 1912 r. starosta cieszyński informuje Rząd Krajowy w Opawie, że 
miejscowa prokuratura skonfiskowała nr 267 „Dziennika Cieszyńskiego” z 21. XI za in
formację następującej treści: „Nawiasem zaznaczamy, że w nocy oddział wojska 13 pp. ob
sadził most kolejowy na granicznej rzece Białej. Fakt ten poruszył okolicę, wywołując róż
ne komentarze i domyślniki na temat zatargu austriacko-serbskiego!” (s. 3).

Konfiskata nastąpiła na podstawie art. IX pp. z 17 XII 1862. R.G.B1. Nr 8 ex 1863. Skon
fiskowano 788 egz. (z 1500 nakładu). Władze zwierzchnie z Opawy dziwiły się, że z 1500 
egz. udało się skonfiskować tylko 788 egz., ale starosta odpowiada, że konfiskata nastąpiła 
w trakcie druku, a więc konfiskacie nie umknął żaden egzemplarz.

Cenzura austriacka była coraz bardziej wyczulona na sprawy związane z wojną na Bał
kanach, czemu trudno się dziwić, znając następstwa tego zdarzenia wojny światowej. Dnia 
23 listopada 1912 r. starosta cieszyński informuje władze w Opawie o konfiskacie przez 
miejscową prokuraturę nru 269 „Dziennika Cieszyńskiego” i nru 21 „Gazety Bielskiej” za 
wydrukowany na stronie 4 artykuł „Wyprawa po zaginionego konsula”. Artykuł był utrzymany 
w stylu humorystycznym, choć rzecz dotyczyła konsula austrowęgierskiego Prochaski, w Pri- 
zrencie, który pokłuty bagnetem przez żołnierza serbskiego, był odcięty od świata.

Cenzurę musiał szczególnie razić krytyczny komentarz: „Ale odkładając żart na bok, nie 
podobna nie stwierdzić, że polityka austriacka od dwóch tygodni wywiera wrażenie, jak gdyby 
była prowadzana przez organizm w jakimś ważnym punkcie sparaliżowany. Brak w niej koor
dynacji i pewności ruchów. Słabość zaś i ciężkość inicjatywy sąjuż zgoła patologiczne”.

Tym razem konfiskata nastąpiła tylko na podstawie § 300 kodeksu karnego z inicjatywy 
(co podkreślono) rady miasta Cieszyna. W chwili konfiskaty cały nakład nie był jeszcze 
wydrukowany, tak że z nru 269 zabrano 506, zaś z nru 27 tylko 246 egz. Nie omieszkano 
poinformować Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Wiedniu.

Niepewna sytuacja polityczna potrafiła z niewinnego żartu prima apriłisowego uczynić 
przyczynę paniki. Oto dnia 6 kwietnia 1913 r. władze w Opawie informują Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w Wiedniu o „niesmacznym” („geschmacklosen”) kawale prima 
aprilisowym „Dziennika Cieszyńskiego” z 31 marca o manewrach polskiego wojska (500 
zbrojnych) spod Krakowa pod Cieszynem, wraz z aeroplanem. Ciekawych witała w parku 
Sikory tablica z napisem „Prima Aprillis”. Cenzurę zirytował jednak jeszcze bardziej ko
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mentarz prostujący żart w nrze 75 „Dziennika Cieszyńskiego”, a szczególnie zdanie: „Wia
domość nasza wywarła też wrażenie u Niemców. Wszędzie mawiano tam o najściu zbroj
nych Polaków na Cieszyn. Podobno nawet zastanawiano się nad odwróceniem niebezpie
czeństwa, grożącego niemieckości Cieszyna, ale za późno było na wzywanie bratniej po
mocy z Prus, a samym się porywać -  uznano to za niebezpieczne ze względu na zapowiedź, 
że Polacy są uzbrojeni, a posiadają nawet aeroplanem. W każdym razie postanowiono mieć 
się na baczności i mieć baczne oko na Polaków” (s. 3).

Baczne oko miał również starosta frysztacki, który w swej nadgorliwości skonfiskował 
już 7 maja 1914 r. nr 19 wychodzącego w Drukami Ludowej we Frysztacie czasopisma 
„Robotnik Śląski” i „Nowiny Ostrawskie” z 8 V 1914 r. z powodu zamieszczonego na stro
nach 1-2 artykułu „Pierwszy maja w wojsku”, gdyż w owym artykule znalazł wykroczenie 
przeciw § 4 prawa prasowego z 17. XII. 1862, R.G.B1. Nr 8. Jego zdaniem artykuł zawiera 
nienawiść i pogardę w stosunku do kk. armii. Skonfiskowano 3007 egz. „Robotnika” i 251 
egz. „Nowin”. W piśmie Rządu Krajowego do Wiednia podano początek i koniec inkrymi
nowanego fragmentu: „Feldwebel Łapuch” do „Zrozumiano...!” Jak z Szwejka...!

W przeddzień wojny zauważa się wzrost nastrojów narodowych, które znajdowały swe 
ujście w polemikach i sprostowaniach. I tak starosta cieszyński Bobowsky informuje 
1 maja 1914 r, władze w Opawie o sprostowaniu przez Miejską Kasę Oszczędnościową we 
Frysztacie artykułu „Sparkasy miejskie czy nasze banki ludowe”, zamieszczonego w nrze 
18 „Głosu Ludu Śląskiego” z 1 V 1914 r. Utrzymywano, że nie jest prawdą, by frysztacka 
kasa oszczędnościowa przeprowadzała ryzykowne operacje finansowe narażające pieniądze 
karwińskich Niemców. Prawdą natomiast jest, że kasa dysponuje funduszem rezerwowym, 
więc jej klienci mogą być spokojni o swe pieniądze. Dementują też pogłoski o kiepskiej 
sytuacji fnansowej gminy miejskiej we Frysztacie ścisłe finansowo powiązanej z kasą. Nie
prawdą jest, że mieszkańcy Karwina w panice wycofują z kasy swoje wkłady. Sprostowa
nie podpisał Josef rycerz von Jaxa Borowski. Starosta cieszyński ze swej strony uważa za
rzuty „Głosu” za niesłuszne, widząc inspirację do tych prasowych enuncjacji w agitacji na 
rzecz Banku Rolniczego, który w 1911 r. przeżywał kiyzys.

Znacznie bardziej drażliwa -  ze względów politycznych -  była kolejna sprawa, dotyczyła 
bowiem Niemców, a więc sprzymierzeńców Austrii. Starosta cieszyński odpowiada 
22 czerwca 1914 r. władzom w Opawie na telefon z 27. VI. że zawarty w nrze 143 „Dzien
nika Cieszyńskiego” z 25. VI. artykuł pt. „Nasz Cesarz” jest nienawistny i pełen kłamstw. 
Starosta powołuje się na sprawozdanie w „Silesii” z 16 i 17. VI o przebiegu Sangerfest 
w Trzyńcu i odpowiedź w tymże periodyku z 26. VI. na zarzuty „Dziennika”. Uważa, że 
polski dziennik nie był uprawniony do tak ostrego ataku na tak niewielką imprezę. Głównie 
chodziło o dekorację. Polacy, którzy podczas swych imprez też wywieszają tylko biało- 
-czerwoną chorągiew, teraz zarzucali Niemcom brak patriotyzmu, bo zabrakło austriackich 
emblematów państwowych. Starosta uczestniczył w uroczystości, był przy poświęceniu 
sztandaru, ale nie podczas uroczystego obiadu. Słyszał jednak, że najpierw wzniesiono to
ast na cześć cesarza austriackiego, a dopiero potem niemieckiego. Imprezę uważa za bardzo 
udaną. Dnia 3 lipca starosta w piśmie do Rządu Krajowego w Opawie zwraca uwagę, że 
urzędowe sprostowanie artykułu „Nasz Cesarz” w nrze 150 „Dziennika Cieszyńskiego” z 4 lip
ca tylko częściowo zostało przyjęte (wydrukowane), więc domaga się, wraz z prokurato
rem, uzupełnienia sprostowania.

Impreza powyższa wywołała pewne perturbacje na tle klasowym, skoro dyrekcja Trzy- 
nietzer Eisenwerke uważała za wskazane złożyć 6 lipca 1914 r. doniesienie do Rządu Kra
jowego w Opawie w związku z artykułem „Najazd niemiecki na Trzyniec”, który pojawił 
się na stronie 3-ciej „Robotnika Śląskiego”, a dotyczył germanizowania robotników przez 
dyrektorów i inżynierów niemieckich. „Wykorzystano nienawiść klasową wyzyskanych ro
botników przeciw niemieckim kapitalistom, nawołując do odwetu”. Artykuł dotyczył jubile
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uszowych obchodów 25-lecia niemieckiego towarzystwa śpiewaczego. Dyrekcja nawołuje do 
ukrócenia działalności tej socjaldemokratycznej gazety, szczującej przeciw Austrii i Niemcom.

Również ostatnia -  przed wybuchem wojny światowej -  konfiskata dotyczyła bez wąt
pienia podobnej tematyki, skoro inkryminowany fragment artykułu rozpoczynał się od „IV. 
Wzywają” a kończył zwrotem „fabryki niemieckie”. Konfiskata ta objęła nr 156 „Dzienni
ka Cieszyńskiego” z 11 lipca na podstawie § 302 kodeksu karnego. Skonfiskowano 598 eg
zemplarzy, tyle bowiem zdążono wydrukować.

Normalne życie polityczne zamarło z wybuchem wojny światowej również na Śląsku 
Cieszyńskim, gdyż wielu redaktorów powołano do służby wojskowej, a wprowadzona tak
że w Austrii cenzura prewencyjna, na podstawie § 7 o stanie wyjątkowym z 5 maja 1869 r., 
ograniczała wydatnie swobodny przepływ informacji, zwłaszcza że władze wojskowe prze
syłały telegraficznie dyrekcjom policji instrukcje zakazanych wiadomości, za któiych prze
kroczenie groziły surowe kary do zawieszenia pisma włącznie3. Na tym terenie jednak, 
w przeciwieństwie do Górnego Śląska4, przeważała orientacja antyniemiecka, artykułowa
na w sposób dobitny i jednoznaczny przez organ Polskiego Zjednoczenia Narodowego 
„Dziennik Cieszyński”. Był czytywany nie tylko na Śląsku, ałe i w innych dzielnicach. Re
dakcja zawdzięczała względną swobodę w dużej mierze cenzorowi wojskowemu w Cie
szynie, porucznikowi Matusiakowi, który tolerował ten sposób redagowania pismem pod 
okiem stacjonującej w tym mieście naczelnej komendy armii. W ten sposób przygotowy
wano grunt pod narastające -  w miarę przeciągania się wojny -  niezadowolenia ludności 
polskiej5. Redaktorzy dziennika uczestniczyli również w organizacjach konspiracyjnych.

„Gwiazdka Cieszyńska”, bezbarwna w pierwszych latach wojny, silnie zaczęła agitować 
za wcieleniem Śląska Cieszyńskiego do Macierzy. W sprawozdaniu ze zgromadzenia 
przedstawicieli zrzeszeń polskich na Śląsku, które odbyło się 12 października 1918 r. w Cieszy
nie, stwierdzono, że Śląsk Cieszyński uważa się za część zjednoczonej niepodległej Polski, 
cenzura nie zezwoliła jeszcze na wydrukowanie dwu pierwszych punktów rezolucji; wi
docznym świadectwem jej ingerencji jest biała plama.

„Robotnik Śląski”, który wszedł w okres wojny pod flagą austrofilizmu spod znaku Na
czelnego Komitetu Narodowego (NKN) w Krakowie, wznowiony został w 1916 r., aby 
entuzjastycznie powitać Rewolucję Październikową i domagać się niepodległej Polski wraz 
z wszystkimi ziemiami zamieszkałymi przez Polaków6.

Z perspektywy Krakowa rozwój prasy polskiej na terenie Śląska Cieszyńskiego, Moraw 
oraz Prus, mimo materialnych trudności i cenzuralnych ograniczeń, imponował pozostałym 
dzielnicom już z początkiem wiosny 1915 r. wobec kryzysu czasopiśmiennictwa w Kongre
sówce i w Galicji, gdzie w związku z wyniszczeniem ludności, bliskością działań wojen
nych i brakiem czytelników -  prasa po prostu zamierała. Publicysta podwawelskiego grodu 
wyraził uznanie prasie górnośląskiej i poznańskiej, że w tak ciężkich czasach stanęła na 
wysokości zadania7. Niemcy skwapliwie przetłumaczyli ów artykuł dla serwisu „Polnische 
Zeitungs-Rundschau” / 1915 r., nr 28 s. 104 / .  Zaczęły się wzmożone inwigilacje cenzury 
wojskowej, lecz nie przeszkodziło to prasie tej krzepnąć i rosnąć w siłę. Inwigilacja ta do
tyczyła w pewnym stopniu również prasy polskiej Śląska Cieszyńskiego. Do tej pory kon
trola cenzury ograniczała się w zasadzie do rutynowych działań formalnych: konfrontowa

3 J. Myśliński: Polska prasa w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918). w: Prasa polska w latach 1867- 
1918. Warszawa 1976, s. 169, 174.

4 Por. J. Glensk: Zaostrzenie kontroli nad prasą polską Górnego Śląska w czasie I  wojny światowej. „Kwartal
nik Opolski” 1988 nr 3 -4 , s. 13-30.

5 W. Zabawski: Droga do ziemi obiecanej. Ruch narodowy na Śląsku Cieszyńskim i udział w nim ewangelików  
(1848-1920). Cieszyn 1934, s. 243, 251-252.

6 J. Myśliński: Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów. Warszawa 1982, s. 250, 298.
7 „Głos Narodu” 1915 nr 77.
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ni a stopki redakcyjnej z rzeczywistością, domagania się opóźnionych egzemplarzy obo
wiązkowych itp.

Dopiero 27 stycznia 1915 r. starosta cieszyński Bobowsky melduje władzom w Opawie, 
że zakazał kolportowania nru 21 „Dziennika Cieszyńskiego” z 27 I, załączając uzasadnie
nie „Pro domo” oraz 3 egzemplarze gazety. W piśmie do redakcji „Dziennika Cieszyńskie
go”, na ręce redaktora odpowiedzialnego Alojzego Nardellego starosta, powołując się na 
wzmiankowany już §7 prawa z 8 V 1869, R.G.B1. Nr 66 zakazuje kolportażu w.wym. nu
meru dziennika z powodu zamieszczonego artykułu „O zasiłki dla rodzin legionistów”, któ
ry zawiera fakty uzasadniające działanie karne. Upomina, że jeśli redakcja nie będzie 
w przyszłości trzymała się dyrektyw, gazeta zostanie zawieszona. Egzemplarze zakazanego 
numeru należało w trybie natychmiastowym złożyć w siedzibie starostwa.

Interwencja starosty świadczy nie tylko o odmiennym stosunku władz austriackich do le
gionistów w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim (stąd szczere oburzenie krytyką władz Opa
wy!), lecz pozostanie dokumentem nieporadności w sprawowaniu kontroli nad prasą. W pi
śmie „Pro domo” starosta zdaje władzom relację, iż 26 1 1915 r. o godzinie 11:15 numer 21 
„Dziennika Cieszyńskiego” z datą 27 I został złożony w urzędzie. Natychmiast po złożeniu 
egzemplarza obowiązkowego, zaczął go przeglądać, przy czym uznał za stosowne zakwe
stionować artykuł pt. „O zasiłki dla legionów”, umieszczony na stronie 4-tej, na podstawie 
§ 300 kodeksu karnego, gdyż czyniony Krajowemu Rządowi w Opawie zarzut nierespek- 
towania zarządzeń ministerstwa może spowodować napięcie narodowościowe, szczególnie 
zdanie, w którym autor utrzymuje, iż istnieją ludzie, którzy nie sprzyjają legionom, a więc 
sprawie polskiej. Swoje zastrzeżenia starosta przekazał telefonicznie Krajowej Władzy.
O 12-tej w południe udał się do prokuratora Prausa, który wyjaśnił mu, że części numeru 
21-go „Dziennika Cieszyńskiego” z 25 I składane były do cenzury o 18:30 wieczorem, 
potem 26 I o 9:30 rano i w końcu o 10:20. Odbitkę szczotkową z inkryminowanym artyku
łem złożono do cenzury 26 I o godzinie 9:30 w prokuraturze. Prokurator nie dostrzegł w arty
kule uchybień z § 300 kk., ani z art. V pp. z 17. XII. 1862 i zezwolił na druk. Dopiero starosta 
uświadomił mu intencję artykułu i szczególnie słowo „wzdrygał się”, sugerujące świadome nie 
zastosowanie się przez Rząd Krajowy zarządzeniu ministerstwa. Prokurator odparł, że za
trzymałby artykuł, gdyby był przezeń w porę ostrzeżony. Nie było to jednak możliwe, gdyż 
gazeta dotarła do starosty dopiero o 11:15 rano. W końcu prokurator zdecydował nie inter
weniować, gdyż na to było już za późno Wtedy o 12:30 starosta udał się na pocztę i wydał 
polecenie wstrzymania wysyłki nru 21. Wyczulony na problem legionów prokurator po
wiadomił starostę 4 marca 1915 r. o godzinie 10-tej rano, że skonfiskował felieton „Podhale 
a legiony” zamieszczony w nrze 52 „Dziennika Cieszyńskiego”, który -  jego zdaniem -  
mógłby doprowadzić do konfliktu między polskimi legionami a armią austriacką.

Starosta przyjął infonnację do wiadomości, tym bardziej, że pokrywała się w zupełności z je
go poglądami. Ponieważ „Dziennik Cieszyński” wielokrotnie już przynosił felietony nie odpo
wiadające austriackiej racji stanu, czuł się uprawniony do ostrzeżenia redakcji. Istotnie, 5 marca 
1915 r. starosta wysłał pismo do redakcji „Dziennika Cieszyńskiego”, w któiym -  powołując się 
na rozporządzenie ministerstwa z 5 V 1869 r. R.G.B1. Nr 66 -  ostrzega redakcję przed zawie
szeniem pisma, jeśli nadal będzie publikować artykuły „mogące wywołać mylne pojęcie o potę
dze Austrii w przeciwieństwie do siły prezentowanej przez naszych przeciwników”.

Sprawa odmiennego traktowania legionów w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim wynikała 
z faktu, że -  w przeciwieństwie do Galicji -  Cieszyńskie nie należało przecież historycznie 
do zaboru austriackiego, lecz było od XVI wieku jego integralną częścią. Można więc było 
w zagrożonej Austrii obiecywać walecznym legionistom wolną Polskę, tzn. rezygnację z te
renów zaborczych, ale przecież nie z obszaru dawnego księstwa cieszyńskiego! Tę różnicę 
doskonale pojmował starosta cieszyński, w przeciwieństwie do prokuratora, spozierającego 
na sprawę z punktu widzenia austriackiej jurysprudencji.
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O tym, że również w sprawach czysto formalnych prokuratura nie umiała sobie radzić, 
świadczy pismo prokuratury do Krajowej Władzy w Opawie w sprawie ingerencji staro
stwa i Sądu Okręgowego we Frysztacie w związku z artykułem „Z Frysztatu i okolicy”, 
wydrukowanym na stronie 3 „Robotnika Śląskiego” i „Nowin Ostrawskich” (nr 62). Proku
ratura zapytuje, czy w tego typu sposobie pisania wkraczać na drodze cenzury prewencyj
nej, czy też konfiskaty. Ponieważ prokuratura za późno otrzymała numer, nie można było 
dokonać konfiskaty. Nie jest wykluczone, że w piśmie tym kryje się również spór kompe
tencyjny między starostą sądem i prokuratorem.

Dopiero 27 listopada 1916 r. starosta cieszyński Bobowsky ostrzega ponownie redakcję 
„Dziennika Cieszyńskiego” w osobie redaktora odpowiedzialnego A. Nardellego przed dal
szym podważaniem autorytetu władz austriackich. Mimo iż redakcja otrzymała na początku 
wojny odpowiednie dyrektywy, nie stosuje się do nich, toteż urząd cenzury musiał wielo
krotnie ingerować, usuwając całe artykuły lub ich fragmenty.

Powołując się na prawo z 5 V 1869 r. R.G.B1. Nr 66, p o w a ż n i e  ostrzega redakcję przed 
kontynuowaniem tego typu pisania, gdyż gazecie grozi zawieszenie i zakaz jego kolportażu.

Ale czasami nawet prasa socjaldemokratyczna, najostrzej traktowana przez cenzurę, 
kwestionowała jej ingerencje. Władze krajowe w Opawie domagały się 20 lutego 1917 r. od 
starosty we Frysztacie ustosunkowania się do artykułu „Białe plamy”, zamieszczonego w 
nrze 10 „Robotnika Śląskiego” z 9. II. 1917 r. (s. 3). Redakcja stwierdza, że nikogo nie 
dziwią już ingerencje cenzury w gazetach socjaldemokratycznych, tym razem jednak inge
rencja starostwa nie ma uzasadnienia, gdyż artykuł w sprawie szmuglowania zboża z Wę
gier przez granicę austriacką oparty byl na materiałach z gazet wiedeńskich, które przeszły bez 
trudności przez cenzurę. Podają też inne przykłady. Białe plamy wykrzywiają intencje artyku
łów i sugerują inne wnioski niż zamierzał autor artykułu i redakcja. Starostwo odpowiada 26 
lutego, tłumacząc się, iż ingerując kierowało się rozporządzeniami z 26 1 1917 r. z 10 X 1916 r.

Wydawcy lub redaktorzy polskich czasopism próbowali, oczywiście, niejednokrotnie 
zmylić cenzurę, nie przedkładając jej wszystkich artykułów. Tald przypadek zdarzył się 
z początkiem kwietnia 1917 r. redakcji „Głosu Ludu Śląskiego”, która otrzymała od staro
sty cieszyńskiego ostrzeżenie, że jeśli nie będzie uwzględniać podyktowanych wojenną 
sytuacją warunków, nastąpi zawieszenie pisma i zakaz jego rozpowszechniania.

Najbardziej musiał swym radykalizmem wytrącać lokalne władze z równowagi „Dzien
nik Cieszyński”. Świadczy o tym reakcja starosty cieszyńskiego, Bobowskiego, informują
cego 25 kwietnia 1917 r. Rząd Krajowy w Opawie, że redakcja „Dziennika Cieszyńskiego” 
została zaraz na początku wojny zapoznana z zasadami zaostrzonej cenzury, szczególnie 
zwrócono jej uwagę na unikanie artykułów podburzających przeciw rządowi, podważanie 
autorytetu władzy i podżeganie na tle narodowym i socjalnym. Redakcja jednak zignoro
wała owe dyrektywy i cenzura musiała wielokrotnie ingerować. Podkreśla, iż ingerencje 
następowały ze strony prokuratury. Jako dowód może przedstawić wszystkie egzemplarze 
„Dziennika” i nie ma prawie numeru w którym nie byłoby białych plam. W wyniku tak nie- 
subordynowanej działalności „Dziennika”, redakcja musiała zostać 27 listopada 1916 r. 
ostrzeżona. Ostrzeżenie nie poskutkowało, wprost przeciwnie -  „Dziennik” zaostrzył jesz
cze stary kurs. Redakcja nie pominęła żadnej okazji, by nie zaatakować rządu, tworzyć tar
cia między ludnością miejską a wiejską i wywoływać narodowe waśnie. Ilustracją postawy 
i tendencji „Dziennika Cieszyńskiego” jest artykuł” pt. „Wzrost kapitalizmu kosztem pra
cy”, zamieszczony w nrze 93 „Dziennika Cieszyńskiego” z 25 kwietnia 1917 r. Artykuł ów
-  zdaniem starosty -  naruszał wszelkie zasady ujęte w rozporządzeniu z 28. VII. 1914 r. 
W artykule tym, podpisanym inicjałami J.D. (Ignacy Daszyński czy red. I. Domagalski?) 
dokonano wszechstronnej krytyki sytuacji społecznej w Austrii, ale szczególnie raziły cen
zora (miejsca podkreślone) aluzje dotyczące niesprawiedliwego traktowania Polaków na 
Śląsku, słowa o skneblowaniu prasy cenzurą „która każde słowo, każdą niemal myśl w za
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rodku dusiła” (s. 1) oraz zakończenie: „o ile nie nastąpią nagłe wywroty i ruch robotniczy 
czeka w przyszłości ogromnie ciężka i długa walka zanim zdoła szalę zwycięstwa przechy
lić na swą stronę” (s. 20).

Prócz konfiskaty inkryminowanego numeru „Dziennika Cieszyńskiego”, starosta stawił 
wniosek o zawieszeniu gazety na przeciąg czterech tygodni na podstawie §7 prawa z 5 V 
1869 r. R.G.B1. Nr 6. Następuje ręczny przekład artykułu.

Władze w Opawie z większym dystansem spozierały na owe rzekome zagrożenia i za
wiesiły „Dziennik” tylko na trzy dni, czyli od 3 do 5 maja włącznie.

Ale Bobowsky czatuje nadal z nie mniejszą gorliwością. Wreszcie nadarza się odpowied
nia okazja. Dnia 19 czerwca 1917 r. donosi władzom w Ostrawie, może tu będzie miał 
większe posłuchanie -  że w nr 108 „Dziennika Cieszyńskiego” z 13 V znajduje się artykuł 
pt. „Protest Ślązakowców”, który zawiera m. in. nieprawdziwe informacje dotyczące kon
traktów ziemiopłodów. Tym, którzy odmawiali podpisów, grożono sankcjami, a biednym 
odmawiano żywności. Natychmiast po ukazaniu się artykułu starosta osobiście interwenio
wał u miejscowego prokuratora, aby wszcząć śledztwo sądowe w związku z przestępstwem 
z § 98 kk. Gdy prokurator zażądał pisemnego wniosku, 12 V doręczył takowy. 14 V proku
ratura zakończyła śledztwo, które wykazało w 4 punktach nieprawdziwość zarzutów. 
Główny świadek w tej sprawie, redaktor Władysław Zabawski, w piśmie skierowanym
6 czerwca do sądu powiatowego w Cieszynie stwierdził, że nie może podać świadków, 
gdyż obawiają się, iż ich wypowiedzi zaszkodzą im. Sam Zabawski zasłaniał się tajemnicą 
redakcyjną. Artykuł zatem -  zdaniem starosty -  nie odpowiada prawdzie, gdyby bowiem 
konkretne przypadki zaistniały, redaktor z pewnością by je ujawnił przed sądem, tym bar
dziej, że podobne przy padki nie byłyby ze szkodą dla informatora, lecz nienawidzonej dla 
Zabawskiego partii Ślązakowców. Starosta stawia zasadnicze pytanie, dlaczego „Dziennik” 
w ogóle zamieścił ów artykuł. Tłumaczy to tendencją gazety, która od samego powstania 
zawsze działała w jednym kierunku, a mianowicie w podburzającym. Nawet w czasie woj
ny pojawiły się na jej łamach niezliczone artykuły, które miały wywrzeć wpływ na stosunki 
narodowe i socjalne. Redakcja nie uniknęła żadnej okazji, by doprowadzić do zaostrzenia 
stosunków politycznych, by wyprowadzić ludność z równowagi. Tendencja inkryminowa
nego artykułu jest jasna: również w tym przypadku „Dziennik Cieszyński” próbuje spokoj
ną polską ludność podburzyć przeciwko Niemcom.

Niestety, ubolewa starosta, w kodeksie karnym brak podstawy, aby tę nieodpowiedzialną 
działalność zakończyć. Dlatego nie może wydać Zabawskiego sądowi. Wnioskuje więc, 
powołując się na swoje raporty z 25 kwietnia i 9 czerwca tego roku:

1. zawiesić „Dziennik Cieszyński” na cztery tygodnie i
2. redaktora Zabawskiego, który zakłóca spokój publiczny, wydalić ze Śląska.

Prosi o zwrot akt sądowych.
Jakież było zdumienie starosty gdy już 23 czerwca Rząd Krajowy w Opawie stwierdził, 

że nie może być mowy o zawieszeniu pisma, gdyż sprawa dotyczy faktów dawno już nie
aktualnych. Podobny wniosek powinien być stawiany przed wszczęciem sprawy sądowej.

Dnia 26 czerwca rozżalony Bobowsky odpowiada władzom w Opawie, iż nie mógł sta
wić wniosku o zawieszenie „Dziennika Cieszyńskiego”, gdyż dopiero sąd miał wykazać 
prawdziwość zarzutów. Gdyby dowód prawdy został przedstawiony, jego wniosek byłby 
uważany za nieprzemyślany i przedwczesny. Na argument nieaktualności sprawy, starosta 
odpowiada, iż „Dziennik Cieszyński” z pewnością wykorzysta okazję, by ponowić tego ro
dzaju próbę, tym bardziej, że będzie mógł powołać się na fakt, iż zamieszczony w nrze 108 
artykuł nie spotkał się ani ze sprostowaniem, ani z odrzuceniem. Z góry nie bierze na siebie 
odpowiedzialności, jeśli wśród ludności miałyby nastąpić jakiekolwiek komplikacje”.

Jakimż triumfem kipi pismo Bobowskiego z 29 czerwca 1917 r., w którym może wresz
cie dostarczyć niezbitego dowodu tendencji polskiego pisma, wprawdzie nie „Dziennika
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Cieszyńskiego”, którego oczywiście w raporcie nie pomija, lecz „Głosu Ludu Śląskiego”, 
w którego numerze 26 z 1 lipca cenzurze udało się rozwiązać niewinną zagadkę „liczbową”.

Każda liczba oznaczała jedną głoskę, całość (wyraz 6-głoskowy) miał dać określenie 
człowieka, którego -  gdy go widzisz -  masz chęć kopnąć nogą. Nagrodę w wysokości
5 koron miano wręczyć w gotówce. Cenzura zasłużyła na ową nagrodę, gdyż łatwe do roz
wiązania hasło brzmiało „Prusak”, a dzięki zdjęciu tej zagadki -  nikt z czytelników (prócz 
cenzury) po nagrodę zgłosić się nie mógł. Darujemy sobie polityczny komentarz starosty, 
który w zagadce widział potencjalną możliwość ciężkiej obrazy sojusznika.

Dnia 17 lipca 1917 r. minister Spraw Wewnętrznych informuje Rząd Krajowy w Opawie
o czasowym zaVieszeniu „Głosu Ludu Śląskiego”. Decyzja została wydana już 4 lipca.

Ów spektakularny sukces cenzury, kazał Bobowskiemu tropić podejrzane akcenty nie 
tylko w artykułach politycznych, w których redaktorzy nauczyli się już stosować cenzurę 
wewnętrzną ile w... wierszach.

Dnia 25 września 1917 r. starosta cieszyński informuje władze w Opawie, iż w odbitce 
szczotkowej nru 211 „Dziennika Cieszyńskiego” z 25. IX. na stronie 2 (szpalta 2 i 3) znaj
duje się wiersz „Polska Ostrawa” autorstwa niejakiego Andrzeja Chmurnego, który -  
a szczególnie ostatni wers:

Dzień przyjdzie. Lud rzuci pracę,
A chwyci miecz pomsty w ręce!

- je s t  przestępstwem z § 65 lub 302 kodeksu karnego. Tendencje wiersza mogą szczególnie 
podburzająco działać w kontekście ekscesów z lipca 1917 r.

Ze względu na wielokrotne konfiskaty dziennika i niebezpieczny ton wiersza, starosta 
wnioskuje -  na podstawie prawa z 5 V 1869 r. R.G.B1. Nr 66 o zawieszenie pisma na 4 ty
godnie. Wiersz został, oczywiście, na jego wniosek przez prokuraturę wyeliminowany. 
Władze w Opawie zawiesiły „Dziennik Cieszyński” na 10 dni, od 27. IX. do 6 X włącznie.

Pierwszy prokurator Cieszyna w piśmie do prezydium Rządu Krajowego w Opawie z 7 
stycznia 1918 r. zwraca uwagę na trzy kolejne numery „Gwiazdki Cieszyńskiej”, w której 
ukazały się artykuły agitacyjne przeciw akcji rekwizycji dzwonów kościelnych: „Co się ro
bi z zabranych dzwonów kościelnych” (nr 103 z 28. XII. 1917 r. s. 3), „Jura i Jónek” (nr 2 
z 4 I 1918 r.) i „Protest kard. Skrbenskygo przeciw rekwizycji dzwonów” (nr 3 z 8 I). 
Dziennik wykazywał, że z zabranych dzwonów wykonano m. in. 500 egz. popiersi feld
marszałka Brandnera o ciężarze 7 kg w cenie 500 koron za sztukę. W dialogu „Jura i Jónek” 
wskazuje na zamek Solza (?), gdzie dach miedziany nie został zarekwirowany, a w zamku pie
cze i gotuje się na miedzianych i cynkowych naczyniach. Natomiast w artykule „Protest 
kardynała...” przytacza się przykłady korupcji i spekulacji dzwonami. Autor artykułu pod
chwytliwie pyta, do czego posłużą piszczałki organowe...

Zdaniem prokuratora cykl artykułów wskazuje na podejrzenie o systematyczną agitację 
przeciwko rekwizycji metali, co może doprowadzić do oporu wśród czytelników przy na
stępnych rekwizycjach. Prezydium Rządu Krajowego postanowiło ostrzec redakcję; przy 
kontynuowaniu tego sposobu pisania -  pismo zostanie natychmiast zawieszone.

Tradycyjnie najostrzej traktowano prasę socjalistyczną. Oto skarga redakcji „Robotnika 
Śląskiego” :

Specjalny sposób konfiskat. Na chybił trafił kreśli c.k. starostwo we Frysztacie całe artykuły w naszym pi
śmie. Że tak jest, świadczy konfiskata, jaka  spotkała podczas świąt jeden z numerów naszego pisma. Podali
śmy za krakowskim „Naprzodem” strzelanie do legionistów przez Prusaków z pociągu. Notatka ta  obeszła 
całą prawie prasę polską, jedynie była niebezpieczna dla armii w  oczach c.k. starostwa we Frysztacie. 
W ostatnim zaś numerze padła ofiarą czerwonego ołówka pierwsza część artykułu, że rokowania pokojowe są 
zagrożone. Przyczyny zagrożenia rokowań wraz z tytułem zaczerpnięte podług prasy berlińskiej i wiedeń
skiej, uległy w całości konfiskacie razem z tytułem. Takie jak  ów tytuł można było widzieć w całej prasie. 
U nas zaś skonfiskowano nie pojedyncze ustępy, bez względu, że je  podały inne pisma, lecz cały artykuł oka
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zał się niebezpieczny. Co nie jest w całej Austrii i Niemczech niebezpieczne -  to we Frysztacie jes t więc nie
bezpieczne. Kreśli się artykuł, niby murarz rzucił kielnią w dane miejsce na chybił trafił. Postaramy się o za
pytanie w ministerium spraw wewnętrznych, czy też wydało się dla Frysztatu wyjątkowo jakieś specjalne taj
ne przepisy cenzuralne, czy też nie8.

Dopiero z początkiem lutego 1918 r. starosta cieszyński skonstatował w piśmie z 8. II. 
1918 r. do prezydium Rządu Krajowego, że również prasa ewangelicka -  obok katolickiego 
„Dziennika Cieszyńskiego” i „Głosu Ludu Śląskiego” -  zajmuje „od dawna” stanowisko 
opozycyjne. Można udowodnić, iż „Poseł Ewangelicki” nie opuszcza żadnej najmniejszej 
nawet okazji, ażeby nie jątrzyć w sprawach narodowych i socjalnych. Również w numerze
6 z 9. II. przynosi „Poseł” dwa artykuły pt. „Faraonowe krowy” i „Demonstracje głodowe”, 
które mogą wzbudzić niezadowolenie, zniechęcenie, a nawet wywołać opór wobec rządu. 
Artykuły te nie zostały bynajmniej napisane z myślą o sprawiedliwej krytyce, lecz wprost 
przeciwnie, mogą wśród tutejszej ludności spowodować rozdrażnienie. Można tego ocze
kiwać tym bardziej, ponieważ po demonstracjach z 4 i 5 lutego 1918 r., ludność znajduje 
się jeszcze w podenerwowaniu, a sytuacja na froncie też nie działa uspokajająco.

Starosta uważa, że działalności „Posła Ewangelickiego” należy się energicznie przeciw
stawić, toteż prosi o pełnomocnictwo w celu protokolarnego zobowiązania wydawcy cza
sopisma do zmiany kursu pod groźbą czasowego zawieszenia periodyku.

Nie znamy wyniku tej enuncjacji, lecz notowania starosty w Opawie raczej nie wzrastały, 
skoro w kolejnej jego interwencji dotyczącej konfiskaty nr 36 „Dziennika Cieszyńskiego” 
za artykuł pt. „O kawałek własnej ziemi” (s. 3), władze nie podejmują zasugerowanej decy
zji zawieszeniu „Dziennika” na 8 tygodni, uważając, że inkryminowany artykuł porusza 
sprawy, które w jaskrawy sposób pojawiły się już w austriackich gazetach socjaldemokra
tycznych i wobec konfiskaty tych miejsc nie istnieje konieczność zawieszenia gazety.

Bywały jednak sytuacje odwrotne, gdy Rząd Krajowy w Opawie nie w pełni był zado
wolony z funkcjonowania cenzury lokalnej. Oto Wirtschaftsamt fur das malir-schles. Indu- 
striegebiet9 w Morawskiej Ostrawie zwraca się 11 kwietnia 1918 r. do Rządu Krajowego 
w Opawie w sprawie artykułu, któiy ukazał się w nrze 13 „Głosu Ludu Śląskiego” z 31. III. 
pt. „Czy to rekwizycja?”, dotyczącego aprowizacji żywności. Urząd Gospodarczy uważa, 
że ten podburzający sposób pisania uniemożliwia działalność organom powołanym do akcji 
wyżywienia ludności. Artykuł mówi w charakteiystyczny sposób o rekwizycji, o komisjach 
rekwizycyjnych, które najpierw dokonują zaboru zboża, potem bydła. Akcji towarzyszą 
żołnierze, aby chłopom napędzić strachu. Zachowują się jakby to były wrogie wojska plą
drujące wsie. Artykuł nawołuje do sprawiedliwości i powiadomienia o tych nadużyciach 
cesarza. W tym przypadku władze z Ostrawy w piśmie do starosty w Cieszynie z 16 kwiet
nia uważały, że cenzura nie powinna była ograniczyć się do ingerencji w kilku miejscach, 
lecz usunąć cały artykuł ze względu na sposób pisania. Pozostawienie tego typu enuncjacji 
w sytuacji żywnościowej bardzo szkodzą gdyż ukazują trudności aprowizacyjne monarchii 
we wrogich krajach. Należy zwłaszcza wkraczać tam, gdzie prokuratura w tego rodzaju 
notatkach nie może zastosować § 300 kodeksu karnego.

Ośmielony tą krytyką Bobowsky kieruje 22 maja 1918 r. pismo do redakcji „Dziennika 
Cieszyńskiego” na ręce redaktora Ignacego Domagalskiego w Cieszynie z ostrzeżeniem 
w związku z odbitką szczotkową (z nr 106 „Dziennika” z 23 V) artykułu pt. „Szpilki i bło
to”, który -  zdaniem starosty -  nosi znamiona przekroczenia § 302 kk. Na podstawie prawa 
z 5 V 1869 r. F.G.B1. Nr 66 czuje się w obowiązku ponownie ostrzec redakcję, że jeśli nie 
będzie uwzględniać stosunki podyktowane stanem wojennym, trzeba liczyć się z zawiesze
niem i zakazem kolportażu pisma.

8 „Robotnik Śląski” 1918 nr 4.
9 „Ostschlesische Post” 1918 nr 57.
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Tym razem redakcja „Dziennika Cieszyńskiego” odwołała się 28 maja do c.k Rządu 
Krajowego w Opawie zaznaczając, że aktualny redaktor odpowiedzialny nie otrzymał jesz
cze nigdy ostrzeżenia, zaś za redaktora odpowiedzialnego Zabawskiego redakcja nie odpo
wiada. Pismo sugeruje ponadto, że starosta przyczynił się do tego, że redaktor Zabawski 
został wcielony do wojska.

Co zaś do artykułu inkryminowanego -  pisze dalej Ignacy Domagalski -  to nikt bezstronny nie dopatrzy się 
w nim  istoty czynu w myśl § 302 kk., czy to przedmiotowej czy to podmiotowej -  bo on mieści w  sobie tylko 
stwierdzone fakta.

Zastrzegamy się tedy jak  najstanowczej przeciw groźbie zawieszenia wydawnictwa naszego pisma i prosi
my, aby świetny c.k. Rząd krajowy względnie Ekscelencja pan prezydent kraju zechciał stwierdzić wcale nie
polityczne postępowanie c.k. pana starosty Bobowskiego i wziąść [sic!] redakcję naszą w obronę.

Władze krajowe zdystansowały się 3 czerwca od tego protestu „Dziennika Cieszyńskie
go”, gdyż nie odnosił się ani do prawa prasowego, ani spraw wyjątkowych. Artykuł doty
czył szykanowania młodzieży polskiej uczęszczającej do niemieckich szkół i w gorącym 
okresie wojennym mógł zostać zlekceważony przez władze.

Wraz ze zbliżającym się zakończeniem wojny, cenzura staje się znów bardziej wyczulona 
na informacje i publikacje dotyczące spraw wojskowych. Dnia 17 czerwca 1918 r. Bobow
sky ostrzega redakcję „Dziennika Cieszyńskiego”, że w odbitce szczotkowej nru 126 
„Dziennika” z 18. VI. znajduje się artykuł pt. „Jak urzędował oficer”, który może -  przy 
powierzchownym osądzie -  sugerować, że niemiecki oficer winny jest kradzieży, a nawet 
rabunku. Artykuł ten może być również odczytany jako deprecjację niemieckiej armii. Po
nieważ tego typu pisanie kłóci się z zaleceniami cenzury, starosta czuł się w obowiązku 
ostrzec redakcję na podstawie prawa prasowego z 5 V 1869 R.G.B1. Nr 66, łącząc ją  
z ostrzeżeniem z 22 maja 1918 r.

Za anonimowy wiersz „Lat pięćset”, mówiący o pięćsetletnim ucisku Polaków na Śląsku 
i odrodzeniu się śląskiego mściciela jak Feniks z popiołów, „Głos Ludu Śląskiego” -  zgod
nie z sugestią starosty -  został tym razem zawieszony na 4 tygodnie. Władze w Opawie nie 
dały jednak pełnej satysfakcji Bobowskiemu, zlecając 20 lipca wyjaśnienie sprawy konfi
skaty wiersza, który ukazać się miał w nrze 29 „Głosu” z 21 lipca, gdyż konfiskatę taką -  
zgodnie z prawem -  może wykonać tylko prokuratura. Już 22 lipca starosta odpowiada, że 
nastąpiło porozumienie między politycznymi czynnikami a prokuraturą, by wydawca 
wiersz zdjął. Nie doszło więc do żadnych zadrażnień między starostwem a prokuraturą, 
wprost przeciwnie -  działanie było wspólne.

Zawieszenie radykalnego „Głosu” ucieszyło szczególnie miejscowych Niemców, nawo
łujących wręcz do „wytępienia” („ausrotten”) podobnych wszechpolskich organów.

Podobne poparcie niemieckiej opinii publicznej skłoniło starostę do działania w kierunku 
podwojenia czasu zawieszenia znienawidzonego „Dziennika Cieszyńskiego”. Dnia 8 sierp
nia 1918 r. w piśmie do władzy krajowej w Opawie uzasadnia zawieszenie „Dziennika Cie
szyńskiego” na osiem tygodni w związku z zamieszczeniem w nrze 168 z 8. VIII. kilku ar
tykułów antyniemieckich.
1. strona 1, szpalta 2: „Cały świat idzie na Niemcy”, w którym wytłuszczono zdania 

stwierdzające, że Niemcy muszą zostać zwyciężone, ponieważ cały świat zwrócił się 
przeciwko nim;

2. strona 1, szpalta 3: przedrukowano manifest angielski głoszący w zasadniczej części, iż 
przed 6 miesiącami Niemcy odrzuciły zaproponowany pokój;

3. strona 1, szpalta 3: „Największe działo niemieckie zniszczone”. Tę informację wydru
kowano w bardzo znaczącym miejscu, bo przed komunikatami sztabu generalnego, 
czytelnik musi więc odnieść wrażenie, że Niemcy poniosły kolosalną klęskę;

4. strona 2, szpalta 1; artykuł „Piłowanie klinów niemieckich”, a szczególnie wytłuszczo
ne fragmenty sugerują, że ataki niemieckie zostały odrzucone i były bezcelowe;
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5. strona 2, szpalta 2: artykuł „Masaryk w obronie Czecho-Słowaków”. Tytuł jest 
sprzeczny z treścią samego artykułu, w którym nie mówi się w ogóle o postawie sa
mych Czechosłowaków;

6. strona 3, szpalta 1 i 2: artykuł „Za jednodniowe konta wojenne” i „Szkodliwa gospo
darka żywnościowa”.

We wszystkich tych artykułach łatwo dostrzec -  zdaniem cenzora -  antypatriotyczną ten
dencję, Charakteryzują one wyraziście postawę i kierunek „Dziennika Cieszyńskiego”. Sta
rosta podkreśla, iż dziennik od początku wojny zajął tylko orientację proaustriacką („eine 
nichts weniger ais osterr. ireundłiche Stellung eingenommen hat”). Wnioskuje więc, aby za 
ową konsekwentnie antyniemiecką postawę zawiesić pismo na 8 tygodni.

Władze w Opawie uznały to za nieuzasadnione, gdyż tendencje antyniemieckie szerzyły 
się w całej monarchii, a większość inkryminowanych artykułów przejęto z prasy austriac
kiej dosłownie (np. z „Neue Freie Presse”). Zapytują dość zaskakująco i naiwnie, czy owe 
artykuły zostały ocenzurowane (tzw. skonfiskowane). W każdym razie władze zwierzchnie 
nie dostrzegły w artykułach antypatriotycznych tendencji, mimo zawartych w nich „scharfe 
nationale Haltung”.

Mający silne poparcie miejscowych Niemców, renegat Bobowsky nie zaprzestaje swej 
gorliwej cenzorskiej działalności. Dnia 31 sierpnia 1918 r. przekazuje władzom 11 anty
niemieckich artykułów wydrukowanych w nrze 184 „Dziennika Cieszyńskiego” z 31. VIII. 
Według niego czytelnicy -  a są to robotnicy i chłopi -  mogą odnieść wrażenie, iż wojna 
wzięła dla koalicji zły obrót, a cale zło pochodzi z Niemiec (np. art. 8).

Nauczony doświadczeniem, starosta pozostawia zwierzchniej władzy sposób ukarania pi
sma, podkreśla jednak ponownie nienawistny ton „Dziennika”. Opuszczono np. przednik 
listu pasterskiego arcybiskupów i biskupów Austrii. Starosta nie jest tym razem w stanie 
dostarczyć przekładu gdyż nie dysponuje polskim tłumaczem. Wskazuje tylko na najbar
dziej rażące miejsca. Nie znamy reakcji władz zwierzchnich.

Ostatni komunikat starostwa cieszyńskiego do prezydium Rządu Krajowego w Opawie 
datowany jest z 31 stycznia 1919 r. i donosi o wstrzymaniu 28 stycznia przez miejscowe 
Platzkommando druku „Dziennika Cieszyńskiego” i „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Ale pytanie 
zadane zostało już przez czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 22 stycznia. Odpo
wiedź nastąpiła dnia 8 lutego, już w zmienionych warunkach politycznych, przez innych -  
czeskich zapewne -  urzędników.

KONFISKATY POLSKIEJ PRASY NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
(przez władze austriackie)

Lp Tytuł periodyku Data i nr periodyku Art. inkryminowany
Ilość skonfiskowa
nych egzemplarzy

1 „Dziennik Cieszyński” 2 VIII 1908 nr 177 „Słuszna sprawa” (30 VII 1908 nr 
174)

2 „Tygodnik Cieszyński” 1 VIII 1908 nr 32
3 „Głos Ludu Śląskiego” 31 X 1908 nr 44 „Anarchia w Cieszynie” (s. 1) 842
4 „Głos Ludu Śląskiego” 8 VII 1911 nr 27 „Wawel nasz” (s. 3) §65 kk. 1796 (nakł. 2000)
5 „Dziennik Cieszyński” 18 VIII 1912 nr 188 „List otwarty do radcy dworu p. 

Hawlicha” (s. 1-2) §300 kk.
514

6 „Robotnik Śląski” 3 X 1912 nr 40 „Rekrut” nr 8 pp. §222 kk. 3000 (nakł. 3100)
7 „Dziennik Cieszyński” 2 3 X 1 9 1 2  nr 252 „Uczciwość niemiecka” (s. 3) 

§488 pp. i art V. nr 8 pp.
988 (nakł. 1350)

8 „Gwiazdka Cieszyńska” 30 X 1912 nr 87 „Nareszcie poszedł” i „Z Gómej Su
chej” §487,488 kk. art. V i §8 pp.

2772 (nakł. 2800)

9 „Dziennik Cieszyński” 21 XI 1912 nr 267 „Nawiasem zaznaczamy” art. IX i

rf'- " P<?:..............................
788 (nakł. 1500)
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KONFISKATY POLSKIEJ PRASY NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
(przez władze austriackie)

Lp Tytuł periodyku Data i nr periodyku Art. inkryminowany
Ilość skonfiskowa
nych egzemplarzy

10 „Dziennik Cieszyński” 
„Gazeta Bielska”

23X1 1912 nr 267 
nr 21

„W yprawa po zaginionego konsu
la” §300 kk. (s. 4)

506 i 246

11 „Gwiazdka Cieszyńska” 19 III 1913 nr 23 „Z Istebnej (Brak kontroli)”, (s. 3) 
§302 kk.

2700 (nakł. 2800)

12 „Dziennik Cieszyński” 7 VI 1913 nr 23 „Kamienica koło Bielska” (s. 3) 
§488 kk. i art. V pp.

ok. 1080 (całość 
nakł.)

13 „Dziennik Cieszyński” 13 V III1913 nr 185 „Wydanie p. Ciecierskiego w ręce 
władz pruskich” (s. 2) §300, 488, 
491 kk. i art. V nr 8 pp.

930 (nakł. 1400)

14 „Gwiazdka Cieszyńska” 7 VI 1913 nr 128 „Jura i Jónek” (s. 1) §491 kk. i art 
V nr 8 pp.

3200 (prawie cały 
nakł.)

15 „Robotnik Śląski” 
„Nowiny Ostrawskie”

8 V 1914 „Pierwszy maja w wojsku” (s. 1 - 
2) §4 i nr 4 pp.

3007 „Robotnika” 
(nakł. 3060), 251 
„Nowin”

16 „Dziennik Cieszyński” 4 VI 1914 nr 126 „Na koszta procesu Kożdoniow- 
skiego” (s. 3) §310 kle.

533

17 „Dziennik Cieszyński” 11 VII 1914 nr 156 „Z Bielska-Białej i okolicy” (s. 3) 
§302 kk.

598 (tyle zdążono 
wydrukować”

18 „Dziennik Cieszyński” 271 1915 nr21 „O zasiłki dla rodzin legionistów” 
§7 pp. z 8 V 1869r.

X).

19 „Dziennik Cieszyński” 4 III 1915 nr 52 Rozporządzenie ministra z 5 V 
1869 R.G.B1. Nr 66.

20 „Robotnik Śląski” 9 I I 1917 nr 10 „Białe plamy” Zarządzenie z 26 I 
1917 i kk. 40/176

21 „Dziennik Cieszyński” 5 IV 1917 nr 76 (s. 3)
22 „Dziennik Cieszyński” 6 IV 1917 nr 77 (s. 1-3)
23 „Dziennik Cieszyński” 7 IV 1917 nr 79 (s. 3 -4 )
24 „Dziennik Cieszyński” 8 IV 1917 nr 80 (s. 1-2, 4,6)
25 „Dziennik Cieszyński” 12 IV 1917 nr 82 (s. 2 -4 )
26 „Dziennik Cieszyński” 13 IV 1917 nr 83 («. 3)
27 „Dziennik Cieszyński” 14 IV 1917 nr 84 (s. 2)
28 „Dziennik Cieszyński” 18 IV 1917 nr 87 (s. 3)
29 „Dziennik Cieszyński” 20 IV 1917 nr 89 (s. 3)
30 „Dziennik Cieszyński” 25 IV 1917 nr 93 (s. 1)
31 „Głos Ludu Śląskiego” 1 VII 1917 nr 26 „Zagadka lidżbowa” (s. 6). Prawo 

z 5 V 1869 kk. BI. Nr 66
32 „Dziennik Cieszyński” 25 IX 1917 nr 211 „Polska Ostrawa” (wiersz) (s. 2)
33 „Dziennik Cieszyński” 23 II 1918 nr 36 „O kawałek własnej ziemi” (s. 3)
34 „Dziennik Cieszyński” 23 V 1918 nr 166 „Szpilki i błoto” §302 kk.
35 „Gwiazdka Cieszyńska” 14 V I I1918 nr 48 „Jura i Jónek”
36 „Głos Ludu Śląskiego” 21 V I I1918 nr 29 „Lat pięćset” §302 kk.
37 „Dziennik Cieszyński” 8 VIII 1918 nr 168 „Cały świat idzie na Niemcy” (s.

1) i in. 5 III 1915,261 1915,27X 1 
1916 i 1 7 IV 1918 i in.

x) W okresie wojny obowiązywała cenzura prewencyjna; nie zachodziła więc potrzeba dokonywania konfiskat 

w drukarniach i wydawnictwach.



M A Ł G O R Z A T A  Ł O B O Z
U n i w e r s y t e t  W r o c ł a w s k i

„ W  r e d a k t o r s k i m  n i e b i e ”
-  m i e j s c e  „ G ł o s u  ś w.  F r a n c i s z k a ” ( 1 9 0 8 - 1 9 3 8 )  

n a  m a p i e  c z a s o p i ś m i e n n i c t w a  ś l ą s k i e g o

W dziejach czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku przełomowym momentem był rok 
1895, kiedy to na polecenie kard. Jerzego Koppa zaczęto wydawać „Posłaniec Niedzielny”
-  tygodnik redagowany przez jezuitę, ks. Augustyna Arndta, podejmujący realizację wyty
czonego przez hierarchię kościelną programu przeciwdziałania agitacji socjalistycznej oraz 
postulatu wychowania religijnego w języku ojczystym. Te założenia okazały się być efek
tem zręcznej manipulacji politycznej . Jak powszechnie wiadomo, motywację duszpaster
skiej pracy kardynała, wyznaczało wychowanie Górnoślązaków wiernych królowi i Ko
ściołowi. W Niemczech, po Kulturkampfie, nastąpił wyraźny rozwój prasy katolickiej2. 
W 1916 roku, spośród 446 tytułów katolickich prenumerowanych przez około 2,6 min abo
nentów, nie wszystkie pisma zyskiwały aprobatę Kościoła. Biskupi niemieccy, począwszy 
od zjazdu katolików w 1889 roku, domagali się podjęcia walki nie tylko ze „złą prasą”, czy 
tzw. „bezbarwną prasą”, ale dążyli do utworzenia swoich własnych gazet. Powtarzano czę
sto formułę Leona XIII, że „dobra gazeta katolicka jest stałą misją w parafii”. Jednakże re
alizacja wydawania pism wyłącznie o charakterze duszpasterskim okazała się trudna, bo
wiem w diecezji wrocławskiej istniała prasa katolicka akcentująca swój związek z górno
śląskim ruchem utożsamiającym się z polskością. Dużą popularnością cieszył się, redago
wany przez Adama Napieralskiego „Katolik”, będący reprezentantem ludności polskiej na 
całym Górnym Śląsku. W tym samym roku pojawiły się „Nowiny Raciborskie” -  pismo 
narodowców, stawiane w opozycji do obozu centrowo-katolickiego.

Znacznym poparciem księży cieszyła się od 1890 roku „Gazeta Opolska”. Prasa była 
głównym narzędziem walki politycznej, duchowieństwo zaś starało się sprecyzować wy
magania stawiane pismom katolickim. Próbę formułowania postulatów i przyjęcia założeń 
partii Centrum podjął, założony przez grupę księży z Raciborza, „Kurier Górnośląski” 
(1893-1896), a później „Gazeta Katolicka” (1896-1910).

Wyciszając sprawy narodowe, żywiono przekonanie, że uda się uchronić górnośląskich 
katolików przed laicyzacją wpływami socjalistów i protestantów (co łączono z germaniza
cją). Tymczasem od 1891 roku na Śląsk docierała socjalistyczna „Gazeta Robotnicza” 
z Berlina, sprowadzano gazety z Wielkopolski, wzrastało „antycentrowe” nastawienie 
„Katolika”, mającego w 1893 roku już 20 tysięcy abonentów. Dlatego właśnie kardynał 
Kopp zdecydował się na wydawanie własnego pisma, którego pełna nazwa brzmiała „Po
słaniec Niedzielny dla Diecezyi Wrocławskiej” (w jego niemieckiej wersji „Katolisches 
Sonntagsblatt der Dioecese Bresłau”), cieszącego się poparciem większości duchowieństwa.

1 O antypolskiej postawie Koppa pisze: Adam Galos: Ludzie śląskiego Kościoła katolickiego. Pod red. Krystyna 
Mat wij owskiego, W rocław 1992, s. 57.

2 Szerzej tem at ten podejmuje: Joachim Giela: Śląsk a czynniki zewnętrzne w X IX -X X  wieku. Pod red. L. Smół
ki, W rocław 1992, s. 49-55.
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W zaistniałej sytuacji nie dziwił fakt, że kardynał Kopp w 1907 roku zakazał dalszego 
ukazywania się, wychodzącego od 1903 roku „Posłańca św. Franciszka”, będącego pier
wotną wersją „Głosu św. Franciszka”, jego zaś redaktora, o. Andrzeja Bolczyka, suspen- 
dował za drukowanie pisma bez zezwolenia3. Adresowany do społeczności tercjarskiej 
„Posłaniec...”, a od 1908 roku „Głos św. Franciszka” wyróżniał się na tle innych pism de- 
wocyjnych wychodzących w tym czasie na Śląsku (np. „Zdrowaś Maiya”, „Zwiastun Gór
nośląski”, „Żywot Panny Maryi”), operując bowiem jednym tylko symbolem integracji 
kulturowej, jakim była postać św. Franciszka, stworzył „dwujęzyczny” system, sformuło
wał dwa różne komunikaty adresowane do różnych grup. Pismo przeznaczone było dla ter- 
cjarzy III Zakonu św. Franciszka, z drugiej strony -  zawarte w nim teksty tworzyły podsta
wy tożsamości kulturowej dla wszystkich odbiorców. Jednocześnie pismo było istotnie 
dwujęzyczne: za pośrednictwem jednego systemu językowego, formułując dwa różne ko
munikaty, przekazywało dwa różne kody i odnosiło się do świadomości czytelników utoż
samiających się zarówno z polskością, jak i z niemieckością. O tę śląską tożsamość toczy 
się spór nierozwiązywalny. Nie można bowiem jednoznacznie określić motywacji politycz
nych wydawania od 1903 roku przez Ojców Franciszkanów pisma, w którym krążył jedy
nie -  „pierwiastek żywej wiary”, pisma, które nie było adresowane wprost ani do Polaków, 
ani do Niemców (wychodziła też niemieckojęzyczna wersja „Franziskusbote”, w 1936 roku 
zmieniono jego nazwę na „Franziskanische Leben”, natomiast w 1933 roku, na skutek 
wzmożenia aktywności „Franciszkańskiego Związku Młodzieży” ukazywał się dodatek 
„Franziskanische Jugend” już tylko w języku niemieckim), ale zawsze do ludu Górnoślą
skiego, a ściślej do czcicieli św. Franciszka na Śląsku.

Symbolika dewocyjna w „Glosie św. Franciszka” rozbudzała religijne emocje czytelników za 
pośrednictwem języka polskiego, który pełnił rolę wyznacznika tożsamości narodowej.

„Głos św. Franciszka”, przeznaczony dla Ślązaków polskich, redagowany byl przecież 
w języku polskim i wychodził w latach 1908-1938.

Pierwszy numer „Głosu” ukazał się w styczniu 1908 r. jako kontynuacja wydawanego 
przez Ojców Franciszkanów na Górze św. Anny w latach 1903-1907 „Posłańca św. Fran
ciszka”. Do 1912 r. pismem kierował O. Maurus Kluge, od 1912 do 1924 r. O. Franciszek 
Czech, od 1924 do 1926 r. O. Grzegorz Moczygęba i od 1927 do 1938 r. O. Fabian Giełnik. 
Redakcja „Głosu” pierwotnie również mieściła się na Górze św. Anny, jednakże O. Franci
szek Czech, wysyłany przez przełożonych do Prudnika i Wrocławia, zmienia! miejsce za
mieszkania, a wraz z nim zmieniał się też adres redakcyjny. „Głos” o formacie 18 x 12 cm 
(dwa pierwsze roczniki), później 21 x 18 cm, zawierał od 32 do 36 stron w zależności od 
sytuacji finansowej i wychodził w przybliżonym nakładzie 7 tysięcy egzemplarzy4. W pi
śmie umieszczano teksty katechizmowe i hagiograficzne, literaturę umoralniającą i dydak
tyczną, publicystykę ujętą w działy dla kobiet, mężczyzn i młodzieży, felietony i relacje 
z życia tercjarzy na Śląsku, wiadomości z życia Kościoła na świecie i w diecezji wrocław
skiej, nekrologi i reklamy, ogłoszenia i porady domowe. Rozpowszechniane było przez 
członków III Zakonu i docierało do wszystkich parafii, w któiych III Zakon rozwinął dzia
łalność. W 1926 roku Franciszkanie z Panewnik zaczęli wydawać własne pismo -  „Szkołę 
Seraficką”, zachowując kolejność roczników „Głosu”, natomiast w 1938 r. „Szkoła” po
wróciła do dawnej nazwy. Tak więc w 1938 roku Franciszkanie śląscy wydawali dwa różne 
pisma o tym samym tytule, stąd zapewne wynikają błędne informacje podane w bibliogra
fiach5. „Głos św. Franciszka” drukowany był najpierw w drukami Karola Miarki młodsze

3 O. Andrzej Bolczyk, od 1901 roku wydawca książek kalwaryjskieh z Góry św. Anny, do śmierci pozostał za
konnikiem Franciszkańskiej Prowincji św. Jadwigi.

4 W latach 30-tych nakład urósł do 10 tysięcy egzemplarzy.
5 Z Bibliografii polskich czasopism śląskich do 1939 r., jak  również z danych znajdujących się w Wyższym Se

minarium Duchowym 0 .0 .  Franciszkanów we Wrocławiu wynika, że w latach 1903-1939 Franciszkanie wyda-
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go w Mikołowie, od 1912 r. w drukami „Schlesische Volkszeitung” we Wrocławiu, a od 
kwietnia 1923 r. w Wydawnictwie św. Antoniego we Wrocławiu przy klasztorze Francisz
kanów na Karłowicach.

W ów miesięcznik, poświęcony głównie tematyce franciszkańskiej zostały wpisane por
trety mieszkańców wsi opolskich, Gliwic, Raciborza i okolic Góry św. Anny, a wraz z nimi 
wszystko, co swoim tercjarstwem wnieśli do kultury śląskiej. Franciszkanie przy każdym 
swoim klasztorze na Śląsku prowadzili duszpasterstwo zarówno dla Ślązaków polskich, jak 
i niemieckich, prowadzili rekolekcje, misje, dni skupienia dla obu grap językowych, zaś 
w Wyższym Seminarium we Wrocławiu na Karłowicach uczono języka polskiego jeszcze 
do 1940 r. Zakonnicy Śląskiej Prowincji św. Jadwigi, w większości, byli z pochodzenia 
Niemcami, z drugiej zaś strony -  istnienie Wydawnictwa św. Antoniego, w którym druko
wano książki, modlitewniki, broszury religijne w języku polskim (reklamy tychże druków 
zamieszcza niemalże każdy numer „Głosu” na okładce) świadczy o uświadomieniu sobie 
niezwykłego posłannictwa, niezależnego od tożsamości narodowej zakonników: by trafić 
do śląskiego ludu w jego ojczystym języku, wykazując tym samym zrozumienie dla zjawi
ska, jakim jest syndrom naszej ziemi, naszej kultury, naszego języka -  naszej czyli śląskiej 
ziemi, śląskiej kultury wyartykułowanej w języku polskim. Niejednokrotnie takie dwuję
zyczne i dwunarodowościowe duszpasterzowanie integrowało przestrzeń terytorialną w jedno
litą, duchową przestrzeń wspólnoty tercjarskiej. Zwrot nie tyle ku polskości, co ku polskiej 
świadomości politycznej, nastąpił w „Glosie” po 1918 roku, kiedy Polska zaistniała jako 
państwo, a część Śląska została do Polski włączona. Nie znajdziemy tam jednak śladu agi
tacji politycznej, ani żadnej notatki na temat plebiscytów czy powstań śląskich. W 1921 r., 
w reportażu pt. Szczęśliwy dzień. Odwiedziny domów tercjarskich można przeczytać:

„Podobał mi się w tym kółku rodzinnym ojciec-dziadek, typowa postać z fajeczką 
w ustach, rodem z Alzacji, źle mówiący po polsku, ale kochający snać już zagon i obyczaj 
polski” (GF 1921, s. 115)6, natomiast rocznik 1925 wypełniony jest poezją polskich ro
mantyków: Ujejskiego i Lenartowicza, pierwszą zaś stronę każdego numeru wypełnia naj
częściej wiersz ks. Konstantego Damrota. „Głos św. Franciszka” miał swój własny, kazno
dziejski styl uprawiania polityki. Podczas I wojny światowej w cyklu Obrazków z wojny 
spotyka się informacje pozwalające na identyfikacje narodowościowe:

O. Euzebiusz Huchracki -  jako  proboszcz wojskowy, już  od samego początku wojny bardzo gorliwie pracuje 
dla żołnierzy naszych, zwłaszcza polskich na froncie wschodnim w Rosji (GF 1916, s. 185)

Jednakże w rocznikach 1918 i 1919 nie znajdziemy ani jednego zdania na temat odzy
skania przez Polskę niepodległości. Natomiast znajdują się tam przerażające relacje z „rzezi 
chrześcijan w Persyi” oraz parafrazy tekstów biblijnych, będące profetyczną wizją Apoka
lipsy.

Po 1918 r. działalność niektórych tytułów katolickich została zawieszona z powodu po
głębiającego się kryzysu ekonomicznego, którego skutki odczuli także Ojcowie Francisz
kanie. W 1920 roku „Głos” pisał:

wali właściwie trzy różne pisma: od 1903 r. „Posłańca św. Franciszka”, który w 1908 r. zmienił nazwę na „Głos 
św. Franciszka” (Bibliografiapolskich czasopism śląskich podaje, że zmiana tytułu nastąpiła w 1907 roku, jednak
że wszystkie numery „Głosu św. Franciszka” z 1908 r. oznaczone są jako rocznik pierwszy) oraz od 1926 r. 
„Szkołę Seraficką. M iesięcznik dla Tercjarzy Franciszkańskiego Związku Misyjnego i Pobożnego Stowarzyszenia 
ku czci św. Antoniego”, który w 1938 r. zmienił tytuł również na „Głos św. Franciszka”, jednakże z redakcją 
m ieszczącą się nie na  Górze św. Anny, lecz w Panewnikach. Bibliografia polskich czasopism śląskich podaje, że 
redaktorem „Szkoły Serafickiej” był O. Bernard Grzyśka, natomiast Bibliografia katolickich czasopism religijnych 
w Polsce (1918-1944) podaje, że redaktorem był O. Grzegorz Moczygęba, który po podziale Śląska w 1921 r. 
przeszedł do Prowincji św. Jadwigi (klasztor w Panewnikach należał już do Prowincji W niebowzięcia Najświęt
szej Marii Panny) i był redaktorem „Głosu św. Franciszka” z Góry św. Anny.

6 Skrótem GF oznaczono roczniki „Głosu św. Franciszka” .
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Nie! Nigdy a nigdy nie pozwolimy, żeby nasz „Głos” przestał wychodzić! Chcemy go trzymać i wspierać, że
by w nawałności czasu okropnego nie stać się, jak  tyle innych potrzebnych pism, łupem fal nań uderzających

(GF 1920, s. 230)

W latach 1922-23 pojawiły się jednak nowe tytuły, jak na przykład „Skarb rodzinny” 
i „Dzwonek Maryi”. W miejsce przeniesionych do Katowic „Wiadomości Misyjnych” po
jawiła się wrocławska „Misja Światowa Kościoła Katolickiego” . Kardynał Adolf Bertram 
wobec prasy katolickiej zachowywał postawę ostrożną i krytyczną, co szczególnie dotknęło 
przedstawicieli Centrum. W 1931 roku został zlikwidowany wielce zasłużony „Katolik”, 
którego tradycję miały przejąć „Nowiny” z Opola i „Niedziela Katolicka”. „Głos św. Fran
ciszka” przestał się ukazywać od grudnia 1938 r.7

Przez niemal 30 lat ukazywania się, „Głos” był jednak pismem niezwykłym, nie tylko ze 
względu na wartości, które przekazywał, lecz przede wszystkim na uprawiany tam styl 
dialogu z odbiorcą -  nierzadko współautorem pisma. Przykładem nawiązania, utrzymanego 
w refleksyjnej tonacji, duchowego kontaktu z czytelnikiem może być felieton pt. Ojca Re
daktora sny noworoczne'.

„I tam, w majestatycznym klasztorze franciszkańskim, który tak wspaniale nad przyle
głymi chatami wiejskimi góruje, już dość od trzech godzin panuje cisza jak na cmentarzu. 
Och, kiedyż to już tam one ostatnie postacie zakapturzonych mnichów, od nabożnej mo
dlitwy wracając, cichuteńko, jak nocne widma były przenikły! Ale u Ojca Redaktora jesz
cze się świeci! Zegar z pobliskiej wieży klasztornej trzy kwadranse w nowym dniu i roku 
już odbił. Ojciec Redaktor siedzi jeszcze przy swoim biurku i pisze. Tak, teraz jeszcze kilka 
słów, kilka rządków, a ukończy ten koniecznie potrzebny artykuł, potem jeszcze załatwi tę 
i ową korespondencję i... i... W tym momencie wypada mu piórko ze śpiącej ręki i... ja 
kieś tam figlarne duchy oczy zasypują mu makiem [...]. Straszne go trapią sny [...]. Za 
chwilę widzi przed sobą ogromną księgę z napisem Sprawa Głosu św. Franciszka, którą ja 
kieś niewidzialne ręce trzymają. Niemało się przeląkł, gdy ujrzał ten jasnymi i przerażają
cymi literami wypisany tytuł. Niewidzialne ręce poczęły przewracać karty tej księgi. Wi
dział z kolei liczby 1908, 1909, 1910 itd.” Poniżej, niezwykle konfesyjne wyznanie świad
czy o tym, jak bardzo ojciec redaktor (Grzegorz Moczygęba) przejmował się jakimikolwiek 
niedociągnięciami pisma:

Były tam  pod przeróżnymi tytułami wypisane wszystkie niedostateczności i niedoskonałości, wszystko, 
w czym „Głos” dotychczas nie dopisywał. Dopiekało mi to bardzo i było to jakby m ęką czyśćcową, gdym 
jeszcze raz oglądać musiał wszystkie błędy odnoszące się do polszczyzny, do języka polskiego i pisowni pol
skiej, wszystkie pomyłki drukarskie i błędy zecerów. Męczyło mnie też bardzo i to, iż „Głos św. Franciszka” 
nie zawsze na czas wyszedł z druku, iż wbrew najlepszej woli nie dopisywał jeszcze we wszystkim domaga
niom czasu teraźniejszego, iż za mało uchwyciło się w nim potrzeby chwili bieżącej.[ ...]. Nie mniej wstydzi
łem się na widok nieładu wśród artykułów wśród roku nieukończonych, na widok artykułów przedrukowa
nych bez podania źródeł, z których je  wzięto. [...]  Redaktor jest od tego, aby pochwytać wszystkie baty kry
tyków upoważnionych i nieupoważnionych, i za grzechy swoich współpracowników wysiedzieć w więzieniu! 
Więc siedziałem aż odpokutowałem, aż przyszedł czas mego wybawienia. Nie wiem jako, ale naraz znajdo
wałem się w rodzaju redaktorskiego nieba. (GF 1925, s. 32)

W sferach „redaktorskiego nieba” funkcjonowały wszystkie struktury nadawczo -  od
biorcze pisma, do nieba też miała czytelników zaprowadzić jego lektura. Sama dewocyj- 
ność „Głosu” stanowiła o tym, że pismo angażowało się w określony system myślenia
o kulturze, przywołujący wizję zwycięstwa ponadczasowych idei chrześcijaństwa. Teksty

7 Jak pisze Leonard Smółka, w 1934, od momentu wejścia w życie ustawy prasowej, na mocy której dzienni
karz musiał uzyskać zapis od listy zawodowej, co dotyczyło przede wszystkim prasy mniejszości narodowych 
„lukę w ukazywaniu się gazet Związku Polaków w Niemczech wypełniły gazety polskie, nie podporządkowane 
naczelnej organizacji: Katowicka Polonia i religijna prasa polska wydawana przez kościelno-zakonne czynniki 
niemieckie (Posłaniec Niedzielny i Glos iw. Franciszka)”. W: L. Smółka, Prasa polska na Śląsku Opolskim 1922- 
1939, Warszawa 1976, s. 51.
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prozatorskie z „Głosu” (w tym rozmyślania i nauki, opowiadania egzemplame, powieści 
i legendy) mieszczą się w granicach ustalonego paradygmatu, opartego na określonym ro
dzaju perswazji: potępieńczej lub zbawczej, dokonującej się zarówno w warstwie języko
wej, jak fabularnej. Tak więc czytelnik od razu zostaje wprowadzony w kontekst realiów 
franciszkańskich; fabuła jest wpisana najczęściej w przestrzeń franciszkańskiego klasztoru 
i franciszkańskiej legendy, bohaterem jest franciszkański zakonnik, zaś tematem -  tercjar- 
skie i kapłańskie powołanie, które spośród wartości apoteozowanych wysuwa się na plan 
pierwszy. W „Głosie św. Franciszka” kaznodziejstwo wyznacza szczególną dyrektywę or
ganizującą intencjonalny wymiar pisma, jest szczególną literacką amboną z której najważ
niejsze kazanie wygłasza sam św. Franciszek.

Pierwszy numer pisma otwiera wezwanie:
W imię Jezusa, ma głos tego pisemka miesięcznego dojść do wszystkich tercjarzy. Głos św. Franciszka ma 
dzieci św. Franciszka z Trzeciego Zakonu pouczać i wzmacniać w dążeniu do cnoty i doskonałości, ma im 
objaśniać regułę, ma im naśladowania godne przykłady podawać, aby ich uczynić prawdziwymi chrześcija
nami i prawdziwymi dziećmi świętego Ojca. (GF 1908, s. 2)

Tak więc na kartach śląskiego pisemka religijnego, zaangażowanie wartości estetycznych 
w powinność eksplikowania wartości moralnych zostało wyrażone językiem kaznodziej
skiej stylistyki. Podstawą dla sformułowania estetycznych wyznaczników treści -  tzn. okre
ślenia tej konkretyzacji estetycznej, jaką jest temat św. Franciszka, stały się teksty źródło
we, przede wszystkim Kwiatki św. Franciszka. Większość tekstów literackich z „Głosu” 
stanowiła rodzimą produkcję śląskich Franciszkanów lub tercjarzy. Pod względem gatun
kowym utrzymane w konwencji legendy, utwory te są również nacechowane perswazyjnie. 
Niektóre z nich powielają motywy Kwiatków, jak na przykład oryginalna i efektowna po
etycko, wierszowana przypowieść Święty Franciszek i wilk z Giibbio. Ów wiersz, drukowa
ny w 1908 roku, nie podpisany, utrzymany w konwencji stylistycznej przypominającej 
fragmentami Kantatę św. Franciszka z Asyżu Syrokomli, wpisuje się w kanon XIX- 
-wiecznej poezji romantyków. Literatura z „Głosu” była zaangażowana w służbę idei. 
Mniej lub bardziej wartościowe artystycznie teksty w każdym przypadku służyły przeka
zywaniu prawd formułowanych przez instytucję Kościoła. Stanowiły medium narzucające 
perswazyjnie system katolickich wartości moralnych. W wielu wypadkach środki perswazji 
ujawniały się w utożsamianiu rzeczywistości literackiej z tym światem wartości, z którym 
identyfikował się adresat; wszak bohaterami zamieszczonych w „Głosie” legend hagiogra- 
ficznych byli święci -  tercjarze III Zakonu, tercjarstwo zaś urastało tu do wyznacznika dro
gi do doskonałości:

Święty tercjarz Elzear dziwne posiadał męstwo i wielką cierpliwość we wszystkich okolicznościach życia, tak 
że go nikt nigdy gniewającego nie widział. We wszystkich prześladowaniach, oszczerstwach i szyderstwach 
święty hrabia cierpiał i milczał. Święta jego dziewicza żona Delfina miała dość często sposobność podziwiać 
ow ą niezwyciężoną cierpliwość swego świętego męża. Razu pewnego więc zapytała go, ja k  może na te 
wszystkie szyderstwa i oszczerstwa swych niegodziwych wrogów tak cierpliwie milczeć i owe wszystkie 
zniewagi tak spokojnie ja k  posąg znosić, św. Elzear odrzekł: Kochana Delfino, powiedz sama, co mi gniew 
pomoże? Gniewem ani wrogom swoim, ani sobie nie pomogę. Obmyślałem sobie przeto inny środek [...]  Ile 
razy mnie kto skrzywdzi, znieważy lub obrazi -  wyobrażam sobie natychmiast. Zbawiciela, ja k  stoi przed Pi
łatem, od fałszywych świadków oskarżony, od żołnierzy znieważony i od niewdzięcznych Żydów wyszydzo
ny i wyśmiany [...]  (GF 1908, s. 157)

Legendy hagiograficzne z „Głosu” w znacznej mierze powielały wzorce tekstów składa
jących się na olbrzymią serię francuskiej „Bibliotheąue Bleue”8. Jednakże zapewne były 
niejako „transponowane” do wymogów czytelniczych śląskiego tercjarza. Tak więc bohate

8 Temat historii XIX-wiecznych legend hagiograficznych podejmuje Tadeusz Żabski: Rom ans religijny X IX  
wieku. W: Literatura i kultura popularna. Pod red. J. Kolbuszewskiego i T. Żabskiego, Wrocław 1991, t. 1, s. 43. 
Zob. też T. Żabski: Proza jarm arczna X IX  w. Wrocław 1993.
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rowie legend hagiograficznych uosabiali cechy prostego, skromnego, niczym nie wyróż
niającego się człowieka, budując tym samym istotę przesłania, głoszącego, że każdy może 
być świętym. Nie umierali pompatycznie za wiarę i ojczyznę, lecz bez większego patosu, 
w pokorze wykonując swoje obowiązki, służyli Bogu i ludziom. Niejednokrotnie, opowia
dania hagiograficzne, zawierały cechy charakterystyczne XIX wiecznego romansu religij
nego. Tak dzieje się na przykład w opowieści o Agnieszce, siostrze św. Klary, która uciekła 
z domu, by śladami św. Franciszka i swojej siostry oddać się Bogu w zakonie klarysek:

W ierność jej dla głosu powołania miała jeszcze przebyć ciężką próbę. Nazajutrz po tej ucieczce z domu, dwu
nastu mężczyzn, należących do rodziny, przybiegło do klasztoru. Nie próbują ju ż  namawiać Klary, bo się 
przedtem przekonali, że to rzecz daremna, zwrócili się wprost do Agnieszki, pytając: A ty, po coś tu przyszła? 
Wracaj z nami do domu. Agnieszka odmówiła. W tedy rzucono się na nią. Posypały się uderzenia pięścią, ko
pania, popychania, ciągnięto ją  za włosy, wreszcie któryś z napastników chwycił oporną panienkę w ramiona 
i wyniósł za mury klasztoru. Ciągnięto ją  dalej po kamienistej ścieżce ku miastu, a strzępki odarte przy tym 
z je j sukien i pasma włosów, znaczyły drogę. Klara tymczasem ze łzami błagała Boga o stałość dla siostry, 
wzywała Jego wszechmocy przeciw gwałtowności ludzkiej. Modlitwa ta została wysłuchana. Nagle, cudem 
Bożym, ciało Agnieszki stało się tak ciężkie, że żadna siła nie mogła go dalej poruszyć. Stało się to w tej 
chwili, gdy chciano ją  przenieść przez strumyk. Zdziwili się napastnicy. Niektórzy żartowali: «najadła się 
ołowiu». Stryj zaś świętej, rycerz Monaldo, dobył miecza, aby nim przebić bratankę. Zaledwie jednak pod
niósł rękę, opadła mu z nagłego i silnego bólu, który mu później długo jeszcze dokuczał. W alka przedłużała 
się, a  tymczasem nadeszła św. Klara i uprosiła krewnych, żeby się oddalili, zostawiają Agnieszkę leżącą na 
ziemi i ledwie żywą. Wkrótce potem św. Franciszek odwiedził obie siostry i oblekł mężną 16-letnią dzie
weczkę w szatę zakonną [...] (GF 1920, s. 68)

Zamiar przebicia mieczem Agnieszki budzi element grozy, cud przeobrażenia się jej ciała 
w niemożliwy do udźwignięcia dla dwunastu mężczyzn ciężar tworzy aurę świętości, histo
ria jednak kończy się bez dodatkowej egzaltacji -  w klasztorze. W innej wersji legenda 
opowiada o tym, jak to dwunastu mężczyzn (w tym narzeczony Agnieszki) chciało się we
drzeć siłą do klasztoru, by porwać pannę, dlatego św. Klara położyła się na progu, żeby 
uniemożliwić im wejście, oni zaś zostali unieruchomieni zesłanym z mocy niebios parali
żem, nie mogli więc postąpić naprzód.

Problem martyrologii w legendach hagiograficznych również odbiega od ustalonych 
konwencji -  znaczna część tekstów z „Głosu” pokazuje świętych, dla których śmierć nie 
tyle pośredniczy w dochodzeniu do świętości, ile jest jej naturalnym potwierdzeniem.

O zamierzonej przez autorów pisma wiaiygodności, świadczy występowanie stosunkowo 
niewielkiej ilości tekstów apokryficznych o życiu św. Rodziny, Matki Boskiej i Jezusa. Działo 
się tak zapewne dlatego, że apokryfy nie zawsze były tolerowane przez Kościół, a jeśli były, to 
po skorygowaniu błędów i „niepewnych” faktów. Teksty apokryficzne w „Głosie św. Francisz
ka” zostały więc przekształcone z konwencji literackiej na kaznodziejską narrator nie tyle opo
wiadający, ile komentujący treść zdarzeń, formułował od razu wykładnię moralną:

Święty Józef nie był bogatym, nie opływał w dostatki, ale też tego wcale nie pragnął [...]. Miły Tercjarzu! 
Synu lub Córko wielkiego Ubogiego z Asyżu św. Franciszka! Naśladuj św. Józefa w tej cnocie chrześcijań
skiego zadowOlenia![...]. Najświętsza Matka Boska uważała swego męża, Józefa, za to, czym z woli Bożej 
był, tj. za głowę rodziny, szanowała go, kochała, obchodziła się z nim uprzejmie ze współczuciem. Tak była z nim 
jedno serce i jedną duszą. W cichym domku nazaretańskim kwitnął pokój domowy. Jest to prawda, że nie 
każda żona ma takiego świętego męża, jakim  był św. Józef. Niejeden mąż jest zresztą zupełnym przeciwień
stwem św. Józefa. Ale trzeba jednak powiedzieć, że niezgoda w małżeństwie pochodzi stąd, że też niewiasta jest zu
pełnym przeciwieństwem Najśw. Marii Panny Gdy Matka Boska potrzebowała pomocy Jezusa w zatrudnie
niach domowych, albo św. Józef w swej pracy; dość było skinąć okiem, wskazać palcem, a  Jezus porzuca wszystko, 
czym był właśnie zajęty, idzie i robi z ochotą, czego życzono [...]. Ojcze! Matko! Dzieci! Wstąpcie często w  duchu 
z uczciwością do domku nazareńskiego, a przyglądajcie się pobożnie tym Najświętszym osobom, aby też i wasza 
rodzina, o ile od was zależy, podobna się stała do Najświętszej Rodziny w Nazarecie. (GF 1926, s. 193)

Elementy apokryfu zostały tu wykorzystane i przekształcone w fimkcje perswazyjne. Nie 
zawsze jednak sięga to tak dramatycznie w warstwę samego języka. W opowieści o wnie
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bowzięciu Matki Bożej, przesłanie dydaktyczne, mające na celu postawienie czytelnika 
w stan refleksji, wypowiedziane zostało na końcu:

W tejże chwili duchy niebieskie wśród srebrzystych blasków niebieskiej krainy, poczęły zbierać wonne 
kwiaty na wieńce -  inne, całe snopy dźwigając rajskiego kwiecia, by drogę słać nimi swej Pani i Królowej, 
spłynęły z fa lą  srebrzystych obłoków i z cudną harmonią pieśni na dolinę Józafatową, gdzie podniesiona i złą
czona na powrót ze świętym ciałem dusza Marii, ręką Syna swego uniosła się, wsparta na jego ramieniu do 
przybytków chwały [...]  na tę pamiątkę radości anielskiej i naszej, w dzień Wniebowzięcia, kapłani święcą 
u stóp ołtarza Marii kwiaty i wonne zioła z kłosami zbóż, podnosząc myśli i serca nasze ku tej radosnej chwi
li, w której Niepokalana Panienka Maria, z duszą i ciałem wzięta jest do nieba, aby tam, u stóp tronu Bożego, 
była nam Orędowniczką, Królową i Matką Miłosierdzia. (GF 1922, s. 146)

W większości przypadków filozoficzne i filologiczne „egzegezy” naiwnych tekstów 
przedstawiających banalny świat rzeczywistości, z którą współczesny czytelnik się już nie 
utożsamią wydają się trywialne. W dodatku, ów mityczny wzorzec franciszkański, sfor
mułowany w dewocyjnej stylistyce, sprawia wrażenie sztucznego, udawanego i przydatne
go wyłącznie dla przekazania określonej perswazji, co stawia tę literaturę w niższym wy
miarze wartościowania, jednakże sam przedmiot mitu -  św. Franciszek, łącząc w sobie za
równo element „prawdziwości”, jak „cudowności”, pod tym względem nobilituje te utwory, 
sprawiając, że one wciąż mogą funkcjonować w obiegu popularnym i nigdy nie zdezaktu
alizują się do końca.

Najważniejszymi współtwórcami „Głosu” byli nierzadko anonimowi, występujący pod 
pseudonimami lub kryptonimami odbiorcy pisma, którzy drukowanie własnych tekstów 
uważali nie tylko za przyjemność i powód do dumy, ale także za chrześcijański i tercjarski 
obowiązek. W kontekście istnienia ładnej, aczkolwiek amatorskiej twórczości ludowej i tercjar- 
skiej, niezwykłym wydarzeniem staje się umieszczenie w „Głosie” utworów polskich poetów, 
których religijne wyznania poetyckie Franciszkanie eksponowali na naczelnym miejscu.

Chwalono się także przynależnością do III Zakonu uznanych artystów, na przykład Jacka 
Malczewskiego, gdy w 1930 r. relacjonowano jego pogrzeb, informując, że kazał się po
chować w tercjarskim habicie. Drukowano teksty kolęd Karpińskiego i Lenartowicza. Oda 
do młodości pojawiła się w 1918 r., ale nie została podpisana nazwiskiem Mickiewicza, 
bardziej wyeksponowano wiersz Młodości moja Ujejskiego (jednak już w 1923 r.). Wiersze 
ks. Konstatntego Damrota pojawiały się z okazji niecodziennych okoliczności historycz
nych. Wiersz Nasz oręż wydrukowano w 1922 r., po zakończeniu powstania, natomiast po
pularną Pieśń do św. Anny -  z okazji odwiedzin kard. A. Bertrama na Górze św. Anny.

Duszpasterska orientacja periodyków religijnych odgrywała ważną rolę przy konstruowaniu 
katolickiego wzorca edukacji patriotycznej. Wychowując czytelników, wykorzystywano pro
blematykę religijną z uwagi na jej wszechstronność i możliwości wydobycia przeżyć emocjo
nalnych. Żywoty świętych rozpowszechniały edukację w zakresie historii i kultury europejskiej. 
Wykorzystywana tematyka religijna stawała się płaszczyzną wiążącą czytelnika z życiem Ko
ścioła lokalnego. Poprzez relacje z rekolekcji, obchodów patronalnych świąt i odpustów, można 
było zapoznać czytelnika z wieloma aspektami życia religijno-społecznego. Tradycyjna spo
łeczność wiejska na Śląsku była silnie zintegrowana w poczuciu własnej odrębności, a więc tak
że w utożsamianiu katolicyzmu ze swojskością i polskością. W zbiorowym manifestowaniu na 
zewnątrz form pobożności i przywiązania do Kościoła, podkreślano jednak głęboką tolerancję:

Po zakończeniu nabożeństwa, odbyła się na polu przed kościołem zabawa dla wszystkich: iluminacja, huk moździe
rzy, muzyka, z czego się wszyscy widocznie ucieszyli, a nawet stare mateczki, które takich rzeczy dziwnych jeszcze 
nigdy nie widziały. Dzień św. Franciszka obchodzono znowu uroczyście z niemieckim i polskim nabożeństwem, 
przy których Wiel. ks. Proboszcz Dombek po niemiecku, a Wiel. ks. Cybula po polsku wygłosił kazanie. Z nieszpo
rami uroczystymi zakończył się dzień, który nam długo w pamięci zostanie. (GF 1921, s. 73)

Dużą rolę w integrowaniu społeczności tercjarskiej odgrywały tradycje wspólnego piel
grzymowania do różnych ośrodków kultu religijnego, przede wszystkim na Górę św. Anny,
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gdzie mieściła się pierwsza redakcja „Głosu św. Franciszka”. Góra św. Anny stała się cen
trum kultury pogranicza, które -  choć trudne do zdefiniowania -  mogło być jednak punk
tem wyjścia dla ukształtowania przestrzeni, w której mieszkańcy sąsiadujących ze sobą re
gionów Europy spotykali się i porozumiewali między sobą. Udawało się tam Franciszka
nom łączyć świat wartości „pogranicznych”, ta święta góra była bowiem wyznacznikiem 
drogi do nieba:

Ta góra święta, w obszernej okolicy daleko widziana, spokojnie się wznosi nad płaskim, równym krajem jak  
wymowne godło wskazujące na Niebo, podnoszące serce w górę ku Bogu... jak  radośnie spoczywa oko z da
leka przy pięknym powietrzu na tej świętej górze, jak  silnie ciągnie każdego katolika na tę św iętą górę, tego 
wymownego świadka naszej starej, katolickiej wiary, tam, gdzie ojcowie, pradziady i przodkowie nasi świętą 
sw ą wiarę wyznawali, w niej się wzmacniali, tam, gdzie tyle łask, tyle ulgi i pocieszenia w smutkach swoich 
czerpali i doznali. (GF 1923, s. 45)

Powszechnie, pojęcie dewocyjności łączy się z tiywiałnością, kiczem i duchowym in
fantylizmem. „Głos św. Franciszka”, wpisując się w poczet czasopiśmiennictwa dewocyj- 
nego, pozbawiony był „pobożnych wrzasków”, grafomanii, czy literackiego kiczu. Prezen
tuje natomiast, ustalone w tradycji przekazywania franciszkańskiego toposu, schematyczne 
konwencje eksponowania tej duchowości, pokazując społeczne posłannictwo zakonników 
śląskiej Prowincji św. Jadwigi, energicznych duszpasterzy organizujących rekolekcje 
i spotkania dla młodzieży, rozwijających działalność wydawniczą na Górze św. Anny, pro
pagujących zakładanie przy kościołach klubów parafialnych, misjonarzy ginących bez wie
ści na Syberii, ewangelizatorów w Chinach, Japonii i na Sachalinie, a przede wszystkim -  
opiekunów powierzonej im społeczności, poważnie traktujących najdrobniejszy problem 
każdego tercjarza.

„Głos św. Franciszka”, w konfrontacji z innymi pismami dewocyjnymi, jest wyjątkowy, 
bo tętni życiem parafii franciszkańskiej, bo emanuje z niego autentyzm przeżyć tercjarskich 
jubileuszy, pogrzebów, wizytacji biskupich. Chodziło bowiem o integrację społeczności 
wyznającej te same wartości, współtworzącej ziemską i duchową kulturę swojego regionu.
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W s p ó ł p r a c a  G u s t a w a  M o r c i n k a  
z „ M i e s i ę c z n i k i e m  P e d a g o g i c z n y m ” w l a t a c h  1 9 2 4 - 1 9 3 8

„Miesięcznik Pedagogiczny”, wychodzący w Cieszynie w latach 1892-1938, organ 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w województwie śląskim „był pochodnią nauki i oświaty 
dla nauczycieli polskich z tej i tamtej strony Olzy” -  tak w dniu jubileuszu 40-lecia pisma, 
w swoim wystąpieniu okolicznościowym oznajmił emerytowany nauczyciel, kierownik 
szkoły w Nawsiu, „zasłużony około rozwoju szkolnictwa polskiego na Śląsku”, Józef Famy1.

W swoich kilkudziesięcioletnich dziejach „Miesięcznik...” zasłużył się wielce, przede 
wszystkim w dziele odrodzenia narodowego na Śląsku, gdyż „zastępy nauczycielstwa, co 
go czytały, walnie przysłużyły się rozkrzewieniu wśród ludu śląskiego kultury polskiej, tra
dycji polskich i polskiej myśli państwowo-twórczej” -  napisał w 1932 roku, w depeszy 
gratulacyjnej, dr Roman Dyboski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, któ
ry wspomnienia swoje z Cieszyna łączył m.in. z zasłużonym pismem, jednym z najstar
szych organów myśli wychowawczej na ziemiach polskich2.

Misja, jaką „Miesięcznik...” spełniał, mogła się rozwijać dzięki ofiarnej pracy ludzi 
redagujących go; nauczycieli-publicystów wspierających go w „idei służenia szkole 
polskiej”, szkole, która miała własną tradycję i doświadczenia, a dążenia na tych pod
stawach oparte korzystnie współdziałały z ogólnopolskim ruchem zmierzającym do 
zbudowania wzorowej szkoły powszechnej. Autorami publikowanych w „Miesięczni
ku. . .” artykułów byli głównie nauczyciele szkół ludowych, wydziałowych, gimnazjów, 
przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Tym sposobem mógł „M iesięcznik...” 
realizować potrzebę zabezpieczenia kanonu wartości w służbie nauczycielskiej -  pod
stawowych, zapewniających jej trwanie i rozwój. Tematy podejmowane i rozwijane w „Mie
sięczniku...”, oceniane obecnie już z perspektywy znacznego upływu czasu, ukazują 
nam stan świadomości dydaktycznej nauczycieli końca XIX wieku i na początku XX 
wieku, sprawy, jakimi środowisko nauczycielskie wtedy żyło, problemy relacji między 
różnymi przedmiotami nauki szkolnej a sytuacją doktrynalną w pedagogice; czyli 
w dostępnym nam dziś, retrospektywnym przeglądzie ukazują się realia pracy szkoły 
na Śląsku Cieszyńskim.

Silnie motywowana emocjonalnie jest na łamach „Miesięcznika...” publicystyka Gusta
wa Morcinka -  nauczyciela i pedagoga, społecznika i publicysty, pisarza. „Spod jego pióra”
-  czytamy w biografii o nim -  „zaczęła wychodzić publicystyka bardzo wartościowa, która 
i tematycznie i warsztatowo wyprzedzała powstanie większych utworów fabularnych, 
przygotowując do nich materiały”3.

Przypomnijmy, że nauczycielem został Gustaw Morcinek już znacznie wcześniej, długo 
jeszcze przed nawiązaniem w 1924 r. współpracy z „Miesięcznikiem...”, bo „17 czerwca 
1915 roku po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Białej uznano go za zdolnego

1 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1932, nr 3, s. 84-89.
1 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1932, nr 3, s. 87-88.
3 Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Pisarski zakon. Biografia Gustawa Morcinka. Opole 1988, s. 53.
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do pełnienia obowiązków nauczycielskich w charakterze tymczasowego młodszego na
uczyciela w publicznych szkołach ludowych z polskim językiem wykładowym”4. Już od 
1 września 1915 r. podjął obowiązki nauczyciela w Szkole Ludowej w Pruchnej, od 16 
października tego samego roku został przeniesiony do Szkoły Ludowej w Ligocie koło 
Biełska. Po niecałym roku został zmobilizowany do armii austriacko-węgierskiej, służył 
w wojsku 3 lata, tj. od sierpnia 1916 roku do października 1919 roku. Po latach przerwy 
został od października 1919 r. nauczycielem prowizorycznym w pięcioklasowej Szkole Lu
dowej w Skoczowie. Okazuje się, że i tym razem na krótko, bowiem w okresie plebiscyto
wym na Śląsku Cieszyńskim został urlopowany i dopiero od 1 września 1922 roku wrócił 
na stałe do wykonywania zawodu nauczycielskiego w Szkole Wydziałowej w Skoczowie. 
Zawodowe obowiązki pełnił do wybuchu wojny w 1939 roku, w latach 30-tych korzystał 
z urlopów zdrowotnych i naukowych oraz tymczasowych zniżek godzin. Po wojnie, po 
powrocie do kraju w 1946 roku, do zawodu nauczyciela już nie wrócił.

Łącznie na łamach „Miesięcznika...” znajduje się 16 różnych artykułów Morcinka. 
Napisał je w latach 1924-1938. Tę wieloletnią współpracę z pismem zaczął artykułami, 
w których jako czynny zawodowo nauczyciel czuł się powołany do publicznego wystą
pienia w obronie „duszy i intelektu polskiego dziecka”, apelował do programistów edu
kacji o przedmiotowe traktowanie dziecka w systemie szkolnym, postulował zmiany pro
gramowe w treściach kształcenia humanistycznego, domagał się opracowania nowych 
podręczników szkolnych, głównie nowych „wypisów” do nauki języka polskiego, chciał 
literatury zgodnej z potrzebami i zainteresowaniami dziecka i podniesienia jej na wyższy 
poziom, wytykał zaniedbania w zakresie wychowania estetycznego i społecznego, doma
gał się traktowania doświadczenia estetycznego jako elementarnej części doświadczenia 
ogólnego.

Z „Miesięcznika...” uczynił Morcinek trybunę swoich wystąpień, to „z niej” nawoływał 
do zmian, składał sprawozdania z tych, które się powiodły, snuł wizję szkoły, dziś powie
my, że o antropocentryczno-kulturowym modelu kształcenia i wychowania. Na 15 lat zwią
zał się Morcinek z „Miesięcznikiem...”, w publicystyce tej można wyodrębnić dwa okresy: 
I -  stanowią artykuły (10) z łat 1924-1927, II -  stanowią artykuły (6) z lat 1930-1938.
I okres -  wzrostu, II okres -  spadku, ale tylko w kontekście „Miesięcznika...”, bo przecież 
Morcinek coraz intensywniej współpracował z innymi pismami -  tak lokalnymi jak i ogól
nokrajowymi, a przede wszystkim „stawał się” pisarzem dla dzieci i młodzieży.

W publicystyce z I okresu znajdujemy o treści pedagogicznej i dydaktycznej, napędzane 
osobistym doświadczeniem i zaangażowaniem stanowiły wsparcie dla „Miesięcznika...” 
w walce o nową szkołę. To właśnie z osobistych doświadczeń -  nauczania 3 przedmiotów: 
języka polskiego, historii Śląska i wychowania społecznego czerpał Morcinek pewność, że 
nauczane przedmioty mogą tworzyć solidną płaszczyznę inicjacji dzieci i młodzieży w krąg 
całej kultury narodowej.

Grupę artykułów Morcinka o treści psychologiczno-pedagogicznej i dydaktycznej otwiera 
tekst Znaczenie biblioteki szkolnej dla młodzieży. Morcinek prowadził bibliotekę szkolną oraz 
bibliotekę koła macierzy w Skoczowie i mógł się osobiście przekonać, że Jednym z najsku
teczniejszych środków wspomagających nauczyciela w pracy szkolnej nad językiem ojczystym, 
nad wpojeniem w młode umysły tych wszystkich wiadomości o Polsce dawnej i współczesnej, 
które mają tworzyć świadomego obywatela polskiego -  jest porządna biblioteka szkolna. Uzu
pełnia ona w znacznym stopniu wykłady szkolne, zastępuje częstokroć nauczyciela, który nie 
posiada daru i talentu wszechstronnego urobienia z nieświadomej, często obojętnej, ba, nawet 
opornej duszy dziecka -  przyszłego użytecznego obywatela społeczeństwa i narodu. To czego

4 Ibidem, s. 49.
5 „Miesięcznik Pedagogiczny” 1924, nr 3, s. 81-85.
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nie sprawi dobra nawet lekcja nauczyciela, dokaże nieraz piękna, umiejętnie dobrana książka 
biblioteczna, podsunięta ciekawemu z natury dziecku”6.

W dalszej części artykułu autor przedstawił bibliotekę szkolną w Skoczowie, mówił o jej 
powstaniu, scharakteryzował ją  inwentarzowo, określił liczbę zebranego księgozbioru, po
dał ogólne dane statystyczne na temat czytelnictwa dzieci i młodzieży w swojej szkole, in
formował, co czytali chłopcy, co dziewczęta, i które książki są najpopularniejsze wśród 
uczniów skoczowskiej wydziałówki. W rekapitulacji podkreślił raz jeszcze „niezaprzeczal
ny wpływ książek czytanych przez uczniów na postępy w nauce, innych niż j. polski, 
przedmiotów, na wyrabianie uczuć ogólnoludzkich u dziecka, na jego moralne i religijne 
prowadzenie się, na rozwój uczuć społecznych”7.

Cykl artykułów Obraz w szkole" -  to wykład na temat człowieka, sztuki i świata. W czę
ści pierwszej tryptyku Gustaw Morcinek rozwinął refleksje na temat „powołania człowieka 
do obcowania z pięknem”, obcowania, w odczuciach człowieka dorosłego, możliwego 
i  skutecznego, jeżeli do niego został „uzdolniony” już we wczesnym okresie swego życia. 
Z takich poglądów wziął się pomysł autora na globalną pedagogizację rodziców i nauczy
cieli w zakresie wychowania estetycznego „młodej duszy dziecka” -  na rzecz wychowania 
dla przyszłości. Nie zachęcał do tego w konwencji nakazów i przestróg, dyrektyw i postu
latów, lecz przez pryzmat autentycznej mrówczej pracy nauczyciela -  „wychowawcy rzędu 
dusz młodych, któremu przypada ta zaszczytna rolą by serca ludzkie «na rozścierz otwie
rać^ słowem, by wychować człowieka w kulturze estetycznej”9.

Autor wprowadzał czytelnika bardzo subtelnie w rejony działań dydaktycznych, które 
swą wiarygodność i  wartość merytoryczną osiągały nie tylko z bezpośredniego zaangażo
wania nauczycielskiego, ale z obficie, nie natrętnie, przywoływanego i jasno formułowane
go zaplecza teoretycznego. Kanwą osobistych przemyśleń Morcinka i metodycznych pro
jektów pracy z dziełem sztuki plastycznej na lekcjach polskiego było, ważne dla ikonologii 
estetycznej w szkole, dzieło Kazimierza Wóycickiego pt. Obraz w nauczaniu języka ojczy
stego i literatury, rozważanie fundamentalne dla reformy estetyczno-pedagogicznej, ruchu 
przeszczepionego z Zachodu do Polski. Wóycicki był dla Morcinka najgorliwszym rzecz
nikiem omawianej w artykule kultury estetycznej. Znakomity uczony usiłować nadać tej 
kulturze szersze i  głębsze, niż na Zachodzie, znaczenie. Pragnął przy tym, by wyrobienie 
owej kultury „było walnym środkiem w nauce o Polsce dawnej i  współczesnej i w wycho
waniu narodowym w ogóle”, przyznawał też, że „bogatym i  niewyczerpanym źródłem wy
chowania narodowego, z którego hojnie można czerpać, jest nasze malarstwo, a dziecko 
powinno opuszczać mury szkolne z taką znajomością Matejki, Grottgera, Chełmońskiego, 
Kossaka, Malczewskiego, jaką posiada w stosunku do Kochanowskiego, Skargi i Mickie
wicza”10. Morcinek jako nauczyciel czynny uznał, że „uprzywilejowane stanowisko poezji 
w szkole nie może się nadal łączyć z tak absolutnym jeszcze nieraz lekceważeniem innych 
sztuk, jakoby ich wcale na Bożym świecie nie było”11.

Apelował więc do wszystkich nauczycieli, czytelników „Miesięcznika...”, że „przed
mioty nauki szkolnej muszą podzielić między siebie według potrzeby i możliwości dorobek 
naszej twórczości artystycznej, zespolić się, zrosnąć z nim, otoczyć troskliwa opieką 
i umiejętnie użytkować”12. „Boć w dziełach naszych artystów -  przekonywał stanowczo -  
odnajdujemy siebie, swoją duszę, one są skarbem tych idei, którymi naród żyje i tam znala

6 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1924, nr 3, s. 82.
7 Ibidem, s. 83.
8 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 2, 3, 5.
9 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 2, s. 34.
10 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 2, s. 38.
11 Ibidem.
12 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 2, s. 39.
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zły swój wyraz wszystkie rysy naszego oblicza duchowego, swój wdzięk, wszystkie tony na
szych uczuć, swój kolor, wszystkie namiętności narodu”13. A dziecko -  zapewniał i ufnie w to 
wierzył, jeśli zaczerpnie „z naszej” sztuki miłości ojczyzny, nie może jej później utracić, nawet 
wtedy, gdy się z życiem szarym codziennym głębiej zapozna. „Bo tym większa miłość, im głęb
sze poznanie”14 -  konkludował autor, emocjonalnie zaangażowany nauczyciel-publicysta.

Wynika stąd, że Morcinek byl gorącym zwolennikiem reformy estetyczno-pedagogicznej. 
Żeby jeszcze skuteczniej do niej nauczycieli przekonać, udostępni! im na łamach ich pisma
-  „Miesięcznika...” konspekty z przeprowadzonych przez siebie lekcji. Pierwszą przepro
wadził w kl. II wydziałowej męskiej na temat analizy barwnej reprodukcji obrazu Kacpra 
Żelechowskiego pt. Wywłaszczenie1 . Drugą lekcję praktyczną przeprowadził w klasie III 
wydziałowej na temat „rozbioru obrazu W. Wodzinowskiego Odpoczynek żniwiarzy”16.

Zdaniem autora, zamieszczonych w „Miesięczniku...” pomysłów metodycznych, wybra
ne obrazy posiadały cechy nadające im wartość wychowawczo-estetyczną i z tego też 
względu „powinny na tyle rozbudzić zmysł pedagogiczny nauczyciela, by mógł korzystnie 
pokierować estetycznym odczuwaniem w chwili odbioru, stopniowo uzdalniając dziecko 
do doznawania wrażeń estetycznych, rozwijając w nim poczucie smaku estetycznego czyli 
nauczenia go odczuwania w pełni radości, piękna i sztuki kontemplacji”17.

„Miesięcznik...” pozwala nam dziś dostrzec, że Morcinek był żywo zainteresowany 
współczesną mu produkcją literacką dla dzieci i młodzieży. Sam już wtedy pisarz z osobi
stych doświadczeń wiedział, jaką literaturę czytają dzieci i jakiej potrzebują. Mocno zanie
pokoiło go stanowisko krytyki literackiej, zwłaszcza pogląd na baśń i literaturę fantastycz
ną Kazimierza Królińskiego -  które zupełnie nie zgadzało się z jego spostrzeżeniami na 
temat roli baśni, wyniesionymi z bezpośrednich kontaktów z czytelnikami w prowadzonej 
przez siebie bibliotece. Dlatego też zabrał stanowczy głos w obronie współczesnej literatu
ry dla dzieci i młodzieży. Glos Morcinka w dyskusji nad baśnią -  stwierdza Krystyna He- 
ska-Kwaśniewicz -  „świadczył o dobrej znajomości potrzeb emocjonalnych i estetycznych 
młodego czytelnika, a stwierdzenie, że baśń rozwija w dziecku poczucie piękna, ładu 
i fantazji, brzmiało bardzo nowatorsko”18.

„Miesięcznik...” zamieścił ów polemiczny glos Morcinka wobec zamieszczonego 
w „Przyjacielu Szkoły” artykułu Kazimierza Królińskiego, zakwestionował poglądy autora 
na rolę fantastyki w życiu dziecka. Odważnie przeciwstawił się uznanemu krytykowi, za
rzucał mu nadmierny pesymizm, szkodliwą dla rozwoju literatury dla dzieci i młodzieży 
jednostronność stanowisk. Znając dobrze psychikę dziecka, nie zgadzał się z zajmowanym 
przez krytyka stanowiskiem wobec baśni, przygód podróżniczych, nazwaniem tego rodzaju 
literatury -  kierunkiem „demonicznym”, uważaniem wszystkich baśni za brednie i stek 
niedorzeczności, twierdzeniem, że „wszystkie baśnie pielęgnują ideę, by za cenę najmniej
szych wysiłków zdobyć jak największe korzyści, że współczesna literatura wychowuje 
tchórzów i neurasteników”19. Morcinek nie zgadzał się też, że literatura dla dzieci i mło
dzieży wkroczyła w dziedzinę seksualną „albowiem królewicz zazwyczaj kocha się 
w królewnie, itp.”20. W przedstawionej w artykule argumentacji rozstrzygnął Morcinek, że 
„głód książki u dziecka podlega pewnym niezmiennym prawom, których zmieniać na nic 
by się zdało, bo zanim dojdzie do wieku dojrzałego musi przejść okresy, w których lubuje

13 Ibidem.
14 „Miesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 2, s. 40.
15 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 5, s. 140-145.
16 „Miesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 12, s. 327-333.
17 „Miesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 2, s. 36.
18 Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Pisarski zakon. Biografia literacka Gustawa Morcinka. Opole 1988, s. 53.
19 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 10, s. 274.
20 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 10, s. 275.
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się tylko w tym rodzaju lektury, która najlepiej odpowiada jego strukturze psychicznej”21. 
Na takie spostrzeżenia pozwoliła Morcinkowi niewątpliwie wieloletnia praca w bibliotece 
szkolnej; tam właśnie mógł zaobserwować zachowania czytelnicze dzieci i młodzieży, dro
gi ich czytelniczego rozwoju, różne ze względu na wiek i płeć. Wiarygodne, w takiej sytu
acji, dla nauczycieli, dla rodziców i wychowawców mogły być zapewnienia, które w arty
kule zamieścił Morcinek, że jeśli dorośli staną się pośrednikiem między dzieckiem a książ
ką -  skutek lektury będzie zawsze pomyślny.

Z podobnym głosem polemicznym, krytycznym i doradczym wystąpił Morcinek ponow
nie z trybuny nauczycielskiej, jaką był „Miesięcznik...” w artykule O potrzebie nowych 
wypisów polskich22. Poddał w wątpliwość wartość dotychczasowych podręczników do na
uki języka polskiego, zarzucał im niestaranny dobór materiału, nieprzemyślaną kompozycję 
i brak np. rycin. Domagał się, by nowe wypisy przeznaczone były dla szkoły powszechnej 
i dla niższych klas szkoły średniej, odpowiadały nowoczesnemu pojęciu o wychowaniu
i kształceniu młodzieży szkolnej23.

Postulat wprowadzenia treści regionalnych do podręcznika, do dziś aktualny, już wtedy 
jednak był trudny do przyjęcia ze względu na przestrzeń geograficzną indywidualność te
rytorialną, gospodarczą narodowościową i kulturalną. Mimo że zdawał sobie sprawę z tych 
tradności, nalegał, by podjąć próby napisania nowych wypisów uwzględniających odrębno
ści regionu i kraju. Asekurował się jednak od pomysłu stworzenia podręcznika, np. specjal
nie „śląskiego”, jak tego pragnęli niektórzy nauczyciele odczuwający potrzebę reformy 
wypisów. Taki podręcznik mógłby łatwo przybrać cechę odrębności dzielnicowej, zmie
rzającej do niebezpiecznego separatyzmu24.

Morcinek rzeczywiście miał pomysł na opracowanie podręcznika dla szkół śląskich „na 
zasadzie regionalizmu”, wypisy takie, przewidywał, „obejmowałyby nie tylko ziemię ślą
ską lecz i sąsiednie Zagłębie Dąbrowskie i Krakowskie, tworzące ze Śląskiem wspólny re
gion przemysłowy”25. Postulat taki -  uzasadniał i przekonywał -  „staje się dla nas tym bar
dziej żywotny, gdy zauważymy, w jak dalece odrębnych warunkach kształtuje się i wycho
wuje dusza dziecka naszego w porównaniu z warunkami w innych stronach Polski... a za
tem... psychiczna indywidualność regionu przemysłowego, jego indywidualność teryto
rialna, gospodarczą narodowościowa i kulturalna powinny być szeroko uwzględnione 
w kształtowaniu duszy naszego dziecka, jako podstawa nowych wypisów”25. O potrzebie 
nowych wypisów przekonywał jeszcze m.in. argumentem, „że wielorakie podręczniki 
szkolne na jedną modłę opracowane robią wrażenie jak gdyby były przeznaczone dla pa
nienek średniozamożnej inteligencji. A przecież tu (na Śląsku) -  przekonywał -  idzie o wy
chowanie mas ludowych, o wychowanie ludzi silnych, zdatnych do walki życiowej, do te
go, by się nie uginać pod ciężarem trudności i  niepowodzeń” -  tak brzmiące słowa niczym 
odezwa do nauczycielstwa śląskiego -  niebawem zostały podjęte i zrealizowane. Powstały 
bowiem Wypisy czytania dla szkół powszechnych Jana Żebroka (Bytom 1927 r.), J. Balic
kiego i St. Maykowskiego (Lwów 1933), H. Grotowskiej, M. Guttry (Warszawa-Lwów 
1935) St. Tyńca, J. Gołąbka i J. Duszyńskiej (Lwów-Warszawawa 1935, 1937, 1938),
I. Zaremby i J. Ostrowskiego (Lwów 1936 i  1937), J. Dańcewiczowej, J. Kubskiego 
(Lwów 1938), B. Kubskiego i F.A. Osendowskiego (Lwów 1938). We wszystkich znajdo
wały się opowiadania Morcinka27.

21 „Miesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 10, s. 276.
22 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 2, s. 33-40.
23 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 2, s. 35.
24 Ibidem, s. 36.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Zob. E. Fonfara: D rogi Gustawa Morcinka do młodego odbiorcy. „Watra” 1992, s. 51-62.
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Kontynuację podjętego wątku historycznego -  dziedzictwa przeszłości w świadomości 
dziecka -  przewidział Morcinek w artykułach: Walka o szkoły o duszę dziecka, jako przy
szłego obywatele?28 i cyklicznym pt.: Wychowanie narodowe a społeczne29. Nowatorska 
myśl emocjonalnie zaangażowanej publicystyki Morcinka współbrzmiała z aktualnie roz
wijanymi ideami ustroju demokratycznego. Zainteresowania Morcinka pedagogiką spo
łeczną i demokracją wynikały z przekonania, że „odpowiedzialność za rozwój i dobro pań
stwa nie na pewnej, uprzywilejowanej warstwie społecznej czy jednostce spoczywa, lecz 
przechodzi w równej mierze na każdego poszczególnego członka, i, że w takich społeczeń
stwach wychowanie nowego pokolenia opierać się musi na szeroko pojętym kształtowaniu 
duszy dziecka w kierunku narodowym, a przede wszystkim społecznym”

W trosce o to, by w powszechnej demokratyzacji również i Polska z pomyślnym skut
kiem uczestniczyła, przestrzegał w swoim artykule przed konsekwencjami niezdolności
i nieumiejętności twórczego życia społecznego, zwłaszcza, że tak Polskę i Polaków po
strzegano za granicą. Dlatego też z ulgą przyjął zdziwienie jednego z wybitnych przedsta
wicieli zachodnich społeczeństw, G.K. Chestertona: J a k  to, to wy nie tylko żyjecie, ale się 
rozwijacie i umacniacie! To dziwne, boć my o was dotychczas inaczej myśleli”31, a dodać 
trzeba, informuje autor dalej, że powątpiewał Zachód mocno w możliwości nasze, oskarżał
o niewyrobienie obywatelskie i społeczne, niezdolność do twórczego życia społecznego. 
Morcinek, sporo w tym racji dostrzegając, napisał, że „naszemu społeczeństwu daleko do 
tego poziomu obywatelskiego i uspołecznienia, jaki spotykamy na Zachodzie”, a przyczyna
-  wskazywał w artykule -  tkwi „w specjalnych warunkach natury politycznej, urabiających 
trwale przez dłuższy okres czasu nasze myślenie i życie obywatelskie i społeczne”3 . Tym 
żarliwiej więc postulował, by wszelkie zmiany w kraju rozpocząć od reformy oświaty, od 
wychowania nowego pokolenia, wychowania, które „opierać się musi na szeroko pojętym 
kształtowaniu duszy dziecka w kierunku narodowym, a przede wszystkim społecznym”33. 
Rozumiał też, że „w wychowaniu społeczno narodowym nie można ograniczać się jedynie 
do wzbudzania uczuć patriotycznych. Będzie to raczej półśrodek. Uczucia te bowiem tak 
rychło przeminą jak «ogień slomiany», o ile się ich nie utrwali na podstawach konkretnych. 
Wychowanka trzeba wtajemniczyć w treść codziennego życia zbiorowego, oświetlonego 
przez wychowawcę ze stanowiska pedagogicznego. Musi on zrozumieć przyczynę i skutki 
jego poszczególnych objawów, składających się na zbiorowe życie społeczno-państwowe, 
zainteresować się ich wzajemnym ustosunkowaniem i wzajemną zależnością, posiąść prze
konanie, że jego życie i jego interesy powinny być normowane interesem dobra ogólnego, 
...że kto ojczyznę miłuje, samego siebie miłuje”. Na takiej podstawie budzone uczucia pa
triotyczne niezawodnie będą miały trwalszy żywot, wnioskował Morcinek, bo opierać się 
będą na „uszlachetnionym interesie osobistym, będącym dotychczas przeciwnikiem intere
su społeczno-państwowego”34. W takim tonie utrzymywał też apel do wszystkich nauczy
cieli -  wychowawców, by zainteresowali się zagadnieniami pedagogiki społecznej a także 
pedagogiki indywidualnej, a dewizą, którą powinni stosować w praktyce powinno być 
„przykazanie Komisji Edukacji nakazujące, by powierzone dziecko wychować tak, by i je
mu było dobrze i z nim było dobrze”35. Nakazywał jeszcze pisarz, by wyniesione stąd nauki 
dopasować do realiów historycznych, ekonomicznych, geograficznych śląskiej ziemi.

28 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1926, nr 12, s. 305-318.
29 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 5, s. 138 oraz nr 6 -7 , s. 165-169.
30 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 5, s. 138.
31 Ibidem, s. 140.
32 Ibidem, s. 139.
33 Ibidem, s. 138.
34 „Miesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 6 -7 , s. 169.
35 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 5, s. 140.
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W latach 1930-38 opublikował Morcinek na lamach „Miesięcznika...” tylko 6 artykułów
-  rozmaitej treści. Znaczyłoby to, że wycofał się z działalności publicystycznej na korzyść 
literackiej. Istotnie, w tym właśnie czasie powstały znaczące w całym jego dorobku powie- 
ściopisarskim utwory, takie jak: Wyrąbany chodnik (1931/32), Narodziny serca (1932), Ser
ce za tamą (1932), Gwiazdy w studni (1933), W zadymionym słońcu (1933), Po kamienistej 
drodze (1935), Ludzie są dobrzy (1935), Uśmiech na drodze (1936), Inżynier Szeruda 
(1936), Wyorane kamienie (wersja przedwojenna 1938, liczne wersje powojenne). Współ
pracował też jako felietonista z pismami takimi jak: „Gazeta Polska”, „Polska Zachodnia”, 
„Kurier Warszawski”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, „Czas”, „Gazeta Poznańska” i in
ne. Zamieścił w nich wiele felietonów pedagogicznych.

Morcinek jako pedagog odnosił coraz większe sukcesy. Cenił sobie chyba najbardziej 
współpracę z autorami powstających Nowych wypisów szkolnych, to „ich napisanie a nie 
ułożenie” postulował w artykule O potrzebie nowych wypisów szkolnych z roku 1927. 
W powstających Wypisach -  czytankach dla szkół powszechnych (w niniejszym artykule to 
już wzmiankowano), w okresie XX-lecia międzywojennego zamieszczono aż 29 opowia
dań Morcinka.

Po wojnie, w Polsce Ludowej, kiedy to wznowiono postulowaną przez niego potrzebę 
bieżącego pisania nowych podręczników dla nowej rzeczywistości, również jego opowia
dania nadal w nich zamieszczano (np. w podręczniku St. Aleksandrzaka i Z. Przyborow- 
skiego Warszawa 1953 r., w wypisach opracowanych przez zespół redakcji „Polonistyki” -  
Warszawa 1957). Sukces Morcinka w tej dziedzinie byl sukcesem na skalę nie lokalną, 
a całego kraju, pisze o tym Krystyna Heska-Kwaśniewicz, stwierdzając między innymi, że 
opracowana przez Józefa Zarębę i Gustawa Morcinka dla Państwowego Wydawnictwa 
Książek Szkolnych Czytanka VI dla szkół powszechnych II stopnia, Kurs A, wydana we 
Lwowie w 1936 roku, uznana została za najlepszy podręcznik dla szkól powszechnych 
w Polsce. Morcinek zamieścił w niej 8 opowiadań36.

Opowiadania pisane na specjalne zamówienie jako „czytanki szkolne” publikował Mor
cinek w różnej prasie. Tylko dwa z nich zamieścił w „Miesięczniku...”, były to: felieton 
pedagogiczny Uśmiech dziecka37 oraz esej Oczy dziecka39. Motto felietonu „Gdy się dziec
ko śmieje, niebo się uśmiecha. Nocny mrok bieleje, gdy się dziecko śmieje”39 -  streszcza 
Morcinkową filozofię dobroci i pedagogikę serca -  nie propagowaną dotąd. W eseju Oczy 
dziecka Morcinek wrócił do tematu: szkoła -  nauczyciel -  uczeń. Z pozycji mądrego, do
świadczonego już nauczyciela -  wychowawcy napisał esej o dziecięcych -  uczniowskich 
oczach, które, patrzyły w niego tylekroć, ilekroć stawał przed swoją szkolną gromadką,
i wszystkie były zagadką, zwłaszcza u początku jego nauczycielskiej drogi, „...i wydawało 
się wtedy, że poza nimi cały świat, inny jakiś, trudno dostępny”40. Z artykułu dowiedział się 
czytelnik, że dopiero po długich latach pracy oczy dziecka przestały dla pisarza stanowić 
zagadkę. Autor zakończył esej wizją możliwego porozumienia między nauczycielem 
a uczniem, czyli korzystnego dla niego, w szkole, klimatu bezpieczeństwa i zaufania, moż
liwego tylko wtedy, kiedy w oczach dziecka „pragnie nauczycie! dojrzeć małego człowieka, 
żeby następnie wierzyć w tego małego człowieka”, i tylko wtedy „oczy dziecka poddawają 
się spojrzeniu nauczyciela, stają się wierne i współczujące. Nauczyciel zaś siedzi na złotym 
koniu a na konferencji mówi swoim kolegom: wszystkie dzieci w tej klasie są moimi 
dziećmi. A kiedy stanie przed swoją bandą klasową, z ulgą spogląda w patrzące w niego 
oczy niebieskie, czarne i  bure, mądre i bezmyślne pozornie, naiwne i  chytre, żywe i rozma

36 Zob. Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Pisarski zakon. Biografia literacka Gustawa Morcinka. Opole 1988, s. 91.
37 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1930, nr 5, s. 149-152.
38 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1935, nr 12, s. 299-302.
39 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1930, nr 5, s. 149.
40 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1935, nr 12, s. 299.
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rzone. Bo to są już jego oczy”41. Duże znaczenie dla nauczycieli j. polskiego mogło mieć 
stanowisko G. Morcinka w sprawie skłonności uczniów do posługiwania się między sobą
i w odpowiedziach -  językiem ludowym, gwarą -  w mniemaniu jej przeciwników -  języ
kiem nieokrzesanym, prostaczym. Morcinka oburzało upowszechnianie wśród warstw inte
ligencji stwierdzenie, że Język ludowy jest zepsutym językiem literackim, nadającym się 
do utworów humorystycznych, który należy «tępić» celem obrony języka książkowego 
przed rzekomym zeszpeceniem, jakie mu zagraża ze strony narzecza” 2. Toteż w argumen
tacji przekonywującej do obrony języka ludowego zebrał przykłady odwoływania się do te
goż języka przez poetów i beletrystyków epok literackich od romantyzmu począwszy, 
z zamiarem przywrócenia językowi literackiemu blasku i mocy, a te znaleźć można w języ
ku ludowym Jako  elemencie odświeżającym, dzięki któremu język literacki nabiera tęży
zny, staje się mocny, bogatszy w odcieniu i subtelności”43. Informował też Morcinek, że 
najmniej wykorzystywanym w tym kierunku językiem ludowym w Polsce jest gwara ślą
ska, co dziwne, zważywszy, że to właśnie ona posiada najwięcej cech, które nadają jej cha
rakter czystego języka piastowskiego, a wskutek sześćsetletniego wyodrębnienia się Śląska 
spod wpływu kultury polskiej, język polski przetrwał wśród Ślązaków prawie do dzisiaj 
w niezmiennej formie. Dla wzmocnienia takiego argumentu powołał się autor na znakomi
tego językoznawcę Kazimierza Nitscha, stwierdzającego, że „to właśnie Śląsk należy do 
tych dzielnic Polski, co zachowały znaczną archaiczność języka... Dlatego też stanowić 
może najbogatsze źródło wśród wszystkich gwar, z którego język literacki czerpać może 
szczodrze nowe soki odżywcze”44. Takimi argumentami mógł Morcinek skutecznie wpły
nąć na postawy ogółu nauczycielstwa wobec charakterystycznego zjawiska występującego
i w szkole powszechnej i średniej, nie tylko na Śląsku.

Zainteresowanie wśród nauczycieli mógł wzbudzić artykuł Morcinka U Duńczyków45 
powstały po powrocie do kraju z miesięcznego pobytu w Danii, kraju jego ulubionego pisa
rza -  Hansa Chrystiana Andersena.

Artykuł zewnętrznie zdradza miłość Morcinka nie tylko do Andersena, ale do Danii 
w ogóle, a sprawił to fakt, o czym przypomina K. Heska-Kwaśniewicz, że twórcą duńskiej 
pieśni narodowej W Danii się urodziłem, tu jest mój dom rodzinny jest autor Calineczki, ale 
też i melodia swą rozlewnością i liryzmem przypominała ukochany hymn Cieszyniaków 
Płyniesz Olzo po dolinie46. U Duńczyków wszystko było godne podziwu, ich kraj i ludzie, 
dzieci, młodzież, szkoły i uniwersytety ludowe, historia i kultura. „Dziwny to kraj i dziwni 
ludzie, co zniewalają przybysza do podziwu i szacunku, szacunku za ich pracowitość,
i skromność, za... ich ogromne wartości kulturalne.. -  pisał Morcinek w swym reportażu, 
na koniec dodając jeszcze: „Nasz chłop śląski posiada dużo cech upodabniających go do 
chłopa duńskiego, na ogół Dania i jej ludzie stanowić będą zawsze wymowny i pociągający 
przykład godny naśladowania we wszystkim”47.

Po lekturze tego artykułu, zapewne niejeden czytelnik przeczytał jeszcze opowiadanie 
Morcinka Duńskie serce, w którym pisarz opisywał swoje wrażenia z pobytu w tym kraju.

W 1936 r. ukazała się książka Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka, książka tak 
zatytułowana nie wskazuje na związki ze Śląskiem, zwłaszcza jeśli się wie, że Smętek to 
postać demoniczna występująca w folklorze kaszubskim, w opowiadaniach, legendach
i pieśniach tej ziemi. „Nie domyśli się żaden czytelnik ze Śląska” pisał Morcinek w swoim

41 Ibidem, s. 302.
42 „Miesięcznik Pedagogiczny” 1930, nr 11, s. 266.
43 Ibidem.
44 Ibidem, s. 267.
45 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1933, nr 1, s. 2-11.
46 Zob. Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Pisarski zakon. Biografia Literacka Gustawa Morcinka. Opole 1988, s. 70.
47 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1933, nr 1, s. 3.
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artykule Smętek i Lanc48, że w tej książce „znajduje się cześć homeryckiej epopei Jerzego 
Lanca, który urodził się na Śląsku, w niedalekich Kostkowicach” 9. Relacja w książce 
Wańkowicza o honorowym Ślązaku -  argumentuje Morcinek, „należy do najpiękniejszych 
jej części, do najbardziej wzniosłych i wzruszających. I przede wszystkim radosnych. Mat
ki polskie powinny opowiadać swym dzieciom o bohaterskim nauczycielu Ślązaku, o Je
rzym Lancu, książki polskie w szkołach powszechnych i średnich powinny głosić chwałę 
jego bohaterstwa, izby szkolne w Polsce powinny wybrać sobie tę cudowną postać za swe
go patrona, Jerzy Lanc, powinien być symbolem walki o najważniejsze wartości ludzkie,
o honor i ojczyznę” -  postulował w swym artykule Morcinek °.

Współpracę z „Miesięcznikiem Pedagogicznym” zakończył Morcinek artykułem Na
uczyciel polski na Śląsku51. Był to rok 1938, coraz częściej też w tym czasie, jak czytamy 
w monografii o nim, „pisarz myślał o opuszczeniu szkoły na zawsze, praca była męcząca, 
denerwowały go nadal stosunki panujące w szkolnictwie”52. Coraz bardziej zaś wciągała go 
działalność literacka, pisał nadzwyczaj wiele, w jednym roku jedną, dwie książki, odbywał 
tez podróże po Polsce -  zapraszany na liczne wieczory autorskie, odbywał podróże zagra
niczne, redakcje prestiżowych pism zwracały się do niego o artykuły. Patronował wielu ak
cjom społeczno-kulturowym. Upominali się o niego: radio, firmy wydawnicze w kraju i za 
granicą, związki i stowarzyszenia w kraju i za granicą, korespondenci, przyjaciele i czytel
nicy. Odnosił kolejne sukcesy jako pedagog i literat, jako przyjaciel i człowiek.

W artykule Nauczyciel polski na Śląsku upominał się pisarz o pokłon dla całej rzeszy na
uczycieli -  na Śląsku: „szarych, nikomu nieznanych, bezimiennych, którzy włożyli swój 
wielki wysiłek w walce o wolność polityczną i narodową Śląska. A nauczyciele ci mieli
o wiele trudniejsze zadanie do spełnienia niż nauczyciele poza Śląskiem”. W uzasadnieniu, 
dlaczego, przywołał Morcinek słowa Żeromskiego, który powiedział „że ziemia ta zajmo
wała uwagę całej kuli ziemskiej, doprowadziła do stanu wrzenia zimne umysły dyploma
tów, wielkorządców, panów świata, stała się kością niezgody, o którą furie wojny mogły się 
rozpętać..., i że Śląsk to siedlisko nowoczesności, istny obraz futurystyczny, retorta kolo
salna, gdzie ma się wygotować wielkie życie potężnej Polski, gdzie w żelazie maszyn ma 
się narodzić jej wola i wiekuista niezniszczalność jej bytu”53. W urzeczywistnianiu takiej 
wizji Śląska wielką rolę odegrał nauczyciel polski na Śląsku, już od Wiosny Ludów po
cząwszy po dzień dzisiejszy był ostoją tej ziemi -  z uznaniem podkreślał i obwieszczał 
Morcinek w swojej publicystyce hojnie rozsianej po całym kraju, i przekonywał, że „tu na 
Śląsku nauczyciel swą codzienną pracą wygrał wojnę o duszę młodego Ślązaka. I to na ca
łej linii zwycięską. Zdołał urobić dziecięce serce śląskie na serce ogromnie polskie”54.

Publicystyka G. Morcinka na łamach „Miesięcznika...” -  pisma poświęconego sprawom 
szkoły, pisma patronackiego założonego w 1895 roku Polskiego Towarzystwa Pedagogicz
nego -  stanowi wartościową tematycznie i warsztatowo działalność dziennikarską o cha
rakterze pedagogicznym. Dowiódł nią swojej nadzwyczajnej aktywności pedagogicznej. 
Przedstawiane w „Miesięczniku...” koncepcje kształcenia nowocześniejszego we współ
czesnej szkole wyprowadzał z historii myśli dydaktycznej, z bogatego zaplecza teoretycz
nego, ale przede wszystkim z własnych doświadczeń nauczyciela trzech przedmiotów: 
j. polskiego, historii Śląska i wychowania społecznego.

1,8 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1936, nr 12, s. 308-312.
49 Ibidem, s. 311.
50 Ibidem.
51 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1938, nr 1, s. 19-22.
52 Zob. Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Pisarski zakon. Biografia literacka Gustawa Morcinka. Opole 1988, 

s. 96.
53 „M iesięcznik Pedagogiczny” 1938, nr 1, s. 21.
54 Ibidem.
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Opisywane problemy nie są zatem tylko luźnymi spostrzeżeniami publicysty dysponują
cego powierzchowną obserwacją zachodzących w szkole procesów edukacyjnych i wy
chowawczych, są wynikiem bacznej i pogłębionej obserwacji swoich wychowanków. To 
dla nich, w trosce o ich duszę i intelekt, postulował wiele zmian we współczesnej mu 
szkole. Chciał zmian w treściach kształcenia w ramach przedmiotów, których nauczał, 
chciał świeżości i postępu na miarę przyszłości. A już najbardziej zależało mu na przepro
wadzeniu we współczesnej szkole reformy estetyczno-pedagogicznej. W wychowaniu dzie
ci w kulturze estetycznej widział Morcinek szansę „moralnego podniesienia ludzkości”.

Potrafił też idee zawarte w cudzych wzorach zespolić z własnymi ideami, wykazując się 
nadzwyczajną konieczną i rzadką u dydaktyków zdolnością do syntetycznego widzenia 
problemów, np. natury teoretycznoliterackiej i psychologiczno-pedagogicznej. Literacki 
talent pisarza, zastosowane w niektórych artykułach popisy erudycji -  nie zniekształcają 
przekazywanych szczegółowych treści, sprawiają że czyta się je jak powieść.

Dziś, po lekturze artykułów o treściach dydaktycznych, nasuwa się refleksja, że właści
wie to nic nie straciły ze swej aktualności; np. projekty lekcji z zakresu wychowania este
tycznego przy wykorzystaniu dzieł sztuki -  wbudowane w plan pedagogiki heurystycznej, 
to nic innego jak dzisiejsza kontynuacja tradycji Herbartowskich w nowej postaci dialogo
wego współdziałania ucznia i nauczyciela. Świadczy to, że stanowisko podmiotowe, idee 
dialogowego traktowania procesu edukacyjnego nie są tylko wyłączną własnością współ
czesności. O takie stanowisko w tym względzie, o taką wizję kształcenia, antropocentrycz- 
no-kulturową, zabiegał już Morcinek ponad pół wieku temu.

Artykuły tej treści z projektami lekcji próbnych, najciekawsze dla badacza pedagogii 
Morcinkowskiej, pozwalają bliżej się przyjrzeć warsztatowi pracy nauczyciela -  polonisty
-  pisarza; pozwalają dostrzec jego osobowościowe walory, ocenić jego świadomość dy
daktyczną przygotowanie merytoryczne i metodyczne do lekcji z przedmiotów, których 
nauczał; j. polskiego, historii Śląska i wychowania społecznego.
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L i s t y  Z o f i i  K o s s a k  
d o  S t a n i s ł a w a  M a y k o w s k i e g o  i J u l i u s z a  B a l i c k i e g o

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie z inicjatywy profesora Stanisława Łempic- 
kiego, kierownika literackiego wydawnictwa, zlecił dwóm polonistom Stanisławowi Maykow- 
skiemu i Juliuszowi Balickiemu przygotowanie podręczników do nauki języka polskiego.

Dzięki harmonijnej współpracy tych autorów, z których Balicki był nie tylko praktykiem, 
ale także teoretykiem-dydaktykiem a Maykowski nie tylko nauczycielem lecz i poetą1, po
wstały bardzo interesujące wypisy, których autorami byli najwybitniejsi polscy literaci. Do 
współpracy zaproszono m. in. Jana Kasprowicza, Władysława Orkana, Stefana Żeromskie
go (który nadesłał im swój ostatni utwór), Leopolda Staffa, Marię Dąbrowską, Kornela 
Makuszyńskiego, Zofię Kossak (publikującą swoje opowiadania pod nazwiskiem Kossak- 
-Szczucka), Beatę Obertyńską, Zofię Nałkowską, Jarosława Iwaszkiewicza, Antoniego 
Słonimskiego, Juliana Tuwima, Stanisława Wasylewskiego, Kazimierza Wierzyńskiego.

Już z tego przeglądu widać, że zamawiano utwory u najlepszych pisarzy dwudziestolecia 
międzywojennego. Pierwszy podręcznik przygotowany przez spółkę Balicki -  Maykowski 
ukazał się w 1926 roku pt. Kraj lat dziecinnych2. Tytuł zaczerpnięto z Adama Mickiewi
cza3. Z kolei tytuł drugiego Będziem Polakami zaczerpnięto z hymnu Jeszcze Polska nie 
zginęła. Niezmiernie interesujący jest układ podręcznika. Dzieli się on na następujące czę
ści przedstawiające nasz kraj: Straż nad Wartą, Co mówi Bałtyk? Albośmy to jacy, tacy! 
„Węgle, w ę g l e ! W ś r ó d  wierchów, Kochajmy Warszawę!, Powiśle, Grody czerwieńskie, 
Nad Niemnem, Przez łany i kurhany. Książkę otwiera wiersz Stanisława Maykowskiego 
Wstęp, prezentujący zamierzenia autorów:

1 H. Balk: Polskość i humanizm. „Wiadomości Literackie” 1929 nr 45, s. 3 [tu także zamieszczono fotografię 
Stanisława M aykowskiego i Juliusza Balickiego],

2 J. Parandowski, który napisał teksty do późniejszych podręczników tak  ocenił ten pierwszy: „Przeglądam, 
czytam i cieszę się. Widzę, ja k  najtrudniejsze rzeczy dokonują się pod naciskiem jakiej pięknej myśli. Ci wszyscy 
literaci, których nie zdołano by pozyskać do żadnego dzieła zbiorowego, do żadnego nowo powstającego pisma, 
którzy latami zalegaliby z rękopisem każdemu wydawcy -  poszli z dziwną ochotą pod jarzm o pedagogicznego 
programu, nie mędrkowali o swojej sztuce, lecz prawie pokornie nagięli wichrowate pióra do spokojnego toku 
opowiadań dziecinnych i prostych, serdecznych wierszyków. Albowiem każdy z nich odczuł, że oddaje swój 
wiersz albo prozę w najwłaściwsze ręce -  w ręce polskiego dziecka, i że słowo, które się zabłąka pomiędzy te 
małe główki, co przyjdą dziś lub jutro, ma wagę ogromnej przyszłości. [...]  K raj lat dziecinnych. Podzielona we
dług miesięcy roku szkolnego, od września do czerwca, na dziesięć części, książka obejmuje treść rozm aitą i bo
gatą jak  życie. Bajki ustąpiły miejsca poezji rzeczywistości. W łazience, przy ognisku polnym, na strychu, w  wy
stawach sklepowych, u kuśnierza, na polowaniu, w teatrze, w sklepie z zabawkami, przy święconym, w  cyrku, na 
majowym nabożeństwie, w tych wszystkich zwyczajnych sprawach, które dziecko okrążają, zapełniają jego dzień, 
wplatają się w  jego sny nocne, istnieją pokłady uroków, lekceważonych niegdyś, dziś wydobytych w świetnym 
przepychu dobrej prozy i dobrego wiersza. [ ...]  W opracowaniu najlepszych piór, w ozdobie słów prostych, po
przez gawędy, wierszyki, opowiadania -  powstaje cała Polska przed oczyma jej dzieci, nie w porywie tych żalów, 
którymi nas karmiono -  pokolenie z czasów niewoli -  ale w zwyczajnym stwierdzeniu kraju, gdzie się żyje i gdzie 
się kiedyś będzie pracowało.” (Jan Parandowski: Szkice. Seria druga. Warszawa 1968 PIW, s. 67-69).

3 ,JCraj lat dziecinnych: On zawsze zostanie Święty i c z y s t y . Adam Mickiewicz.
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Znać Polskę: ten ce! nam przyświeca,
Więc kije do ręki, jak  skauci!
Wraz z mapą i serce wziąć w plecak:
I serce będziemy tu kształcić.

I rzeczywiście kształcono młodych Polaków w umiłowaniu Ojczyzny4.
Autorzy zerwali w nich z dotychczasową praktyką tworzenia wypisów szkolnych jako składanek z wyjątków 
w dzieł dawniejszych i -  mając na celu osiągnięcie maksymalnego zainteresowania uczniów -  ułożyli powyższe to
my głównie z opowiadań i wierszy, które M[Maykowski] zamawiał u najwybitniejszych polskich poetów, „niejed
nemu otwierając wręcz drogę do nowej, nie przeczuwanej twórczości” (J. Parandowski) i dając początek zwycza
jowi, który stał się powszechny. [...] Z takich materiałów powstały tom y skomponowane pomysłowo i staran
nie w  zwarte całości, wydawane ponadto w estetycznej szacie graficznej (ilustrowali je  m. in. E. Bartłomiejczyk, 
S. Matusiak, W. Skoczylas) i natychmiast zyskały opinię wielkiego wydarzenia w dydaktyce szkolnej. Kryty
ka podnosiła oryginalność, wybitne walory literackie i wychowawcze tych podręczników5.

W warszawskim Muzeum Literatuiy im. A. Mickiewicza (sygn. 2978) są przechowywane li
sty jednej z autorek Zofii Kossak do Stanisława Maykowskiego. Pochodzą one z lat 1926-1939. 
Zachowało się 28 listów. Natomiast w Dziale Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. 14308 III k. 51-52; dostępny także w Dziale Mikrofilmów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie: mf 63930) list do Juliusza Balickiego z 1934 r.

Jeden z adresatów listów, Stanisław Maykowski żył w latach 1880-1961. Studiował po
lonistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był także słuchaczem 
uniwersytetów we Fryburgu i Lwowie. Napisał min. Pocałunek szczęścia. Dramat w 4 ak
tach (wystawiony we Lwowie w 1913 r.), Dziewczyna z tęczą. Sztuka w 3 aktach (rękopis 
powstał w 1913 r.), Wieczorem. Bajka kuchenna (Lwów 1926), Śpiew o wydrze [poemat 
napisany po lekturze Pamiętników Jana Chryzostoma Paska] (Lwów 1931). To on przetłu
maczył poezję R.M. Rilkego, A. Rimbauda, P. Verlaine’a, F. Schillera.

We Lwowie pracował (od 1904) roku) początkowo jako zastępca nauczyciela w IV 
Gimnazjum a po złożeniu egzaminu nauczycielskiego w 1906 r. w II Gimnazjum w Stani
sławowie a od września 1908 r. znowu nauczał we Lwowie: początkowo w VI Gimnazjum 
a od 1912 roku w V Gimnazjum.

Anna Kasprowicz-Jarocka wspominała po latach: „Znana była jego wysoka, urodziwa 
postać, flancująca po godzinie pierwszej ulicą Akademicką. Chodził unosząc się jakby w górę 
za każdym krokiem. Kłaniając się spotykanym uczniom robił szeroki gest swym dużym 
okrągłym kapeluszem i wznosił oczy, a raczej wpatrywał się nimi gdzieś w dal. Uczennice, 
oczywista, przyprawiał ten ukłon o zawrót głowy. Na lekcjach bywał nawet czasem surowy, 
ale głos jego i sposób bycia sprawiały, że był uwielbiany. Klasę, w której uczył, nastroił na 
tony wybitnie literackie. Były w niej poetki, satyiyczki, świetne deklamatorki”6.

W przygotowywanych dla Ossolineum podręcznikach znalazły się także i jego utwory 
(np. w Pieśni o ziemi naszej: O „Słońcu”, które zaszło w południe. Okoń i płotka, Szku- 
baczki. O chciwym burmistrzu i diable Borucie. Król i słowik [wiersz], O pięć minut wcze
śniej, Modlitwa dzieci polskich na obczyźnie).

Zofia Kossak napisała na zamówienie ponad 30 opowiadań historycznych i obyczajo
wych obejmujących wydarzenia z historii Polski od Piastów po współczesność a także 
streszczenia Iliady i Odysei. Później większość z opowiadań historycznych ukazała się dru
kiem pt. Bursztyny w 1936 roku nakładem Księgami Św. Wojciecha.

4 W tym  samym wierszu St. Maykowskiego czytamy:

Tej Polski, to chyba wiecie,
Nie wolno nikomu brać w nawias!
Sto lat je j nie było na świecie,
Teraz jest znowu: dla was.

5 S. Rościsław: Stanisław Maykowski. Polski Słownik Biograficzny. T. 20 Wrocław 1975, s. 281.
6 A  Kasprowicz-Jarocka: Córki mówią ...W arszawa 1966 PIW, s. 48.
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Dla lepszego zobrazowania wymieńmy tytuły opowiadań i nowel w poszczególnych 
czytankach przygotowanych przez spółkę autorską Balicki -  Maykowski:

1. Kraj lat dziecinnych. Pierwszy rok nauki języka polskiego w szkołach średnich ogól
nokształcących. Lwów 1926. Opowiadania: Furgotek, Orlęta, Z turoniem i gwiazdą, 
Legenda, Przy święconym.

2. Będziem Polakami. Drugi rok nauki języka polskiego w szkołach średnich ogólno
kształcących. Lwów 1928 (II wyd. 1932). Przysięga. Strażnicy morza. Wesele w Pro- 
szowskiem. Doczekał. Prawo książęce. Mazury. Na łowach. Stado emira.

3. Miej serce. Trzeci rok nauki języka polskiego w szkołach średnich ogólnokształcą
cych. Lwów 1930 (1931). Z jednego gniazda. W pracowni Rembrandta. Roku pań
skiego 1829. Traktat wersalski. Polacy w Paranie. O prawa człowieka.

4. Mówią wieki. Czwarty rok nauki języka polskiego w szkołach średnich ogólnokształ
cących. Lwów 1931. Imko Wisełka. Krzyż św. Franciszka Ksawerego.

5. Pieśń o ziemi naszej. Piąty rok nauki języka polskiego w szkołach powszechnych. 
Lwów 1933. Legenda. Z turoniem i gwiazdą. Mazur z zagranicy.

6. Mówią wieki. Cz. 1. Pierwszy rok nauki języka polskiego w gimnazjach. Lwów 1933. 
Strażnicy morza. Przy święconym. Perły św. Urszuli. Cz. 2. Drugi rok nauki języka 
polskiego w gimnazjach. Lwów 1934. Opowieść o bursztynie. Przysięga. Uczta Wie- 
rzynka. Sąsiedzki dar. Hołd pruski. Jak pan Kulesza kościół odbudował. Bitwa pod 
Kłuszynem. Jak powstał „Lisowczyk” Rembrandta. Wesele w Jaworowie. Cz. 3. 
Trzeci rok nauki języka polskiego w gimnazjach. Lwów 1935. Sas i Las. Do światła! Na 
łowach. Kanał Ogińskiego. Obiad czwartkowy. Stado emira. Doktor Marcinek. Cz. 4. 
Czwarty rok nauki języka polskiego w szkołach powszechnych. Lwów 1936. Katowice.

7. Pieśń o ziemi naszej. Podręcznik do nauki języka polskiego dla V klasy szkół po
wszechnych. Lwów 1937. Doczekał.

8. Niesiemy plon. Siódmy rok nauki języka polskiego w szkołach powszechnych. Lwów 
1935. Z jednego gniazda. Powódź. Polacy w Paranie. Dożynki. W Spalę.

9. Mówią wieki. Podręcznik do nauki języka polskiego dla 1 klasy gimnazjum. Lwów
1937. Zdobywcy wiedzy. Z „Iliady” Homera. Z „ Odysei ” Homera. Z życia szkolnego 
w Atenach. Pod Zadwórzem. Drogi rzymskie. Perły św. Urszuli.

10. Mówią wieki. Podręcznik do nauki języka polskiego dla 11 klasy gimnazjalnej. Lwów
1938. Opowieść o bursztynie. Wesele w Proszowskiem. Imko Wisełka. Uczta Wie- 
rzynka. Strażnicy morza. Jak pan Kulesza kościół odbudował. Wesele w Jaworowie. 
Jak powstał „Lisowczyk” Rembrandta.

Jak widać, jest to spory dorobek znanej już wówczas pisarki. Zamówienia Ossolineum 
traktowała bardzo poważnie i wywiązywała się z nich przeczytawszy odpowiednią ilość 
książek. Bardzo często prosiła swego wydawcę, Krakowską Spółkę Wydawniczą o prze
słanie materiałów potrzebnych do pracy przy pisaniu poszczególnych opowiadań historycz
nych. Kiedy zwrócono się do niej z prośbą o napisanie opowiadania do przygotowywanej 
jednodniówki w dziesiątą rocznicę walk o Lwów, odpisała Maykowskiemu, jednemu z re
daktorów: „nie jestem maszyną do pisania. Kiedy ja  mam to zrobić?! Powie Pan: wielka 
rzecz, cztery opowiadania po parę stron... Akurat! A studia?!”

Zofia Kossak podjęła się także do streszczenia Iliady i Odysei Homera. Okazało się to 
bardzo pracochłonne. Trzykrotnie przeczytała tekst Iliady. Pierwsza wersja streszczenia li
czyła 20 stron. Kolejna wersja zawierała już 15 stron, a wysłany tekst liczył ponad 6 stron.

Zachowane listy obejmują lata 1926-1939, lata dość wytężonej pracy literackiej. Już 
w pierwszych listach wspomina o powieści o św. Stanisławie Kostce Z miłości („Św. Stani
sław nie będzie na ołtarz. Przeciwnie, ma on być napisany tak, by go musieli przeczytać 
wszyscy, nawet tacy, którzy świętych nie uznają”). Potem ukazuje się tom opowiadań
o Śląsku Wielcy i mali (1927), powieść historyczna Złota wolność (1928), opowieści hagio-



100 Śląskie Miscellanea t. 12

graficzne Szaleńcy Boży (1929), opowiadania z historii Śląska pod jakże znamiennym ty
tułem Nieznany kraj1 (1932). W latach 1935-1937 nakładem Księgarni Św. Wojciecha uka
zała się trylogia Krzyżowcy, Król trędowaty, Bez oręża. Za Krzyżowców otrzymała nagrodę 
czytelników „Wiadomości Literackich”.

Nadawczym listów mieszkała wówczas w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim 
z rodzicami Anną i Tadeuszem Kossakami, mężem Zygmuntem Szatkowskim, dwójką 
dzieci z pierwszego małżeństwa Julkiem i Tadeuszem Szczuckimi oraz kilkumiesięcznym 
synem Witoldem Szatkowskim. Później w związku z pracą męża (był zawodowym ofice
rem) zatrzymując dworek w Górkach zamieszkała w Katowicach, a następnie w Warsza
wie. Od grudnia 1935 roku Szatkowscy zamieszkali przy ul. Ludnej 3, a trzy lata później 
przeprowadzili się na ul. Idźkowskiego 4.

Z listów dowiadujemy się o śmierci jej pierworodnego syna Julka Szczuckiego w maju 1926 
roku. Bardzo przeżyła stratę ukochanego dziecka, które zapowiadało się na kolejnego utalento
wanego Kossaka. Wiara pomogła jej w tym trudnym okresie. Pisała w liście: „Pracuję i Bogu 
dziękuję że mi dał łaskę wiary żywej i konsekwentnej, która jest mnie prawdziwym pokar
mem i treścią istotną nie tylko daną pociechą z braku lepszej. Tęskno mi za moim najdroższym 
dzieckiem niewymownie, ale mogę być mimo to równie pogodną i zrównoważoną jak zwykle”.

Pisała do Stanisława Maykowskiego o pracy nad scenariuszem filmowym. Pomysł ten 
nie został zrealizowany. Przypuszczalnie zabrakło pisarce na to zajęcie czasu.

Dzięki korespondencji możemy się zapoznać z jakże interesującą opinią o jej siostrze 
stryjecznej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, którą bardzo ceniła. („Ona ma olbrzymi 
talent, po prostu olbrzymi; nawet trudno sobie wyobrazić jak wielki i oryginalny. Po po
dwójnym biegu, bo i maluje i pisze. Zupełnie niepospolicie obdarowana natura, aż żal pa
trzeć, że się tak marnuje”). Już po wojnie korzystając z wyjazdu do Londynu Stanisława 
Kota przesłała do niej list 18 lipca 1945 roku. Nie miała pojęcia, że jej utalentowana ku
zynka zmarła przed kilkoma dniami (9 lipca). W liście donosiła o trudnej sytuacji pozosta
wionej w Krakowie rodziny i prosiła o pomoc dla nich. Podtrzymała swoją opinię o jej po
ezji. „Lilek -  od czasu do czasu dochodzą strzępy twego pióra. -  Są zawsze piękne, za
chwycamy się nimi szczerze i radujemy. Pisz jak najwięcej! Spodziewamy się nieustannie 
Waszego powrotu, -  powrotu wszystkich. Jak go oczekujemy, nie potrzebuję pisać. Do zo
baczenia kochana. Mam nadzieję, że niedługo będę w Londynie, wtedy nagadamy się
o wszystkim”. Obie siostry stryjeczne nie zdążyły się zobaczyć. Zofia Kossak przybyła 
wówczas do Anglii dopiero 3 września. W planach miała napisanie eseju o Pawlikowskiej- 
-Jasnorzewskiej. Zmieniła jednak plany, kiedy ukazał się tom wspomnień Magdaleny Sa
mozwaniec (siostry Lilki) Maria i Magdalena, który przesłał jej do Trossell w Komwalii 
gdzie wówczas mieszkała, Jan Dobraczyński. Dziękując za przesyłkę napisała:

Wielki talent Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej podziwiałam zawsze i podziwiam. N a podstawie osobistych 
wspomnień jako też jej ostatnich przed śmiercią zapisków, twierdzę, że była naturą bez porównania głębszą 
niż to wmawia czytelnikom Samozwaniec. Od dawna nosiłam się z myślą napisania o niej essay’u i zebrałam 
w tym celu sporo materiału, teraz tego nie na[piszę], może dopiero za kilka lat, nie chciałabym bowiem stwa
rzać pozorów, że polemizuję z książką Madzi. I dlatego jestem tak  wdzięczna, że pan mi tę książkę przysłał. 
Traciłabym niepotrzebnie czas, którego mam zawsze za mało.

Większość listów dotyczy jednak opowiadań zamawianych przez Stanisława Maykow
skiego i Juliusza Balickiego do wypisów. Pisarka przez cały czas borykała się z kłopotami 
finansowymi. Górki były zadłużone. („Znam się na wekslach pewno lepiej od Pana, bo 
w gospodarstwie wiejskim ma się z nimi nieuchronnie i często do czynienia”). Sumiennie 
regulowane należności za nadsyłane opowiadania na pewno jej pomagały.

7 Za książki o tematyce śląskiej otrzymała śląską nagrodę literacką w 1932 roku. (zob. Nagroda literacka woj. 
śląskiego. „Myśl Narodowa” 1932 nr 26, s. 280).
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5
[Górki Wielkie] 25/4 [1926]

Szanowny Panie
Posyłam dzisiaj „święcone”8 a w przeciągu 8 -10  dni wyślę obie pozostałe rzeczy. Zdaje mi się, że święco

ne przekracza rozmiarami zakreślone granice, za to następne dwa opisy są krótsze niż mogłyby być, tak że 
ogólna liczba wierszy wypadałaby mniej więcej ta sama. -  Proszę się absolutnie nie krępować i w razie, gdy
by załączony ustęp nie podobał się Panu, lub okazał się dla tych czy innych powodów nieodpowiedni, proszę 
go odesłać. N ie będę tym  ani zdziwioną, ani w najmniejszym stopniu urażoną, -  tym  bardziej, że dość samo
wolnie zmieniłam intencje Pana, zamiast opisu staropolskiego święconego, dając ten obrazek. Materiałów mi 
nie brakło, -  mam kilka opisów święconego godnych Gargantui, b. charakterystycznych, -  nie mogłabym jed 
nak jakoś wczuć się w ich nastrój, -  tak niepodobny do obecnej chwili i wolałam dać ten szkic święta w śred
nio zamożnym dworku.

Raz jeszcze proszę o zupełnie szczerą odpowiedź, czy się to opowiadanie nadaje. -  Co do ewentualnego 
honorarium, to sądzę, że przystępując do tego wydawnictwa musiał Szanowny Pan ustalić sobie jakieś normy, 
na które z góry przystaję. Przypuszczam, że nie ma racji, bym brała mniej lub więcej od innych, proszę więc 
zastosować do mnie ogólnie przyjęte warunki.

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
Z. Szatkowska

2
Górki 7 /5-26

Szanowny Panie
Bardzo serdecznie dziękuję za list i za dobre słowa. Okropnie się cieszę, że się to „święcone” na coś przy

da. Naturalnie, że niech Pan wyrzuci te  wszystkie bertuchy i petynety bez ceremonii. Całość tylko na tym  zy
ska. Wpakowałam to wszystko, by zamanifestować moją dobrą wolę w stosunku do święconego i ratować jego zna
czenie. Toż samo co do kostiumów. Z całym zaufaniem upoważniam Szanownego Pana do ściskania i skracania 
równie święconego ja k  załączonych przy niniejszym ustępów i tych dalszych, o ile uda się je  napisać.

Właściwie mam teraz od dwu miesięcy bardzo poważną pracę na głowie, o św. Stanisławie Kostce9, o którą pro
sili mnie ks. Jezuici. Nie bardzo więc rozporządzam czasem, mając do tego liczną dzieciarnię10. Pisanie jednak tych 
drobiazgów to jest pewnego rodzaju rekreacja i postaram się zrobić coś z tym turoniem" i z legendą11. Mam wraże
nie, że na tę ostatnią nie można znaleźć nic odpowiedniejszego jak zatrzymanie wylewu Odry przez św. Jadwigę ślą
ską. I marzec (wiosenna powódź) i średniowiecze (u nas jeszcze w całej pełni) i piastowska święta księżna? To może 
być bardzo krótkie. Ja co prawda zawsze myślę, że coś będzie bardzo krótkie, a potem to rośnie. Naprawdę nie robię 
tego ze względu na „wierszowe” (moi wydawcy też mi nigdy od wiersza nie płacą tylko „na oko”) ale tak jakoś.

Jeżeli Szanowny Pan zaakceptuje „Furgotka”13 to może by do niego dać ilustrację? Mój kuzynM, który ilu
strował „Kłopoty Kacperka” mógłby zrobić bardzo dobrą, bo różne takie „stworki” to jego specjalność i ry
suje je  istotnie znakomicie. Ponieważ mieszka stale we Lwowie (św. Zofii, nr 27) może by się Szanowny Pan 
ewentualnie zwrócił wprost do niego?

Co do honorarium, uważam, że proponowane 250 i 200 zł jest najzupełniej wystarczające; sama nigdy nie 
żądałabym więcej. Ostatecznie, też to są drobiazgi, wymagające minimum pracy. Natomiast będę najszczerszą 
i przyznam się, że Szanowni Pana W ydawcy zobowiążą mnie sobie ogromnie, jeżeli należność za j  u ż

8 Opowiadanie P rzy święconym  o pogodzeniu podczas świąt wielkanocnych dwóch procesujących się od lat są
siadów m iecznika z panem Gorzeniem (ukazało się w podręczniku Kraj lat dziecinnych).

9 Mowa o pracy nad powieścią Z miłości, która ukazała się w 1926 r.
10 Pisarka miała wówczas troje dzieci: Juliusza (ur. 28 VII 1916), Tadeusza (ur. 18 VIII 1917) Szczuckich i Wi

tolda Szatkowskiego (ur. 13 11926). Anna Szatkowska przyszła na świat później (15 III 1928).
11 Bohaterami opowiadania Z  turoniem i gwiazdą  są kolędnicy chodzący z gwiazdą wigilijną i turoniem w wigi

lię Trzech Króli.
12 Bohaterką Legendy  jest księżna śląska Jadwiga podróżująca w iosną 1240 roku z ulubionego klasztoru 

w Trzebnicy do Krosna, gdzie był pochowany jej mąż Henryk Brodaty. Miastu leżącemu w dolinie Odry groziła 
powódź. Księżna m inęła bramę i wyszła naprzeciw pędzącej wodzie. Wznosząc w górę ręce zatrzymała wał wod
ny. Woda powróciła do dawnego łoża. Księżna Jadwiga pogrążyła się w modlitwie. Opowiadanie to pod zmienio
nym tytułem Powódź w Krośnie znalazło się w tomie opowiadań Szaleńcy Boży.

13 Furgotek to historia wietrzyka, który z nadejściem chłodów znalazł sobie schronienie w kominie starego domu.
14 Karol Kossak (1896-1975), stryjeczny brat pisarki, brat stryjeczny Jerzego Kossaka (syna Wojciecha), ostatni 

ze sławnego rodu malarzy. Malował konie i wiejskie pejzaże. W 1935 r. przeniósł się ze Lwowa do Tatarowa nad 
Prutem. Po wojnie (od 1948) mieszkał w Ciechocinku.
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o s ą d z o n e  i p r z y j ę t e  ustępy będę mogła dostać w niezbyt długim czasie. Naturalnie, tylko w tym 
wypadku, jeżeli to nie robi żadnej różnicy, lub nie sprzeciwia się przyjętym przez W ydawnictwo zwyczajom. 
Moi wydawcy (Sp. Krak.)15 są najzacniejsi ludzie i jesteśm y w zażyłej przyjaźni16, ale łatwiej z kam ienia ser 
wycisnąć niż z nich pieniądze, wskutek czego jestem  wiecznie bez grosza.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za list, łącząc wyrazy prawdziwego szacunku i sympatii
Zofia Szatkowska

3
[Górki Wielkie] 18/5-26

Szanowny Panie
Z największą przykrością i wstydem donoszę Szanownemu Panu, że zmuszoną jestem  zrobić zawód i nie 

dotrzymać słowa: Legendę marcową17 nadeślę Wam jutro, lub pojutrze najdalej, -  Wigilii, zesp. Turonia -  
nie. W krótkim czasie, od chwili gdy pisałam ostatni list, do dzisiaj, spotkało mnie wielkie nieszczęście. Stra
ciłam najstarszego synka18, dziesięcioletniego, pięknego, dobrego i dzielnego chłopca, prawdziwe uosobienie 
zdrowia, energii i radości życia. Umarł po trzydniowej chorobie 13 bm. i, przyznaję, że chwilowo nie jestem  
jeszcze w stanie wziąć się porządnie do jakiejkolwiek roboty. Św. Jadwigę napisałam przed tym  nieszczę
ściem, jest już gotowa, trzeba ją  tylko przepisać, toteż ją  jutro wyślę. Proszę mi wierzyć, że mi jest bardzo, bardzo 
przykro, że robię ten zawód, ale lepsze to niż napisać i posłać rzecz lichą, której byście i tak nie przyjęli.

Czy Szanowny Pan dostał tamte dwa ustępy i czy zostały przyjęte? Jeszcze raz proszę nie krepować się ab
solutnie i odesłać jeżeli tylko nie byłyby odpowiednie. Zapytuję o to dlatego, że jeżeli Furgotek  je s t przyjęty, 
to trzeba w nim zrobić parę małych zmian stylistycznych. Np. w bardzo bliskim odstępie są dwa zdania za
czynające się: I wskoczywszy, -  I usiadłszy. To niedopuszczalne i wynikłe z mojej nieuwagi. Trzeba drugie 
zdanie zacząć po prostu: Usiadł itd. -  Sadze kiwają się „z powagą”, pies odpowiada „z powagą” i jeszcze 
gdzieś jest ta powaga znowu. Trzeba by również tę drugą wykreślić. Strasznie przepraszam, że Pana tym nudzę.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i sympatii
Z. Szatkowska

4
[Górki Wielkie] 10/6-26

Szanowny Panie
Wczoraj wysłałam Turonia, którego już Pan zapewne otrzymał. Jest długi i wodnisty, proszę go skrócić, będzie to 

z korzyścią. Zastanawiałam się, co zrobić z gwarą, „mazurzyć” , czy nie. Wiem z doświadczenia, że dzieci nie lubią 
czytać gwary zmieniającej pisownię, bo im to utrudnia czytanie, więc ograniczyłam się na zmianie gdzieniegdzie tyl
ko końcówek. To zatem być może, że postawioną będzie kwestia czy j e s t  m o ż l i w e ,  by 7 wilków uciekło 
przed przebranym za turonia Jaśkiem19. Otóż, co do tego mogę z całym przekonaniem zapewnić, że jest moż
liwe, i że zabawniejsze nieraz dowody tchórzostwa wilków widzieliśmy na Wołyniu, gdzie wilki były przed 
wojną zjawiskiem powszednim. Wilki tylko w okresie rui (koniec stycznia -  luty) są zuchwałe i wściekłe 
i gotowe wpaść do środka wsi, w zwykłym czasie uciekają przed każdą rzeczą nieznaną.

Czy to opowiadanie zajmie dzieci, nie wiem, bo nie ma już mojego najmilszego audytora20, który tamte 
wszystkie rzeczy pierwszy oceniał.

Oczywiście, że praca to zawsze jedyne lekarstwo. Ładnie bym wyglądała siedząc i nic nie robiąc! Pracuję 
teraz nad św. Stanisławem i przyślę go Panu gdy tylko wyjdzie. -  razem ze „Ślązakami”21, których Spółka 
W yd.22 wydanej od roku (!!). Może zresztą św. Stanisław będzie wcześniej.

15 Pierwsze książki Z. Kossak ukazały się w Krakowskiej Spółce Wydawniczej. Były to: Pożoga , 1922, 1923 
(dwa wydania), 1924; Beatum Scelus, 1924, 1928; Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata, 1926; Wielcy i mali, 
1927; Złota wolność, 1928, 1930; Szaleńcy Boży, 1929, 1930; Legnickie pole, 1930, Dzień dzisiejszy, 1931.

16 O dobrych stosunkach pisarki z wydawnictwami świadczy fakt, że dyrektor Krakowskiej Spółki Wydawni
czej Adam Muszyński był ojcem chrzestnym córki Anny Szatkowskiej, ochrzczonej 5 VII 1928 w Górkach Wielkich.

17 Mowa o tekście Legendy.
18 Julek Szczucki.
19 Historii ucieczki wilków przed Jaśkiem chodzącym z turoniem ostatecznie nie wykorzystano w opowiadaniu.
20 Mowa o zmarłym synu Julku Szczuckim.
21 W książce Wielcy i mali zostały opublikowane cztery opowiadania: o błogosławionym Janie Sarkandrze Wiel

cy i mali, o księżnej Elżbiecie Lukrecji w 1648 roku Ostatnia Księżna Cieszyńska, H istoria Ondraszka Szebesty, 
zbójnika', Imko Wisełka.

22 Krakowska Spółka Wydawnicza.
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A ja k  prędko będzie w księgarniach K raj lat dziecinnych23? Raz jeszcze dziękuję bardzo za ostatni list. 
Prawdopodobnie na jesieni będziemy oboje z moim mężem we Lwowie i z prawdziwą przyjemnością myślę
o tym, że będziemy mogli wówczas (mam nadzieję) poznać Pana osobiście.

Tymczasem proszę przyjąć wyraz szczerej sympatii i uznania
Z. Szatkowska

5
[Górki Wielki] 8 /7-26

Kochany Panie
Okropnie się ucieszyłam dostawszy list Pana. Tą samą pocztą, którą przyszedł wysłałam list do Ossolineum za

pytujący co się z Panem dzieje. Bałam się naprawdę, czy Pan nie jest chory. Myślałam też, że może list Pana zginął, 
bo nasza poczta jest, -  no mniejsza o to, dość, że listy często giną. Gapa jestem, że nie przypomniałam sobie, że to 
chwila egzaminów24. Byłoby mi to rozjaśniło wszystko: to straszna mordęga i wcale się nie dziwię, że Pan nie był 
w stanie pisać. Byłabym sama namawiała, aby Pan postąpił tak właśnie jak postąpił i napisał później, ale taki cieka
wy i miły list, za który bardzo, bardzo dziękuję. Na wszystkie kwestie poruszone w nim odpowiem rzeczowo i bar
dzo obszernie, ale wpierw jeszcze gorąco podziękuję za pieniądze. Spadły mi jak z nieba po prostu. Filia, przesyłając 
pierwsze 500, napisała najniepotrzebniej, że resztę wyśle w pierwszych dniach czerwca. Ja myślę, że to już załatwio
ne w centrali i nie może ulec zmianie, nie wzięłam od OO. Jezuitów25 proponowanej zaliczki i byłam potem w fatal
nej sytuacji, wzięłam bowiem na siebie zobowiązania, których nie mogłam wypełnić.

Pan wie, jakie to nieprzyjemne jak  się takim biedakom obieca, że dostaną, a oni potem co drugi dzień przy
chodzą pytać, czy pieniądze już  są. Człowiek chętnie poszedłby do Lwowa piechotą, byle im móc nareszcie 
dać i odetchnąć. Toteż jeszcze raz strasznie dziękuję i proszę mi wierzyć, że tak się o nie dopominałam i ko
łatałam, nie przez chciwość, tylko że mi były bardzo potrzebne dla biedniejszych ode mnie.

A teraz przejdźmy do turonia. Wiedziałam od razu z kabały, że będzie z nim jakaś kabała. W każdy piątek i wto
rek wypadały przy nim jakieś kombinacje. Myślałam, że pewnie zginął na poczcie wraz z moim listem i dla
tego też byłam tak  zaniepokojona brakiem wiadomości od Pana. -  Mąż mój będzie tryumfował, gdyż od razu 
dowodził, że wilki w polskim pejzażu i polskiej noweli są tak banalne i oklepane, że wstyd je  znowu wprowa
dzać. Przyznawałam mu rację, ale nie chciało mi się myśleć i wilki zostały. Dobrze, że je  Pan przegonił, ale 
ja k  teraz zrobić? Albo niech tak zostanie jak  Pan zmienił albo niech mi Pan przyśle tego Turonia na 2 dni, a ja  
go przerobię i zakończę. Inaczej się nie da tej sprawy załatwić, bo świstki z nagryzmolonym projektem Turo
nia poszły dawno do pieca, a ja  zapomniałam zupełnie szczegółów. Jeżeli by Pan go przysłał, obiecuję nie 
trzymać go u siebie dłużej niż dwa dni, jeżeli to niemożliwe, proszę zostawić ze swoją przeróbką, k tórą apro
buję z góry. A prawda, jak ie te stare kolędy ciekawe i ładne26? I mało znane. Tu na Śląsku jes t prawdziwa ko

25 Balicki Juliusz, Maykowski Stanisław: K raj lat dziecinnych. Pierwszy rok nauki języka polskiego w szkołach 
średnich ogólnokształcących. Lwów-Warszawa-Kraków 1926 Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

24 Stanisław Maykowski pracował jako polonista w prywatnym gimnazjum we Lwowie.
25 Powieść o św. Stanisławie Kostce Z miłości ukazała się nakładem Ks. Jezuitów w Krakowie.
26 W opowiadaniu Z turoniem i gwiazdą  Zofia Kossak przytacza tekst dwóch dawnych kolęd:

Porodziła Panna Syna,
Całego świata Hospodyna,
Dla Swej chudoby miejsca nie miała,
W Betleem, w chlewie to zwiastowała,
Wyszli trzej krale od wychodu,
Kłaniali się temu rodu,
Nieśli kadzidło i mirrę,
Wyznawali chrześcijańską wierę?
Druga kolęda zaśpiewana przez kolędników brzmiała:
Nasadzili gospodyni bobu,
Kolęda hej -
Coby czeladka nie miała głodu,
Tak Boże, dej -  
Nasiali też i maku,
Kolęda hej -
Coby było dzieciom do przysmaku,
Tak Boże, dej!

Pisarka interesowała się dawnymi kolędami i pieśniami ludowymi. Już w 1920 roku na łamach „Słowa Polskie
go” (nr 2, 5, 7, 8, 11) ukazał się jej artykuł Stare kantyczki. Zapomniane skarby.
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palnia starych polskich rzeczy przechowywanych bez zmiany od chwili, w której Śląsk został oderwany od 
Polski. -  Nie mogę się wstrzymać od uśmiechu na myśl o minie, jak ą  Pan musiał mieć zobaczywszy te trzecie 
wilki. To już przecież pech prawdziwy. A za  co właściwie ja  miałabym się na Pana gniewać? Bo nie widzę ja 
sno za co. To ja  raczej przepraszam za alarmujący list zapytujący, co się z Panem dzieje. To było w połowie 
z powodu kabały, w połowie z powodu tych, którzy gorączkowo i rozpaczliwie na te pieniądze czekają. Niech 
Pan ode mnie uściska bardzo czule Klotkę (kobyłę z długim ogonem) a  co robi jej córka Stassja (Stasia)? Za
nosiła się na piękność. Nie mogę prosić, aby Pan uściskał Panią Olgę, a  rada bym ją  ucałować jak  siostrę. To 
bardzo zacna kobieta pomimo wielu rzeczy, które nas mogą razić. Czy Pan zna ich oboje? To ciekawa para 
uosabiająca w sobie całą Rosję. Ona — wszystkie dodatnie cechy duszy rosyjskiej „dusza człowiek” szczera, 
pogodna, pierwotna, żywiołowa, serce na dłoni, jak  lubi to lubi, jak  nie lubi to może obić. On -  przemądry, 
przechytry Moskal z doskonałą politurą zewnętrznej kultury, a pod spodem cały Wschód. Nieraz miewałam 
wrażenie, że on nie może, organicznie nie może, być szczery z nikim i nigdy, nawet ze sw oją żoną, bez której 
zresztą byłby dawno przepadł jak  ruda mysz. Czy bywa szczery sam ze sobą kiedykolwiek? Nie wiem. Ją  do
prawdy bardzo lubię, i proszę ją  ode mnie najserdeczniej pozdrowić. Moje chłopięta przepadały za nią.

A Pawlikowska27 jest mi bardzo bliska. Nasi ojcowie28 -  bliźniaki, m atki29 -  stryjeczne siostry. Jesteśmy 
więc tylko tylko że nie rodzone. I lubimy się ogromnie, mamy nawet dużo cech wspólnych. „Pocałunki”30 
miałam zaraz gdy wyszły i byłam z nich bardzo niezadowolona. Ciągle czekam na coś godnego jej wielkich 
zdolności, a cóż to jest?  Prestidigitatorstwo, wytrząsanie z rękawa kolorowych piórek i dmuchanie na nie, że
by wiatr je  poniósł gdzie chce. Ona ma olbrzymi talent, po prostu olbrzymi; nawet trudno sobie wyobrazić jak  
wielki i oryginalny. Po podwójnym biegu, bo i maluje i pisze. Zupełnie niepospolicie obdarowana natura, aż 
żal patrzeć, że się tak marnuje. Dlaczego? Pan zapyta -  tak się jakoś stało. Rodzice byli może zbyt krańcowo 
różni. Matka -  wyjątkowy, wspaniały typ polskiej pani sprzed 100 lat, bardzo religijna i uspołeczniona, ale 
stawiająca córkom żelazobetonowe granice odpowiednie dla umyslowości kobiet też sprzed 100 lat. W ynik 
wychowania między renesansowym ojcem a średniowieczną matką, był fatalny. Dzieci wyrosły areligijne, 
anarodowe i aspołeczne a nie mające beztroski i radości życia swego ojca. Chaos jednym  słowem. Gdy na taki 
grunt przyszły bardzo ciężkie zawikłane przeżycia, wszystko poszło. Został nieświadomy ale głęboki nihi
lizm, negacja, a w ślad za tym  wyjałowienie talentu. Ogromny talent Lilki Pawlikowskiej wisi w powietrzu 
ja k  storczyk i jak  storczyk kwitnie ślicznie, dla znawców, ale tyle tylko. Trzeba mu gleby koniecznie, jak ie
kolwiek, ale gleby. Podobnie jak  Pan i ja  nie tracę nadziei, że to nadejdzie. Ja się nie uważam za starą, a  ona 
jest młodsza ode mnie o kilka lat, ma jeszcze czas. Być może, że się ju ż  teraz coś w niej przełamuje. Dałby 
Bóg. Nie widziałam jej dawno choć bardzo sobie bliskie, spotykamy się rzadko -  utrudnia nam to ogromna 
różnica środków materialnych i w ogóle cały rodzaj życia. Mnie najniezaslużeniej Bóg dał życie tak pełne 
i bogate, że siedząc w Górkach za górami zaledwie nadążam przeżyć i przemyśleć wszystko co mi ono przy
nosi. Ona, biedactwo, przy swojej olbrzymiej pojemności duchowej ma życie bardzo puste jeszcze. W ięc jeź
dzi, „bawi się”, jest w nieustannym pseudoruchu, byle to czymś wypełnić. Dlatego też nie widujemy się czę
ściej, niż żółw z zającem. A co do mnie? Pracuję i Bogu dziękuję że mi dał łaskę wiary żywej i konsekwent
nej, która jest mnie prawdziwym pokarmem i treścią istotną, nie tylko daną pociechą z braku lepszej. Tęskno 
mi za moim najdroższym dzieckiem niewymownie, ale mogę być mimo to równie pogodną i zrównoważoną 
jak  zwykle. A tyle mam obowiązków i najbliższych do kochania wkoło siebie, że na ten najcięższy grzech 
wobec Boga jakim  jes t smutek, nie ma nawet czasu.

Św. Stanisław31 nie będzie na ołtarz. Przeciwnie, ma on być napisany tak, by go musieli przeczytać wszy
scy, nawet tacy, którzy świętych nie uznają. Czy to się uda, nie wiem jeszcze. W tej chwili przyszło mi ma 
myśl, że przyślę Panu zakończenie Turonia nowe. Z chwilą gdy o historyczność nie chodzi można dać „Hero
dów”. Spotykają się te dwie grupy, diabeł nastraszył turonia, turoń diabła, przerazili się wzajemnie, potem  po
szli razem etc. etc. To bym mogła przysłać niedługo i nie zabierając tamtego. Pan by to jakoś skleił. Proszę 
napisać dwa słowa na kartce, jakie jest Pana zdanie co do tego projektu.

27 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1894-1945), poetka i autorka dramatyczna, córka artysty-malarza Woj
ciecha Kossaka (brat bliźniak Tadeusz był ojcem Zofii Kossak). Zadebiutowała w 1922 r. zbiorkiem poezji Niebie
skie migdały. Wydała m.in. Różową magię (1924), Ciszę leśną (1928), Szkicownikpoetycki (1939), Róża i p łonący  
las (1940), Gołąb ofiarny (1941). Dwie jej sztuki ogłoszono drukiem (Szofer Archibald, Zalotnicy niebiescy), inne 
pozostały w rękopisach. Po śmierci ogłoszono Poezyje (1954), Ostatnie utwory (1956), Listy do przyjaciół i kore
spondencja z  mężem (1928-1945). Oprać. K. Olszański (1998).

28 Wojciech Kossak (1856-1942), malarz.
29 M atką Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Magdaleny Samozwaniec i Jerzego Kossaka była M aria Kossa- 

kowa z Kisielnickich (1861-1942), natomiast Zofii Kossak -  Anna Kossakowa z Kisielnickich (1866-1944).
30 M. Pawlikowska-Jasnorzewska: Pocałunki [wiersze]. Warszawa 1926.
31 Mowa o powieści Z miłości.
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Na przyszłe lato, gdy nie będzie tej korekty, musi Pan do nas latem przyjechać. To jest jeden z najładniej
szych zakątków Polski.

List zdaje się jeszcze dłuższy niż Pana. Serdeczne wyrazy łączę
Z. S.

6
[Górki Wielkie] 1 /  XI 26

Szanowny Panie
Nie pisałam tak długo, bo ciągle wybieraliśmy się do Lwowa32, więc myślałam, że omówimy wszelkie 

sprawy osobiście, co jest zawsze znacznie lepszym. Projekt jednak jazdy musieliśmy odłożyć do szczęśliwej 
pory, a wrócić do korespondencji. Jak mam przeprosić, że ani nie napisałam nic do „Głosu Narodu”33 (zwa
riowane piśmidło, z którym jesteśm y krzywo, choć je  prenumerujemy przez przyzwyczajenie) ani w ogóle nie 
odpisałam w  tej sprawie? N a przeproszenie przyślę Panu w najbliższym czasie aż dwie moje książki, Śląza
ków34 i tego Pana Patrona35. Jak co będzie trzeba do nowej książki, napiszę zawsze z przyjemnością, -  proszę 
tylko powiedzieć co. -  Kraju lat dziecinnych]  nie napisałam wprawdzie, ale robię mu reklamę monstre „na 
gębę” . Zresztą niepotrzebnie, bo książką zachwycają się wszyscy. Gdybyż jeszcze mogła być tańsza! Wiem, 
że to niemożliwe i że pewno i tak Ossolineum sprzedaje j ą  ze stratą, ale w tym właśnie tkwi tragedia naszych 
książkowych stosunków. Byłam pół godziny w księgami mojej [Krakowskiej] Spółki Wyd[awniczej] i przez 
ten czas trzy osoby brały ją  do ręki i oglądały i z westchnieniem, usłyszawszy cenę, -  odkładały. Cóż robić?

Raz jeszcze najpiękniej przepraszam i wyrazy szczerego szacunku i przyjaźni łączę
Z. Szatkowska

7
[Górki Wielkie] wtorek 23 /  V-23

Szanowny Panie
Czy Pan czasem nie nabiera mnie chwaląc tak Bałdygę36? B o ja  mam wrażenie doprawdy, że jest daleki od 

tego ja k  chciałam. Czekałam listu z trwogą, a pod koniec prawie pewnością, że Pan ociąga się z odpowiedzią 
przez dobroć serca, nie wiedząc jak  najdelikatniej wyrazić odmowę, moim zdaniem zasłużoną.

Otworzyłam list ze drżeniem i przeczytawszy pierwsze słowa pisnęłam nieludzkim głosem z radosnego 
zdumienia. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo Panu dziękuję. -  Nasze listy się minęły. W ie już  Pan zatem
o odmowie Spółki. Otóż, jak  pisałam, postaram się skleić coś śląskiego możliwie prędko. Wezmę za to bardzo 
tanio nie wiele więcej a właściwie tyle samo ile by wyniósł przedruk.

Co do pieniędzy, jak  Pan już wie z mego listu, dotąd ich wprawdzie nie mam, ale za to w tych dniach filia 
Ossolineum zawiadomiła mego Męża, że m ają dla mnie 400 zł, ale wypłacić nie m ają z czego. Ponieważ jutro 
jadę do Warszawy, będę ich dusić. Co zaś do reszty pieniędzy byłabym bardzo wdzięczną, nieskończenie 
wdzięczną, gdybyście mogli mi je  do Warsz[awy] przysłać w pierwszych dniach czerwca. Może by jednak le
piej wprost nie przez filię, w której paszcze pieniądze wpadną ale trudno je  będzie wydobyć. O ile filia kra
kowska jes t arcy, arcy i punktualna i pieniężna, o tyle zdaje mi się że Warszawska jest W aszym Kopciusz
kiem i bokami robi (albo udaje, że robi). Zresztą piszę to tak sobie prywatnie i jeszcze strasznie Pana przepra
szam, że do wszystkich Pana kłopotów dołączam jeszcze i ten o moje finanse. To po prostu skandal! Wstydzę 
się i przepraszam.

32 We Lwowie mieszkała jej siostra cioteczna Zofia Romańska, u której często przebywała Zofia Juliuszowa 
Kossakowa oraz wspomniany wcześniej Karol Kossak.

33 Prawdopodobnie Z. Kossak obiecała napisać artykuł do „Głosu Narodu”. „Głos Narodu”. Dziennik politycz
ny, społeczny i literacki, ukazywał się w  Krakowie w latach 1893-1939. W okresie międzywojennym był własno
ścią spółki wydawniczej, której większość akcji należała do wybitnych przedstawicieli arystokracji i ziemiaństwa. 
W łaściwym dysponentem całości był kardynał Adam Sapieha. Redaktorem naczelnym od 1921 był Jan Matyasik 
związany z proendeckimi grupami Chrześcijańskiej Demokracji. W redakcji pracowali: ks. Jan Piwowarczyk, Jalu 
Kurek, Stanisław Sopicki. Pisywali tu prof. Stanisław Kutrzeba, Karol H. Rostworowski, ks. prof. Stanisław 
Szyndelski. Od końca lat trzydziestych redaktorem naczelnym był Alfons Dziaczkowski.

34 Mowa o tomie opowiadań Wielcy i mali, które ukazało się dopiero w  1927 roku. Bohaterem tytułowego opo
wiadania jes t bł. Jan Sarkander. Ponadto znalazły się tu trzy opowiadania: Ostatnia księżniczka cieszyńska, H isto
ria Ondraszka Szebesty, zbójnika  i Imko Wisełka. To ostatnie zostało także umieszczone w wypisach.

35 Chodzi o powieść Z miłości poświęconą św. Stanisławowi Kostce.
36 Józef Bałdyga, bohater opowiadania M azur z zagranicy  zamieszczonego w podręczniku Pieśń o ziemi naszej. 

Piąty rok nauki języka  polskiego w szkołach powszechnych. Lwów 1933 Wydawn. ZNiO, s. 279-288.
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Bardzo serdecznie cieszymy się wszyscy na przyjazd p. Balickiego. Ja miałam wrócić dopiero 14®°, ale zrobię 
wszystko co możliwe, by na Ziel[one] Św[iątki] być w domu. Bardzo, bardzo prosimy. Mam nadzieję, że gdy 
początek będzie zrobiony i droga poznana i Pan wybierze się do nas w końcu. Z  Cieszyna do nas 30 m [km] 
drogi. Stacja S k o c z ó w .  Prosimy o kartkę, na który pociąg konie, ewentualnie telefon. Telefon do nas jest 
z Zamku (Komory), gdyby p. Balicki nie miał czasu tam zajść, można posłać kogokolwiek, żeby zatelefonował.

8

[Warszawa] 27-5  [1927]
Szanowny Panie
Spieszę zawiadomić, że 400 zl dostałam dzisiaj i wyjaśnić, że całemu temu nieporozumieniu filia nie jest 

nic a nic winną, w g bowiem listu z Centrali ja  lub mój mąż mieliśmy się zgłosić po pieniądze osobiście. Wy
słane zostały rzeczywiście 9, tak jak  prosiłam. Szkoda tylko, że Centrala nie zawiadomiła równocześnie mnie
o tym, że pieniądze są w filii do podjęcia, ale mniejsza o to. Dość, że otrzymawszy jedne zaczynam jęczeć
o drugie. Jeżeli można to całą należną mi resztę, tu do Warszawy. W filii obiecano mi, że mi zatelefonują, gdy 
pieniądze przyjdą.

Krótkie opowiadanie śląskie o księżnie Katarzynie Sydonii37 wyślę za dwa tygodnie. Czy pan Balicki nie 
mógłby i nie zechciałby przyjechać 10s° do Cieszyna? Gdyż ja  dopiero lOgo będę mogła wrócić (o ile, nota
bene, dostanę przed term inem  pieniądze). Tak mi będzie strasznie przykro, jeżeli nie będę w Górkach, gdy on 
nas odwiedzi, -  może można tę jazdę opóźnić? Cztery dni, cóż to znaczy? W każdym jednak razie b.b. proszę, 
żeby zajechał do nas koniecznie. Moi Rodzice oczekują i bardzo będą się cieszyć.

Wyrazy prawdziwej przyjaźni i szacunku łączę
Z. Szatkowska 
Warszawa 
Piękna 3 m 538

9
Górki 16/6 [1927]

Kochany Panie
Strasznie mi przykro i w przeciągu kilku dni zrobię coś tak czy owak, tak żeby Pan był kontent. Wyszło 

nieporozumienie, nie wiedziałam, że chodzi o kolorowość, a ta  historia z dzikiem39 (ściśle historyczna) jest tu 
na Śląsku tak popularna, że ją  wzięłam. Poprawię to, niech się Pan nie martwi. Myślę jednak, że lepiej prze
robić tego odyńca na kolorowo folklorystyczny, niż przerabiać sąd. Motyw jest dobry, tylko wyciągnę go z la
su na słońce. Powiem szczerze: tyle pisałam śpiewek, obyczajowości itp., że umyślnie bojąc się aby tej ludo
wości nie nadużyć trzymałam się w tym  ustępie tak powściągliwie. Myślałam przy tym, że to musi być krót
kie, ale ja k  tak, to użyję sobie i to z przyjemnością. A wszystko to się stało dlatego, że wzięłam z góry pienią
dze. To zawsze przynosi okropnego pecha. -  Dobrze, że Pan otwarcie powiedział co myśli o Macurze40. Jak 
go przerobię po swojemu, będzie się Panu jeszcze b. podobał. W przeciągu tygodnia będzie go Pan miał.

Serdeczne pozdrowienia łączę
Z. Szatkowska

10
[Górki] 14 /  X I-27

Szanowny Panie
Co słychać? Co się dzieje? Słuch zaginął, ślad przepadł, i o Panu, i o książce. Czy Pan żyje? Czy książka 

się drukuje? Czy obiecane poezje jeszcze nie wyszły? Myślałam, że będę tej jesieni we Lwowie i dowiem się 
tego wszystkiego osobiście, niestety projekt tej podróży (żywiony od dwóch lat) został i teraz odłożony na 
dalszą przyszłość. Trudno. „Kto ma liczną dziatwę, nic mu w życiu nie jest łatwe”, -  nawet tak prosta rzecz 
na pozór jak  wyjazd do Lwowa. -  Tandem, proszę wolną chwilą o dwa słowa wiadomości.

37 Mowa o opowiadaniu Prawo książęce.
38 Prawdopodobnie adres Maliszewskich, u których w dzieciństwie wychowywał się Zygmunt Szatkowski.
39 W opowiadaniu Prawo książęce Macura, gospodarz z Puszczy Podoborskiej, wykopał dół, aby w nim 

schwytać dzika niszczącego plony. Następnego dnia psy łowczego podczas polowania wytropiły dzika. Macurę 
zabrano do zamku w Cieszynie na sąd. Księżna Katarzyna Sydonia po wysłuchaniu Macurowej wstrzymała egze
kucję skazanego.

40 Mowa o Macurze, bohaterze opowiadania Prawo książęce.
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Ja jestem  „zapisana” po uszy, siedzę od wiosny w pracy, która zanosi się na długą ale też i niestrawną41. 
Mam nadzieję skończyć ją  koło lutego.

Aha, prawda. „Hajda”42 stał się na Śląsku tak popularnym, że przedrukowywało go sobie chyba z 5 lokal
nych pisemek. W dwóch wypadkach byłam o tym powiadomiona przedtem i dałam sankcję (o czym wspo
mniałam p. Balickiemu) o reszcie dowiedziałam się owszem, ale po wydrukowaniu. Oczywiście są to wszyst
ko pisemka propagandowe utrzymujące się ze składek i artykułów udzielanych darmo. -  Piszę o tym, aby 
Ossolineum nie przypuszczało czasem, że z kawałków, które już  sąjego własnością, ciągnę dochody. Ostatnie 
pisemko, które mnie uwiadomiło, że Hajdę przedrukowuje, to jakaś Jednodniówka czy Kalendarz dla Pola
ków na Śląsku niemieckim, czy coś w tym  rodzaju. Myślę, że Pan nie ma nic przeciwko temu, -  prawda? 
A skoro im się to tak podoba!

Łączę pozdrowienia i wyrazy serdecznej przyjaźni
Z. Szatkowska

11
[Górki Wielkie] 25/4 [1928]

Kochany Panie
Jak mam przepraszać? Doprawdy tak mi wstyd i przykro. Poczciwy Morcinek43 odesłał Szkubaczkf4 9 dni 

temu, okropnie rad, że o Śląsku gdzieś piszą, dodając tylko że podczas tych wieczornic obowiązkowo jest 
harmonia, warzonka45 i buchty46. Zdaje się, że w swej ambicji Ślązaka był dotknięty, że te szczegóły (zwłasz
cza buchty!) były pominięte. Poza tym cudował się wielce skąd Pan tak doskonale obyczaj śląski zna i rozu
mie. Porozmawialiśmy na ten temat, złożyłam Szkubaczki, powiedziałam sobie: jutro wyślę, -  i . .. Panie! co tu gadać!

Zapomniałam! Gdyby nie Pana depesza, byłyby leżały jeszcze nie wiem jak  długo. Gdy przyjdzie zapowie
dziany przez Pana list, za nic go nie otworzę. Wyobrażam sobie jakie tam musi (a słuszne!) wymyślanie. 
Strasznie, strasznie przepraszam, póki życia tak nie zrobię (do przyszłego razu...).

Serdeczne pozdrowienia
Z. S.

12
[Górki Wielkie] 1 / X -  28

Panie!
Zabierałam się właśnie do napisania listu w tonie zgoła przyjacielskim, kiedy przyszło to wezwanie, czy 

jak  tam, z tego Komitetu 101” '3 Lwowa47 -  które mnie wzburzyło i skłania raczej do użycia słów „oszkliwych”

41 Zofia Kossak pracowała wówczas nad powieścią historyczną Złota wolność.
42 Bohater opowiadania D oczekał, ociemniały Wawrzyniec Hajda nazwany śląskim Wernyhorą doczekał wkro

czenia wojsk polskich na Śląsk w 1922 roku. W „Światowidzie” (1936 nr 18) była zamieszczona fotografia przed
stawiająca powitanie generała Stanisława Szeptyckiego, wkraczającego na czele wojsk polskich do Piekar. Opo
wiadanie było opublikowane m.in. w czasopismach „Czas” 1927 nr 89, „Orlęta” 1927 nr 5, 6, „Chłop Polski” 
1928 nr 46, „Kalendarz Gospodarza Polskiego” 1928, „Polski Kalendarz Ilustrowany” 1932. W Ossolineum uka
zało się w wypisach J. Balickiego i St. M aykowskiegoBędziem Polakami (1928).

43 Gustaw M orcinek (1891-1963), pisarz związany ze Śląskiem. Mieszkał w pobliskim Skoczowie. Zofii Kos
sak zawdzięczał swój debiut książkowy. Pisarka napisała o początkach ich znajomości w szkicu Ja k  to się stało, że  
M orcinek nazywa mnie matką chrzestną  opublikowanym w okolicznościowym wydawnictwie Gustaw Morcinek. 
W 70-lecie urodzin. Katowice 1961 Śląsk, s. 16-19. Autor powieści: Wyrąbany chodnik (1931-32), Wyorane ka
mienie (1937), Pokład Joanny  (1950), Górniczy zakon  (1964), Ondraszek (1953), szkiców i opowiadań Serce za  
tamą  (1929, ze wstępem Z. Kossak), wybór opowiadań M iód w sercu (1965).

44 Opowiadanie Stanisława Maykowskiego o wieczornym wspólnym skubaniu pierza Skubaczki znalazło się 
w podręczniku Będziem Polakami.

45 warzonka -  wódka grzana z miodem i masłem, krupnik.
46 buchta -  kaw ał chleba.
47 W 1928 roku mijała 10 rocznica obrony Lwowa. Z tej okazji Komitet Obywatelski Obchodu Rocznicy Obro

ny Lwowa postanowili wydać okolicznościową jednodniówkę. W skład redakcji weszli Stanisław Kupczyński, 
Stanisław Maykowski i Juliusz Stefan Petry. Jak napisali we wstępie: „W obawie przed natłokiem sprawozdań 
z tych bojowych wypadków i powiedzmy szczerze, przed monotonią, jaką  groziło ich wysławianie, choćby najin- 
dywidualniej ujęte, uprosiliśmy znaczną ilość pisarzy,-żeby wyszli w poruszonych tematach poza samą „Obronę” 
nie zatracając wszakże zwią/k | u | ze Lwowem i z życiem duchowym miasta, bądź w czasach, wyprzedzających 
rok 1918, bądź późniejszych”. Z  propozycją napisania tekstu zwrócona się także do Zofii Kossak. Jednodniówka  
ku uczczeniu dziesięciolecia walk o Lwów. 1 -22  X I 1918-1-22  X I 1928 liczyła 40 stron i zawierała teksty ujęte
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i najgorszych. -  Jakim czołem, -  zapytuję patetycznie, ha! jakim  czołem mógł Pan je  podpisać w łasną ręką, 
zielonym atramentem, wiedząc, że muszę odmówić, mając na karku te cztery Pana historie?! Do stu buczków, 
nie jestem  ostatecznie maszyną do pisania. Kiedy ja  mam to zrobić?! Powie Pan: wielka rzecz, cztery opowia
dania po parę stron... Akurat! A studia?! Oprócz „złotego wesela” jak  do każdego muszę przecież przeczytać 
furę literatury, przygotować się jak  do matury, samo pisanie to głupstwo. W ogóle mimo pozornie wysokich 
cen, główny zysk u Ossolineum, to to, że za każdym razem wzbogaca się niepomiernie, nasz zaczątek biblio
teki, bo skupuję mnóstwo książek potrzebnych do opracowania danego kawałka. Gdyby Pan widział listę 
książek posłaną przeze mnie przed tygodniem do księgami Spółki w związku z Pana zamówieniem. Kiedyż ja  
to zdążę wszystko przeczytać!? Widzi Pan, gdybym ja  była we Lwowie w tym okresie walk, to byłby dro
biazg. Rzecz, którą się widziało własnymi oczami, można napisać w jeden dzień i napisać dobrze. Zrobiłabym 
to z radością i nie za pieniądze i mimo wszystkiej roboty, jak ą  mam przed sobą, przysłała na czas. Ale ja  nie 
byłam! Znam tylko ja k  zna każdy Polak. Więc zanim bym mogła napisać najmniejszy bodaj urywek, musiała
bym przeczytać, zgłębić, przeżyć wszystko, co zostało w tej materii napisane, wczuć się tak głęboko, by moje 
papierowe widzenie stało się jednym  z widzeniem tych wszystkich co to przeżyli istotnie, stali tam  w ogniu, 
patrzyli nie przez karty M ączyńskiego48 czy innego lecz własnymi oczami. Musiałabym móc napisać tak by 
mi nikt, rozumie Pan, z tych co byli uczestnikami Obrony, nie mógł zarzucić, że było choćby w najmniejszym 
szczególe inaczej. I ja  mogłabym to zrobić, ale mając przed sobą kupę wolnego czasu. A ja  go nie mam. N a
wet gdyby przedłużył termin oddania tamtych rzeczy jakie dwa tygodnie, też nie mogłabym. To się nie da. Od 
Hozjusza do W ersalu49, od Wersalu do Lwowa50, od Lwowa do średniowiecza51... Oja! ja!

Toż to niemożliwe. Niech Pan proszę wytłumaczy tamtym Panom i powie, że naprawdę szczerze żałuję, ale 
nie mogę. Czemuż u licha nie zgłosili się wcześniej, przed jakim i dwoma miesiącami? Wiedzieli chyba prze
cie, że 10-lecie będzie tej jesieni?

Piękne pozdrowienia łączę
Z. S.

13
[Górki Wielkie] 10/5-29

Przezacny Panie
List zapowiedziany w poniedziałek tj. 138° nie nadszedł jeszcze. Z atem ...? Gdyby nie to, że nasza poczta 

funkcjonuje arcyporządnie myślałabym, że zginął, nie widząc powodu do podobnie długiego zwlekania. Nad 
czym tu myśleć? Albo, tak albo nie, -  czyż nie? Nie ma czym się długo kłopotać a mnie trzymać w zawiesze
niu. Niech Pan to proszę wytłumaczy swoim szefom. Serdeczne pozdrowienia i wyrazy szczerej przyjaźni 
zgoła niezależnej od spraw Ossolineum łączę

Z. S.

w czterech częściach: artykuły i wiersze o obronie Lwowa, obraz wypadków lwowskich, uczeni opowiadający
o dawniejszych sprawach Lwowa oraz rozważania nad listopadem 1918 roku. W wydawnictwie znalazły się m.in. 
teksty ks. Józefa Teodorowicza, Czesława Mączyńskiego, Boruty-Spiechowicza, T.M. Nitmmana, Adama Skał- 
kowskiego, Stanisława Wasylewskiego, Stanisława Łempickiego, Juliusza Kleinera, Stefana Mękarskiego oraz 
wiersze Kazimierza Brończyka, Stanisława Rossowskiego, Włodzimierza Lewika, Jadwigi Gamskiej.

48 Czesław M ączyński (1881-1935), pułkownik Wojska Polskiego, nauczyciel gimnazjalny, poseł do Sejmu, 
działacz społeczno-polityczny. Członek Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, współorganizator Drużyn Bartoszo
wych. Po wybuchu I wojny światowej walczył w armii austriackiej jako dowódca baterii na froncie rosyjskim, 
ranny w listopadzie 1914. Od 1 listopada 1918 dowodził polskimi siłami zbrojnymi we Lwowie, 1 XI -  14 XII
1918 komendant miasta i powiatu Lwów, 15 XII 1918-19 VI 1919 dowódca brygady lwowskiej i 20 VI -  7 VII
1919 dywizji lwowskiej. Od 19 XI 1919 dowódca 2 brygady w dywizji litewsko-białoruskiej. Objął dowództwo 
małopolskiej Armii, na której czele stał gen. Józef Haller. Walczył na froncie polsko-sowieckim aż do październi
ka  1920. 1922-1927 poseł na Sejm, członek Klubu Chrześcijańsko-Narodowego. W 1927 przeniesiony do woj
skowej służby administracyjnej. 31 VIII 1929 przeniesiony w stan spoczynku. Autor dwutomowych pamiętników 
Boje lwowskie. Cz. 1: Oswobodzenie Lwowa 1-24X11918 roku. Warszawa 1921 Spółka Wydawnicza Rzeczypospolita.

49 Wydarzenia związane z konferencją pokojową udziałem polskiej delegacji na czele z Romanem Dmowskim i Igna
cym Paderewskim oraz podpisaniem traktatu wersalskiego w 1919 roku są tematem opowiadania Twórcy pokoju.

50 Opowiadanie Orlęta poświęcone cmentarzowi Orląt we Lwowie weszło później do tomu Bursztyny. W powojen
nych wydaniach opowiadanie to było opuszczone na skutek interwencji cenzury. Ukazało się dopiero w tomie w 1996 roku.

51 Mowa o opowiadaniu Roku Pańskiego 1289. Rzeczywiście akcja opowiadań pisanych na zamówienie Ossoli
neum obejmowała praktycznie całą historię Polski. W Bursztynach do osady nadbałtyckiej przybywają kupcy z towara
mi, aby je  wymienić na bursztyn. Akcja opowiadania Przysięga  rozgrywa się za czasów Mieszka I. Najnowszej 
historii Polski, ustalenia granic Polski na konferencji wersalskiej poświęciła opowiadanie Twórcy pokoju.
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14
[Górki Wielkie] 23/5-29

Przezaeny Panie
Jakże mi Pana żal, że Pan musi z podobnym Zarządem współpracować! Zdębiałam otrzymawszy list, 

a  Muszyński (Spółka W ydawnicza we własnej osobie) który był akurat u nas na brydżu nie posiadał się z ra
dości. No i nie dziwota. Trudno bowiem chyba umiejętniej ludzi do siebie odstręczać. Porządnego człowieka 
(a pochlebiam sobie, że mam opinię takiego) nic tak nie zobowiązuje moralnie na przyszłość a zarazem nie 
zmusza imperatywnie do punktualnego i najlepszego wypełnienia pracy jak  okazane zaufanie czyli po prostu, 
mówiąc zaliczka. Gdyby p. Lewak52 przysłał pieniądze, o które prosiłam, dodając zarazem że „kawałki” mu
szą być np. na 31 stycznia (bo o 1 grudnia w żadnym razie nie mogłoby być mowy) pracowałabym dniem 
i nocą ale m u s i a ł a b y m  na czas kończyć. Wobec zaś takiego postawienia kwestii żaden termin mnie nie 
wiąże. Napiszę kawałki, owszem, jedynie ze względu na m oją szczerą przyjaźń dla Pana i p, Balickiego, napi
szę skoro tylko będę mogła, ale wcześniej jak  w lutym nie obiecuję, gdyż między Legnicą53 a W aszą robotą 
muszę jeszcze zrobić to o czym wspominałam proszą o rychłą odpowiedź, m ianow icie... scenariusz filmowy. 
Całkiem nowa dla mnie robota, której jestem  strasznie ciekawa, a pojęcia nie mam ile czasu zajmie, bo jesz
cze w tej „branży” nie pracowałam nigdy.

Ale obiecuję, że ze względów na Panów (z pewnością nie dla Ossolineum) będę się starać nie zwlekać za 
długo z tymi kawałkami. Jeżeli odmowa p. L. nie była skierowana wyłącznie do mnie, lecz przedstawia istot
nie przyjęty obecnie system, to przecież żaden porządniejszy autor nie utrzyma się przy Ossolineum! Któż 
dzisiaj może pracować bez zaliczek? Chyba tacy potentaci jak  Marczyński54, Zarzycka55, albo Staśko. Ładnie 
bym wyglądała ja , która muszę dobry rok pracować nad jedną książką, masę jeździć dla wertowania źródeł, 
siedzieć to w Krakowie, to w W arszawie (w najbliższym czasie we Wrocławiu) sprowadzać kosztowne książ
ki, gdyby moja zacna Spółka nie płaciła mi stale z góry całej należności! A propos Spółki: w marcu dostałam 
od nich piękne auto, które się będzie spłacać tylko d r u g i m i  w y d a n i a m i .  Ja się cieszę, cały dom ma 
wygodę i przyjemność, a Spółka też na tym nie traci. Pomijając że swoje pieniądze odbierze z procentem, wie 
że przywiązuje mnie do siebie na długi szereg lat. Uważa widocznie, że to coś warte.

Mocno przepraszam za to nudzenie, swoimi sprawami i najlepsze wyrazy łączę. Czy Panowie nie będziecie 
tego lata gdzie w  pobliżu Śląska? Proszę pamiętać o Górkach.

Z. S.

P.S. Przedwczoraj byli u nas p.p. Wilczkowie wiedząc, że Panów widują prosiłam śliczną i słodką panią 
Marysinkę aby powiedziała Panu i p. Balickiemu, że Was obu b. lubię i cenię, ale Ossolineum [reszta tekstu 
zamazana]

Z. S.

15
[Górki Wielkie] 23/5-29

Panie drogi
Rano wysłałam kwaśny (ale nie w stosunku do Pana) list, a tenże posłaniec przywiózł mi epistołę Pana, 

która wiele poczynań Ossolińskich56 tłumaczy. Brzydko robią koledzy autorzy57 -  nie ma co, psując na dalszą 
m etę interesy sobie i drugim. To jest prosta krótkowzroczność, fatalna zresztą dla nich samych. Parandowski58 
postąpił najmądrzej, to fakt, a le ja  niestety nie mogę robiąc obecnie co innego. Co do kombinacji wekslowej.

52 Antoni Lewak (1889-1940), dyrektor Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie od 1928 r.
53 Powieść o średniowiecznym Śląsku Legnickie pole  ukazała się w Krakowie w 1930 roku.
54 Antoni Stanisław M arczyński (1899-1968), pisarz, w okresie międzywojennym opublikował około 40 powie

ści (m.in. Czarna Pani, R ok 1947, Siostra Carmen, W  podziemiach Kartaginy, Książę Wa-Tunga, Perła Szanghaju, 
Świat w płomieniach, Aloha, Wyspa nieznana, Szlakiem hańby, Czarci Jar, Szpieg w masce).

55 Irena Zarzycka (1900-1993), autorka popularnych powieści Dzikuska, Jawnogrzesznica, K w iat jabłoni, Cór
ka wichru, Panna Irka, Tabor.

56 Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
57 Być może chodzi o żądania większych honorariów przez niektórych autorów. Brak źródeł w tej sprawie.
58 Jan Parandowski (1895-1978), powieściopisarz, eseista, tłumacz; autor m.in.: Mitologia. Wierzenia i podania  

Greków i Rzymian  (1924), Król życia  (1930), D ysk olimpijski (1933), Niebo w płomieniach  (1936), Zegar słonecz
ny  (1953). Jest także autorem tekstu Stanisław Maykowski. W: Szkice. Seria 2. 1968). Jego opowiadania także 
ukazywały się w podręcznikach spółki autorskiej J. Balicki, St. Maykowski, m.in.: Liść wawrzynu, Kopernik, 
M sza św. Stanisława, Karol M iarka, Poczajów  (Będziem Polakami, 1928), Dom na Palatynie, W  kamieniołomach, 
Z  dworu Zygmunta Augusta, M ały Kopernik, Przymierze z  morzem, Drogi do Rzymu (Miej serce, 1930).
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to przede wszystkim co znaczy, że Ossol[ineum] obciążyło Panów zaliczką daną tamtym, niesłownym? To 
niby W y z Balickim macie za nich płacić!? Ależ to potworne, idiotyczne, podłe. N a to się nie można zgodzić. 
Przecież żaden z Was dwóch nie wydawał zaliczek tylko Zarząd. Za każdym razem dostawałam przecież 
urzędowy, nie przez Panów ale przez Zarząd podpisany dokument i odpowiadałam nań potwierdzeniem od
bioru. Skąd Pan mógłby być winien gdybym nie dotrzymała słowa? Co najwyżej na podstawie mego listu, 
w  którym obiecywałabym taki a  taki termin niedotrzymany, Zarząd mógłby mnie pociągać do odpowiedzial
ności, ogłosić mnie publicznie za świnię itp. Ale co Pan byłby tem u winien?! Jest to tak  niemożliwe i nielo
giczne, że przypuszczam, że źle zrozumiałam o co chodzi. Jeżeli to jednak byłoby prawdą i Pan z Balickim 
macie odpowiadać za cudzą niesłowność, -  to kategorycznie i stanowczo nie chcę mieć żadnych stosunków 
z Ossolineum. To trudno. Albo jesteśm y koledzy po fachu, albo nie. Jeżeli tak, to musimy być solidami. 
Z firm ą mogącą robić podobne sztuki i zdzierać z takich jak  my wszyscy biedaków sumy, na które „wpadła” 
na kim  innym, nie chcę gadać i nie napiszę dla niej n i g d y  n i c ,  co ewentualnie, o ile całe to moje obu
rzenie nie jes t bezpodstawne (co daj Boże) może im Pan obwieścić i ten list odczytać.

Nawet jednak przypuszczenie, że to tylko nieporozumienie i że Zarząd jest w stosunku do Pana taki jak  
powinien być, -  kombinacja wekslowa, o której Pan mówi trochę mnie niepokoi. Obawiam się, aby Pan 
w zbytniej dobroci, aby mnie zrobić dogodność, gotów wziąć na siebie wszystkie koszta i kłopoty związane 
z podobną sprawą, na co ja  się znów absolutnie zgodzić nie mogę. Znam się na wekslach pewno lepiej od Pa
na, bo w gospodarstwie wiejskim ma się z niemi nieuchronnie i często do czynienia.

Otóż sprawa byłaby prosta i ja  nieraz w ten sposób dostaję pieniądze od Spółki, gdy mi trzeba większej 
sumy (weksel mój oni żyrują, ja  go dyskontuję, a oni wykupują go sobie częściowo, kiedy i jak, to ich rzecz). 
Tutaj jednak rzecz jest inna. Zarząd nie chce zapłacić, aż po dostaniu kawałków, czyli dajmy na to w styczniu. 
Któż więc spłaci pierwszą ratę wekslową wypadającą we wrześniu, opłaci nowe weksel i procent na następne
3 miesiące? Koszta pierwsze ja  pokryję z przyjemnością, czyli że obciążylibyście mój r[achune]k tysiącem 
złotych a przysłali 970, czy ile tam  wypadnie. Ale te drugie? -  Bardzo się boję, żeby Pan z winy mojej za
chłanności pieniężnej i mojej wieczyście dziurawej kieszeni, nie miał osobiście jakich kłopotów lub kosztów. 
Podobna myśl byłaby dla mnie nie do zniesienia.

Tytuły i tematy są ponętne oprócz Andriollego59, którego musicie mi zmienić na innego (albo zostawcie mi 
wybór) Andriollego organicznie nie znoszę. -  Przyznam się Panu, że mnie pali babska ciekawość wiedzieć 
kto to ze znanych mi osób tak się fatalnie znalazł? Chyba nie znany, bo z kolegów podręcznikowych znam 
tylko Dąbrowską a to jest solidna zacna niewiasta, oraz Zegadłowicza, który też tego pewno nie zrobił, bo 
wątpię, aby napisanie wiersza a la Zegadłowicz” kosztowało go więcej trudu niż napisanie depeszy.

Serdeczne pozdrowienia i wyrazy szczerej przyjaźni
Z. S.

16
[Górki Wielkie] 7 /1 -3 0

Szanowny Panie
Ogromną i szczerą przyjemność zrobił mi Pan swą śliczną książką. Jest naprawdę piękna, piękna i prosta. 

A gdzie Pan wykopał takiego znakomitego ilustratora? Dotąd się o nim nie słyszało a toż to  talent pierwszo
rzędny. Obrazy kapitalne, świetne w rysunku i kolorze. Treść książki i ilustracje, -  ilustracje i treść, dopeł
niają się wzajemnie, tworzą cudną, grającą barwami i rytmem całość. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję

Z. S.

P.S. Czy stare szpargały z przed paru lat są przechowywane u Panów? Jeżeli tak to czy byłoby możliwe 
otrzymać rękopis mojego „Turonia” pisanego w 1926 r. gdzie była taka awantura z wilkami, którą obcięliście. 
Byłby mi bardzo potrzebny.

Z. S.

17
[Górki] 1 4 /1 -3 1

Kochany Panie
Mam tyle na głowie a tak mało czasu, że odpisuję na razie stylem telegraficznym, po kolei na każdą „kwe

stię” Pana listu.
1) Przede wszystkim: gdyby mi w głowie postało przypuszczenie, że Pan myśli, że mam pretensję do Pa

na!!! Też pomysł! Wiem, że Pan był zawsze w tej sprawie po mojej stronie, było mi bardzo przykro, że Pan 
miał z mojego powodu przykrości i n i g d y ,  nigdy, przenigdy nie łączyłam Pana ani naszego przyjacielskie
go stosunku z tą  głupią, drobiazgową historią, o której zresztą od wieków zapomniałam.

59 Michał Elwiro Andriolli (1836-1893), rysownik i ilustrator.
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W ogóle przyznaję, że nie umiałabym nawet dziś dokładnie powiedzieć, o oo chodziło, w pamięci bowiem 
utkwił mi tylko ten nieszczęsny Traktat wersalski, który mnie rozeźlił ale Bóg z nim.

2) Muszyńskiego uspokoję. Oczywiście byłoby śmieszne robić podobne historie. Ma on teraz biedak wiele 
niepowodzeń i prawdopodobnie to go zdenerwowało.

3) Jestem znacznie więcej nieporządna od Pana i Konarskiego60 oczywiście nie mam. Szkoda, bo zdaje się, że był 
niezły. Jeżeli polowanie na wilki uda się P an u -to  dobrze, a  jeżeli nie to się tym nie zgorszę, bo u mnie jest gorzej.

4) O Malczewskim61 mogłabym coś od biedy napisać (szkoda, że on na Mount Blanc nie wchodził na nar
tach! W tedy kropnęłabym coś porządnego, bo narty to moja namiętność.) -  tylko jaki termin?

5) Kłopotami finansowymi nie zaimponuje mi Pan na pewno, gdyż to co my mamy od pół roku jest bez 
konkurencji. Panie, żeby Pan wiedział, czym jest w dzisiejszych czasach gospodarowanie! Lepiej o tym nie pisać.

6) W ieczór literacki czy autorski czy jaki tam nie udałby się na pewno. Primo: nie umiem mówić, nie wy
mawiam „r” i nigdy jeszcze nie zabierałam głosu publicznie oprócz w Górkach na zebraniach 
Stowjarzyszenia] Młodzieży. Secundo: nie mam naprawdę czasu. Mam dwie roboty zaczęte, a trzecią w gło
wie i marzenia, to z literatury; -  a prócz tego przecież dom i dzieciaki i weksle i tysiąc spraw podobnych. Ani 
myśleć o wyjeździe. N a razie muszę kończyć przesyłając serdeczne wyrazy prawdziwej przyjaźni, która 
(z mojej przynajmniej strony) nie ulegała żadnym wahaniom od pięciu lat naszej znajomości.

Z. S.

18
[Górki Wielkie] 23/111-31

Kochany Panie

Przed 10 dniami dostałam z Ossolineum 350 zł (?) i list Wstąpiłam na pocztę jadąc na parodniową wycieczkę 
narciarską Pieniądze schowałam do kieszeni, a iist do „chlebaka”. Nie rozpieczętowałam go na razie, gdyż miałam 
100 spraw na głowie, w drodze zapomniałam (kto na nartach czyta listy?) w schronisku zostawiłam chlebak...

Nie wiedząc co począć, czekałam, myśląc, że zrobimy jeszcze raz tę samą wycieczkę tej zimy i odbiorę mój 
chlebak, który tam czeka spokojnie i pewnie, wraz z listem Ossolineum. Tak pech jednak, że choć jeździliśmy 
dużo ostatnio, ale nigdy w tam tą stronę. Sprowadzać zapomniany chlebak pocztą, z czeskiej strony (bo to było 
w Czechach) straszny kram. Widząc, że nie otrzymam mego chlebaka aż kiedyś w czasie letniej wycieczki, decy
duję się w końcu wyznać całą prawdę i prosić o kopię poprzedniego listu, a raczej powtórzenie jego treści.

Piękne pozdrowienia i wyrazy przyjaźni
Z. S.

19
[Górki Wielkie] 9 /7-34

D o Juliusza Balickiego
Szanowny Panie
Myślałam, że będę w tych dniach w Warszawie i zobaczę się z Panem, tymczasem nie składa mi się ten 

wyjazd, a  że się już  nastawiłam na zadanie szeregu poniższych pytań, więc męczę Pana listem, choć wiem jak  
Pan jest bardzo zajęty.

1) Czy otrzymaliście „Reja” (Sąsiedzki dar), czy się przydał62? Od Maykowskiego nie można się doczekać 
odpowiedzi, a że Rej był tak  szlachetnie i wspaniałomyślnie zapłacony z góry, tym  bardziej zależało mi na 
tym, byście z niego byli zadowoleni. Chciałabym wiedzieć.

2) Jeżeli nowelka harcerska W obozie, którą Pan wziął od nas w zeszłym roku, nie jest Wam potrzebna, czy 
m ożna prosić o odesłanie je j?  Zgłaszają się o niąjedni wydawcy63.

3) Jak się rzecz ma z czytankami historycznymi które teraz podobno wydajecie? (Piszę „podobno”, bo sie
dząc z głowami i nogami w  średniowieczu64 nie wiemy nawet co się na świecie dzieje) — Ja miałam nieszczę

60 Opowiadanie o Stanisławie Konarskim nosiło tytuł D o światła.I.
61 Bohaterem opowiadania Na szczycie M ont Blanc  jest Antoni Malczewski, poeta romantyczny, autor pierwszej 

powieści poetyckiej Maria.
62 Opowiadanie o Mikołaju Reju, który mówił: „ -  Bo widzicie, panie bracie, wszędy m ają swoje księgi, jeno my 

n ie ... M yjedne! Wielkie mamy państwo, a w ty m  ubożuchne. To trza zdziałać. Prostym dać pokarm, jak  dziecię
ciu mleka. Bez wymyślności, bez przysad i alegoriów. Pisać, jako  się czuje, widzi, myśli, jako od co dnia gada 
z przyjacielem. Dopieroż wtenczas doczekalibyśmy się, że ta ojczyzna nasza, a raczej najmilsza matka nasza, 
w lepszej byłaby pieczy u tych polskich synów swoich.” (Sąsiedzki dar. Wypisy M ówią wieki. Cz. 2, 1934).

63 Ostatecznie opowiadanie o tematyce harcerskiej W  obozie nie zostało umieszczone w wypisach. Ukazało się 
w czasopiśmie „M łody Las” 1938 z. 1, s. 4 -6 , z. 2, s. 23-32, z. 3, s. 34-35.

64 Pisarka pracowała nad Krzyżowcami. W zbieraniu materiałów pomagał jej mąż Zygmunt Szatkowski, stąd 
liczba mnoga.
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ście dać lszy  tom  Krzyżowców „Tygodnikowi Ilustrow anem u]”65 do odcinka i nie mogę stamtąd żadną mia
rą  otrzymać w należnym terminie pieniędzy. Z tego powodu jestem  stale bez grosza i choć z największą nie
chęcią muszę się czasami oderwać od oblężenia Antiochii by coś zarobić. Wolę zaś zawsze pisać coś dla mło
dzieży, co bądź co bądź zostaje, niż jakiś artykuł. Dlatego gdyby to Wam dogadzało proszę o rychłą informację.

Ewentualnie mogłabym ostatecznie przyjechać dla omówienia.
4) Czy Przezacny Pan pamięta, że obiecał mi cztery (4!) komplety Waszych dawnych czytanek? Ja je  

z kolei obiecałam czterem świetlicom -  i . ..
Piękne pozdrowienia

Zofia Szatkowska

20
[Warszawa] 7 /  X II-34

Kochany Panie
Przysięgam, że o paryskim bruku66 słyszę pierwszy raz, że w liście pierwszym,
zasadniczym, „obstalunek” opiewał na 8 (osiem) kawałków. Niezależnie od tego jednak mogę go napisać. 

Ostatecznie... Przed Świętami dostanie Pan wszystko nawet z powodzią i dożynkami. Wiem, ze trochę się 
opóźniłam, ale Balicki wyznał, że nie ja  jedna. A przed Świętami będzie wszystko z pewnością.

W rozmowie z Balickim poruszyłam jeszcze inną sprawę, z którą czekałam na osobiste zobaczenie się z Panem 
lub z nim. Upoważnił mnie do zakomunikowania Panu poniższego co czynię, choć z niechęcią, nie lubię bo
wiem wyglądać na chciwca, który stara się wyzyskać sytuację. -  Cóż jednak począć? Życie jest życie. Gdy 
przed rokiem sama oznaczałam sumę 300 zł na zamówione wtedy ustępy, nie przypuszczałam, że będzie ich 
tak  dużo i że będą mnie kosztować tyle pracy. I tyle czasu. Do każdego drobiazgu trzeba robić takie studia, że 
starczyłoby ich na sporą powieść na danym tle. Tak, że choć z rzeczywistą przykrością, biorąc pod uwagę 
wartość mojego czasu, oderwanie się od właściwej mojej pracy itp. itp. wysuwam cenę 500 zł za ustęp, licząc 
„od zaraz”, tj. od Tow. Przyj. Nauk67, które jutro wysyłam. Gdyby Wydawnictwu robiło trudności wypłacenie 
tak  dużej stosunkowo sumy w ciągu jednego miesiąca, można ją  rozłożyć na trzy raty, płatne jedna w grudniu 
po otrzymaniu najbliższych kawałków, druga w początku stycznia, trzecia w końcu stycznia. Czy zgoda?

Bardzo, bardzo przepraszam, że zabieram Panu czas tymi sprawami. Proszę się nie gniewać. Bardzo cie
szylibyśmy się, gdyby nas Pan w czasie świątecznego urlopu odwiedził.

Piękne pozdrowienia
Z. S.

21
[Warszawa] 22 /  X II-34

Kochany Panie
Czuję z tego wszystkiego, że Pan mi Malcz[ewskiego] odeśle. Będę zgrzytać zębami. On był takim spor

towcem jak  ja  jestem  mandarynem. Odmawiał po powrocie wszystkich, aby nie szli w góry. W dodatku na- 
bujał Picteta68 pisząc o tym „czarnym” niebie i „przyćmionym słońcu”. To by było możliwe w stratosferze, 
ale nie na Mont Blanc, przeciwnie: na mocnym szafirze nieba gorzało oślepiające słońce, gorzały śniegi. 
W słońcu gorąco, w załomach skał, w cieniu ziąb i mróz.

Dziękuję pięknie za podwyżkę. Kwestionuję wyrażenie: „tylko historyczne”, -  bo uważam, że za powódź i do
żynki toż samo. Nie tylko dlatego, że to są też fakty historyczne, ale że tyle hist. napisałam W am z rażącym 
deficytem, (nie śmiałam wcześniej o to prosić, skrępowana wzięciem zadatku -  czekałam do osobistej rozmowy).

Za godzinę wyjeżdżam do Górek, wracam 318° bm. Najlepsze, najserdeczniejsze życzenia Świąteczne 
i Noworoczne dla Pana i wszystkich mu bliskich przesyłam

Z. S.

65 Krzyżowcy, [powieść w ode]. „Tygodnik Ilustrowany” 1934 nr 16^10, 1935 nr 1-51/52.
66 Treścią opowiadania N a paryskim  bruku jest pobyt Adama Mickiewicza w Paryżu.
67 Opowiadanie D oktor M arcinek o Karolu Marcinkowskim (1800-1846), lekarzu, powstańcu, społeczniku. Le

czył pacjentów ze wszystkich warstw społecznych, często bezpłatnie. W 1838 r. zainicjował spółkę akcyjną dla 
budowy Bazaru w Poznaniu i był jej dyrektorem. W 1841 stanął na czele założonego w Poznaniu Towarzystwa 
Naukowej Pomocy. Jego działalność, bezinteresowna i ofiarna, wyrobiła mu autorytet i uznanie władz pruskich 
i polskiego społeczeństwa, dla którego był swoistym moralnym dyktatorem.

68 Zob. Antoni M alczewski: L ist do prof. Picteta o wycieczce na Południową Iglicą, Charnoniź i na M ont Blanc, 
przez pew nego szlachcica polskiego, w pierwszych dniach sierpnia roku 1818. Przeł. Janina Narzymska -  skrót. 
W: J. Kleiner, A  Bruckner, Z. Aleksandrowicz, J. Balicki, St. Maykowski: Literatura polska dla klasy I  liceów  
ogólnokształcących. Lwów 1938 Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 166-168.
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22
[Warszawa] 31 /  X II-34

Kochany Panie
W iedziałam, że M alcz[ewski]69 będzie nie po Waszej myśli i już go przerobiłam. W brew wszelkiej praw

dzie historycznej jest w Genewie sam, Pictet go niechcący prowokuje, idzie na Mont Blanc jako rasowy spi
nacz tylko dla ambicji sportowej. Taka to prawda jak  kamień pływa, ale skoro chcecie, niech będzie. W ypad
nie o połowę krótszy, to lepiej. Żal mi M arii10, -  dowiedziałam się ze zgrozą żeście j ą  wyleli z gimnazjum, -  
wobec tego oczywiście że wszystkie moje pointy trafiają w próżnię, -  pewnie i echo Kordiana zbyteczne? Eheu!71

W stydzę się z opóźnienia w wysyłce. Dałam Balickiemu uczciwe słowo, że przed l szym będą u was wszyst
kie kawałki. Pierwszy jutro, a  trzy kawałki jeszcze nie wysłane. To sromota i groza. Hańbię się tak, że po pro
stu nie mogę pisać. Ale to wina losu. Pojechałam na Święta zabierając wszystkie kawałki w brulionie i będąc 
najpewniejszą, że je  spokojnie opracuję, poprawię i przepiszę. Tymczasem, wręcz przeciwnie zwaliło się na 
mnie tyle kłopotów, spraw do załatwienia, interesów, wyjazdów, że nie miałam jednej chwili wolnej. Zaled
wie zdążyłam przepisać powódź72 i wysłać. Od jutra rano siadam do reszty. Pojutrze wyślę M ickiewicza73 
a zaraz potem Szopena74 i dożynki75. Ostatecznie do 68° wszystko będzie wysłane. Raptem jakieś głupie 55 
tygodni opóźnienia, -  to jeszcze, ostatecznie, nie?...

Za pieniądze mocno dziękuję. Życzę gorąco jak  najlepszemu przyjacielowi (bo za takiego Pana uważam) 
szczęśliwszego roku niż ubiegły. Zupełnej, prawdziwej odnowy. Wiele serdecznych wyrazów od nas obojga

Z. S.

23
[Warszawa] 13/3 [1936]

Kochany Panie
Ponieważ mój mąż prawdopodobnie nie zastanie Pana w Polonii76, piszę naprzód parę słów, by raz jeszcze 

powtórzyć, że wczorajsze kilka chwil spędzone z Panem były b. miłe i zbyt krótkie. Gdy Pan przemęczy 
Krzyżowców11, musi nas Pan znów odwiedzić, by mi powiedzieć swoje zdanie o nich. Teraz, wypocząwszy 
(dzięki Ossolineum) zabieram się do pracy 10 tomowej (sic!).

Mówiliśmy wczoraj o numerze sowieckim Płomyka18. Tak się złożyło, że w chwilę po Pana odejściu 
otrzymałam ten właśnie numer z listem od jednego kresowca, kipiącym z oburzenia i żądającym bym „zabrała 
głos w tej sprawie”. Tymczasem w tym  numerze n i c  s k a n d a l i c z n e g o  n i e  m a .  N ie wiem o co 
I.K.C. hałasuje a ludziska za nim.

Piszę to z obowiązku lojalności, jako że wczoraj sama napadałam na Płomyk na niewidziane.
Dzika to rzecz zabierać komuś czas w Warszawie pisaniną, ale nie wiem gdzie by można Pana złapać tele

fonem, bo w hotelu Pan pewno nie przebywa.
Przypominam gorąco łaskawą obietnicę przysłania wykazu moich prac pisanych dla Was pod Pana dyktan

dem (czy tytuł książki nie powinien brzmieć: Kossak -  Maykowski?) i raz jeszcze proszę o pamięć o nas.
Z. S.

24
W arszawa 14 /  IX 36

Kochany Panie!
Snując dziś rano poniedziałkowe rozważania nad tym, co się w zeszłym tygodniu zrobiło, a  czego nie zdą

żyło albo zapomniało, i co trzeba zrobić w bieżącym, -  rozmyślałam długo nad brakiem listu ze strony Pana. 
Tak wymownie i gorąco prosiłam o odwrotną odpowiedź! Nie dlatego, by was przecie przynaglać tylko po

69 Mowa o opowiadaniu o wyprawie porucznika Antoniego Malczewskiego .A/a szczycie M ont Blanc.
70 Z programu nauczania języka polskiego usunięto poemet A. Malczewskiego M aria.
71 Eheu (łac.) -  ach! biada!
11 Opowiadanie Powódź.
73 N a paryskim  bruku.
74 Koncert Szopena.
75 Dożynki.
16 Polonia -  nazwa hotelu w Warszawie.
77 Z. Kossak: Krzyżowcy. T. 1: Bóg tak chce. T. 2: Fides graeca. T. 3: Wieża trzech sióstr. T. 4: Jerozolima wy

zwolona. Poznań 1935 Księgarnia Św. Wojciecha.
78 „Płomyk”. R. 20 t. 2: 1936 nr 25 zawierał m.in.: A  Bruski: Teatr dla dzieci w M oskwie. Ja k  pracują w ZSRR. 

List pioniera (skauta) rosyjskiego do angielskiego skauta. M. Zoszczenko: Kalosz [humoreska], Wł. Lindeman: 
Tajga. Or-Ot: L ist z  Sybiru [wiersz], J.M. Kłosowski: Śmierć w tajdze. D.N. Mamin-Sibirak: Leśniczówka nad  
Studzienną. Z. Krzemicka: Polacy na Kremlu.
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prostu, żeby wiedzieć jak  mam rozrządzić się czasem, a przede wszystkim, czy przystaliście na moje warunki
i wysłaliście pieniądze, o które prosiłam do Górek. Bo jeżeli nie, to ja  muszę je  zebrać tu i wysłać, więc mu
szę wiedzieć. Chodzi tylko o te dwa słowa. Owszem, czy nie?

Taka to mała rzecz, że trudno mi uwierzyć, by Pan nie zrobił. Zastanawiając się nad powodami mogącymi 
spowodować zwłokę, przyszła mi nagle do głowy myśl potworna. Aż mnie zatknęło. Mianowicie, że choć to 
nieprawdopodobnie brzmi, -  Pan się obraził! Obraził się na zbyt bezceremonialny ton mego listu, zbyt ru
baszny, a szczególnie jedno wyrażenie, nie piękne istotnie i w świecie eleganckim nie uważane za przyjęte, 
ale w tym  wypadku użyte w znaczeniu pieszczotliwo, przyjacielsko koleżeńskim, Powtarzam, że gdy mi się 
nasunęło to przypuszczenie, to zdrętwiałam z wrażenia i nie uspokoję, aż będę wiedzieć, że nie. (Lub ewentu
alnie tak). Im więcej myślę, tym bardziej mi się to wydaje prawdopodobne, choć takie nieprawdopodobne. Bo 
ostatecznie skąd Pan może znać nasz domowy „szyfr”, w którym od czasu, gdy mieliśmy bardzo kochanego 
psa tego imienia, owo słowo jest najbardziej przyjacielską nazwą (jeżeli jeszcze z dodatkiem „stary”, to ju ż  
silny superlatyw)? Wyleciało spod maszyny ani się spostrzegłam kiedy, a  tymczasem kto wie, czy Pan nie 
przyjął go nie jako km otr poeta lecz jak  p r o f e s o r ? ! 0  Boże!

Z drugiej strony cały mój list był (jak zwykle) w tonie tak bardzo serdecznym, że nie powinno chyba zajść 
żadne nieporozumienie co do znaczenia w jakim  którekolwiek słowo mogło być użyte. Już nie wiem.

W każdym razie jeżeli tak jest, jest mi niewypowiedzianie przykro. Jeżeli tak  jest, korespondencja nasza 
prawdopodobnie na tym się zakończy, jeżeliby przetrwała ten wstrząs, będę ją  utrzymywać już starannie 
w tonie dostojnie poważnym.

Na razie jeszcze po dawnemu bardzo serdecznie pozdrawiam.
Z. S.

Adres: J Wielmożny Pan Stanisław Maykowski Brzuchowice k  / Lwowa ul. Marszałkowska 63 Dom „Uśmiech”

25
W arszawa, 10 V 37

Kochany Panie!
Gdy pocąc się i męcząc nieskończoną ilość czasu nad Homerem79, przypomniałam sobie, że Pan nazwał to 

„łatwiutką króciutką robótką, która nie przysporzy żadnego trudu”-  porywał mnie i śmiech, i płacz, i ochota 
rzucenia w Pana czymś cięższym. To piekielna robota, miły przyjacielu, to przeklęta robota!

Przeczytałam Iliadę całą od deski do deski, ze trzy razy. Potem zrobiłam pierwsze streszczenie. Liczyło 20 
stron. Potem drugie zredukowane na piętnaście. Potem już z rozpaczą to, które dziś poszło, wynoszące sześć
i pół. A tyle rzeczy trzeba było z żalem zupełnie usunąć! (Ciekawam, czy Pan jest z niego zadowolony?)

Bardzo przyjemna „króciutka” robótka.
Obecnie męczę się nad Odyseją i robię t y l k o  d l a t e g o ,  że obiecałam. Słowo się rzekło itd., ale zarę

czam, że czegoś takiego podejmuję się ostatni, najostatniejszy raz!
Nowela w szkole80 wypadła w dwóch egzemplarzach, bo mi się w ręku strasznie rozciągnęła. Ostatecznie 

z rozpaczy przecięłam ją  na dwie części, z których jedną może Pan zużytkować, lub nie, lub obie. Z Ezopem 
wyszły trudności, bo jeden wcale solidny grekolog zapewniał mnie, że bajek Ezopa w szkołach ateńskich 
n i e u c z o n o . W  ogóle nie były spisane do czasów Fedrosa, krążyły z ust do ust znane powszechnie, ale nie 
cenione. Dopóki Olimp był w jakim  takim poszanowaniu, Ezop, zdecydowany wróg kapłanów miał najgorszą 
markę. Nie wiedząc jak  z tego wybrnąć, chcąc i Panu dogodzić i z prawdą się nie mijać, wymyśliłam to roz
wiązanie, które Pan znalazł.

Poza tym  nie chcę Pana wyzyskiwać materialnie i jako istota o wymaganiach bardzo skromnych zgadzam 
się za te „łatwiutkie króciutkie” opowiadanka po 350 zł na łeb.

Poza tym  chciałabym nareszcie zobaczyć Pana w Warszawie. Oczekiwaliśmy całą zimę i wiosnę. I kiedyż?
I zapewniam, że pamiętałam nawet o Pana imieninach. Pomimo, że mam awersję do imienin, składania ży

czeń itp. o Stanisławie wyjątkowo pamiętam. Myślałam o Panu tego dnia bardzo intensywnie a Trędowate- 
go81, którego równocześnie wysyłam, proszę uważać na „imieninowego”.

79 Streszczenia Z. Kossak Z „Iliady" Homera , Z „O dysei” Homera  umiesz czono w kolejnym podręczniku 
J. Balickiego i St. Maykowskiego M ówią wieki. Podręcznik do nauki języka polskiego dla I  klasy gimnazjum. 
Lwów 1937 Ossolineum. Opublikowano tu też jej opowiadania: Zdobywcy wiedzy, Z  życia szkolnego w A tenach, 
P od Zadwórzem, Drogi rzymskie, Perły  św. Urszuli.

80 Z. Kossak: Z życia szkolnego w Atenach, Drogi rzymskie. W: J. Balicki, St. Maykowski: M ówią wieki. P od
ręcznik do nauki języka polskiego dla I  klasy gimnazjum. Lwów 1937.

81 Z. Kossak: Król trędowaty. Poznań 1937 Księgarnia Św. Wojciecha (stanowi cz. 2 cyklu. Cz. 1: Krzyżowcy. 
Cz. 3: B ez oręża).
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Aby Pan nie wziął tej wzmianki za obligowanie do przesłania mi wzajemnie życzeń na moje imieniny, -  
komunikuję najuprzejmiej, że natychmiast po skończeniu Odysa i zainkasowaniu pieniędzy (proszę to ostatnie 
p r ę d k o ) ,  uciekam z W arszawy w góry.

Najlepsze pozdrowienia i wyrazy szczerej przyjaźni
Z. S.

26
[Warszawa] 18 /  VIII [1937]

Kochany Panie
Byłam w Holandii82. Wróciłam do W arszawy wczoraj. Katowice83 mogę zrobić w ciągu tygodnia. Jakże to 

się stało z Królem trędowatym? Strasznie przepraszam i już wysyłam.
Najlepsze pozdrowienia

Z. S.

P.S. Gdyby ju ż  za późno na Katowice zatelefonujcie do oddziału Warsz[awskiego] że nie trzeba.

27
W arszawa, 23 / VIII [1937]

Kochany Panie!
Opis Katowic oddałam już  tut[ejszemu] Oddziałowi. Pan Gośliński obiecał wysłać go natychmiast. Praw

dopodobnie zatem będzie go Pan miał wcześniej niż ten list.
Fotogr[afie] mam bardzo piękne, ale, niestety... w Górkach. I fotografie bylibyście dostali i opis byłby mo

że lepszy (ale za to dłuższy), gdybyście byli zwrócili się w c z e ś n i e j .  Goetla auto-da-fe miało miejsce 
zimą. Toż wiadomo było od razu, że trzeba będzie ustęp czymś zastąpić. Czemuście zaraz wtedy nie napisali? 
Chciałabym W am dawać jak  najlepsze rzeczy, a  zawsze piszę je  w gorączce, w pośpiechu, ze świadomością, 
że dach się pali nad głową. To nie wpływa dobrze na jakość pisania.

Co do Ślązaków, jeżeli mamy być szczerzy, ich żale były trochę słuszne. Goetel, który wprawdzie przyjeż
dżał kilkakrotnie na Śląsk, ale o prawdziwym Śląsku nie ma najmniejszego pojęcia, o psychice Ślązaka rów
nież, uraził ich ciężko kilkoma rzeczami. Więc przede wszystkim owo: „żadnych polskich marzeń”. My, tj. 
Pan, ja, Balicki, wiemy, że chciał przez to wyrazić: żadnych mrzonek, żadnego zbędnego „polskiego” marzy- 
cielstwa, żadnych ekstrawagancji i bujań. Tu jest tylko praca. Ale Ślązacy tego tak  nie zrozumieli. Oni biorą 
wszystko dosłownie i dla nich brzmiało to: żadnych marzeń, -  czyli ż e  t u  n i e  m a  P o l s k i .  To raz.

Następnie ów żydowski charakter miasta84. Nie wiem po co. G[oetel] to wspomina, bo w dalszym ciągu nie tylko 
nie uzasadnia założenia, ale sam stwierdza, że to nie wygląda na prawdę. Otóż bolączką każdego Katowiczanina jest, 
że Polska „przywiodła” na nich Żydów. Że dawniej w Katowicach, podobnie jak  na całym Śląsku, był ich minimalny 
odsetek, a od polskich czasów pchają się jak karaluchy i coraz ich przybywa. Gdy więc „Polok” wytknął w książce 
zażydzenie Katowic, jak  gdyby to Śląsk był temu winien, nic dziwnego, że ich porwała cholera. To dwa.

Następnie „miazga ludzka”85. Po naszemu oznacza to coś przepuszczonego przez młynek, zmiażdżonego. 
Pomijając że to określenie nie pasuje wcale do Ślązaków, trzeba wiedzieć, że w śląskiej gwarze jest to czymś 
więcej, jest czymś nieskończenie obrzydliwym. Plwociny, wymiociny, coś w tym rodzaju to jest miazga. To trzy.

82 Pisarka wzięła udział w V Jamboree (Międzynarodowym Zlocie Skautowym) w Vogelensang w dniach 29 
VII -  13 VIII 1937 r. Efektem wyjazdu była korespondencja do „Gazety Polskiej” (Dom Polski. 1937 nr 238, s. 5, 
nr 240, s. 6; N a rozdrożu. Jamboree w Holandii, nr 216, s. 5; O szczęśliwym kraju, nr 230, s. 6, nr 233, s. 6, nr 236, 
s. 5; Pokłosie Jamborowe. nr 246, s. 5, nr 247, s. 6; W obozie, nr 222, s. 5). Drukiem relacja z Jamboree ukazała 
się pt. Laska Jakubowa. (Jakobstaf). Wrażenia z  VJamberee. Warszawa 1938 „Rój”.

83 Opowiadanie Katowice  znalazło się w drugim wydaniu podręcznika M ówią wieki. Cz. 4. Lwów 1936 [fak
tycznie 1937]. W wydaniu z 1936 roku na stronach 431-435 umieszczono tekst Ferdynanda Goetla Katowice, któ
ry wywołał -  ja k  wynika z listu -  tyle emocji wśród Ślązaków. Wydawnictwo zamówiło więc nowy tekst u Zofii 
Kossak, umieszczony dokładnie w tym samym miejscu. Nawet w spisie treści jako autor figuruje Ferdynand Go
etel. Nazwisko Zofii Kossak umieszczono pod tekstem.

84 Goetel pisał: „Czyżby więc miał rację ów Niemiec, który, usłyszawszy ode mnie przed laty, że charakter ze
wnętrzny Katowic jes t niemiecki, odpowiedziałby oburzony: «Was? deutsch?... jDdisch!» Z  owego «jiidisch» 
jeszcze trudniej możnaby wycisnąć jakieś znaczenie miarodajne, ja k  z domniemanego «deutsch». Bo jeśli jako ce
chę żydowskiego miasta uznalibyśmy tandetną cywilizację, podszytą nędzą i ciemnotą getta, to Katowice nie są 
ani tandetne, ani nędzne, ani ciemne.”

85 W tekście Goetla: „Obraz tłumu, przewalającego się ulicami śródmieścia, nie da się porównać z niczym 
w Polsce. Ludzi ładnych nie widzi się wielu, a o jakiejkolwiek «rasie» mowy nie ma. Kość gruba, postacie przy-
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A na koniec kobiety. Gdyby Goetel znał Śląsk inaczej niż z wojewódzkiego auta, to by wiedział, ze kobiety 
odgrywają na Śląsku ogromną (i dodatnią) rolę. W iedzą o tym i są bardzo zadufałe w sobie. A ten powiada po 
prostu, że tu nie ma dam tylko „baby”86. Ale na Śląsku najprostszej baby nie nazywa się babą, tylko jejmo- 
ścinką na Cieszyńskim, a p a n i c z k ą  na Górnym! I gdyby powiedział „nie ma damy, tylko paniczki”, 
wszystko byłoby w porządku. On zaś „baby” jakby chodziło o jakieś przybłędy „z Polski” . N ie poruszałam 
nigdy tego tematu pierwsza, ale bezpośrednio po „spaleniu” Goetla byłam w Katowicach i nie może Pan sobie 
nawet wyobrazić, co było za oburzenie. Po prostu całe miasto kipiało. I to wszystko z powodu takich niemą
drych „byków”, bo sama treść noweli była przecież bardzo pochlebna dla Katowic.

Ale dość o tym. Jak Pana zdrowie? Mam nadzieję, że Morszyn, który u nas uchodzi na cudotwórczy, zrobił 
swoje i czuje się Pan dobrze? Co do Trędowatego (już poszedł) boję się, że będzie Pan miał zawód. Nie jest 
on zły, oczywiście, ale Krzyżowcy są lepsi, szerszy. Za to B ez Oręża87 będzie lepsze od obojga poprzednich.

Najlepsze pozdrowienia i serdeczności łączę
Z. S.

28
[Warszawa] 8 /  X [1937]

Kochany Panie
Czasu nie mam ani kapki, ani źdźbła, ani atomu, i gdyby nie wzmianka, że to ostatnia Pana prośba (w  za

kresie czytanek) to nie ulegałabym na pewno. Jakże jednak mogę po 14 latach nie napisać ostatniej czytanki, 
choćby tem at jej w porównaniu do przeszłych czytanek był tak szary i zamączony i skrzypiący. Jeżeli jednak 
zapowiedź końca okaże się efektem literackim -  biada Wam!

N a razie zgadzam się na młyn, ale pod następującymi warunkami:
1) Termin przesunie Pan do 23-go bm.
2) Wyśle Pan z góry zaraz, mojej Matce, 300 zł (Górki Wielkie, Kossakowa, p. Skoczów). Powyższego 

proszę nie uważać na wyzysk tylko, żeby napisać czytankę dla Pana odmówię już  na poły przyjęte przeze 
mnie zamówienie Państw. Wyd. Szkol, które miało by też właśnie w tym  czasie Górkom wypłacić.

3) Napisze Pan parę słów o j a k i  m ł y n  chodzi? Stary? nowoczesny? W iatrak, wodny z piękną m łynar
ką, diabłem i kotem? Parowy? Elektryczny? Jaka tendencja? O co chodzi? Co uwydatnić? N a czym położyć 
nacisk?

Odpowiedź proszę możliwie odwrotnie.
Kiedyż nastąpi obiecany przyjazd? Proszę pamiętać, że pragnęlibyśmy serdecznie Pana widzieć, niezależ

nie od czytanek, tylko jako bardzo Drogiego i Bliskiego Przyjaciela.
Najlepsze wyrazy łączę

Z. S.

Adres: J Wielmożny Pan Stanisław Maykowski Brzuchowice k  /  Lwowa ul. Marszałkowska 63 Dom „Uśmiech”

29
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Drogi Panie
Nie dzwoniłam, tak  ja k  było umówione, gdyż szczupłe informacje, jakie uzyskałam od ks. prof. D. były mi 

dane pod takimi rygorami dyskrecji, że bałam się, iż nie wytrzymam i uroczystą obietnicę milczenia złamię. 
N a razie donoszę zatem tylko, że sprawa jest podobno na ukończeniu. Ks. D. wyrażał się o Pani Zofii nad
zwyczaj przychylnie.

Co do mnie raz jeszcze dziękuję za W aszą miłą bytność i najlepsze wyrazy łączę
Z. S.

Adres: J W ielmożny Pan Stanisław Maykowski Brzuchowice k  /  Lwowa Dom „Uśmiech”

sadkowate, twarze surowe — wszystko razem miazga jakaś ludzka, której nie można jednak nazwać szarym tłu
mem wielkomiejskim w utartym tego słowa znaczeniu.”

86 Dosłowny cytat brzmi: „Zamiast dam widzi się na ulicach baby, zamiast strojów -  odzież, zamiast torebek, 
parasolek -  koszyki, torby, wózki dziecinne. Czasami tylko wystrzeli z babskiej armii elegantka niby, ale taka, co 
jej jakoś wszystko wychodzi «na bakier».”

87 Z. Kossak: B ez oręża. Powieść historyczna. T. 1-2. Poznań 1937 Księgarnia Św. Wojciecha.
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M o t y w  M e l u z y n y - w i e t r z n i c y  w ś l ą s k i c h  p o d a n i a c h

Dorota Simonides, wielka miłośniczka śląskiego folkloru i znakomita jego znawczyni, 
w książce p.t. Folklor Górnego Śląska -  charakteryzując obecne w wierzeniach Ślązaków de
mony -  omawia m.in. Meluzynę. Określa ją jako demona silnie związanego z wiatrem, a w nie
których rejonach nawet z nim personifikowanego, co znajduje wyraz w określeniach: „Meluzy- 
na płacze”, „Meluzyna jęczy” i tym podobnych stanowiących ludową interpretację odgłosów 
wichury.

By przybliżyć postać Meluzyny Simonides przytacza różne jej określenia zaczerpnięte 
z różnych źródeł. Według M. Przywary to jakaś pani (a więc osoba zamożna) ukarana za 
grzechy wypędzeniem na nędzę i słotę . Według ludowego opowiadania z okolic Pszczyny 
to młoda dziewczyna, która zapragnąwszy stu koszul, szyła je nawet w niedzielę, a u celu 
swej pracy, usłyszawszy: „Wszystko co uszyjesz -  porwę ci”, została przez wicher uniesio
na gdzieś, gdzie teraz musi za karę nieustannie szyć2. Ponadto podaje Simonides szereg 
określeń tego demona z różnych rejonów Śląska:

„M eluzyna to byl taki duch jak  syrena” (Racibórz). „Meluzyna to jest baba ryba. Miała ona za m ęża człowie
ka, który ją  rzucił, a  teraz ona płacze za swymi dziećmi” (Rydułtowy). „M ato  być matka dzieciobójczyni. Te- 
rozki loto po śmierci dziecka i wyje, bo musi odpokutować” (Krapkowice). „Jak są fest mocne wiatry, to zna
czy, że przez komin wpadła Meluzyna. Jest ona naprzód małym stworem a jak  wpadnie na piec to sie robi fest 
baba, rozrasta sie aż jes t wysoko pod sufit i straszliwie wyje. Jak zacznie tańcować po chałpie, to wszystko 
niszczy” (Tychy). „Meluzyna to była matka, co przed wywodem wyszła na dwór z odkrytą głową. Za kara porwoł ją  
wiater” (Kędzierzyn-Korzonek3 [i Sierakowice pod Gliwicami -  dop. mój na podsL stwierdzenia Simonides]).

Po prezentacji tych opinii autorka konkluduje: „Nie udało się znaleźć pełniejszej infor
macji, czy też ilustracji wierzenia w formie podania wierzeniowego”4. Nieco wcześniej, 
powołując się na zdanie Józefa Lompy wypowiedziane w 1849 roku5, zakwestionowała 
wpływ na kształt śląskich wierzeń o Meluzynie spolszczonej (jak się wyraziła) przez niego 
książki p.t. Historia o szlachetnej i pięknej Meluzynie, choć sama zetknęła się i z dość po
wszechnym łączeniem Meluzyny z bohaterką tej książki, i z dobrą znajomością jej treści. 
Czy ma rację D. Simonides, wysuwając takie wnioski? Jestli ów -  jak twierdzą folkloryści 
(Simonides zdaje się przychylać do tej opinii) -  najpopularniejszy z lokalnych demonów wy
tworem ludowej wyłącznie fantazji i rzeczywiście nie ma literackiego pierwowzoru? Czy moż
liwe jest, by -  istniejąc w wierzeniach -  nie był zilustrowany żadnym lokalnym podaniem?

1 Pod. za Simonides; M. Przywara: Przywiarki czyli przesądy i zabobony ludu polskiego na Górnym Śląsku. 
Oprać. L. i J. Pośpiechowie, Opole 1967.

z Pod. za Simonides: opow. B. Wycisk ur. 1896 w Pszczynie, zapisał R. Wycisk w 1962.
3 D. Simonides: Wierzenia i zachowania przesądne. W: Folklor Górnego Śląska. Pod red. D. Simonides, Kato

wice 1998, s, 259-260.
4 Tamże, s. 260.
5 Lompa stwierdził wówczas w „Dzienniku Górnośląskim”: Lud szląski, lubo historia o M eluzynie pom iędzy  

nim nie je s t upowszechnioną kiedy wiatr świszczy: -  M eluzyna jęczy. Zdanie to znalazło się w też w opracowa
nym przez L. i J. Pośpiechów zbiorze Bajki i podania. Zebr. J. Lompa, Wrocław--Warszawa-Kraków 1965, s. 226.
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O tym, że bajano na Śląsku o Meluzynie, mówi m.in. Stanisław Wasylewski6, Mieczy
sław Gładysz7, a także Leokadia i Jerzy Pośpiechowie8, powołując się na niemieckojęzycz
ne zbiory R. Kuhnaua9. Wasylewski pisał: „Wkrótce zaczęły prawić o Meluzynie prządki 
przy furczących kołowrotkach i pasterze na łąkach, i furmani wożący kamienie soli wielic
kiej i flisacy spławiający drzewo na falach Odry”10. Gładysz, mówiąc o podaniu o Meluzy
nie, zalicza je do nowszych opowieści i ciągle jeszcze popularnych na Górnym Śląsku oraz 
sąsiednich Morawach11.

Istnieją co najmniej cztery różne lokalne podania o Meluzynie zamieszczone w zbiorze 
Małgorzaty Zalewskiej-Zemły, Brunona Strzałki, Gustawa Morcinka i Stanisława Wasy- 
lewskiego. To prawda, że każde z nich w mniejszym lub większym stopniu zostało literac
ko opracowane, zawsze jednak u początków literackiej obróbki były zasłyszane ludowe 
opowieści i to one natchnęły autorów do ich zapisania bądź opracowania. A że bohaterką 
każdego z tych podań jest ta sama lub podobna postać, świadczy o tym fakt wiązania jej za 
każdym razem ze zjawiskami wietrznymi i to w sposób bardzo zbliżony lub nawet iden
tyczny, jak uczyniła to większość informatorów D. Simonides.

Istotnie, zazwyczaj skojarzenie wycia wiatru z płaczliwym zawodzeniem Meluzyny sta
nowi początek jej śląskiej historii.

To Meluzyna płacze -  mawiały dawniej śląskie babcie, wsłuchując się wieczorami w wycie wiatru za oknami. 
-  Szuka swoich dzieci.. . 12

Tak na przykład rozpoczyna się opowieść o Meluzynie zawarta w polsko-niemieckiej 
książce Baśnie śląskie. Schlesische Marchen opracowanej przez M. Zalewską-Zemłę 
w oparciu przede wszystkim o wydany w Pyskowicach w roku 1942 zbiór baśni zatytuło
wany Oberschlesischer Sagenspiegel. Bardzo podobnie rozpoczyna się opowieść zawarta 
w zbiorze B. Strzałki zatytułowanym Godki i bojki śląskie:

N a podzim, jak  już  som długie wieczory, a na dworze pado deszcz i wieje wiater, co to jęczy w gałanziach 
stromów i wyje w kominie, to starzy ludzie godajom, że to Meluzyna płacze po swoim chłopie13.

Niewielka różnica w stosunku do poprzedniej wersji polega na tym, że tym razem Meluzyna 
daje o sobie znać konkretnie w porze późnojesiennej szarugi i opłakuje swego mężczyznę.

Zupełnie inaczej pod względem formalnym zaczyna się opowieść o Meluzynie zamiesz
czona w zbiorze baśni opracowanych przez G. Morcinka i wydanych pod wspólnym tytu
łem Legendy i baśnie:

N a cieszyńskim zamku było w esele...
Tak zaczynała opowiadać moja matka, gdy byłem jeszcze małym chłopcem, a noc czerniała za oknem, 

ajesienny deszcz pluskotał i szeleścił na okiennych szybach, a wicher wydziwiał i ogromnie gdzieś śpieszył. 
Chyba na skraj świata.

Z wichrem zaś nadlatywały diabły, całe regimenty diabłów, i czyniły srogie harce za oknem. Prały kopyta
mi o gontowy dach, waliły rogami o ściany domu, kwiczały, chichotały i straszyły.

Wtedy Meluzyna zaczyna płakać.
-  Kto tak płacze mamulko? -  pytałem.
-  To Meluzyna płacze.
-  A dlaczego płacze?
-  Bo szuka swoich dzieci.

6 M eluzyna czyli panna z śląskiego wiatru. Legendy, podania i baśnie śląskie. Katowice 1966, s. 6-7 .
7 Posłowie [do:] L. Malinowski: Powieści ludu na Śląsku. Kraków 1954, s. 243.
8 Komentarz [do:] Bajki i podania. Zebr. J. Lompa, op. cit., s. 274.
9 R. Kuhnau publikował swoje prace od początku tego stulecia aż po lata trzydzieste.
10 M eluzyna czyli pa n n a ..., op. cit., s. 6.
11 Posłowie [do:] L. Malinowski: Pow ieści..., op. cit., s. 243.
12 Historia o pannie wodnej M eluzynie. W: Baśnie śląskie. Schlesische M archen. Oprać. M. Zalewska-Zemła. 

Gliwice 1997, s. 48.
13 Bojka o M eluzynie abo wiatrowej pannie. W: B. Strzałka: Godki i bojki śląskie. Opole 1976, s. 56.
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W kominie bowiem coś zawodziło żałośnie, płakało. Czasem płacz zamienił się w jęk, czasem w bolesne 
westchnienie. Rzekłby ktoś, że to płacze człek ogromnie smutny. Mnie też wtedy było smutno, a serce krajało 
mi się na drobniutkie ćwierci” .

Miejsce jednego zdania wprowadzającego w opowiadanie o Meluzynie zajęła u Morcinka 
rozbudowana scenka rodzajowa. Zamiast obiektywnego oznajmienia trzecioosobowego 
narratora pojawiła się subtelna relacja w 1 osobie liczby pojedynczej o wyraźnym autobio
graficznym charakterze. Zamiast uogólnienia (mawiały dawniej śląskie babcie, starzy lu
dzie godajom) wskazującego na zbiorowego ludowego bajarza wiarygodnego i z powodu 
sędziwego wieku, i z racji identycznych doświadczeń -  retrospektywna rozmowa pisarza- 
-dziecka z matką-bajarką, niekoniecznie starą, za to bardzo konkretną, bo siedzącą na zy- 
delku obok pieca i chętnie zaspokajającą synowską ciekawość.

Jeżeli każdą z tych opowieści rozpoczyna informacja o wierzeniach utożsamiających Melu- 
zynę z wiatrem i jeżeli po tej informacji następuje opowiadanie narratora poprzedzone słowami:

Czy wiecie, kim była Meluzyna? Znacie piękną starą opowieść o tej tajemniczej pani? Jeśli nie, to usiądźcie 
wygodnie i posłuchajcie...15

lub
A z tom M eluzynom to miało być tak:16,

to trudno nie uznać tego opowiadania za ilustrację wierzenia. Zwłaszcza, gdy podanie 
opatrzone jest uwagą: ... opowiadali mi o tym mój starzyk, a oni zaś to słyszeli od swojego 
starzyka17. Ta i inne uwagi stawiają narratora w roli wyłącznie odtwórcy podania znanego 
mu z relacji kogoś bliskiego (tu dziadka, a w przypadku Morcinka -  matki) lub dzięki wła
snym poszukiwaniom (Wasylewski).

Jakkolwiek wygląda ekspozycja opowieści o Meluzynie, za każdym razem stanowi przej
ście z „tu” i „teraz” narratora, a zarazem nieszczęśliwej wietrznicy, do różnie precyzowa
nego „tam” i „kiedyś”, gdzie żyła ona, zanim zaczęła wypłakiwać swoje żale w wietrze. 
Baśniowe „tam” i „kiedyś” to np. ... dawno, dawno temu. W owych czasach [kiedy] nie było 
jeszcze na Śląsku kominów fabrycznych i kopalnianych szybów. W ich miejscu rosły lasy, 
których gęste, mroczne zarośla kryły wiele tajemnic. [...] nieznany, pełen dziwów i czarów 
świat (w wersji Zalewskiej-Zemły), w Libomi, moc roków temu [...] głamboko w łesie (w wersji 
Strzałki), w ustroni leśnej w Łosocicach, w powiecie głubczyckim i w Baworowie (w wersji 
Wasylewskiego) oraz na cieszyńskim zamku (u Morcinka). Każda z tych opowieści, nieza
leżnie od tego gdzie i kiedy się toczy, stanowi realizację bardzo powszechnego na terenie 
całej Europy i Azji motywu związku (niekiedy małżeńskiego) człowieka z istotą baśniową 
zerwanego przez człowieka, który -  mimo złożonej obietnicy -  próbuje wniknąć w tajem
nicę swego niezwykłego partnera.

Sama Meluzyna natomiast, choć zawodzi w śląskim wietrze i przeżywa swój małżeński 
dramat na tej ziemi, zanim zadomowiła się w śląskim folklorze, prawdopodobnie przebyła 
daleką drogę aż z Francji, gdzie powołała ją  do życia bynajmniej nie ludowa wyobraźnia, a ży
jący w XIV wieku niejaki Jehan d’Arras. Jako dworzanin książąt de Berry, głównie zaś 
księcia d’Auverque, hrabiego de Poitou, podjął się spisania genealogii rodu swych dobro
dziejów. Efektem jego pracy w latach 1387—139318 jest niezbyt udana pod względem for

14 Żałosna historia o M eluzynie. W: G. Morcinek: Legendy i baśnie. Katowice 1984, s. 123.
15 Historia o pannie wodnej... op. cit., s. 48.
16 Bojka o M eluzynie ..., op. cit., s. 56.
17 Tamże.
18 Tak według Juliana Krzyżanowskiego. W: Romans polski wieku XVI. Warszawa 1962, s, 68 oraz. W: Litera

tura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984, t. 1, s. 355; podobnie Jolanta Ługowska. W: Słownik 
literatury popularnej. W rocław 1997, s. 258; natomiast Jerzy Jackl umiejscawia powstanie poematu w latach 
1383-1394. W: „ Wokół D oświadczyńskiego". Antologia romansu i powieści. Warszawa 1969, s. 35.
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malnym19 Melusine, ou la Fee de Lusignan, będąca kompilacją fantastyczno-baśniowego 
romansu rycerskiego (w pierwszej części utworu) oraz powieści awantumiczo-przygodowej 
(w części drugiej). W rezultacie losy tytułowej bohaterki stanowią ramy kompozycyjne dla 
niewiarygodnych wyczynów rycerza Gofroya (Geoffroya) i jego dziewięciu braci. Wszyscy 
są oni synami Rajmunda z Poitiers i Meluzyny.

Rycerską sagę rozpoczyna przypadkowe spotkanie tych dwojga w głębokim lesie. On jest 
ubogim rycerzem mającym na sumieniu nieumyślne zabójstwo swego stryja-dobrodzieja na 
polowaniu. Ona -  niezwykłej urody kobieta -  pozostaje osobą tajemniczą Składa rycerzo
wi propozycję małżeństwa wraz z obietnicą zatajenia jego zbrodni i uczynienia go bogatym 
udzielnym panem, sobie zastrzegając jedynie prawo wyłącznie samotnego spędzania sobót 
u Źródła Pragnących. Meluzyna dotrzymuje obietnicy. Śmierć mężowskiego stryja pozostaje 
niewyjaśnioną zagadką a gdy Rajmund u dziedzica spuścizny po stryju wyprasza kawałek 
ziemi wielkości jeleniej skóry, Meluzyna w sobie tylko wiadomy sposób wznosi na nim 
okazały zamek któiy z czasem przedzierzgnąwszy się w osadę da początek miastu Lozannie.

Trwającą wiele lat małżeńską sielankę, uwieńczoną narodzinami dziesięciu synów, burzą 
podszepty Rajmundowego brata. Z jego poduszczenia Rajmund śledzi Meluzynę i odkry
wa, że w soboty zamienia się ona w pół-kobietę ze smoczym ogonem20. Dopiero za jakiś 
czas, czyniąc żonie wymówkę z powodu okrucieństwa jej syna Gofroya, Rajmund zdradza 
się, że posiadł tajemnicę żony. Wówczas ta, zapowiedziawszy, że odtąd będzie zwiastunką 
śmierci „panów lozańskich”, znika z życia niewiernego Rajmunda i z kart romansu.

Teraz na pierwszy plan wysuwają się synowie Meluzyny Każdy z nich (poza Gofiroyem) nosi 
na ciele jakieś nieczłowiecze znamię. Każdy z pomocą matki zdążył już zrobić karierę, a teraz 
parami bracia ruszają w świat, by po kolei w dość stereotypowy sposób dowieść swego męstwa 
(zazwyczaj pomagając wyjść z opresji osieroconym królewnom), a następnie osiągnąć bogac
two (najczęściej poprzez ożenek z wybawionymi przez siebie królewnami). Każdy z nich staje 
się władcą (np. Urion królem cypryjskim, Guion -  armeńskim, Antoine -  luksemburskim, a Re- 
gnault -  czeskim), a tym samym protoplastą nowej gałęzi rodu, zawsze jednak w Meluzynie 
uznając jego założycielkę. Tym to sposobem wkrótce Meluzyna otwiera dzieje kilku znaczących 
w Europie rodów: Lusignan, Rohan, Luksemburg i Sassenaye.

Francuski romans wyraźnie faworyzuje Gofroya21. To jego wyczyny zajmują w nim naj
więcej miejsca i jemu też -  jednakowo okrutnemu co walecznemu -  przypadnie w udziale 
rozwikłanie tajemnicy matki. To właśnie postępek Gofroya, który w akcie zemsty za przyw
dzianie habitu zakonnego przez jednego ze swych braci pali klasztor wraz z nim i pozostałymi 
mnichami, pchnął Rajmunda do wymówienia Meluzynie jej nieludzkiej natury i w związku 
z tym obarczenia jej odpowiedzialnością za okrucieństwo syna. Gdy teraz Gofroy, dla od
pokutowania zbrodni, chcąc zorganizować wyprawę krzyżową będzie przemierzał świat 
w poszukiwaniu na ten cel pieniędzy, ilekroć złożył dowód swej odwagi i waleczności 
(przede wszystkim pokonując strzegących swych skarbów olbrzymów), tylekroć dostąpi 
możliwości odkrycia kolejnej zagadki rodowej. Ale dopiero zwycięski pojedynek z naj
groźniejszym z olbrzymów, Grymaltem (Grimaultem), w Norwegii doprowadzi Gofroya do 
największego źródła informacji, jakim okaże się płyta nagrobna na okazałym marmurowym 
sarkofagu w strzeżonej przez Grymalta jaskini.

Wyczyta z niej Gofroy, że sarkofag kr,je szczątki króla Helinasa (Helmesa) rodem z Al
banii, władcy hrabstwa Norhemenland (Northumberland) w Anglii, męża Persiny (Pressi- 
ny), autorki tej epitafijnej opowieści. Persina wyjaśnia, że małżonek pozbawił ich oboje 
królestwa po tym, jak złamawszy przysięgę odwiedził ją  w połogu. Naraził się wówczas na

19 Dość dokładnie omawia ten utwór J. Krzyżanowski w Romansie polskim wieku X V I  (Warszawa 1962, s. 67-71).
20 W niektórych przekazach mowa o wężowym ogonie.
21 Według J. Krzyżanowskiego pierwowzorem tej postaci jest rycerz Geofroy -  bohater narodowy Poitou, sław

ny z walk z Ludwikiem XI oraz ze spalenia klasztoru w Maillezais, co odpokutował, pielgrzymując do Rzymu.
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gniew znieważonej żony i zemstę swoich trzech córek, które, gdy dorosły, skazały go na 
dożywotnią niewolę w tej jaskini pod strażą Golema, dokąd go same uniosły. W odpowie
dzi na to Persina obciążyła córki klątwą: najstarszą i najpiękniejszą Meliorę wraz z krogul- 
cem uczyniła strażniczką wielkiego skarbu zamkowego na najwyższej górze Armenii, do
póki nie zdobędzie go rycerz z książęcego rodu po spełnieniu trudnych do spełnienia wa
runków; Palatinie nakazała strzec ojcowskiego skarbu w Aragonii, dopóki jakiś rycerz z jej 
rodu nie zdobędzie góry ze skarbem i nie przeznaczy go na krucjatę; najmłodszą zaś Melu- 
zynę, jako inicjatorkę zemsty na ojcu, a w dodatku najokrutniejszą z sióstr (to jej narodzi
nami zirytowany Helinas wtargnął do żony-położnicy z pretensją o trzecią już córkę), Per
sina ukarała najsurowiej -  w każdą sobotę stawała się ona pół-kobietą ze smoczym ogonem 
wymagającą na ten czas kryjówki w Pragnącym Zdroju zwłaszcza przed mężem, gdyż wi
dziana przez niego musiałaby w tej postaci pozostać na zawsze bez szansy naturalnego 
śmiertelnego zejścia ze świata.

Kojarząc z wyczytanymi na nagrobku informacjami swoje wspomnienia z dzieciństwa, Go
froy uświadamia sobie, że cała ta historia dotyczy jego rodu i jego matki. Ponieważ on sam 
wkrótce umiera, nie zdobywszy -  mimo takiego zamiaru -  skarbów swych ciotek: Meliory 
i Palatiny, można tę nagrobkową opowieść uznać za faktyczne zakończenie całego utworu. 
Zakończenie, trzeba przyznać, oryginalne: po pierwsze to jakby głos zza grobu; po drugie -  
sięgając do przedakcji, znacznie poszerza czasoprzestrzeń fabuły; po trzecie -  na nowo, acz
kolwiek tylko pośrednio, stawia przed oczyma czytelnika znaną mu już postać, by ją  dopełnić, 
a wyjaśnieniem jej tajemnicy zwieńczyć cały utwór, tak jak jej losami go rozpoczęto.

Historia Meluzyny doczekała się kilku opracowań22, żadne jednak nie dorównało popu
larnością dziełu Jełiana d’Arras, zwłaszcza że przetłumaczono je na języki: łaciński, hisz
pański i portugalski, co dało początek niebywałej karierze romansu w całej Europie. Łaciń
ska wersja stała się podstawą przekładu na język niemiecki, którego w roku 1456 dokonał 
Thiiring von Ringoltingen (wydanie I w roku 1474 w Augsburgu). Z kolei niemieckie tłu
maczenie (wznawiane jeszcze w latach 1478, 1483 i po roku 1500) posłużyło za punkt wyj
ścia do przekładów: czeskiego i polskiego. Potem jeszcze dzięki tłumaczowi polskiej wersji 
Meluzyna trafiła na Ruś.

Polacy znajomość Meluzyny zawdzięczają Marcinowi Siennikowi. Jego Historya 
wdzięczna o szlachetnej a pięknej Meluzynie teraz nowo z niemieckiego języka na polski 
przełożona przez Marcina Siennika ukazała się po raz pierwszy w roku 1569 nakładem kra
kowskiego wydawcy Szarffenberga, a potem jeszcze do roku 1822 dziewięć razy była 
wznawiana. Od XIX wieku aż po wiek XX krążyła w wersji odpustowo-jarmarcznej po po
nownym tłumaczeniu, tym jednak razem z niemieckiej opowieści ludowej traktującej 
prawdopodobnie przede wszystkim o samej Meluzynie. O ogromnej popularności francu
skiego romansu w Polsce -  poza licznymi wydaniami i wersjami (w tym wersji kramarskiej 
dla niewybrednego czytelnika) -  może świadczyć odnotowany przez J. Jackla fakt całko
witego „zaczytania” całego nakładu pierwszego Siennikowego wydania (najstarszy zacho
wany egzemplarz pochodzi dopiero z roku 167123).

Według M. Gładysza opowieść o Meluzynie dotarła na Śląsk przez Łużyce, według 
S. Wasylewskiego znajomość tej historii Ślązacy zawdzięczają wieloletnim związkom 
z Czechami i dość długo królującym im Luksemburgom uznającym w Meluzynie swoją 
pramatkę. Wiadomo jednak, że poza ogólnopolskimi istniały też śląskie edycje francuskie
go romansu. Dając się ponieść postyczniowej modzie na przeróbki dla potrzeb ludu starych 
powieści romansowych, awantumiczo-przygodowych i baśniowych, nowego tłumaczenia 
tej wzruszającej historii podjął się Józef Lompa. Efektem jego pracy była wydana dwukrot

22 M.in. z roku 1401 pochodzi wierszowana wersja pióra Couldretta.
23 Według Krzyżanowskiego z 1641 roku.
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nie: w 1847 roku w Oleśnie i w 1861 roku w Mikołowie Historia o szlachetnej i pięknej 
Meluzynie, która była dziwotworem morskim i córką króla Helm omf'. Z kolei trzykrotnego 
wydania, najpierw w 1884 roku za sprawą cieszyńskiej firmy księgarsko-wydawniczej Feitzin- 
gerów, a potem jeszcze w latach: 1901 i 1912, doczekał się jeszcze inny przekład opatrzony ty
tułem Piękna Meluzyna. Cudowna historia o morskiej pannie i jej walecznym potomstwie.

Między innymi z powodu przeróbek, jakim ulegały kolejne tłumaczenia książki Jehana 
d’Arras, a także za sprawą późniejszych jej przekształceń dla potrzeb literatury populamo- 
-ludowej wszystkie śląskie wersje daleko odbiegają od francuskiego pierwowzoru, a przecież 
wyobraźnia ludowych bajarzy oraz ustny przekaz pokoleniowy także nie pozostały bez wpływu 
na treść tych opowieści, tak jak literacki zamysł zdecydował o ich ostatecznym kształcie.

Najprostszą z nich jest opracowana przez M. Zalewską-Zemłę Historia o pannie wodnej 
Meluzynie. Jej prosta fabuła jest właściwie odwzorowaniem ciągu przyczynowo- 
-skutkowego pierwszej części francuskiego utworu. Akcję tworzą te same (w innych jedy
nie okolicznościach) wydarzenia: spotkanie w lesie młodego mężczyzny z piękną kobietą, 
prośba Meluzyny w dniu ślubu i obietnica małżonką szczęśliwe życie małżeńskie, pokusa 
podpatrzenia żony zamkniętej w komnacie i zniknięcie zdradzonej Meluzyny.

Akcja zapisanej w gwarowym brzmieniu Bojki o Meluzynie abo wiatrowej pannie ze 
zbioru B. Strzałki też rozpoczyna się spotkaniem dwojga młodych w lesie i kończy znik
nięciem Meluzyny, jednak pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami jest szereg innych, nigdzie 
indziej poza wersją Strzałki nie występujących. Po spotkaniu w lesie za dnia następuje dru
gie wieczorem, w czasie którego młody człowiek, wyraźnie pozostając pod wrażeniem nie
znajomej, podpowiada jej, by nazajutrz poprosiła o pracę w jego domu. Ku radości chłopa
ka matka zatrudnia Meluzynę za jedzenie i przyodziewek oraz jeden wskazany przez nią 
dzień w roku wolny od pracy i pozostawiony wyłącznie do jej dyspozycji. Gdy okazuje się 
ona dziewczyną bardzo pracowitą, a równocześnie o skromnych wymaganiach, zadowoleni 
z niej pracodawcy mają zamiar w czasie najbliższych świąt Bożego Narodzenia ożenić z nią 
swego syna. Tymczasem Meluzyna prosi o wigilię jako dzień dla siebie i zamyka się w komór
ce. Chcąc ją  zawołać na gotową już wieczerzę wigilijną, niedoszły małżonek podpatruje 
Meluzynę w kąpieli, co oczywiście kończy się jej zniknięciem.

Zupełnie inaczej pod względem formalnym i treściowym została skomponowana „Żało
sna historia o Meluzynie” G. Morcinka. Zastosowana tu została narracja skrzynkowa 
(chwilami nawet podwójna). Narrator główny, zewnętrzny (jest nim sam pisarz), wraca do 
swoich wspomnień z dzieciństwa, kiedy to matką inspirowana wichurą za oknem, opowia
dała mu o Meluzynie. Odtworzywszy atmosferę tych domowych wieczorów, oddaje on głos 
narratorowi wewnętrznemu i całą opowieść o Meluzynie wkłada w usta matki, by -  kiedy 
ta skończy -  raz jeszcze przywołać wspomnienia. Narrator-matka opowiada, wyraźnie su
gerując się dziecięcym adresem. W jej wykonaniu opowiadanie jest świadomie rozwlekane 
za sprawą nieustannych dygresji: dodatkowych wyjaśnień, okazjonalnych moralizatorskich 
pouczeń wymądrzających się postaci, przedmiotów czy zwierząt, z przesadną pieczołowito
ścią wydobywających detale, przy czym wszystkie te drobiażdżki i szczegóły są słuchają
cemu „ty”-dziecku dokładnie odmalowane z wykorzystaniem całego arsenału plastycznych 
środków wyrazu. Wiele też w całej tej opowieści, także spowalniających akcję, peryfraz. 
Zanim więc słoń zostanie nazwany słoniem (wówczas z dodatkowym określeniem elefant, 
czyli „Loxodonta africana”, albo też, „ElephasMcocimus”), słuchacz może się go jedynie 
domyślać na podstawie określeń: ogromny biały zwierz z dużymi uszami, który zamiast nosa 
ma długą trąbę; srogi zwierz z machającą trąbcy...biały, ciężki, zwalisty zwierz z dwoma

24 Z opracowania Ireny Mierzwy wynika, t t  w tłumaczeniu Lompy Meluzyna jes t półwężem, co odkrywszy 
Rajmund, ujawnił, a  po zniknięciu żony (wracała tylko nocami, by nakarmić dziecko) jako pokutnik zamknął się 
w klasztorze Monferat. Lompa opowiada też przygody synów Meluzyny i Rajmunda. (I. Mierzwa, Literatura dla 
ludu,. W: Folklor Górnego Śląska, pod. red. D. Simonides, Katowice 1989, s. 303-332).
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ogromnymi kłami, z  kłapiastymi uszami i długą trąbą zamiast nosa; kłapouchy olbrzym po- 
trębujący na długim nosie; grubaśny olbrzym z kłapatymi uszami i trąbą zamiast nosa. Po 
szeregu podobnych omówień: dziwne, garbate stworzenie, jakich ludzkie oko jak żyw nie 
widziało; garbate zwierzęta, podobne ni do koni, ni do wołów, ni do smoków; garbate zwie
rzaki; garbate cudaki; zamorskie garbusy; garbate zwierzęta ktoś kwituje dopiero: -  To są 
kamele, czyli wielbłądy, czyli „ Camelidae ”, wcale nie jak bajarz ludowy.

Retardacja dotyczy także tytułowej bohaterki. Wiele czasu upłynie, zanim zasłuchany 
odbiorca będzie mógł jej obco brzmiące imię skonkretyzować z postacią. Najpierw zapozna 
się z księżną Moniką i jej synem Bolkiem przebierającym w księżniczkach-kandydatkach 
na żonę. Dowie się również, że żadna z jedenastu księżniczek nie uzyskała też akceptacji 
księżnej-matki, bo żadna nie podniosła miotły specjalnie przez księżnę położonej na progu 
komnaty. Dalej mowa o postanowieniu czekania na dwunastą księżniczkę, której przybycie 
obwieszczą wkrótce wici na beskidzkich szczytach. Teraz jednak narrator -  chcąc wzbudzić 
jeszcze większą ciekawość -  stopniuje napięcie za pomocą dodatkowych form wypowiedzi: 
opisu egzotycznej karawany (zwłaszcza zwierząt); sprawozdania z zachowania zdezorien
towanych Cieszynian pod wpływem domysłów to zamykających bramy przed obcymi, to 
znów witających ich kolędami i okrzykami; opowiadania z opisem sytuacji powitania na 
zamku; wreszcie opisu przeżyć wewnętrznych księżnej Moniki i księcia Bolka zauroczo
nych uśmiechem nowoprzybyłej księżniczki i reakcją po myśli księżnej na pułapkę z miotłą.

Historia Meluzyny potoczy się teraz mniej więcej według francuskiego scenariusza, ale 
zanim to nastąpi, narrator raz jeszcze umiejscowi swych słuchaczy w gromadzie mieszczan 
dziwujących się widokowi nieznanych zwierząt, a potem -  oddawszy głos organiście -  ura
czy opowieścią (tu kompozycji skrzynkowej ciąg dalszy) o tym, jak to święty Noe zamienił 
nos słonia w trąbę, wyjaśnieniem, że wielbłądy noszą w swych garbach ludzkie grzechy, 
a na koniec kaznodziejskim pouczeniem, że i człowiek może zyskać garb, jeśli poskąpi gro
sza organiście. Dopiero po tych facecjach organisty akcja wraca na zamkowe komnaty, 
gdzie właśnie odbywa się wesele Bolka i Mci u/y ny. By wyjaśnić zamyślenie Bolka pod
czas tej ceremonii, narrator opowiada retrospektywną scenę wymuszenia na Bolku przed 
ślubem gwarancji możliwości samotnego spędzania przez Meluzynę sobotnich nocy w po
stawionej w zamkowym ogrodzie glorietce z basenem. Potem następuje powrót do aktual
nego czasu wydarzeń: w rozmowie z Bolkiem Meluzyna częściowo określa swoje pocho
dzenie, niemniej czyni to tak enigmatycznie, że -  dając jedynie powód do domysłów -  po
zostaje nadal postacią tajemniczą.

Od tego momentu akcja gwałtownie przyspiesza. Narrator informuje krótko o pięciolet
nim szczęściu małżonków, o trojgu dzieciach Meluzyny i jej cosobotnim znikaniu w glo
rietce. Monolog wewnętrzny Bolka trapionego tajemnicą żony, a następnie podżeganie 
księżnej do odkrycia tej tajemnicy antycypują zamysł podpatrzenia kąpiącej się Meluzyny, 
odkrycie jej syreniej postaci i ostateczne zniknięcie w czerni nocy.

Na tym narrator-matka kończy swoje opowiadanie, wprawdzie pojawi się ona jeszcze na 
moment w epilogu, ale tym razem w roli głównej postaci opowieści narratora zewnętrzne
go, a dokładniej jako interlokutor w przywołanej sprzed lat scenie. Epilog stanowi ciąg dal
szy autobiograficznej sytuacji nakreślonej w ekspozycji i zawieszonej na czas matczynej 
opowieści. Sama Meluzyna i jej małżeński dramat zajmują w tej wyjątkowo „literackiej” 
opowieści (gdzie np. elementy kultury wschodniej współistnieją obok pierwiastków trady
cji katolickiej) niewiele miejsca.

S. Wasylewskiego Meluzyna czyli panna z śląskiego wiatru charakterem przypomina esej 
na temat motywu Meluzyny w opowieściach Ślązaków. Zastosowana tu stylizacja gwarowa 
upodabnia narratora do ludowego gawędziarza, jednak liczne środki artystycznego wyrazu, 
aluzje literackie i historyczne zdradzają erudytę z dobrą znajomością literatury polskiej 
i obcej, i z takąż orientacją w historii i kulturze europejskiej.
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Trójdzielnie skomponowane opracowanie Wasylewskiego w części pierwszej przynosi 
streszczenie znajomości Rajmunda de Poitiers z Meluzyną do momentu jej zniknięcia oraz 
odautorski komentarz na temat rozprzestrzeniania się legendy o Meluzynie po Europie 
w miarę obejmowania przez Luksemburgów tronów w Niemczech i Czechach. Część drugą 
wypełnia opowiadanie o Meluzynie, która próbowała szczęścia w związku małżeńskim 
z zamożnym wprawdzie, ale tylko siedłakiem z Łysocic. Spotkawszy go w lesie, Meluzyna 
poprosiła o ożenek równoznaczny z wybawieniem jej od pokuty i możliwością powrotu do 
normalnego życia. Po trzech dniach namysłu, po odbytej radzie familijnej oraz gościnie 
wraz ze stryjcem w zaczarowanym pałacu Meluzyny wieśniak przystał na jej propozycję 
i złożył przysięgę, że w sobotnie wieczory pozostawi ją  samą w izbie. Jedynie rzucające się 
w oczy kalectwo kolejno przychodzących na świat dzieci kładło się cieniem na rodzinnym 
szczęściu i na zaufaniu męża, który w końcu postanowił śledzić swoją tajemniczą żonę.
I choć zachował dla siebie widok sobotniego kształtu żony, Meluzyna -  świadoma jego 
krzywoprzysięstwa -  wpierw tylko ochłodła wobec niego, lecz wkrótce, powodowana jego 
przekleństwem przy najbliższej kłótni, uleciawszy z wiatrem, opuściła go na zawsze.

O ile ta opowieść zasadza się na znanym już splocie wydarzeń: spotkanie -  ślub -  przy
sięga -  zdrada -  nieszczęście, o tyle opowiadanie wypełniające trzecią część opracowania 
Wasylewskiego stanowi nie spotykany w pozostałych wersjach wątek Meluzyny. Zdarzenie 
ma miejsce w Baworowie. Opowiadającym właśnie o niej podczas pracy kosiarzom uka
zuje się Meluzyna i prosi o wybawienie z pokuty, ostrzegając jednakże, że wymagać to bę
dzie z ich strony niezwykłej odwagi i odporności na plagi żywiołów. Gdy tylko chłopi wy
razili gotowość zmierzenia się z żywiołami, natychmiast poddani zostali działaniu najpierw 
niesamowitego mrozu, potem ognią a na końcu gwałtownej burzy. Choć nie było to łatwe, 
chłopi wyszli z tej próby zwycięsko. Meluzyna zyskała wybawienie od pokuty, co natura 
dopiero co będąca miejscem zmagania się sił nieczystych, wyraziła powrotem do pogody, 
a sama Meluzyna sowitą nagrodą dla wybawców.

Trudno kategorycznie stwierdzić, czy francuski romans, a raczej jego polskie przekłady, 
miały decydujący wpływ na treść śląskich podań o Meluzynie, ale też nie można tego wy
kluczyć, zważywszy, że te różne skądinąd opowieści łączy wiele podobnych lub identycz
nych elementów świata przedstawionego zaczerpniętych prawdopodobnie z tego samego 
źródła. Faktem jest, że wszystkie te opowieści odwzorowują pierwszą li tylko część roman
su Jehana d’Arras i nie wiadomo, co sprawiło, że śląscy bajarze skoncentrowali się wyłącz
nie na nieudanym małżeństwie Meluzyny z człowiekiem, pomijając milczeniem i losy jej 
dzieci, i jej własne, zanim została mężatką.

A że śląska Meluzyna także należy do świata czarów, świadczą o tym sformułowania, ja
kich wobec niej użyto. W wersji M. Zalewskiej-Żemły jest to panna wodna (w tytule), ta
jemnicza pani, śliczna panna z leśnego pałacu, po zdradzie -  syrena od pasa w dół pokryta 
srebrzystą rybią łuską. S. Wasylewski w tytule użył określenia panna z śląskiego wiatru, 
w tekście zaś parafrazy [bratowa] z lasu oraz baśniowych złożeń: dziw-narzeczona, dziwo- 
żona, a na koniec nieszczęśliwa wietrznica. W wersji B. Strzałki historię wiatrowej panny 
z tytułu poprzedza dość wyczerpująca jej charakterystyka, w której powiedziano, że to... 
jakoś grofka, abo królewna [...] okropnie piykno, ale coś z tego kiedy [...] zaczarowano. 
Bez cołki rok była normalnom dziełchom, ale bez jeden dzień w roku, we wilijom robiło sie 
z niej pół dziołchy i pół ryby. Od wiyrchu była dziołchom, a od spodku rybom. Wtedy zawiy- 
rała sie w komórce i żodnego ku sobie nie puszczała. Jakby zaś nodła karlusa, coby sie 
chcioł z niom ożenić, to by była wybawiono od tych czarów.[...] Przychodzi ona z wiatrem
i odchodzi z wiatrem. Sama Meluzyna przedstawia się tu jako „cera od fesztra z bardzo da
leka” i sierota szukająca roboty.

Wszystkie wersje podkreślają wyjątkową urodę Meluzyny. Niedoszły mąż z podania 
Strzałki dostrzegł w niej dziołcha [...] piykno [...]: krew a mleko, jak to podaj om. [...] przy
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miesiączku jeszcze piykniejszo niż w połednie. Inaczej niż prosty chłop widzi ją  książę Bol
ko. Jej stopy... tak drobne, jak u dziecka, i takie delikatne, jak  z lukru, i takie lekkie, jakby 
dziewczyna była z mgły i tęczy utkana. Wiele podobnych poetyzmów składa się tu na obraz 
postaci, której uroda przyprawia o uwielbienie bez granic i od uśmiechu której niebo się 
otwiera. Narrator Morcinkowej opowieści wyraźnie ucharakteryzował Meluzynę na tajem
niczą wschodnią piękność, co ona sama potwierdziła, przedstawiając się Bolkowi jako wy
chowana w białym murowanym alkazarze (zamku) ze złoconą bramą, ścianami rzeźbiony
mi w marmurową koronkę i dużą ilością fontann. Ponieważ po wielu dniach podróży przez 
piaski przybyła zza siedmiu gór i siedmiu rzek, i zza wielkiego morza -  dopóki jej uśmiech 
ma moc rozbrajającą i trwa sielanka -  mówi się o niej: zamorska księżniczka, potem zaś -  
gdy padnie na nią podejrzenie: cudzoziemska stwora.

Wszystkie śląskie wersje, nie wnikając w przyczyny i nie odbierając jej cechy tajemni
czości, zgodne są co do tego, że Meluzyna jest syreną, bo co sobotę od pasa w dół pokrywa 
się łuską i na ten czas do życia potrzebna jej woda. Istnieje też zgodność w tym, że zdra
dzona przez mężczyznę podlega działaniu wiatru. Meluzyna-wodnica, nawet jeśli musi się 
ukrywać, zdaje się być pogodzona ze swoją naturą. Okazuje się dobrą żoną i dobrą matką. 
Natomiast Meluzyna-wietrznica najwyraźniej cierpi, co wyraża się w jej niby płaczu, niby 
wyciu. Prawie zawsze jest to cierpienie matki rozłączonej z dziećmi.

Wiatr rzeczywiście odgrywa istotną rolę w śląskim wizerunku Meluzyny. Podczas gdy na 
skutek ogromnej popularności tej historii wyraz „meluzyna” wszedł do słownika Polaków, 
to tylko na Śląsku stał się on synonimem wiatru25. O określeniach: „Meluzyna jęczy” i tym 
podobnych była już mowa. Dla uzupełnienia można dodać, że według wierzeń to tren sukni 
Meluzyny powodował silny wiatr. Można go było uspokoić rzuconą przez otwarte okno 
szczyptą soli lub mąki dla zgłodniałych dzieci Meluzyny. Zaczarowana i przeklęta Meluzy
na dopiero wtedy staje się igraszką wiatru, gdy mężczyzna przestaje ją  chronić od zła, któ
rego sferą działania -  jak ustaliła Simonides -  w pojęciu Ślązaków jest zawsze wiatr. Z po
wodu wyrządzanych szkód wiatr zawsze postrzegany był jako zło lecące powietrzem, silny 
wiatr jako dający o sobie znać zły duch, wicher jako tańczący diabeł, tzw. powicher -  wir 
powietrzny z diabłem w środku.

Sposób, w jaki Meluzyna zyskała zwolnienie od czarów (opracowanie Wasylewskiego), 
także wynika z mentalności śląskiego ludu. W burzy widziano rozprawę ze złymi siłami -  
tylko pioruny bowiem mogły zabić demony (diabły, utopce i in.). Śłońcu natomiast przypi
sywano ostateczne zwycięstwo nad złem: miało moc przeciwdziałania czarom, ba -  nawet 
ich zniszczenia, a potem wydobycia na jaw tego co czyste. Podanie o wyzwoleniu Meluzy
ny przez chłopów z Baworowa jest dość wierną ilustracją tych wierzeń, skoro na koniec: 
... uderzył grom. Stwory przepadły. Wróciło słonko26.

Akcja niektórych śląskich podań rozgrywa się w chłopskiej chacie. S. Wasylewski nazy
wa to przystosowaniem się Meluzyny do nowego otoczenia. Ma na myśli to, że wchodzi 
ona w związki małżeńskie z prostaczkami. Poza księciem Bolkiem (Morcinek) partnerują 
jej: młody drwal Jorg (Zalewska-Zemła), sztramski karlus Filipek, co mu Lipek godali 
(Strzałka), zamożny siedlak, chłopek-roztropek z Łysocic oraz trzech gruchlików, kosiarzy 
z Baworowa (Wasylewski). Jeśli rzeczywiście nazywać to przystosowaniem, to jeszcze bardziej 
jest ono widoczne w wersji Strzałki, gdzie Meluzyna nie tylko przedstawia się jako osierocona 
córka leśniczego, ale i zachowuje się jak chłopka, zyskując opinię „robotnej dziołchy”.

Wszystkie śląskie historie małżeńskie Meluzyny toczą się tak samo jak francuska: przy
szli małżonkowie spotykają się zawsze w lesie, gdzie mężczyzna zabłądził; Meluzyna, nie

25 N a przykład Józef Ondrusz w Słowniczku wyrazów gwarowych zamieszczonych w zbiorze Cudowny chleb. 
Podania, baśnie i opowieści cieszyńskie (Warszawa 1984) tłumaczy „meluzynę” jako zawodzący wiatr.

26 M eluzyna czyli panna ..., op. cit., s. 9.
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wiedzieć jak i skąd, nagle staje przed nim z propozycją mariażu na zasadzie układu stron; 
małżeństwo wkrótce staje się faktem; Meluzyna wyraźnie w tym związku dominuje; stawia 
mężczyźnie zawsze ten sam jeden warunek (prośbę) i do pewnego czasu cieszy się jego za
ufaniem; zazwyczaj on sam wytrzymuje próbę wierności, ale w końcu namówiony przez 
kogoś ze swych bliskich ulega pokusie poznania prawdy i w tym momencie wszystko nisz
czy Meluzyna zawsze tak samo znika z wiatrem. Informacja o jej wietrznym żywocie koń
czy każde śląskie podanie. Niezależnie od tego, czy brzmi ona identycznie, czy też nie, 
wraz ze zdaniem inicjującym opowieść stanowi dlań ramy kompozycyjne.

Jak widać, nie tylko imię łączy śląską wietrznicę z francuską „matką Lusygnanów”. 
Z drugiej strony zaprezentowane tu podania -  choć nie są to oryginalne opowieści miej
scowych bajarzy -  przecież odwzorowują śląskie wierzenia związane z demonem. Cokol
wiek powoływało go do życia: literatura czy tylko wyobraźnia prostego człowieka, jest on 
pięknym elementem regionalnej kultury.



K R Y S T Y N A  H E S K A - K W A Ś N I E W I C Z
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i

P o ż e g n a n i e  p r o f e s o r a  E d m u n d a  R o s n e r a  ( 1 9 3 0 - 1 9 9 8 )

Osiemnastego maja 1998 roku zmarł wybitny polonista cieszyński, pracownik Filii Uniwer
sytetu w Cieszynie -  prof. dr hab. Edmund Rosner. Wraz z jego śmiercią zamknęła się kolejna 
karta w dziejach cieszyńskiej historii i polonistyki, znaczona wcześniej takimi nazwiskami, jak 
ks. Józef Londzin czy dr Ludwik Brożek. Prof. Rosner należał bowiem do tych uczonych, któ
rzy, zdobywszy tytuły naukowe, pozostają wierni ziemi najbliższej; Śląsk Cieszyński był nie 
tylko miejscem Jego zamieszkania ale także trwałej fascynacji wyrażającej się nieustannym po
dejmowaniem tematyki regionalnej w pracach badawczych i popularyzatorskich. Był bowiem 
prof. Rosner popularyzatorem w najlepszym słowa tego znaczeniu. Dbając o przystępność 
swych wypowiedzi nigdy nie szedł na łatwiznę; zarówno w książce -  jak i w drobiazgu po
mieszczonym w prasie codziennej bywał zawsze jednako rzetelny. W środowisku polonistycz
nym postrzegany był jako najwybitniejszy znawca tematyki zaolziańskiej'.

Urodzony w roku 1930 w Bielsku-Białej, całe swe dorosłe życie związał z Cieszynem, 
początkowo jako nauczyciel szkół średnich, a od roku 1972 pracownik cieszyńskiej Filii 
Uniwersytetu, gdzie pełnił kolejno funkcje wicedyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych
i Społecznych a następnie dyrektora tegoż Instytutu. Był członkiem Komisji ds. Stosunków 
Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, 
współpracował także blisko z Komisją Historycznoliteracką, na łamach „Śląskich Miscel- 
laneów” publikował często swoje artykuły i rozprawy. Współpracą związany był również 
z wieloma placówkami naukowymi w Polsce (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Poznański, 
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski) oraz zagranicą (Uniwersytet w Wiedniu, 
Akademia Pedagogiczna w Grazu, Uniwersytet w Opawie, Ostrawie i Peragii) a także brał 
aktywny udział w organizacji życia naukowego. Najważniejszy był jednak Cieszyn, do któ
rego powracał zawsze z wielką radością i którego urodą cieszył się wciąż od nowa.

Jego liczne prace będące szczegółową analizą utworów literackich, epizodów biograficz
nych i związków między kulturami (zwłaszcza czeską i polską) oraz pisarzami przynosiły 
zawsze wiele cennych szczegółów i ustaleń, zwłaszcza w zakresie śląskiego życia literac
kiego i jego związków z ogólnopolską kulturą literacką. To on tropił beskidzkie ścieżki 
Bolesława Prusa, Władysława Orkana, Andrzeja Struga, Marii Dąbrowskiej, Jana Sztaudyngera
i innych. Osobną książkę poświęcił pobytowi Marii Konopnicldej „pod Beskidami”. Każdy 
okruch, każdy szczegół był dla niego istotny -  jeśli tylko wiązał się z umiłowaną ziemią.

Szczególnie ważna była dla niego Zofia Kossak, którą poznał osobiście i do której życia
i twórczości nieustannie powracał. W bardzo pięknym, pełnym ciepła szkicu Wspominając 
Zofię Kossak (z książki Wokół Zofii Kossak. Górki Wielkie 1995) wskazywał te cechy pi
sarki, które sam cenił najwyżej: skromność, rzetelność, szacunek dla drugiego człowieka. 
To była także aksjologia profesora Rosnera.

Ważnym obszarem jego penetracji naukowej była też literatura niemieckiego obszaru ję
zykowego. Te zainteresowania zaowocowały z jednej strony książką o życiu i twórczości 
austriackiej pisarki Almy Johanny Koenig -  z drugiej szkicami o recepcji literatury polskiej

1 Zob. W. Sikora: E dm und Rosner  -  przed i za Olzą. „Śląsk Miesięcznik społeczno-kulturalny’ 1998 nr 10, s. 16.
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w Austrii. Posiadał także w swym dorobku udane prace translatorskie, głównie z języka 
niemieckiego oraz bardzo liczne i ważne dokonania redakcyjne; był redaktorem bielsko- 
-cieszyńskiego rocznika „Watra”.

Żegnając przyjaciela Bolesław Lubosz napisał bardzo pięknie o prof. Edmundzie Rosne
rze: „Należał do ludzi pracowitych i stonowanych, natomiast nigdy nie podnosił głosu 
w dyskusji i nie narzucał się opinii publicznej ze swoimi badawczymi odkryciami i osią
gnięciami, pozostając myślą przy biurku wśród książek i gazet, które pomagały odsłaniać 
nowe, nieznane fakty literackie i historyczne. Charakter miał pobłażliwy i szlachetny”2.

2 B. Lubosz: Żal po Rosnerze. „Kalendarz Cieszyński” 1999. Cieszyn 1998, s. 218.



A N D R Z E J  T R O J N A R
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i

K o m u n i k a t  z m i ę d z y n a r o d o w e j  k o n f e r e n c j i  n a u k o w e j
H i s t o r i a ,  k u l t u r a  i s p o ł e c z e ń s t w o  W i l a m o w i c  

w r e l a c j a c h  p o l s k o - n i e m i e c k o - f l a m a n d z k i c h

W dniach 27-29 września 1998 roku w Wilamowicach odbyła się bardzo interesująca 
konferencja naukowa o zasięgu międzynarodowym zatytułowana: Historia, kultura i społe
czeństwo Wilamowic w relacjach polsko-niemiecko-Jlamandzkich. Wspomniane sympozjum zo
stało poprzedzone uroczystościami z okazji 180-łecia uzyskania praw miejskich przez Wila
mowice oraz 80-lecia Odrodzenia Polski Niepodległej. Celem naukowego spotkania stało 
się podsumowanie kilkuletnich, interdyscyplinarnych badań miasta i gminy, zmierzających 
do opracowania monografii unikatowej społeczności potomków osadników z Europy Zachod
niej. Istotne miejsce w programie zarezerwowano również na szerszą dyskusję nad problematy
ką etniczno-kulturowych enklaw i obszarów pogranicznych w Europie Środkowej.

Organizacyjny patronat nad powyższą sesją naukową przejęły następujące instytucje: Za
rząd Gminy Wilamowice (na czele z burmistrzem Miasta i Gminy -  mgr. Marianem Trelą), 
Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Ślą
skiego w Katowicach (prof. dr hab. Antoni Barciak) oraz Centrum Badań Śląskoznawczych
i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Ryszard Gładkiewicz).

Program pierwszego dnia sesji wypełniły referaty poświęcone Tradycjom miejskim Wila
mowic 1818-1918-1998. Jednak zanim dokonano oficjalnego otwarcia obrad, uczestnicy 
konferencji wzięli udział we Mszy św. koncelebrowanej, odprawianej także w intencji sym
pozjum naukowego, jaką wyraźnie przedstawił główny celebrans, miejscowy proboszcz, ks. 
dziekan Michał Boguta. Zachęcił on swych parafian do licznego uczestnictwa w rozpoczynają
cym się spotkaniu naukowym, tym bardziej, że program tego dnia miał charakter popular
no-naukowy, adresowany do szerokiej publiczności.

W porze południowej, przy pięknej słonecznej pogodzie, przed frontonem szkoły, zgro
madziło się kilkuset obywateli miasta i gminy wraz z zaproszonymi gośćmi i referentami. 
Uroczystość zagaił mgr Marian Trela, witając przedstawicieli władz (na czele z wojewodą 
bielskim), grono duchownych (z proboszczem ks. Michałem Bogutą), gości i uczestników 
konferencji oraz licznie przybyłą młodzież, a także starszych mieszkańców Wilamowic. 
Następnie, w krótkich słowach przemówił prof. dr hab. Antoni Barciak, główny organizator 
spotkania, który ujawnił, że inicjatywa opracowania monografii wyszła od miejscowego 
społeczeństwa. Współprzewodnictwo obrad pierwszego dnia przypadło w udziale mgr. 
Treli i prof. Barciakowi. Kolejno wygłoszono następujące referaty:

1. Mgr Danuta Kocurek: Wykupienie Wilamowic z poddaństwa w 1808 r. na tle sytuacji 
wsi galicyjskiej',

2. Prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska, mgr Barbara Sopot-Zembok: Nadanie praw 
miejskich Wilamowicom w 1818 r. i pierwsze dziesięciolecia miasteczka',

3. Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja: Galicja zachodnia w procesie odbudowy Polski 
Niepodległej (1918 r.);

4. Prof. dr hab. Antoni Barciak, mgr Stanisław Gawlik, mgr Anna Pasierbek: Wilamo
wice w osiemdziesięcioleciu 1918-1998 (główne problemy)',
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5. Mgr Romuald Kubiciel: Geneza, przemiany i symbolika herbu Wilamowic.
W trakcie przerwy obiadowej (ogłoszono ją  po trzecim referacie) zebrani obejrzeli i wy

słuchali okolicznościową akademię w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły oraz koncert 
galowy Zespołu Regionalnego „Fil- Wilamowice”. Ożywionej dyskusji i licznym pytaniom
o dopowiedzenie konkretnych szczegółów (kierowano je zwłaszcza pod adresem mgr. Ku- 
biciela oraz prof. Barciaka), towarzyszyła atmosfera zainteresowania i wytężonej uwagi ze 
strony przybyłych mieszkańców.

Dopełnieniem bogatego w treść programu pierwszego dnia spotkania, stał się wieczorny 
festyn, połączony z degustacją potraw z kuchni regionalnej. Przy akompaniamencie zespołu 
„Fil- Wilamowice” w trakcie swobodniejszych rozmów kuluarowych, wielokrotnie nawią
zywano do poszczególnych wystąpień prelegentów, dzielono się refleksjami, podnoszono 
wartość podobnych imprez, zachowujących otwartą, publiczną formułę.

Pozostałe dwa dni (28 i 29 września 1998 r.), poświęcone zasadniczemu tematowi konfe
rencji naukowej, miały już charakter posiedzeń zamkniętych, w któiych uczestniczyli refe
renci i zaproszeni goście. Pod koniec każdego dnia podsumowano obrady dyskusją. Tej 
części wrześniowego sympozjum przewodniczył dr Gładkiewicz.

W poniedziałek, 28 września, posiedzenie przedpołudniowe dotyczyło ściśle spraw zwią
zanych z opracowywaniem monografii miasta i gminy. Zespól autorów zreferował, kolejno, 
takie zagadnienia:

1. Prof. dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski -  Katowice): Wprowadzenie. 
Przewodniczący zespołu przypomniał, że pierwsze spotkanie autorów i wyłonienie 
sekcji tematycznych projektowanej monografii, miało miejsce w czerwcu 1996 roku. 
W listopadzie 1996 roku, kolejna narada zespołu, została poprzedzona wizytą ok. 
dwudziestu historyków niemieckich. W następnych łatach stale poszerza się zakres 
współpracy, do Katowic, Cieszyna, Krakowa, Wrocławia, Opola, dołączają też nie
które ośrodki zagraniczne. Studenci oraz doktoranci prof. Barciaka zorganizowali 
czterokrotne wyprawy dla rozpoznania środowiska Wilamowic i okolicy. Uczynili to 
na koszt własny, co zasługuje na uwagę.

2. Prof. dr hab. Jan Lach (Wyższa Szkoła Pedagogiczna -  Kraków), dr Eugeniusz By
czewski (Wilamowice): Środowisko geograficzno-przyrodnicze.

3. Prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska (Uniwersytet Śląski -  Filia w Cieszynie): Historia.
4. Prof. dr hab. Ewa Chojecka (Uniwersytet Śląski -  Katowice): Historia sztuki.
5. Dr Maria Lipok-Bierwiaczonek (Muzeum Śląskie -  Katowice): Etnologia.
6. Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski -  Katowice): Socjologia

i demografia.
7. Prof. dr hab. Maria K. Lasatowicz (Uniwersytet Opolski): Język i literatura.
8. Mgr Marian Trela (Burmistrz Gminy Wilamowice): Dzień dzisiejszy i perspektywy 

rozwoju.
Po przedstawieniu przez autorów rezultatów badań, oceniono, że scalenie projektu publi

kacji powinno nastąpić najpóźniej wczesna wiosną 1999 roku, z realną nadzieją wydania 
książki na przełomie 1999 i 2000 roku. Jeden z obecnych miejscowych fotografików, 
przedstawił również zdjęcia najbardziej interesujących obiektów architektonicznych 
w okolicy Wilamowic, proponując zamieszczenie ich w opracowywanej monografii. Warto 
zauważyć uczestnictwo w poniższym posiedzeniu, Jerzego Chmielewskiego, przewodni
czącego Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickie
go. Można wspomnieć o życzliwym zainteresowaniu ze strony katowickich mediów trwa
jącą konferencją. W tym dniu ukazały się m.in. wzmianka prasowa w „Dzienniku Zachod
nim” oraz informacje radiowe.

Natomiast w trakcie sesji popołudniowej zaprezentowano jeszcze cztery odczyty:
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1. Prof. dr hab. Zygmunt Klodnicki (Uniwersytet Śląski -  Filia w Cieszynie): Mono
grafia malej miejscowości na pograniczu kulturowo-etnicznym (na przykładzie Lip
nicy Wielkiej na Orawie).

2. Dr Martin Homza (Bratysława): Pogranicze polsko-słowackie jako problem badaw
czy, zagadnienia metodologiczne i przegląd nowych badań słowackich.

3. Mgr Christine Kuciński (Bonn): Niemieckie badania nad problematyką pogranicza 
etniczno-kulturowego w kontekście tożsamości narodowej.

4. Mgr Gyula Gombos (Budapeszt): Węgierskie badania kontaktów międzykulturowych.
Podczas dyskusji najwięcej dopowiedzeń, uwag i zapytań wywołały referaty prof. Kłod-

nickiego oraz mgr. Gombosa. Ten drugi ujął uczestników konferencji piękna polszczyzną 
(okazało się, że jest absolwentem kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) i orygi
nalnym spojrzeniem na kwestię kontaktów międzykulturowych. Stwierdził, że w języku 
węgierskim pojęcia „narodowość” i „mniejszość” funkcjonują jako terminy synonimiczne. 
Przypomniał o dacie przełomowej dla organizacji badań węgierskich, za jaką uznał rok 
1985, kiedy w ramach Węgierskiej Akademii Nauk, powołano do życia Instytut do spraw 
kontaktów międzyetnicznych. Jeden z gości konferencji, prof. dr hab. Wacław Urban (Wyż
sza Szkoła Pedagogiczna -  Kielce), wypowiadając się w dyskusji, rozpoczął od krótkiego 
zwrotu grzecznościowego pod adresem młodego naukowca z Węgier, wygłoszonego płyn
nie w języku węgierskim. Ten uprzejmy gest przydał dodatkowego kolorytu dyskusji.

W poniedziałkowy wieczór, w węższym kręgu osób, odbyło się posiedzenie zespołu au
torów i redaktorów monografii, którym kierowali prof. Antoni Barciak oraz prof. Wacław 
Urban. Ustalono ostatnie postulaty, celem scalenia monografii, przewidziano (wraz z roz
działem arkuszy pomiędzy autorów), że całość opracowania sięgnie liczby 40. arkuszy wy
dawniczych.

Program ostatniego dnia międzynarodowej konferencji naukowej w Wilamowicach wy
pełniły, w kolejności, następujące referaty :

1. Prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
i Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Tomasz Wicherkiewicz (Uniwersytet Adama 
Mickiewicza -  Poznań): Problemy kontaktu językowego wilamowsko-polskiego.

2. Kustosz Barbara Włodarska (Muzeum Narodowe -  Gdańsk): Gotycka cynowa am
pułka ze Starej Wsi.

3. Prof. dr hab. Antoni Gładysz (Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie): Procesy doj
rzewania do samorządności lokalnej w świetle badań w Gminie Wilamowice. Autor 
zreferował sondaże rozpoznawcze, przeprowadzone przez jego studentów we wrześniu 
1997 roku. Badania ankietowe, oparte na odpowiedziach ok. czteiystu osób (wyłonionej 
grupie reprezentalywnej dla społeczności Wilamowian), przyniosły interesujące wyniki, 
które prof. Gładysz omówił ze swadą. Szczególne zainteresowanie rezultatami owych 
badań, co zrozumiale, przejawili obecni na sesji przedstawiciele władz gminnych.

4. Prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Uniwersytet Wrocławski): Mieszkańcy parafii wila- 
mowickiej w świetle ksiąg parafialnych (XVII -  pocz. XX  w.).

5. Mgr Iwona Pietrzyk (Mysłowice): Biblioteki parafialne dekanatu wilamowickiego.
6. Mgr Marian Trela, inż. Barbara Tomanek (Wilamowice): Próby ratowania przeszło

ści i gminny program edukacji środowiskowej. Autorzy przedstawili aktualne pro
gramy społeczno-edukacyjne, projektowane i po części realizowane. Za najważniej
sze inicjatywy uznali, konieczne dla przedłużenia wielowiekowej tradycji, wysiłki 
takie, jak: organizowanie rozmówek wilamowskich (oryginalną gwarą posługuje się 
już tylko nieliczna grupa najstarszych Wilamowian), założenie i rozwijanie izby tra
dycji, inscenizacje lekcji szkolnych, podtrzymywanie lokalnych zwyczajów (obrzę
dowość, stroje, kuchnia regionalna), próba stworzenia dokumentacji językowej (mo
że w rodzaju osobnej fonoteki).
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W końcowej dyskusji mocno podkreślono unikatowy charakter społeczności wilamow- 
skiej, potomków osadników, którzy w połowie XIII wieku przybyli tutaj z Europy Zachodniej.

Oficjalnego podsumowania trzydniowych obrad i zamknięcia konferencji dokonali jej 
współorganizatorzy: dr Ryszard Gładkiewicz, prof. dr hab. Antoni Barciak, mgr Marian 
Trela. Podziękowali uczestnikom i licznym gościom, którzy zjechali się do Wilamowic (że
by tylko wspomnieć w tym miejscu o prof. Alinie Kowalskiej z Katowic, prof. Andrzeju 
Małkiewiczu z Wrocławia, czy o gościach zagranicznych). Wszyscy mówiący, wspieram 
przez zgromadzonych, wyrazili nadzieję na podtrzymanie w przyszłości tak pięknie owo
cującej współpracy.

W południe, korzystając z zaproszenia ks. proboszcza Michała Boguty, uczestnicy za
kończonego sympozjum zwiedzili Kościół w Wilamowicach. Ks. Boguta nakreślił krótko 
historię świątyni i jej budowy, a zwłaszcza przybliżył powstanie niezwykłych rzeźb, zdo
biących wnętrze. W 1988 roku miejscowy rzeźbiarz amator wykonał stacje drogi Krzyżo
wej, ujawniając przy tym swój wielki talent. Pan Kazimierz Danek podjął się następnie 
największego dzieła swego życia, które w pełnym blasku ujrzało światło dzienne dopiero 
w roku 1994. Wykonał ołtarz główny, o imponujących rozmiarach (wysokość 12,5 m), wy
stylizowany dla potrzeb neogotyckiego wzoru budowli, czego nie tworzą już. żadni współ
cześni artyści. Zaprojektował i wyrzeźbił w drzewie wspaniały tryptyk o tematyce ofiary, 
ze sceną Ostatniej Wieczerzy, jako głównym motywem. Dziś jego dzieło cieszy się wysoką 
oceną znawców sztuki, nie mówiąc o osobach przyjeżdżających w ramach wycieczek.

Ostatnim akcentem pobytu w Wilamowicach był trzygodzinny objazd naukowy po oko
licznych miejscowościach (Dankowice, Stara Wieś, Pisarzowice, Hecznarowice, Zasolę 
Bielańskie).

Miarą wysokiej oceny omówionej konferencji naukowej w Wilamowicach może być ran
ga instytucji, które przyjęły nad nią opiekę merytoryczną, a przede wszystkim jej wybitnie 
interdyscyplinarny charakter. Z dużym zainteresowaniem pozostaje nam oczekiwać na wy
danie finalizowanej właśnie monografii. Warto będzie ją  uważnie przestudiować.
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