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

Trzynasty tom „Śląskich Miscellaneów” przynosi zarówno teksty o aspiracjach syntetyzu
jących, jak i drobniejsze analizy i przyczynki. W sensie czasowym dotykają one epok daw
niejszych (przełom XVI/XVII w.) oraz współczesności, prezentują prace z zakresu literaturo
znawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa a także historii. W ten sposób tematyka ślą
ska istnieje zarówno w sposób całościowy, jak i fragmentaryczny. Sytuacja owa zarazem 
świadczy w sposób dowodny, iż odkrywanie „nieznanego kraju” trwa dalej. Godne zaintere
sowania zdają się zwłaszcza te teksty, które zawierają polemikę z dotychczasowym stanem 
badań (K. Biliński, M. Siuciak, B. Pytlos). Tom został przygotowany zbiorowym wysiłkiem 
autorów katowickich, opolskich i wrocławskich reprezentujących różne pokolenia naukow
ców i różnorodne metodologie badawcze. W tej różnorodności wolno więc chyba dostrzegać 
nieustającą atrakcyjność tematyki śląskoznawczej.

Pierwszy z artykułów, autorstwa Zbigniewa Kadłubka, został poświecony Baltazarowi 
Exnerowi (1576-1624), którego Poetyckie okruchy traktuje autor jako przejawy istnienia ma- 
nieryzmu na Śląsku, wpisując je równocześnie w bogaty kontekst historyczny oraz kulturowy.

Jacek Lyszczyna także nawiązuje do epoki staropolskiej i przedstawia Józefa Lompę jako 
kontynuatora poezji staropolskiej zarówno w sferze językowej, jak i tematycznej oraz styli
stycznej, potwierdzając tym samym, iż Lompa posiadł znakomitą znajomość konwencji sta
ropolskich.

Kolejny tekst, pióra Aliny Kowalskiej, zawiera informacje o bogactwie archiwaliów obra
zujących drogę polszczyzny do mowy codziennej mieszkańców Górnego Śląska, a w pierw
szym rzędzie do języka administracji miejskiej małych miasteczek graniczących z Małopol
ską Wschodnią.

Mirosława Siuciak, omawiając pisarstwo Jana Kupca, chłopskiego poety spod Pszczyny, kon
centruje się przede wszystkim na jego poematach, które ocenia jako wartościowe ze względu na 
dojrzałe podejście do tematyki historycznej jak i walory formalne; zamierzeniem autorki jest wy
wołanie dyskusji nad Janem Kupcem oraz weryfikacja sądów na temat jego twórczości.

Szkic Joachima Glenska poświęcony wybitnemu niemieckiemu poecie romantycznemu śląskie
go pochodzenia ukazuje łubowickiego twórcę jako wielkiego moralistę przemawiającego do czy
telnika za pomocą aforyzmów i sentencji. Jest to zupełnie nowe spojrzenie na Eichendorffa.

Henryka Andrzejczak poświęca swój tekst związkom Górnego Śląska z Wielkopolską na 
przykładzie nieznanego autora posługującego się pseudonimem Skromny. Jest on twórcą 
opowieści o bytomskich górnikach. Te publikowane w poznańskiej „Warcie” historie posia
dają dużą wartość folklorystyczną. Interesująca wydaje się teza Henryki Andrzejczak, iż za 
pseudonimem mógł się kryć Józef Chłapowski, ambasador spraw śląskich w Poznaniu.

Krzysztof Biliński także zaprasza do weryfikującej dyskusji -  tym razem nad twórczością 
zapomnianego poety cieszyńskiego z kręgu „Zarania Śląskiego” -  Jerzego Nikodema równe
go talentem i poziomem obrazowania Janowi Nikodemowi Jaroniowi.

Hanna Zeprzalka podejmuje problematykę bibliotekoznawczą. Na przykładzie cennego 
księgozbioru Józefa Londzina, zniszczonego w latach II wojny światowej, autorka z jednej 
strony pogłębia zagadnienie strat kulturowych na Śląsku w okresie okupacji niemieckiej, 
z drugiej tworzy interesujący przyczynek do pogłębionej biografii tego niezwykłego kapłana.
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Barbara Pytlos natomiast próbuje określić najważniejsze wyznaczniki recepcji Nieznanego 
Kraju Zofii Kossak, książki, która — zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym — wcho
dziła w różnego typu obiegi czytelnicze a jej tytuł po dzień dzisiejszy jest obiegowym okre
śleniem Śląska.

Czesława Mykita-Glensk w drobnym lecz nadzwyczaj interesującym przyczynku uzupełnia 
dotychczasową wiedzę o niezwykłym rodzie Sołtysów, pisząc o córce Heleny i Joachima: 
Bożenie Sołtys-Schayerowej. Wartość szkicu podnoszą materiały archiwalne w postaci frag
mentów wspomnień jego bohaterki.

Tekst Katarzyny Krasoń odbiega swym charakterem od pozostałej zawartości tomu. Autor
ka na przykładzie wierszy Zofii Bronikowskiej, która twórczość swą poświęciła dzieciom, 
przeprowadziła wnikliwe analizy zantropomorfizowanych światów dziecięcych w poezji.

Ostatnia w tym tomie rozprawa poświęcona została przestrzeni kulturowej lasów pszczyń
skich, będących „bohaterami” licznych opowieści ludowych.

Tom zamyka sprawozdanie Hanny Zeprzałki z konferencji pt. Obiegi książki i prasy na Ślą
sku a wielokulturowość regionu zorganizowanej przez Zakład Historii Książki i Bibliotek In
stytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 29 kwietnia 1999 
roku w Katowicach.

Krystyna Heska-Kwaśniewicz



Z B I G N I E W  K A D Ł U B E K
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i

P o e t y c k i e  O k r u c h y  B a l t a z a r a  E x n e r a  ( 1 5 7 6 - 1 6 2 4 )  
U w a g i  o m a n i e r y z m i e  n a  ś i ą s k u

O braz m iał być grym asem  
Epoki czynionym  naprędce

E z r a  P o u n d 1

Nad myślą hiszpańskiego filozofa, iż „rzeczywistość lub konsystencję człowieka określają 
nie jego ciało i dusza, ale czasy w jakich żyje”2 można się zadumać. Czas, o którym Joseph 
Juste Scaliger (1540-1609), syn sławnego Juliusza Cezara Scaligera, twórca chronologii sta
rożytnej, napisał, że jest „więzieniem rzeczywistości” (custodia rerum)3 -  wyznacza prze
strzeń bycia ludzi i ich dziel; jest istnością samą tego, co zwie się tradycją trwaniem, ciągło
ścią kontinuum świata. Dzieła stworzone ludzką ręką także te, których tworzywem jest sło
wo, należą więc do czasu. I dlatego należą także do przemijania, choć istnienie w czasie nie 
wyklucza wieczności4. Taki niewielki wycinek czasu i niewielkie dzieło, należące do pięknej 
sztuki pisania, chciałbym tutaj przywrócić pamięci.

Podziwu godną obfitość i bogactwo niezwykłe przyniósł literaturze na Śląsku rok 1609. 
Był to rok, w którym cesarz Rudolf II (1576-1612) -  w obawie przed utratą korony świętego 
Wacława -  wydał dla stanów czeskich i śląskich tzw. List Majestatyczny. Dokument ten gwa
rantował wolność religijną wolność myśli i słowa nie tylko śląskim książętom, jak to było 
w postanowieniach pokoju augsburskiego z 25 września 1555 roku (cuius regio, eius religio), 
lecz wszystkim stanom, miastom, mieszczanom i chłopom, każdemu mieszkańcowi śląskiej 
ziemi5. Czy piękne założenia Listu Majestatycznego realizowano w życiu -  to już inny pro
blem. Rok 1609 to również rok powołania do życia w Monachium Ligi Katolickiej, która 
była związkiem katolickich książąt Rzeszy przeciwko protestantom. Do tego wydarzenia 
wrócę przy fragmencie z przedmowy Baltazara Exnera do jego wierszy.

Być może fakt dużej aktywności literackiej śląskich intelektualistów dwóch pierwszych de
kad XVII w. należałoby wiązać z tym dokumentem. Przyczyny wydawania ok. 1609 roku tak 
wielu książek poetyckich, bez wątpienia znacznie więcej niż pod koniec XVI w., głównie 
wtedy jeszcze nowołacińskich, upatrywałbym szczególnie w pewnego rodzaju -  niespotyka
nej dotąd na Śląsku -  erupcji talentów. Wydarzenia zewnętrzne, to, co działo się w świecie, 
miało jakby inny iytm niźli ten wyznaczony przez twórczość poetów należących do pokole
nia, które nazywam pokoleniem Exnera. Niespokojne czasy i napięcie sprzyjały pisaniu -  jest 
to twierdzenie do pewnego stopnia niedorzeczne. Napięcie jak się okazuje może być jednak

1 E. P o u n d, Ode pour l 'election de son sepulchre, przekł. A. S z u b a, „Literatura na Świecie” 1985, nr 1, s. 171.
2 J. O r t e g a  y G a s s e t ,  Velazquez i Goya, wyboru dokonał S. C i c h o w i c z ,  przekł. R. K. a 1 i c k i, Warszawa 

1993, s. 192.
3 i. J. S c a 1 i g e r, De emendatione temporum, Genewa 1629, s. 1.
4 J. G u i 11 o n, Sens czasu ludzkiego, przekł. W. S u k i e n n i c k a ,  Warszawa 1989, s. 17.
5 O. W a g n e r ,  Zwischen Volkern, Staaten und Kirchen. Zur Geschichte des Protesantismus in Ostmitteleuropa, 

Berlin-Bonn 1986, s. 43.
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czynnikiem motywującym akt twórczy i dynamizującym, a nawet mobilizującym siły jed
nostki wobec przeciwności.

Oto do pokolenia naszego poety -  trzymając się niemal rygorystycznie historycznej metody 
Jose Ortegi y Gasseta6 -  można zaliczyć kilku wybitnych ulubieńców nowołacińskiej Muzy 
z terenu Śląska. Przedstawia to poniższa tabela, w której pierwsza kolumna wyznacza daty 
graniczne biologicznego pokolenia, druga prezentuje sławniejszych artystów, myślicieli, po
etów rówieśników pokolenia Exnera, trzecia natomiast obejmuje nazwiska poetów pokolenia, 
które nazywam pokoleniem Exnera.

15 80 Johann Gerhard Voss (Vossius, 1577-1649), Johannes Keppichius (1573-1631),
(od 1573 Peter Paul Rubens (1577-1640), Tobiasz Aleutner (1574-1633),
do 1587) Piotr Gassendi, (1578-1668), AnnaLauban (1574-1626),

Daniel Heinsius (1580-1655), Georgius Fabricius Secundus (1575-1640),
Pieter Comeliszoon Hooft (1581-1647), B a l t a z a r  E x n e r  ( 1 5 7 6 - 1 6 2 4 ) ,
John Barclay (1582-1621), Caspar Domau (1577-1632),
Elżbieta Joanna Westonia (1582-1612), Henricus Mylphort (1577-1626),
Joost van den Vondel (1587-1679) Thomas Sagittarius (1577-1621),

Paulus Poliogonius (1577-1648),
Jakub von Bruck (własc. Angermundt, 

ok. 1580-o k . 1622),
Andreas Langius a Langenau (ur. 1580),
Mikołaj Henel von Hennenfeld (Henelius, 1582-1656), 
Johannes Cunradus (1585-1638),
Jonasz Melideus (włsc. Milde, 1585-1628),
Johann Heermann (1585-1647),
Fridericus Schmid (1587-1636),

Pokolenie zatem -  rozumiane przeze mnie jako całościowa konstytucja (Gesamtkonstitu- 
tioń)1 ludzkiego uwikłania w świat -  to wyraz pewnej sytuacji egzystencjalnej, w której jakiś 
człowiek się znajduje. Sytuacją Exnera byli ludzie z jego pokolenia, a także ich dzieła.

Nie bez znaczenia w rozważaniu sytuacji pokolenia i sytuacji egzystencjalnej Exnera, która 
zdeterminowała jego postrzeganie świata i nadała kształt jego nowołacińskim poezjom, była bli- 
skosć cesarskiego dworu w Pradze. A był to dwór lubujący się we wszelkiego rodzaju osobli
wościach i rzeczach budzących zdziwienie bądź nawet przerażenie, czemu jak się zdaje chętnie 
sprzyjał sam cesarz Rudolf II, wpływając na utrwalanie się manieiystycznych gustów estetycz
nych dworu i prowincjonalnych elit. Pewne wyobrażenie o stosunkach śląskich intelektualistów 
z dworem w Pradze daje np. szkic Ivo Korana pt. Prasko-wrocławski krąg późnych humanistów8, 
a także artykuł Manfreda F. Fleischera Eine Elegie aufdie Insel Kreta und die Welt Rudolf i f .

6 O idei pokoleń mówił obszernie Jose Ortega y Gasset w zbiorze wykładów Wokół Galileusza, przekł. Ewa Bur
ska, Warszawa 1993. Kwestia ta zostaje poruszona również w niedokończonym eseju Przegląd pokoleń, w: tegoż, 
Velazquez i Goya, wyboru dokonał S. C i ch  o w i cz, przekł. R. K a i ic k  i, Warszawa 1993, s. 191-196. Pojęcie po
kolenia w historii sztuki zawdzięczamy Wilhelmowi Pinderowi. Jego uczniem był Ortega y Gasset. Metoda, którą się 
posługuje hiszpański myśliciel reprezentuje zatem biologiczny kierunek badań nad ideą pokolenia literackiego, z któ
rą  u nas polemizował Kazimierz Wyka w klasycznej pracy Pokolenia literackie, Kraków 1977, s. 39-57, 63-64. Nie 
jest możliwe tutaj poważniejsze zgłębienie samej idei pokolenia, dlatego ograniczam się tylko do powyższej infor
macji. Dodać jeszcze trzeba, że metoda Ortegi y Gasseta polega na wyznaczeniu ośrodka strefy dat odpowiadających 
biologicznemu pokoleniu, którąjest trzydziesta rocznica urodzin danego autora.

7 Termin „całościowej konstytucji” (Gesamtkonstitution) w odniesieniu do ego pojawia się w podobnym, ale nie 
tym samym znaczeniu w Medytacjach kartezjańskich Husserla. Zob. E. H u s s e r 1, Medytacje kartezjańskie, przekł. 
A. W a j s, Warszawa 1982, s. 204.

8 I. K o r a n ,  Prasko-wroclawski krąg późnych humanistów, przekł. M. J a n u s z ,  „Annales Silesiae” 1976, t. VI, 
wyd. J. T r z y  n a d l o w s k i ,  s. 58-73.

9 M. F. Fleischer, Eine Elegie a u f die Insel Kreta und die Welt Rudolfs II, w t e g o ż: SpathumaniSmus in Schlesien. 
Ausgewahlte Aufsatze, Miinchen 1984, s. 236-245.
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W 1609 r. spod pras drukarskich Johanna Bossemessera wyszło wiele zbiorów nowołacińskich 
wierszy. W jego oleśnickiej oficynie ukazało się w tymże roku kilka poetyckich książek cesarskie
go poety uwieńczonego, koiyfeusza śląskich nowołacińskich manierystów -  Baltazara (Balthasa- 
ra) Exnera z Jeleniej Góry. Między innymi jego Fragmentum poeticum (Poetycki fragment), Po- 
ematia (Poezje) czy Sectio poetica (Poetyckie cięcie), a także Ramenta Poetica, czyli poetyckie 
„drobiny”, „opiłki”, „drzazgi”, „ziarenka” albo po prostu „okruchy”. Poetyckie okruchy to 23 ła
cińskie utwory o różnej długości (od dwóch do kilkunastu dystychów elegijnych), które sam autor 
w podtytule nazywa emblematami rodowymi, heraldycznymi (emblemata gentilitiora), chcąc im 
w sposób świadomy wyznaczyć -  jak wolno sądzić -  miejsce w tradycji genologicznej.

Nazwa gatunku, emblema pochodzi z języka greckiego, gdzie oznacza układankę, mozaikę, 
ozdobny motyw na naczyniu. Teresa Michałowska, autorka Staropolskiej teorii genologicznej, po
daje różne warianty definicyjne tego gatunku. Jedna z definicji tak określa emblemat: signum et 
indicium rei alicuius -  znak lub przedstawienie jakiejś rzeczy10. Jest to gatunek głęboko uzależ
niony od retoryki, od retorycznej teorii periodu, albowiem z emblematem jest, jak z okresem reto
rycznym: pierwsza jego część (protasis) to plastyczne wyobrażenie czegoś, druga -  to objaśnienie 
obrazu (apodosis).

Nie można nazwać wierszy Exnera z Poetyckich okruchów wierszami wizualnymi czy desenio
wymi, ponieważ nie tworzą one swoistej struktuiy, postulowanej przez Ulricha Ernsta, któremu 
chodziło o „tekst liryczny wierszowany, zbudowany w taki sposób, iż słowa -  niekiedy przy po
mocy czysto graficznych środków -  układają się w figurę, która w relacji do wypowiedzi werbal
nej nabiera funkcji zarówno mimetycznych, jak symbolicznych”11. Nie znajdziemy więc w zbio
rze Exnera wiersza takiego, jak np. ten z 1606 roku, którego autorem jest Jan Żabczyc (zm. po 
1629). Wiersz Żabczyca układa się w coś na kształt pióropusza, który ma wyobrażać herb Sempiór 
rodu Mniszchów12. Nie jest to też bynajmniej taki rodzaj poezji, który spotykamy np. u Mikołaja 
Kochanowskiego (1533-1582), brata wielkiego Jana, gdzie konkretnym obrazom alegorycznym 
przypisane zostały krótkie cztero wiersze w języku łacińskim (Pod obrazy konterfetu żywota ludz
kiego)13. Emblematy Kochanowskiego to oczywiste nawiązanie do tej poetyckiej wyobraźni iko- 
nologicznei, której patronowała książka Cesarego Ripy14, jak również słynny zbiór emblematów 
Andrea Alciatego (1492-1550).

Łączenie poezji wizualnej, emblematycznej i heraldyki było w XVII wieku bardzo modne. 
Claude-Franęois Menestrier (1631-1705), francuski jezuita, emblematyk, poetą znawca heraldyki 
i sztuki okazjonalnej, rozprawiając o obrazach symbolicznych, zanotował, że „herby i genealogie 
przedstawiają obrazowo urodzenie, szlacheckie pochodzenie, alianse rodzinne, stanowiska i pięk
ne czyny”15. Właściwie herby sąjuż same w sobie rodzajem emblematów-obrazów posiadających 
funkcję parenetyczną poprzez przypominanie o świetnych rodach, rycerzach i ich chwalebnych 
czynach. Stąd być może częste przywoływanie w barokowych tekstach protestanckich (również na 
Śląsku) postaci utożsamianej z ideałem rycerza i wodza -  Karola Wielkiego16. Wątki heraldyczne

10 T. M i c h a ł o w s k a ,  Staropolska teoria genologiczna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 168.
11 Cyt. za: P. R y p s o n, Poezja wizualna i poezja emblematyczna, „Barok” 1995, z. 1, s. 77.
12 Obraz słowa. Europejska poezja wizualna od starożytności do końca XVIII wieku (wystawa w Pałacu Potockich 

w Warszawie 11-30 maja 1987 roku), scenariusz i komentarz P. R y p s o n, Warszawa 1987, s. 33.
13 M. K o c h a n o w s k i ,  Rotuły do synów swych, wyd. A. K a r p i ń s k i ,  Warszawa 1997, s. 26—42.
14 C. R i p a, Ikonologia, przekł. I. K a n i a, Kraków 1998.
15 Cyt. za: Historia doktryn artystycznych, tom III, Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, wy

brał i opracował J. B i a ł o s t o c k i ,  Warszawa 1994, s. 138. Przekład fragmentu tekstu Menestriera autorstwa 
W. T a t a r k i e w i c z a .

16 Zob. K. D o k h o r n, Rhetorica movet. Protestantischer Humanismus und karolingische Renaissance, w: Rheto- 
rik, Beitrdge zu ihrer Geschichte in Deutschland \om 16.-20 Jahrhundert, hrsg. von Helmut Schanze, Frankfurt am 
Main 1974, s. 17-42.
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występowały często w barokowych epitafiach, czyli wierszach nagrobkowych (carmina sepul- 
chria). Wiersz taki zazwyczaj objaśniał wyryty w kamieniu herb zmarłego.

Wiersze z Poetyckich okruchów Exnera nie mogą być uważane za klasyczne emblematy. Kla
syczny emblemat to układ trzech części: motto, obraz, podpis. Exnera emblematy rodowe lub he
raldyczne są na tle ówczesnej praktyki pisarskiej kompozycją do pewnego stopnia oryginalną, 
może i prowokacyjną, obrazy poetycko opisywane (picturcr, w tym przypadku herby rodowe albo 
godła księstw i miast) nie zostały przedstawione na rycinach, obrazkach i miedziorytach, do któ
rych część poetycka miałaby być jakimś słownym jeno uzupełnieniem, podpisem (subscriptio) lub 
wyjaśnieniem ich zakrytej symboliki. U Exnera sam obraz stanowi część utworu, co zresztąjest do 
pewnego stopnia zgodne z normami barokowych poetyk17. Herby i godła z Poetyckich okruchów 
zostały namalowane, przedstawione słowami. Słowa bowiem w tych emblematach zupełnie zastę
pują rycinę. Pictura i subscriptio przenikają się przeto zarówno na poziomie słów, jak i w dziedzi
nie znaczeń, obrazów, metafor18. Zawsze kreują wizerunek, którym jest motyw heraldyczny, go
dło. I to można uznać za oiyginalne. Autor Poetyckich okruchów postępuje więc -  jak widać -  in
aczej niż większość poetów siedemnastowiecznych. Jak choćby amsterdamczyk Pieter Comeli- 
szoon Hooft (1581-1647).

Ten niderlandzki poeta wydał anonimowo w 1611 r. trójjęzyczne emblematy Embelmata amato- 
ria -  Afbeelinghen van Minne -  Emblemes d ’amour, w któiych każdy z obrazów zaopatrzył -  
oprócz trójjęzycznego podpisu -  epigramami w trzech językach: niderlandzkim, łacińskim i fran
cuskim. Np. emblemat XXVIII z tego zbioru przedstawia ptaka w klatce, wokół klatki krąży ty
grys albo jakiś drapieżny kot, nad klatkę nadlatuje jastrząb, nieopodal stoi Amor wsparty o łuk, 
głęboko w tle pod drzewem widać dwoje kochających się na trawie ludzi. Motto: Voor wyheit va- 
ilichet — Serva sed secura -  Plus seur que librę (Bezpieczny, choć w niewoli [ptak]). Poniżej umie
ścił autor trzy epigramy tłumaczące symbolikę przedstawienia graficznego. Łaciński alegoryczny 
dwuwiersz jest następujący:

SERVA SED SECURA

Inclusam accipiter frustra, felisque volucrem
Rapturiunt, neąueo captus amore mori.19

BEZPIECZNY CHOĆ W  NIEW OLI

Jastrząb i kot zamkniętego [w klatce] ptaka na próżno pragną porwać,
[tak samo ja] zakochany -  nie mogę umrzeć.

„Dwuwiersze Hoofta stanowią jedynie alegoryczną ilustrację słowną ryciny, nie wybiegającą 
poza treści przedstawione na obrazkach”20. To istotna uwaga: emblematy heraldyczne Exnera to 
również ilustracje, nie graficzne jednak, tylko słowne; słowne obrazki przeznaczone nie dla oka 
odbiorcy, lecz jego wyobraźni. Ich eksplanacje, wyjaśnienia wychodzą czasem daleko poza zwy
kłą interpretację i omówienie symbolu-herbu. Herb jest tylko pretekstem/przed-tekstem do po
etyckiej impresji.

Emblematy są -  można powiedzieć -  rodzajem lub odmianą epigramatów, które teoretycy rene
sansowi zaliczali do poezji kunsztownej (poesis artificiosa). Jako napisy lub podpisy odznaczają 
się tym, że są niewielkich rozmiarów, są zwarte, pisane często dystychem elegijnym -  jak wszyst

17 T. Michałowska, Staropolska..., s. 168.
18 Zob. obszerną pracę: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. Und XVII Jahrhunderts, hrsg. von 

Arthur Henkel und Albrecht Schone, Stuttgart, Weimar 1996.
19 S. K i e d r o ń, O edel Neerlandt soet! Bloemlezing van Nederlandse literaire teksten iut de Renaissance, Barok 

en Verlichting, Wrocław 1997, s. 42.
20 D. i N. M o r c i n i e c ,  Historia literatury niderlandzkiej. Zarys, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 

1985, s. 118.
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kie emblematy heraldyczne Exnera z omawianego zbioru. Epigramat kończy myśl podsumowują
ca, pointa, która jest brawurową kompozycją figur retorycznych, tym, co po łacinie teoretycy zwać 
mieli zwyczaj argutia. Są krótkimi poematami, co jest zgodne z popularną renesansową definicją 
epigramatu: epigramma poema ąuaedam breve -  epigramat [jest] jakimś krótkim poematem. Owa 
brevitas, czyli „krótkość” bardzo mocno przyczyniła się do popularności tego gatunku, szczegól
nie u schyłku renesansu, a potem w manieryzmie i baroku. W baroku naśladowano archaizują- 
cych, a przez to nieco dla ówczesnych odbiorców dziwacznych i odchodzących od Cyceronowego 
stylu, rzymskich poetów i pisarzy doby Cesarstwa. Dla epigramatyków wzorem był więc Marcja- 
lis, ale także -  leksykologicznie -  łubiany przez Exnera rzymski autor Plaut. Imitowano często 
twórcę udanych nowołacińskich epigramów, angielskiego mistrza „małych satyr”, jak mówiono
o jego złośliwych wierszykach, Johna Owena (1563-1622), młodszego o jedno pokolenie od na
szego Baltazara Exnera. Wielu nowołacińskich poetów zaczynało swoją „poetycką karierę” od te
go gatunku. Był to gatunek odpowiedni do poetyckich wprawek i wariacji. Jest to zrozumiałe: 
w utworze niewielkich rozmiarów można się popisać sporą inwencją przenikliwością dowcipu, 
wdziękiem w doborze słów i obrazów.

Niezwykle trudno byłoby umieścić Exnerowe Poetyckie okruchy w którymś z nurtów styli- 
styczno-tematycznych polskiej poezji doby baroku, których wyodrębnienie proponuje Teresa Sku- 
balanka. Autorka ta w swoim szkicu pt. Główne tendencje stylistyczne w polskiej poezji barokowej 
wymienia: styl modlitewno-religijny związany z tradycją psałterzową styl epicko-gawędziarski 
(typowy styl sarmacki), styl sielankowo-liryczny (oparty na motywach antycznych)21. Nurty 
tematyczne, dodajmy: typowe dla kultury sarmackiej, przedstawione przez Skubulankę, nie od
notowują charakterystycznego dla śląskiej literatury nurtu mieszczańsko-protestanckiego, 
który określić wolno „stylem uczonym”. (Problem niedostrzegania zjawisk niesarmackich 
w kulturze polskiego baroku czy w ogóle w wielogłosowości europejskiego baroku dostrzegł 
ostatnio Antoni Czyż22).

Śląski barok wpisuje się w tradycję charakterystycznej dla krajów niemieckojęzycznych „hu
manistycznej i jednocześnie przyrodniczej uczoności” (Gelehrsamkeit). Była ona bardzo żywa 
przez cały XVII, a także XVIII w. i w jeszcze późniejszych czasach: Goethe np. był przyrodni
kiem, badał minerały i światło, sprawował przy tym urząd państwowy wysokiej rangi. Skubalan- 
ka, niestety, nie widzi alternatywy dla kultury sarmackiej w dawnej Rzeczypospolitej. Mieszczań
ski „styl uczony”, tak charakterystyczny dla dawnej literatury Śląska (obecny jednak również 
w Polsce XVII w.) i tak wyraźnie oddziaływujący na tę literaturę aż po wiek XX, jest konsekwen
cją faktu, że twórcami poezji na Śląsku w XVII w. byli doktorzy medycyny lub prawa, przyrodni- 
cy-akademicy z różnymi stopniami naukowymi, aptekarze, członkowie rad miejskich i senatów, 
duchowni protestanccy i drukarze23. Rzeczą znamiennąjest, iż największy śląski poeta barokowy 
Andreas Gryphius, piszący po łacinie i po niemiecku, dokonywał sekcji mumii, a na uniwersytet 
we Frankfurcie zapraszano go jako matematyka24, a nie poetę. Wielu tych dawnych śląskich po
etów nowołacińskich szczyciło się tytułem poeta laureatus caesareus. Tytuł ten zaś miał charakter 
stopnia naukowego i nie każdy poeta uwieńczony był poetą w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. 
W poetyce obowiązywał rodzaj paradygmatu matematyczno-empiiycznego. Ideałem był poeta

21 T. S k u b a l a n k a ,  Główne tendencje stylistyczne w polskiej poezji barokowej, w: Barok w polskiej kulturze, li
teraturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987r., praca zbiorowa pod red. M. S t ę p n i a  
i S . U r b a ń c z y k a ,  Warszawa-Kraków 1992, s. 192.

22 Zob. A. C z y  ż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach, Bydgoszcz 1997, s. 169-171.
23 Zob. K. G a r b e r, Stadt-Kultur und Barock-Begrijf. Zur Kritik eines Epochenbegriffs am Paradigma der biirg- 

erlich-gełehrten humanistischen Literatur des 17. Jahrhunderts, w: Europaische Stadte im Zeitałter des Barock. Ge- 
stalt-Kultur-Sozialgejuge, hrsg. von K. Kruger, Koln-Wien, s. 106-107.

24E . M a n n a c k ,  Andreas Gryphius, Stuttgart 1986, s. 17.
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eruditus15. Ci śląscy barokowi poeci podobni byli -  jeśli trzeba byłoby ich porównywać z baroko
wymi poetami polskimi -  do Daniela Naborowskiego, manierystycznego poety-dworzanina, któiy 
otrzymał typowe wykształcenie polihistoryczne i erudycyjne i stykał się z najznakomitszymi oso
bistościami swoich czasów (m.in. z Galileuszem)26.

Nieuzasadniona i nie poparta rzetelnymi argumentami wydaje się zatem opinia autora artykułu 
pt. Rola łaciny w kulturze dawnego Śląska, że „łacina integrowała niewątpliwie Śląsk [...] z lite
raturą i kulturą humanistyczną całej Polski”27. Zbyt szczegółowy wniosek jak na tak ogólną prze
słankę. Wniosek -  dodajmy -  zbyt wczesny, bo wciąż za słabo znamy nowołacińską twórczość 
Ślązaków. Sam język łaciński integrował Śląsk z całą Europą w obrębie filozoficzno-Iiterackiego 
dziedzictwa po starożytnych Grekach i Rzymianach -  to rzecz raczej powszechnie znaną inte
grował tak samo Śląsk z Niderlandami czy ze Szwecją jak z Polską lub Hiszpanią (z Hiszpanią 
nawet dość szczególnie poprzez związki z praskim dworem Habsburgów). Literackie zjawiska 
nowołacińskie z terenu Śląska są raczej dowodem na inny rytm i obecność odmiennej estetyki 
w dawnej literaturze śląskiej w porównaniu z literaturą polską czy np. włoską (oba kraje katolic
kie). Widać to nawet w „owej oryginalnej horacjanizującej twórczości poetów śląsko-łacińskich 
z początku XVII wieku”, którą za przykład stawia autor wspomnianej pracy. Inna tu topiką inne 
metafory, inne poetyckie vocabularium oraz imaginarium. Sam fakt, że śląski horacjanizm wysy
cha na jedno pokolenie przed Sarbiewskim -  powinien skłaniać do myślenia. Inna też rola na Ślą
sku siedemnastowiecznego neostoicyzmu, choć to odrębny temat.

Trzeba by również konsekwentnie trzymać się jednej metody komparatystycznej, zastanowić 
się, czy badając nowołacińskie teksty z terenu Śląska, studiujemy ich literackość, czy też śledzimy 
historię jakiejś idei, czy dzieje grup etnicznych, czy historię kształtowania się świadomości naro
dowej etc. W celu uniknięcia fałszywego obrazu historii literatury śląskiej, nie należałoby tych 
spraw mylić. Badania nad dawnymi tekstami literackimi, również nowołacińskimi, trzeba dosto
sowywać do standardów współczesnych metod historycznoliterackich28. W przeciwnym razie lite
rackie dziedzictwo Śląska będzie jakimś ponurym i trudnym do opisania ze względu na jego 
szpetotę monstrum.

Skąd się bierze „ów smutny obraz”? Z „asocjacyjności zarówno w sferze faktograficznej (często 
przypadkowe łączenie zjawisk literackich), jak też metodologicznej (konieczność posługiwania się 
innymi metodami badawczymi niż znane i utrwalone w literaturoznawstwie ogólnopolskim)”29.

Tutaj warto jeszcze wspomnieć o innej istotnej różnicy dotyczącej poezji barokowej w Polsce 
i na Śląsku. Chodzi mianowicie o kwestie wydawnicze. Oto najwięksi i najciekawsi polscy poeci 
barokowi pozostawali do wieku XIX w autografach i rozmaitych odpisach rozrzuconych po bi
bliotekach i prywatnych archiwach. Np. pierwsze Wiersze Jana Andrzeja Morsztyna ogłosił Hipo
lit Kownacki w „Rozmaitościach Dodatkowych” do „Gazety Korespondenta Warszawskiego 
i Zagranicznego” w numerach z 1826 roku30. Polska nie była atoli wyjątkiem. Podobnie było 
z wirtuozem słowa, poetą hiszpańskim Luisem de Góngora y Argote (1561-1627), który za życia 
nie był publikowany. Przypomnieli sobie o nim Hiszpanie dopiero trzysta lat po jego śmierci.

25 Zob. G. E. Grimm, Literatur und Gelehrtentum in Deutschland. Untersuchungen zum Wandel ihres Verhaltniss- 
es vom Humanismus bis zur Friihaufklarung, Tubingen 1983, s. 149-165.

26 Zob. J. D u r r-D u r s k i, Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce, Łódź 1966.
27 J. B u d z y ń s k i, Rola łaciny w kulturze dawnego Śląska. Zarys problematyki, „Śląskie Miscellanea”, t. 11, pod 

red. J. M a l i c k i e g o  i K. H e s k i e j-K w a ś n i e w i c z, Katowice 1998, s. 29.
28 Zob. S. J. S c h m i d t ,  O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego, przekł. 

M. li. F e d c w i c z, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprać. H. M a r k i e w i c z, t. IV, 
Kraków 1992, s. 395-426. Pierwodruk tekstu w „Pamiętniku Literackim 1988, z. 3, s. 223-247.

29 J. M a 1 i c k i, Problemy śląskiej syntezy historycznoliterackiej. Wprowadzenie do dyskusji, w: Metodologiczne aspekty 
historycznoliterackich badań sląskoznawczych, pod red. J. M a l i c k i e g o  i E . G o n d e k ,  Katowice 1989, s. 14.

30 W. W e i n t r a u b, Wstęp do: J. A. M o r s z t y n, Wybór poezji, Wrocław 1998, s. LXXV.



Zbigniew  K a d łu b e k ,  Poetyckie Okruchy B altazara Exnera. 15

Zgoła inaczej rzecz przedstawiała się na Śląsku. Drukowano poetów w XVII wieku, drukowano 
tych największych i tych minorum gentium. Protestancki kult sztuki drukarskiej, jako niemal hie
ratycznej profesji, przyczynił się do tego zapewne znacznie. Słowo drukowane przyczyniało się 
przecież do znajomości Biblii. Sam Luter bardzo cenił drukarzy.

Łacińskie emblematy heraldyczne, których autorem jest Baltazar Exner bliskie są estetyce ma- 
nieiystycznej. Wypada przeto powiedzieć kilka słów na temat manieryzmu. Kto jest manieiystą? 
Warto rzucić okiem na dwa zestawienia poetów, poetów manierystów i poetów uznawanych za ba
rokowych, które prezentuje, polemizując z Helmutem Hatzfeldem, autor interesującego szkicu 
Mannerism in Europem Litterature: Period or Aspect? Frank J. Warrtke.

POECI MANIERYŚCI POECI BAROKOWI
Michelangelo, Quevedo, Montaigne, Sponde, La Ceppede, 
Donnę, Herbert, Webster, Marvelł, późny Szekspir, 
wczesny Milton, Fleming, Revius, Huygens

Tasso, Cervantes, Racine, Marino, Góngora, Calderon, 
Montaigne, Malherbe, Theophile, Comeille, Rotrou, 
Crashow, późny Szekspir, późny Milton, Gryphius, 
Hofmannswaldau, Yondel

Wamke konkluduje swoje rozważania:

M ożna zauważyć, że wszyscy autorzy pojawiający się na obu listach, z  jednym  wyjątkiem, two
rzyli w  stuleciu między rokiem 1580 a 1680. W yjątek stanowi Michelangelo, uważany zwykle za 
najwcześniejszego poetę manieryzmu. Dalej należy zauważyć, że manieryzm u jednego autora, jest 
barokiem u innego: Montaigne, Malherbe, Góngora, Szekspir i Milton pojawiają się na obu listach -  
i taki autorytet, jak  Arnold Hauser stosuje termin „manieryzm” w odniesieniu do wszystkich tych 
autorów poza M iltonem i Racine’m, którzy są  jego zdaniem pisarzami barokowymi. R zeczą naj
praktyczniejszą wydaje się -  być może -  uznanie wielkiego stulecia literatury europejskiej lat 1580—  

1680 za jeden okres literacki -  wiek manieryzmu i baroku -  uznając, że istotą jego charakterystyki 
jest zróżnicowanie (diversity), różnorodność (yariety) i indywidualność (indm duality). Istnienie 
wielorakiego równoczesnego wpływu przyczyniło się w  znacznym stopniu do równoległego 
pojawienia się zjawisk manieryzmu i baroku w większości kultur europejskich. Manieryzm najlepiej 
jest postrzegać jako  opcję lub prąd, jako aspekt wielkiego i złożonego stulecia, które równie dobrze 
moglibyśmy w dalszym ciągu nazywać barokiem31.

Słusznie tedy wolno rzec, że manieryzm -  jako prąd w baroku, kiedy intelektualiści i poeci in
spirowani myślą Seneki, zastanawiali się w sposób niebywale intensywny nad stosunkiem czło
wieka do natury i sztuki do natury -  to zaprzeczenie harmonii, która tworzyła podstawy „naiwnej” 
doktryny estetycznej renesansowych humanistów. Natura nie warta jest tego, żeby ją  naśladować, 
sporo w niej przeciwieństw, zbyt wiele sprzeczności. Artysta stwarza niejako „inną naturę”, jakby 
był samym Bogiem. Nie chodzi więc -  jak twierdzi Arnold Hauser -  o wolność w tworzeniu (die 
Freiheit des kiinstlerisches Schaffens), lecz o niepoddawanie się żadnym regułom (Regellosigke- 
i t f2. Giordano Bruno pisał w Eroici furori, że „nie reguły stwarzają początek poezji, lecz poezja 
jest początkiem reguł”33. Dlatego tak trudno czasem zaklasyfikować genologicznie jakiś tekst 
z końca XVI i pierwszej połowy XVII wieku: manieryści zrywają z regułami i ma to następstwa 
w dziedzinie genologii. Ulegają temu, co w jednej ze swoich wczesnych prac Heinrich Wolfflin 
nazwał der Reiz der Formlosen -  „wdziękiem tego, co bezkształtne”34. Poeci szukają nowej for

31 F. J. Wamke, Mannerism in European Litterature: Period or Aspect?, „Revue de Litterature Comparee” 1982, 
nr 3, s. 260.

32 A. H a u s e r, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, tom I, Munchen 1953, s. 430.
33 Tamże.
34 H. W o 1 f f l  i n, Renaissance und Barock. Eine Untersuchung iiber Wesen und Entstehung des Barockstils in 

Italien, hrsg. von H. F a e n s e n, Leipzig 1986, s. 21.
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muły, która nie byłaby skrępowana wymogami poetyki antycznej; forma wiersza staje się „narzę
dziem wyzwalania poetyckości tekstu”35. Poeci manierystyczni są poetami dla poetów; poezja jest 
tworzona w obrębie elity intelektualnej tudzież towarzyskiej (dworskiej) i niejako dla zaspokoje- 
niajej pragnień w zakresie doznań estetycznych i duchowych potrzeb. Sąmanieryści ludźmi rów
nie dobrze wykształconymi na humaniorach, jak humaniści renesansowi, i równie głęboko zdają
cymi sobie sprawę z wartości antyku grecko-rzymskiego, tego jednak, w jaki sposób tworzą nie 
wolno już -  jak sądzę -  nazwać imitatio (naśladownictwem) lub nawet aemulatio (współzawodni
czeniem), lecz czymś, co nazwałbym repulsio (krzywym odbiciem). Owa repulsja -  jako krzywe 
odbicie -  stanowi o estetyce parodii36. Elżbieta Samowska-Temeriusz pisze:

Pojmowanie procesu twórczego w kategoriach naśladowania, którego końcowym efektem jest po
wstanie fikcyjnego świata, implikuje szereg kwestii związanych z mechanizmem kształtowania się 
oraz istoty tej nowej, poetyckiej rzeczywistości. W skazówki Arystotelesa w tej mierze były fragmen
taryczne i dość ogólnikowe. Sarbiewski odwoływał się więc do tomistycznych i scholastycznych re- 
interpretacji filozoficznej myśli Arystotelesa37.

Jednak maniera zniosła normy imitacyjne, żywiła się myślą Platona, nie Arystotelesa, bo to, co 
dziwne i osobliwe powinno myśl ludzką wznosić ku niepojętemu, tajemniczemu, irracjonalnemu -  
uważali manieiyści. Wszystko w manieiyzmie prowadzi do inopinatum -  czegoś, czego się nie 
spodziewamy.

Trudno więc się zgodzić ze zdaniem, że „manierystyczna teoria poezji z XVI wieku oparta zo
stała na systemie filozofii moralnej neoarystotelizmu”38. Po pierwsze dlatego, że manieryzm unika 
teorii, po drugie dlatego, że chyba raczej opinia Tibora Klaniczay’a, w myśl której „myśliciele 
manieryzmu zajmowali stanowisko zdecydowanie antyarystotelesowskie”39 -  jest prawdziwa. Nie 
sądzę też, żeby koncepcja Klaniczay’a, iż manieryzm to kryzysowa faza renesansu mogłaby być 
dzisiaj chętnie przyjmowana. Przywołajmy uwagę Marka Prejsa: „Aczkolwiek nie wszyscy zga
dzają się z koncepcją Tibora Klaniczay’a, redukującą manieryzm do późnej fazy renesansu i upa- 
trującąw nim kryzysu tej formacji -  to jednak bez większego sprzeciwu przyjmujemy tezę o krót- 
kotrwałości i przejściowosci samego zjawiska”40. Tego samego zdania był Endre Angyal41. Na 
Śląsku zjawisko owo trwało zaledwie 40 lat (1580-1618), jakkolwiek manietystą był już -  
w moim mniemaniu -  późny Ioannes Langus Silesius z Kożuchowa (Freistadt), żyjący w latach 
1503-1567. Jest to widoczne np. w jego wierszu De vita beata christianorum ad Ioannem Cerasi- 
num Cracoviensem42.

Jeśli ktoś utrzymywałby, że maniera też imituje -  to można by się z tym poglądem zgodzić, 
uczyniwszy jednak założenie, że naśladuje ona styl wewnętrznego życia, świat idei, stany duszy.

35 A. G r a b o w s k i, Tajemnica sylabowca, czyli o duchu poezji polskiej, „Teksty Drugie” 1999, z. 4, s. 91.
36 W tym miejscu można by jeszcze polemizować z niektórymi sformułowaniami D. P 1 a t t  z jej artykułu pt. Pa

rodia w literaturze polskiej przełomu XVI i XVII w. Problem wzorca i adresu, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 
507, „Prace Literackie” 21, Wrocław 1981, s. 57-79. Zob. także interesujący w tej materii tekst D. C l a u d e -  
-G i l b e r t ,  Imitation Differentielle etpoetigue manieriste, „Revue de Litterature Comparee” 1977, nr 2, s. 142-151.

37 E. S a r n o  w s k a - T e m e r i u s z ,  Zarys dziejów poetyki od starożytności do końca XVII w., Warszawa 1985, 
s. 524.

38 S. Z a b ł o c k i , Powstanie manierystycznej teorii metafory i je j znaczenie na tle poglądów estetycznych epoki. 
Przyczynek do dziejów arystotelizmu w XVI wieku, w: Estetyka -  poetyka -  literatura, pod red. T. M i c h a ł o w 
s k i e j ,  Wrocław 1973, s. 127.

39 T. K 1 a n i c z a y, Renesans -  manieryzm -  barok, wybór i posłowie J. Ś l ą s k i ,  przekł. E. C y g i e l s k a ,  War
szawa 1986, s. 146.

40 M. P r  ej s, O inspiracjach włoskiego manieryzmu w kulturze polskiego baroku, „Barok” 1995, z. 2, s. 55.
41 E. A n g y a 1, Świat słowiańskiego baroku, przekł. J. P r o k o p i u k ,  Warszawa 1972, s. 265-266.
42 Tekst znajduje się w zbiorze: Divi Gregorii Nazanzeni Episcopi, Theologi, Graeca ąuaedam et sancta Carmina: 

Cum Latina Ioannis Langi Silesij interpretatione et eiusdem loannis Langi Poemata aliąuot primum edita, per Ioan- 
nem Oporinum Basileae MDLXVll (Mense Martio), s. 515-516 (K 2 R. i V.).
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Czasem zaś maniera naśladuje manierę. Szczególnie przy zawziętych powtórzeniach jakiejś frazy, 
wyrażenia, figury retorycznej. Stefan Zabłocki -  interpretując wiersz pewnego nowołacińskiego 
poety z 1587 roku -  zanotował:

Mnożenie m etafor stanowi naśladownictwo innego zabiegu stylistycznego, mianowicie chęci od
świeżenia wytartych ju ż  porównań zaczerpniętych z poezji klasycznej (innych przecież nie można 
było stosować). Ograniczony do jednego wzoru twórca powtarza jeden schemat, chcąc w  ten sposób 
odświeżyć jego działanie43.

Doskonałą egzemplifikację powyższej uwagi stanowi petrarkistyczny wiersz Ślązaka Johanna 
Heermanna z 1611 r. Ad Chańbellam -  Do Charibelli, w którym autor znalazł się jakby w klesz
czach numeratio (figury retorycznej polegającej na wyliczaniu, wymienianiu) oraz metafory. Efekt 
wyliczania został spotęgowany immanentną paralelą: Heermann powtarza ukochanej dziewczynie 
słowa eripuisti mihi -  „ukradłaś mi”, wylicza: oculos, animam, cor, me -  „oczy, duszę, serce, mnie 
samego”, i znowu powtarza: redde mihi -  „oddaj mi”, i znowu wylicza: oculos, animam, cor, me -  
„oczy, duszę, serce mnie samego”44. Zabłocki przytacza termin Karla Otto Conrady’ego, który te -  
z maniąi manierą- powtarzane człony nazywa „insistierende Nennung”45.

Taka sytuacja pozornej manierystycznej „anarchii artystycznej” miała na Śląsku miejsce od 
końca lat osiemdziesiątych XVI wieku do wojny trzydziestoletniej, czyli do r. 1618. Nie ist
nieją naturalnie żadne sztywne granice. Wyglądało to u różnych poetów różnie, bo nie chodzi 
przecież, co podkreślam, o wydzielenie niezależnej epoki, a o prąd tudzież stylistykę, poety
kę. Jednak prądowi temu nie ulegają już poeci piszący po wojnie trzydziestoletniej, po roku 
1648, i to niezależnie od tego, czy piszą po łacinie, czy po niemiecku. Wielu tych poetów ślą
skich, których nazywam manierystami, w czasie wojny trzydziestoletniej zaczęło pisać w ję
zyku niemieckim. Przykładem niech będzie -  wspomniany już -  Johann Heermann, pastor 
z Chobieni (Koben), który przeszedł od epigramów do parodiowania liryki horacjańskiej 
i wreszcie -  do niemieckojęzycznej hymnologii. Nie każdy jednak poeta przeszedł tę drogę, 
co Heermann, czy wyprzedzający go jeszcze Martin Opitz (1597-1639) z Bolesławca 
(Bunzlau), „pierwszy, który pieśń germańską śpiewał” (princeps Germani carminis autor), 
nadworny historiograf króla Polski.

Celem Opitza w jego rozprawach teoretycznych dotyczących poezji było wskazanie na niem
czyznę jako odpowiednie tworzywo dla języka literackiego. Inną sprawą godną wszelako podkre
ślenia, jest fakt, że manifest poetycki dotyczący stworzenia podstaw teoretycznych poezji nie
mieckiej -  zredagował Opitz po łacinie. Praca powstała w Bytomiu nad Odrą w gimnazjum, któ
rego profesorem był nasz Baltazar Exner; Exner był również autorem programu tejże szkoły. Opitz 
świadom, że literatury narodowe w wielu krajach europejskich doszły już do poważnego znacze
nia, pisał:

Ingenium certe verborum nostrorum et tractus sententiarum ita decens est, ita felix, ut neque Hispa- 
norum majestati, neque Italorum decentiae, neque Gallorum venustae volubilitati concedere debeat46.

[Charakter naszych słów, tj. niemieckich, oraz potoczystość zdań do tego stopnia są  bez wątpienia 
przystojne, do tego stopnia udane, że nie powinny ustępować ani wzniosłości języka Hiszpanów, ani 
przyzwoitości języka Włochów, ani powabnej biegłości Francuzów.]47

43 S. Z a b ł o c k i ,  Od prerenesansu do oświecenia. Z  dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej, War
szawa 1976, s. 193.

44 Epigrammatum Joannis Heermanni Rautenatis Silesi, P.L. Caes. liberl, Glogoviae 1611.
45 S. Zabłocki, Od prerenesansu..., s. 194.
46 M. Opitz, Aristarchus sive de contemptu linguae Teutonicae, w tegoż: Gesammelte Werke. Kritische Ausgabe, 

hrsg. von G. S c h u 1 z-B e h r e n d, Bd. I, Die Werke von 1614 -  bis 1621, Stuttgart 1968, s. 64.
47 Wszystkie przekłady tekstów obcojęzycznych pochodzą od autora szkicu.
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Opitz dał w Arystarchu udane przykłady z własnej twórczości w języku niemieckim, parafrazu
jąc między innymi sonet Petrarki Voi ch 'ascoltate in rime soarse il suono (Rime, Sonet I). Dzieło 
jego było w pewnym sensie naśladownictwem książki Pierre’a Rosnsarda L ’ art poetiąue franęais 
oraz książki Holendra, Daniela Heinsiusa pt. Nederduytschen Poemata z 1616 roku. Myśli, które 
przedstawił w Arystarchu poszerzył i uzupełnił siedem lat później w traktacie zatytułowanym 
Buch von der deutschen Poeterey. Nie każdy śląski poeta nowołaciński przeszedł drogę Opitza 
bądź Heermanna. Nie przeszedł jej Baltazar Exner, który pisał tylko po łacinie.

Kim był autor Poetyckich okruchów?
Baltazar Exner urodził się 24 sierpnia 1576 r. w Jeleniej Górze, zmarł 27 listopada 1624 lub 

1625 r. peste in suburbio Wratislaviensi -  podczas zarazy na przedmieściach Wrocławia (Oł- 
bin). Był synem Wacława (Wenzel) i Anny z domu Mencel (Mencelia, Menzel). Początkowo 
kształcił się w Żaganiu, następnie uczęszczał do gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu. 5 li
stopada 1593 zapisał się na uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą. Od 1596 r. studiował 
w Lipsku, gdzie zdobył w 1599 roku doktorat sztuk wyzwolonych. Przez jakiś czas był pre
ceptorem w domu Henryka Stange. Od 1600 roku przebywał w Pradze na dworze cesarza 
Rudolfa II. Tam znalazł się w kręgu poetów, do którego należała m.in. znana na Śląsku no- 
wołacińska poetka Elżbieta Joanna Westonia. Następnie przeniósł się do Cieszyna, gdzie był 
od 1608 lub 1609 r. wychowawcą Fryderyka Wilhelma (1601-1625), księcia cieszyńskiego, 
ostatniego Piastowicza na Górnym Śląsku, syna Adama Wacława (1574-1617). W latach 
1610-1614 bywał na różnych dworach na Morawach i Słowacji. Zaprzyjaźnił się wtedy 
z wieloma poetami czeskimi piszącymi zazwyczaj po łacinie, np. z Paulusem Gisbiciusem 
(Pavel z Jizbice). Od 1615 r. pracował jako profesor historii w sławnym Schonaichianum 
w Bytomiu nad Odrą. Sprawą nierozstrzygniętą pozostaje, czy był Exner szpiegiem jezuitów 
w znienawidzonej przez nich bytomskiej szkole. W 1624 r. w niewyjaśnionych okoliczno
ściach został zmuszony do opuszczenia bytomskiego gimnazjum. W konwencjonalnym łaciń
skim dystychu poświęconym Exnerowi napisał Johann Heinrich Cunradi, że „sam Horacjusz 
Flakkus oddał mu swoją lutnię”48. W zakresie wychowania był zwolennikiem etycznej for
macji poprzez nauczanie szeroko rozumianej literatury (czyli w ogóle piśmiennictwa arty
stycznego i naukowego, czyli w nurcie uczonosci -  Gelehrsamkeit), która streszcza się w ła
cińskiej formule litterata virtus. W wielu rozwiązaniach pedagogicznych był bliski Janowi 
Amosowi Komeńskiemu. Komeński uważał, że liczne błędy uniemożliwiają nadejście kultury 
prawdziwie chrześcijańskiej49. Do owych błędów należy właśnie brak zrozumienia dla spój
ności i harmonii sztuk i nauk. Komeński jest zresztą zdecydowanym antyarystotelikiem, 
w czym staje się bardzo manierystyczny. W jego Labirynt sveta a Raj srdce -  brak Arystote
lesa wśród mężów nieśmiertelnych, do których grona należy Platon, Epiktet i Seneka. Praw
dopodobnie znał także Exner nauki tajemne zakonu różokrzyżowców, bractwa, które założył 
w Tybindze w 1609 roku Johann Velentin Andreae (1586-1654). Idee różokrzyżowców były 
obecne w jakimś stopniu u Komeńskiego, u Izaaka Newtona i Roberta Boyle’a,

O Exnerze napisał Henryk Barycz, że był „czystej krwi humanistą tworzącym w różnych ga
tunkach poetyki antycznej” i że „miał zrozumienie nowych prądów umysłowych”50. To istotna 
uwaga: już więc Barycz po historycznym i powierzchownym bardzo przestudiowaniu tekstów 
Exnera, zauważył jego skłonność do maniery. Barycz skupił się prawie wyłącznie na motywach 
polonofilskich w wierszach poety z Jeleniej Góry, które wprawdzie są wyraźne, ale -  jako obecne 
u większości nowołacińskich poetów śląskich, tworzących w orbicie wpływów czesko-polsko- 
-niemieckich -  u Barycza sprawiają wrażenie niepotrzebnie przerysowanych.

48 J. H. C u n r a d i ,  Silesia togata [...], Lignicii 1706, s. 67.
49 C. V a s o 1 i, Encyklopedyzm XVII wieku, przekl. A. A d u s z k i e w i c z ,  Warszawa 1996, s. 25.
50 H. B a r y c z, Śląsk w polskiej kulturze umysłowej, Katowice 1979, s. 233.



Zbigniew  K adłubek , Poetyckie Okruchy B altazara Exnera. 19

Ramenta poetica -  Poetyckie okruchy poprzedzone zostały przez autora dedykacją do rady 
miejskiej, senatorów, patrycjatu i mieszkańców królewskiego i wolnego miasta Koszyce 
(Kośice, łac. Cassovia, niem. Kaschau) we wschodniej Słowacji, miasta na pograniczu wę- 
giersko-słowackim51, starej twierdzy węgierskiej przeciw Turkom.

Po dedykacji zamieścił autor swoim zwyczajem przedmowę. Trochę w swej wymowie chilia- 
styczną. Napisał ją  na zamku książęcym w Cieszynie: Scrib. in Arce Ducali Teschinensi IX  Kai. 
April. Anno 1609 -  „Napisałem na zamku książęcym w Cieszynie dziewiątego dnia przed kalen
dami kwietniowymi (24 marca) roku 1609”.

Seculum  hoc M undi ultim um , ut piane ferreum  ac M artiale est, turbisąue plenum  turbulentis: 
j ta  et M usae ac Leges, ąuietis ac Pacis am antes, a toto fere exulant terrarum  Orbe. Q uam prim um  
enim  C lassicum  cani incipit, juventus petulantiae et licentiae cupida, prae A rte M artem , prae 
D octore Ductorem , prae toga sagum , prae stylo gladium , prae theca et cornu, sclopos et co- 
niophacum  sibi elegit.52

[Wiek to ludzkości ostatni, w  każdym razie żelazny i należący do boga Marsa, pełen zamieszek 
i podżegaczy pełen: oto i Muzy, i Prawa, które są  ulubieńcami spokoju i Pokoju, ze świata niemal 
całego zostały wygnane. Skoro tylko grać zaczyna trąbka bojowa, młodzi żołnierze rozpusty i swa
woli żądni, bardziej cenią wodza niźli medyka, płaszcz wojenny nad togę przedkładają, miecz nad 
tylec, nad kołczan i łuk -  muszkiety.]

Exner -  jak widać -  przedstawia czasy, w których przyszło mu żyć, jako wiek wojny, wiek rzą
dzony przez boga Marsa. Dalej czyni aluzje do zawiązanej niedawno w Monachium Ligi Katolic
kiej (1609-1632). Rok wcześniej protestanci, obawiając się ze strony habsburskiego cesarza coraz 
większych represji i rekatolicyzacji, podpisali podobne przymierze. Autor przywołuje piękny ob
raz: oto zwaśnieni i podzieleni z powodów religijnych książęta Rzeszy są niczym wodzowie 
Achaj ów u bram Troi, których zaślepiła Ate -  córka Zeusa i Eris -  personifikacja gniewu prowa
dzącego do zbrodni i zguby. Jest to wyraźny przejaw swoistego chrześcijańskiego irenizmu, sta
nowiska dążącego do pogodzenia zwalczających się chrześcijan. Irenizm -  przypomnijmy -  był 
obecny w wielu pismach Erazma z Rotterdamu. Wywodził się jeszcze od Mikołaja Kuzańczyka 
(1401-1464), uważającego judaizm, chrystianizm i mahometanizm za religie sobie bliskie, bo 
wywodzące się z jednego Objawienia. Autor przedmowy zdaje się uważać, że to, co dzieli, to tyl
ko aculeatae dictiunculae — „złośliwe pisemka”.

Przedmowa poety do jego emblematów heraldycznych ma właściwie charakter propemptikonu, 
utworu pożegnalnego i zawierającego życzenia szczęśliwej drogi. Exner poleca życzliwości 
mieszczan Jerzego Fabriciusa von Falkenberga (1575-1640), który wyrusza do Koszyc. Fabricius 
był na cieszyńskim dworze księcia Adama Wacława kaznodzieją (concionator aulicus), szczycił 
się tytułem poety uwieńczonego. Exner pisze o nim, że takiego teologa cieszynianie jeszcze nie 
mieli i w przyszłosci również nie będą mieć, dlatego z ciężkim sercem Cieszyn się z nim rozstaje 
i posyła do Koszyc. Żeby zjednać Fabriciusowi koszyczan, napisał Exner te swoje „króciutkie 
karteczki” (chartulas istas breviusculas).

Poeta nasz był mistrzem paronomazji. Częste występowanie w jego tekstach tej figury retorycz
nej, polegającej na zestawianiu wyrazów o podobnym brzmieniu, lecz różnym znaczeniu53, zo

51 Koszyce od 1921 roku znajdowały się w granicach Czechosłowacji, w latach 1938-1945 należały do Węgier, 
obecnie leżą w granicach Państwa Słowackiego. Dzisiaj typowy wielokulturowy teren pogranicza z przewagą ele
mentów kultury węgierskiej: dwa języki: słowacki i węgierski, dwujęzyczne nazwy ulic, instytucji.

52 B. E x n e r u s  de  H i r s c h b e r g a ,  Ramenta Poetica, Olsnae Silesiorum 1609. Wszystkie cytaty ze zbioru 
Exnera z tego jedynego wydania.

53 E. R. C u r t i u s  w rozdziale pt. Manieryzm swojej książki Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, 
przekł. A. B o r o w s k i ,  Kraków 1997, s. 283 podaje taką definicję paronomazji lub z łaciny annominatio: „Przez
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stało posunięte do granic wytrzymałości czytelnika oraz przydatności tekstu w jego funkcji refe
rencyjnej. W przedmowie np. występuje: turbisąue -  turbulentis, Arte Martem, Doctore Ducto- 
rem, calido et callido, aestu et astu, amisimus -  admisimus.

Wiersze heraldyczne otwiera utwór na insygnia cesarza Rudolfa II, następnie wiersz na herb 
króla Węgier, Macieja II, potem na herb króla Polski Zygmunta III. To znamienne, że Exner 
umieszcza wiersz dla polskiego króla zaraz po utworach o insygniach cesarza i jego brata. Po tych 
emblematach są trzy utwory na godła krajów blisko związanych ze Śląskiem: insygnia królestwa 
Czech, arcyksięstwa Austrii i Moraw. Tekst emblematu na insygnia księstwa śląskiego warto 
przytoczyć w całości:

INSIGNIA 
DUCATUS SILESIAE 

TERRA SILESIA Aąuilam nigram sub casside gestat,
Albida quae fuerat, nunc Aquila illa nigra est.

Scilicet ut regnum discriminet Orbe POLONUM 
A SLESO, rutilent signa cuique sua?

5 SLESIA SARMATICI foit olim filia REGNI,
Fugit at ad Bojos, dote repulsa sua.

Cor album huic Aquilae est: quo fidae mentis amorem 
Monstrat, et adversae vincit agema manus.

Vicina est Moravis, vicina emblemata jactat,
10 Vicina o semper SLESIA sit Moravis!

[HERB KSIĘSTWA ŚLĄSKIEGO

Czarnego orła Śląsk pod szyszakiem nosi, 
lecz biały był kiedyś, choć czarny teraz.
Gdy królestwo Polski od Śląska oddzielone, 
i Śląsk, i Polska różnymi herbami się szczycą.
CórkąSarm acji była onegdaj śląska ziemia, 
uciekła do Bojów54, gdy darem jej wzgardzono.
Serce jednak białe czarnego orła, miłość wiernej 
dowodzi pamięci: garstka zwycięża doborowy hufiec.
Śląsk bliski M orawom, podobne insygnia posiada.
Bądź bliski Morawom, o Śląsku, na zawsze!]

Czyż opis poetycki herbu księstwa śląskiego nie przypomina Długoszowej kroniki, gdzie 
mówi on o tym, jak to książęta opolski, cieszyński, głogowski, legnicki, żagański, oleśnicki, 
ścinawski, niemodliński i brzeski nie mogąc „ścierpieć tego, że Władysław Łokietek bez za
sięgnięcia ich rady i wbrew ich woli przywdział koronę królewską”55, zmienili herby i pod
dali swoje księstwa Królestwu Czeskiemu? Zadziwiający to -  i prawdziwy -  dowód lektury 
Długosza na Śląsku.

Następny wiersz heraldyczny, któiy chciałbym przedstawić, napisał Exner dla swojego ucznia, 
księcia cieszyńskiego Fryderyka Wilhelma, który zmarł w wieku 25 lat i był ostatnim męskim 
potomkiem rodu piastowskiego na Górnym Śląsku. Jego siostra Elżbieta Lukrecją która zmarła 
w roku 1653, była ostatnią z Piastów, władających w tej części Śląska. Gdy Exner pisał wiersz dla 
swojego wychowanką był on niespełna ośmioletnim chłopcem.

annominatio retoryka starożytna rozumie zestawienie nie tylko rozmaitych form fleksyjnych tego samego wyrazu 
(albo jego derywatów), lecz również wyrazów całkowicie albo w przybliżeniu homofonicznych”.

54 Bojowie byli szczepem celtyckim, który przywędrował podczas wędrówki ludów w V w. po Chr. na tereny dzi
siejszych Czech. Łacińska nazwa Czech -  Bohemia lub Bojemia pochodzi właśnie od tego celtyckiego ludu.

55 J. D ł u g o s z, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Księga IX, Warszawa 1975, s. 168.
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INSIGN1A 
FRID. -  GULIELMI, DUCIS SIL.

Teschinens. Et Major. Glogow.
Discipuli mei

Alba Aąuila est Regni regale insigne POLONI
Silesiaeąue Ducum signum erat alba Aąuila.

His quia stemma unum est, Regni et succesio perpes 
A proavis, patrio more statuta fuit.

5 Praeteriere DUCES sed vota POLONA Silesos,
Albam Aąuilam hinc Slesi praeteriere Duces;

Mutaruntque illam post versicolore figura,
Versa Ducum veluti Slesidos arma docent.

Flavam A ąuilam  TESCHNENSIS habet sub Casside Princeps, 
10 Regia quam summa fronte corona tegit.

M irer ego formam hanc? Regi si credo sophorum,
Vixit ALEXANDRI tempore flava Aąuila.

Flavescunt stellae atąue aurum, flavescit arista56.
Tem a bona, et summi dona supema DEI.

15 Caerulaeusąue calor, qui cassida cingit utrinąue,
Caeluleae signat caerula signa Domus.

Hic velut aethrai est color, et signamen aąuai est,
Caeruleum ut caelum, caeruleum utąue mare est.

Fallor an ut terris regnum sibi possidet haec stirps,
20 Sic etiam in caelis regnum habet ipsa suum?

[HERB FRYDERYKA W ILHELMA, 
KSIĘCIA CIESZYŃSKIEGO I GŁOGOW SKIEGO, 

UCZNIA MOJEGO 

Biały orzeł jest królewskim znakiem królestwa Polski
i książąt Śląska kiedyś był znakiem orzeł biały.
Bo Polska i śląscy książęta ten sam herb mają, królewską 
władzy sukcesję nieprzerwanie po pradziadach dziedziczą. 
W  niepamięć polskie insygnia puścili śląscy książęta, 
książęta białego orła w  niepamięć puścili i zamienili go 
na barwny; odmieniony niczym oręż Ślązaków napomina. 
Książę cieszyński żółtego m a orła z  koroną.
Czy dziwi mnie to? Jeśli mam wierzyć królowi mędrców57, 
w  czasach Aleksandra żył orzeł koloru żółtego.
Żółte są_ gwiazdy i złoto, żółty zboża kłos, 
te trzy dobra, najwyższego Boga daiy największe.
Niebieski kolor, który pole z dwóch stron otacza, 
zdobi niebieski herb domu niebieskiego.
Ten kolor niczym przestworza, niczym wody odcień, 
niebieski jak  nieboskłon, niebieski jak  morze.
Czy skłamię, jeśli powiem, że ta  odrośl posiądzie królestwo, 
a  w  niebie także m a swoje ju ż  teraz królestwo.

56 U Wergiliusza podobny werset w Eneidzie 4,28: Flavescet campus arista.
57 Chodzi o Arystotelesa, który był nauczycielem Aleksandra Wielkiego. Poprzez tę aluzję Exner sam siebie po

równuje do Stagiryty.
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Wyraźne są tutaj -  obok myśli zawartych już w poprzednim utworze -  aluzje do pretensji ksią
żąt z Cieszyna do korony polskiej58. Jednak gra tu przede wszystkim nuta retoryczna. Znowu po
eta miał okazję wprowadzić swoją ulubioną figurę -  paronomazję. Czyni to kilkakrotnie, ale chy
ba najefektowniejszym wersetem jest werset szesnasty:

Caeluleae signat caerula signa Domus.

Występują tutaj dwie pary podobnych słów: celuleae -  caerula oraz signat -  signa. Wers 
Exnera przywodzi na pamięć, z powodu zastosowania w paronomazji homofonicznych słów, 
będących różnymi częściami mowy: signat -  czasownik, trzecia osoba liczy pojedynczej, signa
-  rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej, to zdanie średniowiecznego teoretyka, które 
cytuje Curtius:

Cur illum curas qui multum dat tibi curas.

[Dlaczego troszczysz się o tego, kto przysparza ci wiele trosk .]59

W jednym ze swoich emblematów heraldycznych opisuje poeta godło miasta Koszyce. Wersety 
5 i 6 brzmią następująco:

Lilia sunt campi decus, et Cassovia Regni,
Liliotum horti odor est, CASSOVIA Hungariae.

[Lilie są  ozdobą stepu, a Koszyce królestwa, 
jak  liliowy zapach ogrodu, tak Koszyce dla Węgier.]

Z Koszycami są związane jeszcze trzy emblematy: dla prawnika koszyckiego Tomasza Sombs- 
dorfa, dla senatora koszyckiego Joachima Magdeburgera oraz dla koszyckiego konsula, prawnika 
i poety uwieńczonego -  Jana Bocatiusa, z którym łączyła być może Exnera bliższa znajomość, 
ponieważ poświęcił mu jeszcze inny wiersz w zbiorze Poematia60. W emblemacie na herb Boca
tiusa znajdujemy taki dwuwiersz (12-14):

Sol Caesar, Turcus Luna est: Tu Caesaris Urbem 
Defensas contra Turcica signa Getae.

[Słońce to  cesarz, księżyc to Turek: Ty cesarskiego 
miasta bronisz przeciwko tureckim znakom Getów61.]

Jeszcze kilku poetom i ich herbom poświęcił Exner swoje wiersze. Jednym z nich był Caspar 
Cunradus z Wrocławia (1571-1633), cesarski poeta uwieńczony, doktor prawa i medycyny, ojciec 
dwóch poetów. Postać Cunrada odegrała ważną rolę w nowołacińskiej literaturze na Śląsku do 
wojny trzydziestoletniej. Exner w Poetyckich okruchach poświęcił mu takie strofy (3-6):

Conrad Sophus est, Sophicam gerit ergo corollam,
Est vates, vatis laureolam ergo meret.
Et quia in jatrico sudavit athleta Theatro,
Addit Apollineum sertum Hygeia suum.

[Cunradus jest mędrcem, wianek mędrca nosi.
Jest poetą, na wieniec laurowy zasługuje.
A że się wiele trudził, niczym atleta, w medycznych zawodach,
Hygieja62 dała m u jeszcze sw ą apollińską koronę.]

58 Na ten fakt zwróciła mi uwagę Zofia Głombiowska, której w tym miejscu dziękuję.
59 E. R. C u r t  i u s, Literatura europejska..., s. 285.
60B . E x n e r u s  de  H i r s c h b e r g a , Poematia, Olsnae Siiesiorum 1609.
61 Geci to lud mieszkający w czasach starożytnych w Tracji. Tutaj Geci utożsamiają barbarzyństwo nomadycznych 

ludów Azji oraz okrucieństwo Turków.
62 Hygieja -  córka Asklepiosa, lub przydomek Ateny, personifikacja zdrowia i sił witalnych.
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Cunradus jest także typowym manieiystą, należał do pokolenia Exnera i podobnie jak nasz po
eta z Jeleniej Góry, pisał parodie. Jednym z jego najbardziej interesujących tekstów, obok psałte
rza, jest zbiór łacińskich wierszy pt. Ad Q. Horatii Flacci Odarum Librum I. Parodiae, wydany tak 
samo jak Poetyckie okruchy Exnera w drukami Bossemessera w Oleśnicy w 1609 roku.

W tym miejscu chciałbym zakończyć moje rozważania dotyczące jednego zbioru nowołaciń
skich wierszy Baltazara Exnera. Te parę przytoczonych fragmentów z jego Poetyckich okruchów 
czyni ich autora kimś -  jak sądzę -  arcyciekawym w dziejach dawnej literatury śląskiej, kimś, ko
go warto przypominać i koniecznie w dzisiejszej polskiej humanistyce uobecniać63.

S u m m a r y  
Poetical Fragments by Baltazar Exner (1576-1624).

Remarks on Manierism Silesia.

The sketch titled Poetical Fragments by Baltazar Exner (1576-1624). Remarks aboul manierism in Silesia presents a per
son and poetic work of Silesian neo-Latin poet from Jelenia Góra, Baltazar Exner. First of all, the author concentrates on the 
collection of Exners\’s poems, practically on his heraldic emblems titled Rementa poetica -  Poetic Fragments published in 
1609 in Oleśnica and written, most probably, in Cieszyn, where the poet was a tutor of a young prince.

The recollection of Poetic Fragments is an occasion to discuss the literaiy output of the poet from Jelenia Góra at iarge 
and to revise some older approaches to late Renaissance and early Baroąue in Silesia. The author carries on a controversy 
with some critics who did not see distinct manieristic tendencie in works (neo-Latin and others) of Silesian writers on the 
tum of the 16th century, taking no account of an important literary phenomenon which manierism was in Silesian culture.

In the sketch there are also presented some methodological suggestions in the scope of the literaiy studies of Silesia. The 
author shows the comparative literature as a way of a complete and dynamie presentation of old literature in Silesia.

One of discused Exner’s poems-emblems on the emblem of the Silesian duchy where the poet reminds the moment when 
the Silesian rulers became vassals of the Czech Kingdom, is an importand and interting exemple of Jan Długosz reception.

63 Przygotowywana jest edycja wybranych poezji Baltazara Exnera: B. E x n e r ,  Chryzesowa szkoła. Wybór poezji, 
wybór, wstęp i przekład Z. K a d ł u b e k  i D. Ro11, Katowice-Pszczyna2000.



A L I N A  K O W A L S K A
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i

A r c h i w a l i a  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  
( X V I - X I X  w.)

Górny Śląsk jest pojęciem geograficznym i historycznym. Granice jego prawie nigdy nie 
pokrywały się z podziałami administracyjnymi i w ciągu wieków ulegały pewnym zmianom. 
W XV wieku, kiedy wykształciło się to pojęcie, terytorialnie odpowiadał Górny Śląsk byłej 
dzielnicy opolsko-raciborskiej1. W XIX wieku określano tą nazwą całą ówczesną rejencję 
opolską, obejmującą oprócz dawnych powiatów górnośląskich także trzy dolnośląskie: nyski, 
grodkowski i kluczborski2. Zgodnie z tym nazwą tą można określić teren sięgający od Cie
szyna do Kluczborka oraz od Katowic po Nysę i wyodrębnić w nim trzy regiony: cieszyński, 
opolski i bytomsko-katowicki3. Każdy z tych regionów miał swoją historię.

Najdłużej, bo do 1653 roku, książęta piastowscy panowali w Cieszynie. Później region ten 
stanowił dobra kameralne królewsko-czeskiej Komory we Wrocławiu, a od 1722 roku dobra 
lenne familii habsbursko-lotaryńskiej4. Wyodrębnione z księstwa cieszyńskiego państwo 
pszczyńskie nabył w 1517 roku Aleksy Turzon. Po czterech latach przekazał je swemu bratu, 
Janowi, który był jego właścicielem do 1548 roku. Po Turzonach panami ziemi pszczyńskiej 
byli do 1765 roku Promnicowie. W tym roku przekazał ją  Jan Erdman Promnic swemu sio
strzeńcowi, Fryderykowi Erdmanowi, księciu z Anhalt-Koethen. Książęta anhaltyńscy byli 
właścicielami ziemi pszczyńskiej do 1864 roku5.

Ostatni z książąt opolskich, Jan III, powiększył swe księstwo o okręg gliwicki, kozielski 
i bytomski, a w 1521 roku, na mocy umowy sukcesyjnej stał się panem również księstwa ra
ciborskiego. Następcąjego, zgodnie z układem z 1512 roku, miał zostać margrabia Jerzy Ho
henzollern. Jeszcze za życia księcia Jana Opolskiego, w 1523 roku margrabia nabył księstwo 
kamiowskie, a w trzy lata później otrzymał w zastaw państwo bytomskie i bogumińskie. Król 
Ferdynand Habsburg nie uznał ważności układów Jana Opolskiego z margrabią i w 1528 roku 
zmusił księcia do wystawienia nowego dokumentu, na mocy którego po śmierci Jana III księ
stwo opolsko-raciborskie miało być włączone do Korony Czeskiej. Habsburgowie nie wyka
zywali jednak większego zainteresowania Górnym Śląskiem i uczynili ziemię opolsko- 
-raciborską terenem rozmaitych przetargów. I tak po śmierci Jana III, w 1532 roku oddano ją  
w zastaw właścicielowi państwa bytomskiego, Jerzemu Hohenzollernowi, który w 1543 roku 
przekazał swe górnośląskie posiadłości synowi, Jerzemu Fryderykowi. Po odebraniu księstwa 
Hohenzollernom, w 1551 roku oddał je cesarz w lenno Janowi Zapolyi, który przebywał 
w nim do 1556 roku, po czym przejął księstwo w bezpośrednie władanie cesarz. W 1598 na krót
ko otrzymał księstwo opolsko-raciborskie książę siedmiogrodzki, Zygmunt Batory, a w 1622 roku 
Gabor Bethlen. Po zerwaniu układów przez Bethlena, w 1623 roku księstwo wróciło do cesa

'K . O r z e c h o w s k i ,  Opolszczyzna w dziejach Śląska, „Kwartalnik Opolski” 1966, nr 4, s. 70.
2 Historia Śląska, t. II, 1763-1850, red. W. D ł u g o b o r s k i ,  cz. II, Wrocław 1970, s. 85.
3 Taką koncepcję przyjęto w pracy zbiorowej Górny Śląsk, red. K. P o p i o ł e k  i in., czI-II, Poznań 1959.
4 Zob. F. P o p i o ł e k, Historia Śląska austriackiego, Cieszyn 1913.
5 L. M u s i o ł, Pszczyna. Monografia historyczna, Katowice 1936.
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rza, ale już w 1645 roku oddane zostało w zastaw królom polskim, Wazom. Odtąd przez 20 
lat pozostawała ziemia opolsko-raciborska w rękach przedstawicieli polskiej dynastii, co ko
rzystnie wpłynęło na sytuację materialną i narodowościową jej mieszkańców. Wykupiona 
przez cesarza Leopolda w 1666 roku wróciła znów pod władzę Habsburgów6. Nie podlegało 
bezpośrednio Habsburgom wydzielone z księstwa opolskiego państwo bytomskie. Do 1621 
roku właścicielami jego byli Hohenzollernowie. Odebrane w tym roku Hohenzollernom, 
w dwa lata później przekazane zostało hrabiemu Hencklowi von Donnersmarck i do końca 
panowania Habsburgów pozostawało w rękach tej rodziny jako tzw. wolne państwo stanowe7.

Ramy czasowe przeprowadzonej kwerendy wyznaczyły czynniki polityczne. W 1526 roku 
królem Czech, do których od XIV wieku należał Śląsk, został Ferdynand Habsburg i do 1742 
roku cały Górny Śląsk pozostawał pod panowaniem tej dynastii. W 1742 roku na mocy ukła
du wrocławskiego prawie cały Śląsk z wyjątkiem księstwa cieszyńskiego i części księstwa 
kamiowskiego, opawskiego i nyskiego przeszedł pod panowanie Prus. Zapoczątkowało to 
nowy etap w dziejach Śląska, stąd konieczność wyodrębnienia dwu okresów: habsburskiego 
i pruskiego. W każdym z tych okresów wyróżnić można dwa podokresy. Czasy przynależności 
do dynastii Habsburgów dzieli się zwykle na podokres czeski i podokres austriacki. Cezurę 
między nimi stanowi rok 1620, w którym po bitwie pod Białą Górą Czechy utraciły autonomię 
polityczną. Koncepcję samodzielności ustrojowej Korony Czeskiej zastąpiono wówczas kon
cepcją scalonego organizmu monarchii habsburskiej, w której stopniowo malał prestiż języka 
czeskiego, a coraz większą rolę odgrywać zaczął język niemiecki8. W okresie pruskim wyróżnia
my podokres do Wiosny Ludów, czyli do roku 1848, i okres drugiej połowy XIX wieku wraz 
z początkiem wieku XX, w którym nasiliła się świadoma germanizacja ludności śląskiej.

Na sposób ujęcia i opracowania tematu wpłynęły trzy czynniki: 1. dotychczasowy stan ba
dań nad materiałami archiwalnymi w poszczególnych regionach i okresach, 2. dostęp do ma
teriałów archiwalnych, 3. jakość i charakter tych źródeł. Z zabytków rękopiśmiennych wydano 
dotychczas: Protokolarz miasta Woźnik, Akta miejskie Tarnowskich Gór od końca XVI wieku do 
roku 174010, Księgę wójtowską Opola (1698-1721) n oraz kilka krótkich rękopiśmiennych tek
stów z Łambinowic12, Kluczborka13, Raciborza14, Sadowa, Sierakowa'5 i Frysztatu16.

Najstarszą górnośląską księgą miejską zawierającą teksty polskie jest pierwszy tom Proto- 
kolarza miasta Woźnik z lat 1483-1598. Zapisy polskie rozpoczynają się w nim od 1521 roku 
i kontynuowane sąw  tomie drugim do roku 168617. Treścią protokołów są sprawy spadkowe,

6 Historia Śląska, 1.1, cz. ID, Od końca XV w. dar. 1763, red. K. M a l e c z y ń s k i ,  Wrocław 1963, s. 370-387.
7 Dziewięć wieków Bytomia, Katowice 1956.
8S . Ś r e n i o w s k i ,  Historia ustroju Śląska, Katowice-Wrocław 1948, s. 171.
9 Protokolarz miasta Woźnik, opr. L. M u s i o ł i S. R o s p o n d, Wrocław 1972.
10 Opr. A. K o w a l s k a ,  Katowice 1993.
" J. K o p e ć ,  Księga wójtowska Opola (1698-1721), „Rozprawy Komisji Językowej, Wrocławskie Towarzystwo 

Naukowe” 1, Wrocław 1959, s. 87-95.
12 S. R e c z e k, Pięć polskich zeznań sądowych ze Śląska z r. 1561, „Rozprawy Komisji Językowej, Wrocławskie 

Towarzystwo Naukowe” 1, Wrocław 1959, s. 111-148.
13 H. B o r e k, Charakterystyka językowa ustawy dla czeladników szewskich w Kluczborku z roku 1661, „Kwartal

nik Opolski” 1956, nr 3, s. 86-96.
14 B. W y d e r k a ,  Język polski w osiemnastowiecznych dokumentach kancelarii raciborskich, „Kwartalnik Opol

ski” 1985, nr 3/4, s. 44-62; t e n ż e ,  Dwa zabytki kancelaryjnej polszczyzny śląskiej z połowy XVII w., „Studia Ślą
skie” 1989, s. 243-259.

15 J. L e s z c z y ń s k i ,  Polskie urbarze parafialne z Sierakowa i Sadowa w powiecie lublinieckim z początków 
XVIIIw., „Zaranie Śląskie” 1962, z. 2, s. 462-473.

16 L. D e r  1 i ch,  A. S i u d u  t, Rachunek ślusarzafiysztackiego z r. 1589 (z ilustracją),, Język Polski” 1957, z. 1, s. 20-28.
17 Rękopis Protokolarza miasta Woźnik znajduje się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach.
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umowy dotyczące kupna, sprzedaży, zastawu lub zamiany nieruchomości, wykazy osób 
otrzymujących prawa miejskie, obligacje, pokwitowania, rzadziej zeznania świadków i wyro
ki sądu wójtowskiego. Z XVII i XVIII wieku pochodzi księga cechu szewskiego miasta Woź
nik z lat 1632-1740, której treścią są głównie zapisy wyzwolenia uczniów na czeladników 
i czeladników na mistrzów, natomiast z późniejszego okresu zachowały się księgi cechowe 
Woźnik, przechowywane w Bibliotece Śląskiej w Katowicach18.

Bardzo interesującym zabytkiem jest Księga miejska Mysłowic z łat 1590-1762, opisana przeze 
mnie w 7. tomie Śląskich Miscelłaneów'’. Zawarte tam informacje warto uzupełnić bardziej 
szczegółowym opisem występujących w Księdze miejskiej testamentów. Najwcześniejszym chro
nologicznie jest odpis testamentu Tomasza Mroczka z 1589 roku oraz testamentu proboszcza my- 
słowickiego, ks. Jakuba Marciszewskiego, z początku XVII wieku. Z późniejszych lat tego stule
cia pochodzą testamenty Zofii Dziubkowej alias Cichej i Zofii Łacnej (1635 rok), a z XVIII wieku 
testamenty: Walentego Łatki (1730 rok), Dominika Bereszki, Jana Janwisa (1753 rok), Barbary 
Janwisowej (1756 rok) i Jana Sośnierza (1763 rok). Na wymienienie zasługują też odpisy: widi- 
musa mikołowskiego na stary młyn w Bogucicach, aktu przekazania państwa mysłowickiego 
przez Jana Turzona Stanisławowi Salomonowi, aktu darowizny domu szpitalowi miejskiemu 
przez urzędnika mysłowickiego, Mikołaja Leszczyńskiego, aktu zwolnienia z poddaństwa rodzi
ców ks. Jana Zająca przez Jana Krzysztofa Mieroszewskiego (XVIII wiek), a także tekst uchwały
0 zakazie produkcji słodu i warzenia piwa (1624 rok), kontraktu między urzędem miejskim 
a dzierżawę browaru oraz pokwitowanie ostatniej raty za dzierżawę browaru (1762 rok). Odnoto
wać należy także wykazy obywateli płacących podatki i plebanów mysłowickich z lat 1559-1704 
oraz opis skutków pożaru w Mysłowicach w 1758 roku.

W Tarnowskich Górach zachowały się księgi miejskie w języku polskim z XVI, XVII
1 XVIII wieku. Najstarszy tekst polski pochodzi z 1579 roku i zawiera zeznania świadków 
w sporze między Blachą a Kokorzem o granicę posiadłości oraz między Blachą a kuźnikiem 
Łamańcem o nieprawne korzystanie przez kuźnika z lasu i ze stawu. Zeznania złożyło 25 
chłopów z Rybnej i 4 z Piasecznej Kuźnicy20. Następne chronologicznie zapisy polskie z lat 
1589-1590 to krótkie notatki informujące o terminie rozprawy, nazwiskach stron i wyroku 
sądu wójtowskiego21. Bardziej szczegółowe protokoły w języku polskim pochodzą z lat 
1596—1597, 1618, 1700—1703, 1708—1713, 1719—1728 i 1736-174022. Oddzielnie zebrane 
zostały w trzech woluminach kontrakty związane z kupnem i sprzedażą nieruchomości23. 
Najstarszy polski akt notarialny pochodzi z 1580 roku, piętnaście późniejszych szesnasto- 
wiecznych umów spisano po polsku w latach 1581-1591. Z XVII wieku zachowały się 134 
teksty polskie, z XVIII wieku 9. Z innych archiwaliów tamogórskich na uwagę zasługują re
jestry szpitalne z lat 1596-173124 oraz akta majątku miejskiego Lasowice25. Odrębną grupę

Szczegółowy opis [ tomu podają L. M u s i o ł i S. R o s p o n d, II tom opisuje M. T. M i c h a 1 e w s k a, w: Język pol
skich protokołów woźnickich XVII wieku, cz. I, Warszawa-Kraków 1977, s. 6-7.

18 Por. M. T. M i c h a 1 e w s k a, Język polskich protokołów..., s. 8-9; t a ż: Woźnickie księgi cechowe w zbiorach 
Biblioteki Śląskiej, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej”, 1966, nr 4, s. 219-227; Zbiory rękopiśmienne jako 
źródło do badań naukowych, w: Biblioteka Śląska 1922-1972, Katowice 1973.

19 Por. A. K o w a l s k a ,  Nazewnictwo osobowe w dawnych miastach górnośląskich (na przykładzie Mysłowic), 
„Śląskie Miscellanea”, t. 7, pod. red. J. M a l i c k i e g o i K .  H e s k i e j - K w a ś n i e w i c z ,  Katowice 1994, s. 22-28.

20 Tekst ten występuje w woluminie oznaczonym sygnaturą 3352 i przechowywanym w Tarnogórskim Oddziale 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach.

21 Sygnatura archiwalna 3355.
22 Sygnatury: 3358, 3369, 3378, 3379, 3380, 3381, 3384. Charakterystykę językową ksiąg: 3352, 3355 i 3358 przedsta

wiłam w monografii Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Tarnowskich Gór, Wrocław 1970. Por. 
też: Akta miejskie Tarnowskich Gór od końca XVI wieku do roku 1740, opr. A. K o w a 1 s k a, Katowice 1993.

23 Sygnatury: 3351,3354, 3356.
24 Zbiór Winklera, t. X.
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rękopisów stanowią księgi cechowe. Najstarsze wpisy polskie znajdują się w księdze cechu 
rzeźników z lat 1651-1720. Niektóre z dokonanych w tej księdze wpisów przepisano w po- 
prawniejszej wersji językowej do księgi założonej w 1653 roku i prowadzonej po polsku do 
roku 1792. W latach 1672-1765 w języku polskim dokonywano wpisów także w księgach ce
chu bednarzy, stolarzy i kołodziejów, a w latach 1730-1777 w księdze cechu krawieckiego26.

W Bytomiu zapisy polskie występują w księgach urzędu wójtowskiego z lat 1613-1660 
oraz 1685-168727. O stosowaniu języka polskiego w działalności władz miejskich Bytomia 
świadczą również luźne akta z XVII i początku XVIII wieku, na które składają się: odpisy 
protokołów i wyroków sądowych, kontrakty, nakazy płatnicze, sprawozdania kasowe, testa
menty, urzędowe oszacowania majątku i przedmiotów pozostałych po zmarłych obywatelach 
miasta, zezwolenia na warzenie piwa i wykazy osób zalegających z zapłaceniem podatku. 
Zachowały się również pisma adresowane do władz miejskich, zawierające prośby o zezwo
lenie na warzenie piwa, korzystanie z pastwiska lub budowę stodoły, a także o przesłuchanie 
świadków, odroczenie terminu rozprawy sądowej lub zwolnienie z aresztu. Właściciele ziem
scy zwracają się do starostów państwa bytomskiego w sprawach pieniężnych i spadkowych, 
proszą o rozstrzygnięcie sporów granicznych, skarżą się na kradzieże i inne przejawy naru
szania obowiązujących przepisów. Nie brak w Bytomskim Oddziale Wojewódzkiego Archi
wum Państwowego także polskich dokumentów cechowych. Są to: księga rachunkowa cechu 
kuśnierskiego z 1675 roku i zapiski z lat 1730-1790, księga wpisów cechu sukienników zało
żona w 1727 roku oraz osiemnastowieczne zapisy w księdze cechu sukienników28.

!
W Pszczynie zachowały się takie dokumenty polskie jak uchwała w sprawie budowy łaźni 
(1661 rok), instrukcje dla: 1. inspektorów browaru (1681 rok), 2. woźnego (1683 rok), 3. stróża 
(1684 rok), 4. posłańca (1687 rok), 5. piwowara (1690 rok), 6. kata (1698 rok); zarządzenie 
przeciwpożarowe (1680 rok), przepisy dla bractwa strzeleckiego (1681 rok), ustawa myśliw
ska (1692 rok), testament Andrzeja Swideriusa (1664 rok) i tekst przysięgi składanej przy 
przyjmowaniu do prawa miejskiego29. Wśród siedemnastowiecznych archiwaliów pszczyń
skich w języku polskim znajduje się także instrukcja dla organisty, wydana w 1699 roku 

przez proboszcza suszeckiego, ks. Pawła Pazurewicza30. W zespole Archiwum Książąt 
Pszczyńskich zachował się również zbiór listów pisanych przez właścicieli ziemskich pań
stwa pszczyńskiego do hrabiów Promniców w sprawie naruszania granicy przez poddanych 
biskupa krakowskiego31. W latach 1670-1697 najwięcej zatargów zdarzało się między 
mieszkańcami wsi Dziećkowice i jej właścicielem hrabią Pinoccim a poddanymi biskupa kra
kowskiego ze wsi Imielin. Właściciel Dziećkowic w kilkunastu listach pisanych poprawną 
literacką polszczyzną informował o tych sporach władze państwa pszczyńskiego, prosząc
o uzgodnienie z biskupem spraw granicznych, stanowiących przedmiot konfliktów. Po polsku 
pisali swe listy w XVII wieku także dziekani pszczyńscy: Stanisław Bloch, Jan Rakowski, 
Franciszek Szafrański i Wojciech Gawiński, których pisma znajdują się w pszczyńskich zbio
rach archiwalnych. Zachowały się w Pszczynie również dokumenty cechowe, a mianowicie: 
księga cechowa garncarzy z XVII i 1. połowy XVIII wieku oraz prośba mistrzów cechu gam-

25 Sygnatura: M 537.
26 Sygnatury: CTRz-17, 18, 19; CTst 76/11, 77/12, 66/1; CTKr 9.
27 Sygnatura: E 2.
28 Por. U. B u r z y w o d a, Fonetyczne właściwości górnośląskiej połszczyzny urzędowej w okresie pruskim, „Prace 

Językoznawcze” 7, Katowice 1980, s. 119.
29 Sygnatura P -  2“.
30 Podaję za L. M u s i o ł, Dzieje szkół parafialnych w dawnym dekanacie pszczyńskim, Katowice 1933.
31 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach. Oddział w Pszczynie, sygnatury: AksPszcz. X -  2353,
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carskiego do hrabiego Promnica o zatwierdzenie statutu i przywileju cechowego32. Oprócz 
wymienionych rękopisów w zespole Archiwum Książąt Pszczyńskich przechowywane są też 
polskie akta miejskie Bierunia. Są to: kontrakty kupna z lat 1674, 1690, 1713, 1716; zeznanie 
świadka z 1714 roku w sprawie łąki kościelnej i pismo władz miejskich do hrabiego Erdmana 
Promnica z 1716 roku; przysięga urzędników miejskich z 1713 roku oraz księgi rachunkowe 
za lata 1681-1688, 1742 i 174733. Najważniejszą i wyraźnie wyodrębniającą się grupą archi
waliów pszczyńskich w języku polskim są testamenty chłopów z lat 1814-1849. Sporządzali 
je członkowie komisji sądowej księstwa pszczyńskiego na wniosek zainteresowanych miesz
kańców okolicznych wiosek: Starej Wsi, Kobiora, Goczałkowic, Miedźnej, Krzyżowic, No
wej Wsi, Grzawy, Niemieckiej Wisły i Warszowic. Zapisujący zeznania testamentowe chło
pów notowali dokładnie słowa testatora, zachowując wiernie cechy jego gwary, czego konse- 
kwencjąjest większe niż w innych rękopisach nasycenie tekstów cechami dialektalnymi.

Rzadziej stosowały język polski w swej urzędowej działalności władze miejskie Gliwic 
i Opola. Z dziewięciu ksiąg ławniczych Gliwic z XVII i XVIII wieku nieliczne teksty polskie 
lub polsko-czeskie zawiera pięć ksiąg34, natomiast w Opolu liczne zapisy w języku polskim 
występują tylko w księdze wójtowskiej z lat 1698-172135. W księgach cechowych Gliwic 
wpisy polskie znajdujemy tylko w aktach cechu piekarzy z lat 1593 oraz w najstarszej księ
dze cechu krawieckiego36. Przechowywane są w Gliwickim Oddziale Wojewódzkiego Ar
chiwum państwowego także dwie księgi cechowe z Toszka z 1. połowy XIX wieku (sygn. 
G II 13/1, 13/2). Pierwszą z nich założyli cechmistrze w 1823 roku dla wpisywania członków 
cechu szewskiego, druga pochodzi z lat 1821-1853 i przeznaczona była do wpisywania 
uczniów. Z lat 1804-1860 zachowały się wpisy polskie również w księgach cechu szewskie
go Sośnicowic37. Przeważają teksty polskie nad niemieckimi także w niektórych księgach ce
chowych Opola, na przykład w aktach cechu kowali oraz w księdze cechu kuśnierskiego z lat 
1615-1740 i w księdze cechowej garncarzy do 1740 roku. M. Nawrat znalazła wśród opol
skich dokumentów cechowych także cztery polskie statuty i dwa przywileje38.

Z XIX wieku w Państwowym Biurze Notarialnym w Katowicach przechowywane są księgi 
wieczyste: Bielszowic, Bogucic, Biynowa, Dębu, Józefowca, Katowic, Ligoty, Panewnik, 
Piotrowic i Załęża z wpisami polskimi dotyczącymi zmiany właścicieli nieruchomości. Ur
szula Burzywoda podzieliła występujące w nich teksty na dwie grupy. Do pierwszej zaliczyła 
oryginalne polskie dokumenty z początku XIX wieku, sporządzone przez pisarzy gminnych, 
do drugiej akta notarialne z 2. połowy XIX stulecia39, przetłumaczone z języka niemieckiego.

Kończąc tę zwięzłą charakterystykę górnośląskich archiwaliów polskich, trzeba wymienić 
też archiwalia parafialne. Wprawdzie najstarsze z zachowanych ksiąg metrykalnych pisane 
były po łacinie, a późniejsze po niemiecku, ale w archiwach parafialnych: Bogucic, Chorzo
wa, Katowic, Lipin, Mysłowic i Piekar znajdują się również akta sporządzone po polsku. I tak 
w Bogucicach przechowywane są kopie zapisu Jadwigi Gosławski ej-Kamieńskiej z 1643 ro
ku dla plebana miejscowego kościoła i jego następców oraz wyciąg z fundacji Jerzego Ka

32 Sygnatura: Mpszcz. 1411.
33 Sygnatury: AksPszcz. X -  319, XIII -  572, XIII -  574, XIII -  586.
34 Są to księgi oznaczone sygnaturami: VI a 78, VI a 79, VI a 80, VI a 81, VI a 84.
35 Por. przypis 11.
36 Sygnatury: G I 16/1, 16/2, 16/3, 17/1.
37 Sygnatury: G II 11/2, 11/3, 11/4,11/5,11/6.
38 Por. M. N a w r a t ,  Język polski w zabytkach cechowych miasta Opola, „Acta Universitatis Wratislawiensis” 

1965, s. 161-170.
39 U. B u r z y w o d a ,  Morfologia i słownictwo urzędowe tekstów górnośląskich z  okresu pruskiego, w: U. B u 

r z y w o d a ,  A. K o w a l s k a ,  O. W o l i ń s k a ,  Studia z  dziejów języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie pru
skim, Katowice 1983; U. B u r z y w o d a ,  Właściwości składniowe górnośląskich tekstów urzędowych z okresu pru
skiego, „Prace Językoznawcze 12. Studia Historycznojęzykowe”, Katowice 1985, s. 114-115.
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mieńskiego z 1711 roku, a także odpisy edyktów z lat 1747-1798 i protokoły posiedzeń za
rządu Kółka Różańcowego z lat 1887-1888. Znajdujemy w bogucickiej kancelarii parafialnej 
także księgi zapowiedzi i ogłoszeń. Interesujące są również teksty ogłoszeń parafialnych 
z Lipin oraz materiały archiwalne parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach, 
św, Marii Magdaleny w Chorzowie i Najświętszej Panny Marii w Piekarach Śląskich40. 
W Chorzowie na przykład zachowały się akta probostwa szpitalnego św. Ducha, na które 
składają się: odpis umowy zawartej w 1640 roku między miejscowym proboszczem a magi
stratem Bytomia, rewersy pieniężne z lat 1693-1725, osiemnastowieczne inwentarze, wykazy 
dochodów i wydatków oraz polski przekład umowy z hrabią Hencklem z 1736 roku41.

Zachowały się również polskie dokumenty klasztoru Cystersów w Jemielnicy z lat 1648- 
172042, klasztoru Augustianów w Oleśnie z lat 1664-1726 oraz list przeoryszy klasztoru czar- 
nowąskiego do biskupa wrocławskiego, Karola Ferdynanda Wazy43.

Jak wynika z przytoczonych w artykule materiałów archiwalnych, w życiu publicznym 
mieszkańców Górnego Śląska polszczyzna stopniowo zaczęła zdobywać należne sobie miej
sce dopiero od XVI wieku. Jedną z pierwszych dziedzin, w której wprowadzono język polski, 
była administracja miejska, zwłaszcza w małych miasteczkach położonych w graniczącej 
z Małopolską wschodniej części Górnego Śląska, gdzie istniały w przeszłości tzw. państwa 
stanowe: bytomskie i pszczyńskie.

S u m m a r y
Upper Silesian Archives in the Polish Language (XVI-XIX)

The greatest number o f archival materials can be found in the east o f Upper Silesia, on the area o f the states of 
Bytom and Pszczyna. The oldest o f them are the municipial registers from Woźniki, Mysłowice and Tarnowskie 
Góry from the 16th century. There are registered: succession cases, contracts o f purchase and sale, contracts o f ex- 
change and pledges on real estate, testaments, depositiaries o f  witnesses as well as commune administration courts 
sentences. Craftsmen’s guilde registers and loose documents addressed to town authoriries and owners o f the states 
date from the 17th and 18th century. In the 19th century Polish entries can be foun in the land and mortages register, 
kept in the Public Notary Office in Katowice and in parish registers.

40 Charakterystykę dziewiętnastowiecznych archiwaliów parafialnych przedstawiłam w artykule Język polski 
w górnośląskim okręgu przemysłowym w świetle dziewiętnastowiecznych archiwaliów parafialnych, „Prace Języko
znawcze” 7, Katowice 1980, s. 107-116.

41 Akta zawierające teksty polskie oznaczone są sygnaturami: B/II-b, B/II-c, B/II-d.
42 A. D e r e ń ,  A. S t o j a n o w s k a ,  Polskie dokumenty klasztoru Cystersów w Jemielnicy (1648-1720), „Sobótka” 

1960,nr 2, s.215-220.
43 S. R o s p o n d, Zabytki języka polskiego na Śląsku, Wrocław-Katowice 1948, s. 150-151.
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W twórczości dziewiętnastowiecznych pisarzy polskich na Śląsku dostrzec można pewną 
dwoistość zarówno w obrębie celów i motywacji uprawiania literatury, jak i wpisanego w nią 
obrazu wirtualnegu czytelnika. Z jednej strony widoczne jest wyraźne nastawienie na czytel
nika ludowego, dysponującego niską kompetencją językową i literacką dla którego mało 
istotna jest funkcja estetyczna tekstu w jej czystej postaci1. Autor dba przede wszystkim o to, 
aby utwór przemawiał swym dydaktyzmem czy moralizatorstwem, służył szeroko pojmowa
nemu „oświeceniu” ludu, propagował treści religijne, a jednocześnie dostarczał literackich 
wzorów poprawnej polszczyzny i poprzez wzbudzanie poczucia językowej, kulturalnej i hi
storycznej wspólnoty z mieszkańcami innych regionów Polski służył tworzeniu polskiej 
świadomości narodowej na Śląsku. Z drugiej jednak strony trudno nie zauważyć wyraźnych 
ambicji literackich dziewiętnastowiecznych poetów śląskich -  pragnienia sławy poetyckiej 
i zarazem poczucia jej niedosytu, chęci dorównania wybitnym poetom stanowiącym dla nich 
wzór i autorytet literacki, poczucia tworzenia wartości literackich nie mieszczących się 
w skali tylko regionalnej, ale -  w zamiarze wspomnianych pisarzy -  mających wejść w obręb 
literatury ogólnopolskiej, którą swymi dziełami pragnęli wzbogacić i trwale się w nią wpisać. 
Te czysto literackie ambicje dochodziły do głosu najwyraźniej właśnie w poezji, z natury bar
dziej elitarnej od innych form przekazu literackiego, przystępniejszych dla ludowego czytel
nika i dlatego służących zwykle celom dydaktycznym i popularyzatorskim. Jako świadectwo 
literackich ambicji poetów śląskich potraktować można także ich przekłady utworów nie
mieckich, które stanowią znaczną część Zbioru wierszy2 Józefa Lompy i -  w mniejszym już 
stopniu -  tomów poetyckich jego następców. Można przypuszczać, że przekłady te miały nie 
tylko udostępnić polskiemu czytelnikowi twórczość zarówno wybitnych, jak i pomniejszych 
autorów niemieckich, ale jednocześnie stanowiły swego rodzaju próbę zmierzenia się śląskich 
poetów z dziełami uznanych twórców i doskonalenia w ten sposób także własnego warsztatu 
literackiego.

Rozwój poezji polskiej na Śląsku w XIX wieku zaczyna się w zasadzie od lat czterdzie
stych. Wtedy to właśnie w Opolu wyszły trzy tomy wspomnianego Zbioru wierszy (1841— 
1843) Lompy, który zresztą sławę zyskał nie wierszowaniem, lecz raczej całokształtem swej 
obfitej i różnorodnej twórczości pisarskiej przeważnie o charakterze oświatowym. Kilka lat 
później, w roku 1848 ukazał się w Raciborzu tom wierszy księdza Antoniego Stabika, zaty
tułowany Żarty nieżarty, czyli wierszoklectwa wesołych i poważnych marzeń\

' Odwołuję się tu do pojęć sformułowanych przez R. J a k o b s o n a ,  Poetyka w świetle językoznawstwa, w: Współ
czesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, opr. H. M a r k i e w i c z ,  Kraków 1976, s. 22-69.

2 Zbiór wierszy, które częścią z niemieckiego języka tłumaczył, częścią sam ułożył nauczyciel elementarny Józef 
Lompa, t. 1-3, Opole 1841-1843. Wszystkie cytaty wierszy Lompy pochodzą z tego wydania. W nawiasach podano 
przy cytatach tytuł wiersza, w przypadku tłumaczeń także nazwisko autora, następnie numer tomu i strony.

3 A. S t a b i k, Żarty nieżarty, czyli wierszoklectwa wesołych i poważnych marzeń, Racibórz 1848. Z tego wydania 
pochodzą wszystkie cytaty wierszy A. Stabika.
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Uderzające jest, że i Lompa, i Stabik wydają się być w swej poezji bezpośrednimi kontynu
atorami poezji staropolskiej, w przypadku autora zbioru Żarty nieżarty z wyraźnymi wpły
wami również tendencji oświeceniowych. Język tych utworów i ich tematyka, konwencje ję
zykowe i stylistyczne, wszystko to nawiązuje wyraźnie do wzorców i tradycji poezji staropol
skiej, z różnym co prawda rozłożeniem akcentów w twórczości obydwu autorów. Skądinąd te 
właśnie wzorce musiały być im dobrze znane i w pewien sposób najbliższe. Dzieła pisarzy 
staropolskich, jak również XVIII-wiecznych wydawano na Śląsku m.in. w prowadzonej już 
od XVIII stulecia przez kolejne pokolenia rodziny Komów znanej wrocławskiej oficynie, 
gdzie w XIX wieku ukazały się drukiem dzieła Jana Kochanowskiego4, Stanisława Orze
chowskiego5, Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka6, ale i utwory pisarzy nowszych -  Igna
cego Krasickiego7, Stanisława Trembeckiego8, Franciszka Karpińskiego9. Utwory dawnych 
i współczesnych pisarzy polskich publikowało też wrocławskie wydawnictwo Zygmunta 
Schlettera. Nieco później, bo od połowy XIX wieku, rozwijać zaczął się także na Górnym 
Śląsku polski ruch wydawniczy, którego głównymi ośrodkami stały się Piekary -  założona 
tam w 1847 r. przez Teodora Heneczka drukarnia nastawiona była głównie na literaturę reli
gijną wśród której znalazło się w 1852 r. wydanie Żywotów świętych starego i nowego zako
nu Piotra Skargi -  oraz Bytom, Królewska Huta (obecny Chorzów) i Mikołów10.

Wzorcem poetyckim narzucającym konwencje literatury staropolskiej były dla śląskich 
twórców także tradycyjne pieśni kościelne, dobrze znane przecież zarówno ks. Stabikowi, jak 
i pełniącemu wraz z urzędem nauczycielskim powinności organisty Lompie11.

Sam Lompa w utworze Moje wierszowanie wymienia swoje młodzieńcze lektury, wśród 
których znalazły się m.in. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona Tassa w przekładzie Piotra Ko
chanowskiego, Przysłowia mów potocznych Andrzeja Maksymiliana Fredry, Sielanki Bartło
mieja Zimorowica, oraz Historia Telemaka Fenelona w tłumaczeniu Jana Stanisława Jabło
nowskiego12. Z autorów nowszych wymienia Lompa Adama Naruszewicza, Stanisława 
Trembeckiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Franciszka Karpińskiego. Wiadomo też, że 
znał dobrze twórczość Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Jana Pawła Woronicza, 
a także księżny Izabeli Czartoryskiej.

Ciekawe światło na problem obecności literatury staropolskiej na Śląsku w połowie ubiegłego 
wieku rzuca opublikowany w latach 1848-1849 na łamach „Dziennika Górnośląskiego”, którego 
współredaktorem był Lompą spis darów dla czytelni bytomskiej, przesłanych przez ofiarodaw
ców z różnych stron Polski13. Na liście tej znaleźć możemy utwory Mikołaja Reją Jana Kocha
nowskiego, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, Piotra Skargi, Biblią w przekładzie ks. Jakuba Wujka.

Przyjrzyjmy się bliżej związkom twórczości Lompy z poezją staropolską nie czyniąc przy 
tym różnicy pomiędzy jego utworami oryginalnymi a przekładami. Postępowanie takie jest 
w tym przypadku uzasadnione, gdyż w przekładach tych -  z reguły zresztą u Lompy znacznie

4 J. K o c h a n o w s k i ,  Dzieła, Wrocław 1826.
5S . O r z e c h o w s k i , Dzieła, t. 1-2. Wrocław 1826.
6 Biblia sacra latino-polonica, t. 1-2. Wrocław 1806.
71. K r a s i c k i, Bajki i przypowieści, Wrocław 1817.
8 S. T r e m b e c k i ,  Dzieła poetyczne, Wrocław 1828.
9 F. K a r p i ń s k i, Dzieła, Wrocław 1826.
10 Zob. A. M e n d y k o  w a. Dzieje książki polskiej na Śląsku, Wrocław 1991, s. 378-431.
11 Na związki twórczości J. Lompy z pieśnią kościelną zwraca uwagę S. Wilczek, Wiersze Józefa Lompy, w: Prace 

Historycznoliterackie Katedry Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Katowice 
1962, s. 54.

12 „Zaranie Śląskie” 1947, z. 4, s. 220-221.
13 Zob. M . T r e s z e l ,  Związki Józefa Lompy z nauką i kulturą polską oraz jego podręczniki szkolne i książki rolnicze, 

Opole 1979, s. 288-300.0  lekturach J. Lompy pisze też J. M ai ic k  i, Józefa Lompy żywot niepokorny, Katowice 1997, s. 31.
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odbiegającymi od oryginałów14, istotna będzie dla nas ich tematyka, cechy stylistyczne, 
a przede wszystkim odwoływanie się do rodzimych, polskich konwencji literackich, nadają
cych kształt tym tłumaczeniom.

W poezji Lompy uderza wyraźna fascynacja średniowieczno-barokowym widzeniem 
świata i życia ludzkiego. Obsesyjnie powracają w niej motywy grobu, śmierci i przemijania, 
obecne w większości utworów zamieszczonych w Zbiorze wierszy, czasem wręcz na wzór 
średniowiecznych wierszy o śmierci, jak w pobrzmiewającym echem Rozmowy Mistrza Poli
karpa ze śmiercią przekładzie wiersza Do śmierci Friedricha Matthissona15:

Tobie prostota dała 
Kosę, byś nią ścinała.
Straszna się stawiasz złemu,
Wieczność obrzydzasz jemu:
On jej się tylko lęka,
Że pod zbrodniami stęka.

I, s. 4-5

Śmierć postrzega Lompa jako wyzwolenie:

Niewolnicze pęta są tej ziemi boje,
Często śmierć je tylko zrywa.
Wichry, świsty, zdrada, fałsz i niepokoje 
Są, którymi człek dręczon bywa.

Dokonanie, Matthisson, I, s. 23-24

Średniowiecznej proweniencji -  choć czasem nie bez akcentów horacjańskich -  jest tu tak
że akcentowanie marności doczesnego świata i jego dóbr. Człowiek:

Jednak szczęśliwym się nie mieni,
Dokąd marność świata czuje.

Nadzieja żywota wiecznego, Gellert, I, s. 46-4716

Współbrzmi z tym poczucie nicości człowieka w obliczu Stwórcy. Pojawia się ono w Hym
nie (z Matthissona), zgodnie zresztą z tradycją tego gatunku:

Panie! cóżem jest przed Tobą? dopiero dzień żyję 
Tu na tym padole, gdzie się potokiem łez myję,
Ledwiem począł żyć, śmierć się ukazuje,
Grób otwiera, [...].

Hymn, Matthisson, I, s. 37-38

Marność rzeczy doczesnych i znikomość życia ludzkiego wynika tu m.in. z poczucia ich 
nietrwałości i nieuchronnej konieczności przemijania. I ten motyw wiedzie nas ku literaturze 
średniowiecznej i barokowej, choć oczywiście obecny był on także w przepełnionej horacjań- 
skimi ideałami poezji renesansowej. Tam jednak jego konsekwencją była dewiza carpe diem, 
zanurzenie się właśnie w owej doczesności, dające złudne wrażenie uwolnienia od nie
uchronności kaprysów Fortuny, choć i w epoce Odrodzenia owo poczucie przemijania nabie
rało czasem rysów elegijnych lub petrarkowskich, czy też -  jak w Trenach Kochanowskiego
-  wiązało się z tematyką śmierci, zwiastując początki baroku.

14 O metodzie translatorskiej J. Lompy zob. S. Wi l c z e k ,  Wiersze..., s. 34.
15 Friedrich M a t t h i s s o n  (1761-1831), poeta niemiecki, autor sentymentalnych wierszy i poematów, m.in. to

mu Gedichte (Wrocław 1787).
16 Christian Furchtegott G e l l e r t  (1715-1769), niemiecki pisarz, profesor Uniwersytetu w Lipsku, autor senty

mentalnych dramatów mieszczańskich i powieści, zbioru tłumaczonych na wiele języków bajek, a także pieśni reli
gijnych. Polskie tłumaczenia wielu jego utworów ukazały się już za życia autora.
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Refleksje na temat przemijania budzi widok przyrody:

W idok w iosny barw isty wnet pom inie,
Kto zaw czasu w ianeczka nie uwinie,
Próżne na potem  żale roni,
Co zbiegło, ju ż  tego nie zgoni.

Do przyjaciela,‘III, s. 8

Często pojawia się w tej poezji analogia pomiędzy przemijaniem w przyrodzie a ludzkim 
życiem. Wielokrotnie punktem wyjścia jest tu motyw zapomnianego grobu -  widomego zna
ku przemijania i niepamięci, dobitnie przekonującego o marności i nietrwałości wszelkich 
pozorów sławy, wielkości, znaczenia. W nim:

G iną  w  ciem nym  zapom nieniu 
Zwłoki choć wspaniałego,
N aw et pism o na kam ieniu 
K ryje imię jego.

Pieśń pogrzebowa, Matthisson, III, s. 3

Ale w wierszach tych -  wzorem średniowiecza i baroku -  świadomość przemijania docze
sności idzie w parze z poczuciem wieczności:

Prędko życie to pom inie,
Jak sny poranne.
Żyw ot nam  niestały zginie,
Jak sprzęty szklanne.
U m rzem y i pył nasz się rozsuje,
A  żyw ot now y się zgotuje.

Przyszłość, III, s. 6

Ta właśnie perspektywa wieczności sprawia, że analogia pomiędzy światem przyrody a ży
ciem ludzkim zamienia się w jednym z wierszy w antytezę. Dąb -  symbol trwania -  pozornie 
wydaje się wieczny w konfrontacji z krótkością życia człowieka i przemijaniem całych naro
dów. Ale przychodzi refleksja, że przecież:

Czas twój przyjdzie, zakończysz bytność twoję,
Pień twój tw ardy się też w niw ecz obróci;
C złow iek ale, przespaw szy noc swoję,
Z  prochu się do Stwórcy swego wróci.

Do dębu wysokiego, Fiillebom, III, s. 14-1517

Schemat zostaje odwrócony. Trwałość natury okazuje się pozorna, a człowiekowi -  pomi
mo kruchości jego życia -  przypada w udziale wieczność.

Zwróćmy uwagę na kolejną istotną cechę poezji Lompy, wiążącą ją  z literaturą staropolską
-  mianowicie silne nasycenie pierwiastkami dydaktyzmu. Temu celowi służą m.in. wszystkie 
owe wiersze o śmierci, grobach, przemijaniu -  jak w tekstach średniowiecznych i baroko
wych, ratunkiem jest tu myśl o wieczności, której perspektywa wyznaczać powinna bieg 
ludzkiego życia, stąd też wezwania i pouczenia o potrzebie życia cnotliwego i zgodnego 
z wolą Bożą:

Pełnienie tego, przez życie całe,
Co Ty chcesz, w ielki Boże i Panie!

17 Georg Gustaw F i i l l e b o r n  -  niemiecki poeta, tłumacz, zbieracz folkloru. Przekładał na język niemiecki wier
sze poetów polskich, m.in. Jana Kochanowskiego, Bartłomieja Zimorowica, Ignacego Krasickiego, Adama Narusze
wicza, Franciszka Karpińskiego.
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Sprawi mi po zgonie moim 
Miejsce w Królestwie Twoim.

Marność świata, III, s. 4

Charakterystyczne są przestrogi, których uzasadnieniem -  poprzez analogię -  staje się wi
dok przemian w przyrodzie:

Bracie! podobne są  wiośnie dni naszej młodości,
Dychamy radość, używamy
Rozkosz, któiymi częstuje czas ten niewinności,
A w  tym się do grobu zbliżamy.

Odmiana, III, s. 27

Dydaktyzm ujawnia się najczęściej w postaci skierowanych do czytelnika bezpośrednich 
pouczeń. Bardzo charakterystyczny jest pod tym względem wiersz Pięć zmysłów (III, 1-2), 
zawierający zbiór przestróg przed uleganiem pokusom, do których wiedzie każdy z owych 
zmysłów. Inną formą dydaktyzmu są natomiast -  przypominające swą zasadą renesansowe 
„zwierciadła” -  pozytywne wzory, którymi należy kierować się w życiu. To m.in. przykłady 
pobożności (Widok dziewczyny na modlitwie przestającej, Matthisson, I, s. 7), służby bliź
niemu (Na króla wspaniałomyślnego, Schiller, I, s. 8), czy wreszcie obraz idealnej żony i go
spodyni, która jest „stateczna, uprzejma, przyjemna i grzeczna” (Małżonka, dobra gospodyni, 
podług rozdz. XXXIprzyp. Salomona, I, s. 40-41). O dydaktycznym celu poezji pisze zresztą 
sam Lompa w wierszu Do polskiej Muzy.

Do cnoty chcę tkliwe serca pilnie wzniecać,
[...]
A potem niechaj myśli me wylecą 
W odległe gwiazdy, abym o wielkości 
Wiecznego Boga śpiewał, i piękności 
Natury, mymi wysławiał rymami,
Ukształcał dziatek serca piosneczkami.

Do polskiej Muzy, III, s. 34

Wspomniane wcześniej motywy śmierci, grobu, przemijania, marności rzeczy doczesnych 
posiadają wyraźnie średniowieczny rodowód, pojawiają się jednak w twórczości Lompy, jak 
się wydaje, raczej w ich barokowej wersji. Jednym z dowodów na to może być współobec- 
ność motywów stanowiących niejako przeciwieństwo wyżej wskazanych.

Wspomniana marność rzeczy doczesnych, wynikająca z ich przemijalności, nie oznacza 
bynajmniej, że są one pozbawione piękna i powabu -  nieprzypadkowo dydaktyzm wiersza 
Pięć zmysłów skierowany jest właśnie przeciwko grożącym im pokusom, którym zmysły 
ludzkie skłonne są łatwo ulec. Piękne pomimo swej ulotności są uroki natury, opiewane tu 
w poświęconych m.in. porom roku wierszach, które niezależnie od pojawiających się w nich 
zwykle dydaktycznych komentarzy przynoszą arkadyjskie wizje przyrody.

Sentymentalne w swej warstwie stylistycznej opisy natury nawiązują tu w istocie do całej 
bogatej tradycji staropolskiej poezji ziemiańskiej, stąd też nie powinny nas dziwić tak wyraź
ne nieraz aluzje do poezji Jana Kochanowskiego, obecne także w niektórych przekładach, jak 
w wierszu Zaproszenie do uciechy, przypominającym pieśń IX z księgi I Chcemy sobie być 
radzi... i pieśń XX z księgi I Miło szaleć... Podobne jak u poety czarnoleskiego łatwy do od
czytania jest ślad wzorów horacjańskich:

Przyjacielu, co się jutro stanie,
Nie pragnij tego dziś wiedzieć.
Cóż pomoże twe o przyszłość badanie?
Najlepiej spokojnie siedzieć,
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Co dzisiaj dzień przynosi,
Przyjm ij, przyim , co ci głosi.

[••■]
Ż adna przeszła  chw ila się nie wróci;
B ądź w ięc dzisiaj wesół, oddal trwogi.

Zaproszenie do uciechy, Gisecke, I, s. 2218

Nawiązania do poezji Kochanowskiego pojawiają się jeszcze wyraźniej w innych, orygi
nalnych wierszach Lompy, jak w tym, przypominającym pieśń II z księgi I Serce roście, pa
trząc na te czasy...:

Przyjacielu! N adeszły piękne czasy,
Już natura nabiera swej okrasy,
W szystko ju ż  stoi ożywione,
Już m uraw y w idać zielone.

Do przyjaciela, III, s. 8

Podobnie jest w wierszu mówiącym o przyrównywanej do wiosny przemijającej młodości, 
która -  tak jak w pieśni XIV z księgi I Patrzaj, ja k  śnieg po górach się bieli...-.

Gdy m inie, ju ż  się nie powróci.
Frasunek m u potym  wżdy nuci;

Koniec wiosny, III, s. 28

Nazwisko Kochanowskiego wspominane jest w wierszu nawiązującym do jego fraszki Na 
zdrowie (I, 51-52) oraz w utworze Zamek tęczyński (II, s. 24).

Powaby przyrody bywają przedstawiane przez Lompę i jako źródło poetyckiego natchnie
nia, i jako źródło rozkoszy i radości życia. Na wyznaczone już przez średniowiecze przeciw
stawienie wartości doczesnych, przemijających, a więc stanowiących w istocie nicość -  war
tościom wiecznym, nieprzemijającym, nakłada się tu barokowe poczucie konfliktu, sprzecz
ności między ową marnością rzeczy skazanych na przemijanie a ich nieodpartym urokiem 
kuszącego piękna. A więc i w nich tkwią pewne niezaprzeczalne wartości, które trudno było
by jednoznacznie zanegować i odrzucić żyjącemu wśród nich człowiekowi, dla którego drogi 
średniowiecznej ascezy nie są już bynajmniej rozwiązaniem. Życie ludzkie jest nieustannym 
wyborem wartości, ciągłą walką jaką staczać trzeba z pokusami poddania się urokom docze
sności, które wabią zmysły człowieka, każąc mu zapomnieć o prawdziwych wartościach 
wiecznego celu. Życie upływa w ciągłej walce i cierpieniach -  wszak już Mikołaj Sęp- 
-Szarzyński pisał w sonecie czwartym O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem 
i ciałem, iż

bojow anie byt nasz podniebny

-  a pokój przynosi dopiero śmierć i grobowy kamień, gdzie:

Serce sm utkiem  dręczone;
W alczące w  różnym  boju,
W tedy je s t uwolnione,
G dy zdrętw ieje w  pokoju.

Grób, Matthisson, I, s. 10-11

Człowiek:

Jednak szczęśliw ym  się nie mieni,
D okąd m arność św iata czuje.

G i s e c k e  -  właść. Johann Christian G i e s e c k e  (1759-1806), niemiecki poeta i publicysta epoki oświecenia.
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Nie masz dla niego pokoju,
Zawsze życie trawi w boju.

Nadzieja żywota wiecznego, Gellert, I, s. 45

Przywołanie tu poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego nie jest przypadkiem -  Lompa mógł 
znać jego twórczość, zważywszy, że egzemplarz dzieł autora Rytmów znajdował się np. 
w czytelni bytomskiej, o czym świadczy wspomniany już spis darów opublikowany 
w „Dzienniku Górnośląskim”.

Ciekawym przykładem tej barokowej dialektyki życia i śmierci, przemijania i wieczności, 
cierpienia i szczęścia, jest posługujący się wyraźnie barokową poetyką wierszy o śmierci 
utwór Życie największym jest darem nieba (Caroline Rudolphi)19:

Każdy żyć sobie pragnie na świecie,
Chce żyć i starzec, choć go śmierć gniecie.
W zdryga niemowlę, co ledwo ziewa,
Kiedy go w kolebce wiatr owiewa,
Smutno niewinne oczy zawiera 
Przy zgonie, bo niechętnie umiera.
Świadczy to samo głos żałośliwy 
Gołębia, gdy łupu jastrząb chciwy,
Za nim uderza; robak maleńki 
Gdy umiera, ból czuje i męki.

I, s. 25-27

Wewnętrzna antynomia kryjąca się w egzystencji człowieka pojawi się tu w retorycznym 
pytaniu:

Bytność nasza, cień tylko wieczności,
Czyliż nie daje nam przyjemności?

I, s. 27

Okazuje się więc, że ten wiersz -  wydawałoby się o marności i przemijaniu ludzkiego życia
-  w istocie jest jego pochwałą więcej -  wezwaniem do radości, cieszenia się każdą chwilą na 
wzór horacjański. Bo choć:

Nędze człowieka są  niezliczone,
W grobie być mogą tylko złożone,
Lecz daleko więcej uciech głosi 
Bóg, co dobroć wszędzie sw ą roznosi.
Przetoż nie trujmy życia goryczą,
Słodźmy go szczęśliwości słodyczą.
[...]
Życzmy pasterzowi ubogiemu,
Jako mocarzowi potężnemu,
Życzmy każdemu, by w swoim stanie 
Uciech zażywał, zgnębiał narzekanie.

I, s. 28

A przecież barokowa jest tu nie tylko stylistyka utworu i obsesyjny motyw śmierci -  to 
przecież także barokowy konceptyzm, skoro właśnie w ten sposób, niejako przewrotnie i nie
oczekiwanie dla czytelnika, myśl o śmierci przemienia się w pochwałę życia.

Równie mocno w staropolskich konwencjach literackich zakorzeniona jest twórczość 
wspomnianego wcześniej Antoniego Stabika, choć inne będą źródła inspiracji i odmienny

15 Caroline R u d o l p h i  (1754-1811), niemiecka poetka epoki oświecenia, autorka wierszy o treści dydaktycznej; 
pedagog.
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charakter jego utworów20. Rzeczą najważniejszą jest w nich odwoływanie się do epoki rene
sansu jako pewnego ideału zarówno w sensie językowo-stylistycznych i gatunkowych reali
zacji, jak i szerzej -  jako określonej postawy wobec świata i człowieka, wyraziście kontra
stującej ze średniowieczno-barokowym tonem poezji Lompy. Nie obsesja śmierci, ale radość 
życia jest przesłaniem większości utworów z tomu Żarty nieżarty, nawet jeśli mieszczą one 
w sobie pewną dozę dydaktyzmu, to są to raczej horacjańskie w swej treści pouczenia, jak 
żyć godnie i szczęśliwie, jak cieszyć się tym przemijającym światem doczesnym, który jest 
w swej istocie dobry, gdyż został stworzony przez Boga i oddany człowiekowi. Można także 
wskazać wyraźne związki niektórych utworów Stabika z poezją barokową ale w przeciwień
stwie do wierszy Lompy dochodzą w nich do głosu raczej elementy nurtu dworskiego, trak
tującego -  wzorem renesansu -  poezję jako przepojoną konceptyzmem grę, zabawę, przezna
czoną przede wszystkim dla kręgu przyjaciół. U autora tomu Żarty nieżarty widoczne są tak
że pewne tendencje oświeceniowe, np. w wyborze gatunków -  satyry, bajki -  jak i w dążeniu 
do żartu, zbliżającym go do postawy Ignacego Krasickiego, którego poezja była dla Stabika 
także jednym ze źródeł inspiracji21.

W poezji Lompy i Stabika dostrzec można oczywiście także współczesne im romantyczne 
konwencje literackie, jak też nieco wcześniejsze, klasycystyczne i sentymentalne. Jak już 
wspominaliśmy, obecność konwencji romantycznych ma tu jednak charakter powierzchowny 
i w gruncie rzeczy marginalny. Obydwaj poeci pomimo niewątpliwej znajomości współcze
snej literatury polskiej i niemieckiej -  właściwie je ignorowali. Co ciekawsze, u Lompy wier
sze młodzieńcze, zamieszczone w osobnym dziale tomu trzeciego, mają charakter wyraźnie 
sentymentalny, a jego późniejsza twórczość wyraźnie zwraca się ku wzorcom staropolskim22. 
Oznacza to więc świadomy wybór takiej właśnie tradycji, nie dający się wytłumaczyć tylko 
lekturą literatury staropolskiej czy też naturalną archaicznością śląskiej gwary. Można do
mniemywać, że chodziło o wybór takiej właśnie tradycji, która była utożsamiana z szacow
nymi, klasycznymi już wzorcami. Stąd też u Lompy wielokrotnie dochodzi do głosu kult Na
ruszewicza, bliskiego przecież tradycji barokowo-sarmackiej, a u Stabika -  zapatrzenie nie 
tylko w Kochanowskiego, ale i w klasy cysty czną poezję Krasickiego.

W otwierającym zbiór utworów Lompy wierszu Pytania i odpowiedzi za brak powodzenia 
swej poezji autor obwinia z jednej strony niemożność uzyskania mecenasa, z drugiej zaś -  
niedostateczne nasycenie swoich wierszy ornamentyką mitologiczną aluzjami, nazwami 
bóstw. Są to atuty, których -  zdaniem autora -  potrzeba, „abyś gminnie myśli twych nie tłu
maczył, by cię każdy za poetę mieć raczył” (I, s. 2). I choć wiersz ten ma charakter ironiczno- 
-żartobliwy, to przecież niejako w podtekście zdradza przekonanie Lompy, że właśnie owa 
wykpiwana maniera charakterystyczna dla literatury dawniejszych epok, aż po klasycyzm 
stanisławowski, jest wciąż obowiązującym elementem poezji i miarą jej oceny. A więc to 
właśnie owe dawne konwencje pozostają dla niego punktem odniesienia, a nie współczesne 
mu wzorce literatury romantycznej, które przyniosły zupełnie nowe kryteria wartościowa
nia utworów.

20 O poezji Antoniego Stabika piszę szerzej w oddzielnym studium (J. L y s z c z y n a ,  Antoniego Stabika „Żarty 
nieżarty”, „Śląskie Miscellanea”, t. 8, pod red. J. M a l i c k i e g o  i K. H e s k i  e j-Kw a ś n i e w i c z, Katowice 1995, 
s. 30-38).

Na związki poezji A. Stabika z twórczością I. Krasickiego zwracał uwagę W. O g r o d z i ń s k i ,  Dzieje piśmien
nictwa śląskiego, do druku przygotowali L. B r o ż e k  i Z. H i e r o w s k i ,  Katowice 1965, s. 122.

Dlatego też trudno zgodzić się z twierdzeniem, że Lompa „dopiero w późniejszym okresie działalności pisar
skiej zacieśni [...] związek ze współczesnym językiem ogólnonarodowym. Odbije się to wyraźnie na charakterze je
go twórczości”. (J. K o p e ć ,  Uwagi o języku Lompy, w: Ze studiów nad Lompą, pod red. T. G o s p o d a r k a ,  Wro
cław 1964, s. 76-97).
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Co ciekawe -  i u Lompy, i u Stabika mamy w zbiorach ich poezji do czynienia z pewnego 
rodzaju syntezą w której różne prądy i nurty tworzą harmonijną całość. Cała epoka staropol
ska, ale i nowsze tendencje, aż po owe powierzchowne oznaki konwencji romantycznych 
traktowane są tu jako jedna całościowa i wewnętrznie bezkonfliktowa tradycja. Inaczej mó
wiąc, mamy tu do czynienia z przedromantycznym pojmowaniem tworzenia literatury jako 
kontynuacji, wzbogacania dorobku poprzednich epok i naśladowania wzorów mistrzów.

I to chyba jest najważniejszy dowód poczucia łączności -  czy wręcz przynależności obu 
poetów -  do pojmowanej w sposób ciągły tradycji literatury staropolskiej. Jej wzorce były dla 
nich wciąż pewnym ideałem, do którego należało dążyć i z nim się mierzyć. Tym także moż
na chyba tłumaczyć dążenie do zacierania granicy pomiędzy utworami własnymi a przekła
dami, które w tomikach obydwu poetów nie są wydzielone w osobne rozdziały, lecz na rów
nych prawach komponują się w  całość tomów. To również można uznać za konsekwencję 
przyjęcia wyznawanych w poprzednich epokach zasad, głoszących piymat sposobu ujęcia tematu 
nad kwestią oryginalności utworu, którą na pierwszym miejscu postawi dopiero romantyzm. 
Wcześniej wszelkiego rodzaju swobodne przeróbki czy tłumaczenia z innych autorów bądź opra
cowania popularnych motywów traktowane były na równi z oryginalną twórczością.

Można więc postawić tezę, że w poezji polskiej na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku 
mamy do czynienia ze swoistym stanem przedłużonej żywotności konwencji literatury staro
polskiej, przyjmowanych jako wciąż aktualne i obowiązujące wzorce. Dopiero druga połowa 
stulecia przyniesie poezję czerpiącą inspirację z literatury romantycznej, co uwidoczni się 
zwłaszcza w twórczości Norberta Bonczyka i Konstantego Damrota, aby wreszcie na przeło
mie wieków zniwelować ów dystans czasowy dzielący literaturę śląską od literatury ogólno
polskiej, m.in. w modernistycznej już poezji Jana Nikodema Jaronia. Można więc powie
dzieć, że poeci śląscy w XIX wieku pokonują długą drogę, zmagając się z konwencjami ko
lejnych dawno minionych już prądów i epok, od średniowiecza, renesansu i baroku, poprzez 
prądy oświeceniowe aż po romantyzm, aby wreszcie włączyć się w żywe nurty rozwojowe 
literatury współczesnej.

S u m m a r y
Józef Lompa -  a continuator o f old polish literary conventions

In 1841-1843 three consecutive books of Collection o f  Poems by Józef Lompa were published in Opole and they 
might be recognized as the symbolic beginning of the revival of Polish poetry in Silesia. It is characteristic that they refer 
explicitly to Old Polish potry on the level of the language and style as well as introduced motives and conventions. The 
fascination of the Middle-Aged and Baroąue vision of the world and human life, eg.: constantly repeating motives o f a 
grave, death and passing away is striking. Other important feature which linka them with the poetry of the past centuries 
is their didacticism which shows in the instructions adressed to a reader. The romantic conventions contemporary with 
Lompa are of casual and prefunctory character. Referring to Old Polish literały traditions as a reąuired poetic standard is 
in Lompa’s case as well as in the case of the Reverend Antoni Stabik is a conscious choice and it allows to put forward 
the thesis on natural “prolonged vitality” o f these conyentions in Silesia in the early 19th century.
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H i s t o r y c z n e  p o e m a t y  J a n a  K u p c a  
j a k o  t e k s t y  s t y l i z o w a n e

Twórczość Jana Kupca -  poety chłopskiego z Łąki pod Pszczyną-jest w śląskim piśmien
nictwie zjawiskiem niezwykłym, bo wybiegającym zarówno tematyką jak i formą literacką 
poza funkcjonujące w drugiej połowie XIX w. motywy, przede wszystkim zaś wolna jest od 
treści dydaktycznych i moralizatorskich, typowych dla działalności literackiej na Górnym 
Śląsku w omawianym okresie. Debiut Kupca przypada na rok 1876 -  a był to okres rozkwitu 
piśmiennictwa w tym regionie ściśle związany z szerszym procesem odrodzenia narodowego. 
Mimo że poeta ten pozostawił po sobie bardzo bogatą spuściznę literacką i etnograficzną, po
zostaje najmniej znanym autorem z wszystkich wybitnych pisarzy górnośląskich1. Wynika to 
prawdopodobnie z faktu, że Kupiec żył i tworzył na uboczu -  z dala od większych centrów 
życia kulturalnego na Górnym Śląsku przełomu XIX i XX w.

Utrzymując się z pracy na roli oraz etatu śpiewaka kościelnego w rodzinnej wsi, uprawiał 
jednocześnie twórczość literacką a także zajmował się zbieraniem pieśni ludowych i kościel
nych, legend i bajek śląskich, które drukował w poznańskim tygodniku „Oświata”2. Działalność 
etnograficzna Kupca przyniosła mu najwięcej rozgłosu -  Powieści i bajki śląskie, które ukazały 
się w Poznaniu w latach 1893-1894, są jedynym jego dziełem wydanym w postaci książki. 
Ciekawsze pod względem artystycznym utwory poetyckie pozostały rozproszone w czasopi
smach poznańskich i śląskich, natomiast najdojrzalsze artystycznie poematy epickie nie docze
kały się publikacji, z wyjątkiem drukowanego w „Górnoślązaku” Sejmiku w Jassach. Publikacja 
tajest jednak dość niekorzystna dla dzieła Kupca, ponieważ obszerny poemat został podzielony 
na kilkadziesiąt drobnych odcinków, które ukazywały się w nieregularnych odstępach. Takie 
rozczłonkowanie tekstu zaciera obraz całości i nie sprzyja właściwemu odbiorowi utworu.

Jak większość górnośląskich pisarzy ludowych był Kupiec samoukiem. Podstawową wie
dzę z zakresu literatury polskiej wyniósł ze szkoły elementarnej w Łące. Nie mając wsparcia 
w żadnej z organizacji kulturalno-oświatowych działających wówczas w dużych ośrodkach 
miejskich, był zdany na własne siły. Uczył się historii i literatury polskiej przede wszystkim 
z książek dla ludu oraz z czasopism wielkopolskich i śląskich, czytając jednocześnie najwy
bitniejszych poetów polskich, zwłaszcza romantycznych. Mimo kłopotów materialnych udało 
mu się zgromadzić pokaźny księgozbiór obejmujący ponad 600 pozycji. Nieustanna lektura 
sprzyjała rozwojowi talentu pisarskiego Kupca, stając się bodźcem do próbowania sił w twór
czości literackiej. Wpływy czytanych utworów są w jego tekstach widoczne, zarówno w za
kresie pomysłów fabularnych, jak i rozwiązań konstrukcyjnych3.

Na tle piśmiennictwa śląskiego przełomu XIX i XX w. utwory Kupca, szczególnie jego po
ematy, zaskakują dojrzałym podejściem do tematyki historycznej. Jako jeden z nielicznych

1 Por. W. O g r o d z i ń s k i ,  Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1965, s. 197.
Dane biograficzne podaję za: W. O g r o d z i ń s k i ,  Dzieje..., s. 197-201; W. N a w r o c k i ,  Jan Kupiec -  poeta 

z Łąki, Katowice 1963.
3 W. N a w r o c k i ,  Jan Kupiec..., s. 28.
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pisarzy ludowych wychodzi Kupiec poza tematyką śląską odwołując się najczęściej do wy
darzeń poprzedzających rozbiory Polski. Wokół problemów natury historiozoficznej rozgry
wają się dwa jego poematy -  Sejmik w Jassach oraz Historia baranów. Historycy literatury 
w tym pominięciu wątków regionalnych dopatrują się wyższej świadomości poetyckiej autora
i pewności własnego talentu4. Dopiero ostatnie z pokaźnych dzieł epickich Kupca -  Cyganka
-  sielanka wzorowana na Wiesławie Brodzińskiego przedstawia wyidealizowany obraz życia 
ludu górnośląskiego. Wykorzystuje pisarz w tym utworze swoje doświadczenia etnograficzne, 
wplatając liczne pieśni obrzędowe i weselne, gawędy i opowiadania, a także opisy strojów
i obyczajów śląskich.

Pod względem językowym odzwierciedlają utwory Kupca tendencje typowe dla śląskiego 
piśmiennictwa z tego czasu, to znaczy są pisane polszczyzną literacką. Unikanie gwary, 
a więc języka codziennej komunikacji na Górnym Śląsku, było podstawowym założeniem 
działalności literackiej w tym regionie w czasie odrodzenia narodowego. Była to reakcja na 
argumenty propagandy pruskiej, która negowała przynależność Ślązaków do narodu polskie
go przez fakt, że nie posługują się oni polszczyzną literacką lecz gwarą określaną pejoratyw
nie nacechowanym terminem wasserpołnisch. Wszelka działalność piśmiennicza na Śląsku 
jest więc w tym czasie pozbawiona znamion dialektu. Nawet utwory przedstawiające śląską 
obyczajowość nie wykorzystują gwary jako tworzywa literackiego, chociaż pewne nieuświa
domione przez pisarzy ludowych elementy gwarowe sporadycznie się do ich tekstów przedo
stawały5.

Na tle tych tendencji zbiory folklorystyczne Kupca przedstawiają się dość typowo. Nie mo
że dziwić fakt, że Powieści i bajki śląskie napisał autor polszczyzną literacką gdyż nie są one 
wiernym odbiciem funkcjonujących na Śląsku podań i baśni, ale stanowią przetworzoną już 
przez pisarza kreację artystyczną. Podobną funkcję pełnią też licznie występujące w Cygance 
śląskie pieśni weselne i obrzędowe. Inaczej natomiast przedstawia się tworzywo językowe 
najwybitniejszych utworów Kupca -  poematów historycznych, w których posłużył się trudną 
techniką stylizacji.

Dwa obszerne dzieła epickie odnoszące się do wydarzeń historycznych z końca XVIII stu
lecia są świadectwem dużej świadomości językowej chłopskiego poety. Częściowa archaiza- 
cja obu tekstów dowodzi oczytania autora w polskiej literaturze XVII i XVIII w., a bogaty za
sób form adresatywnych wykorzystanych w bezpośredniej komunikacji bohaterów poematów 
świadczy o znajomości kultury i obyczajowości szlacheckiej.

Wyraźne odniesienia do szlacheckiego sposobu porozumiewania się pełnią w każdym 
z utworów inną funkcję. W opublikowanym pod pseudonimem „Topór z pszczyńskich lasów” 
Sejmiku w Jassach, który jest w zasadzie wierszowanym dramatem opisującym historyczne 
wydarzenie poprzedzające konfederację targowicką szlacheckie zwroty adresatywne wzmac
niają realizm utworu. Podstawowy składnik staropolskiej grzeczności, realizujący zasadę 
równości i solidarności środowiska polskiej szlachty6, znajduje odbicie w stosowaniu zwro
tów podkreślających ideę braterstwa. Realia ostatniego polskiego sejmiku doskonale od
zwierciedlają formy adresatywne: Mości Panowie bracia! (S, 143)7, Raczcie, panowie bracia, 
posłuchać cierpliwie (S, 126), Jaśnie Wielmożni Bracia, wielce miłościwi! (S, 121), Mości

4 Zob. tamże, s. 35.
5 Zob. M. S i u c i a k, Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922, Katowice 1998, s. 98-107.
6 Zob. M. W oj t ak,  Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej, w: Język a kultura, t. 6: Polska etykieta 

językowa, red. J. A n u s i e w i c z, M. M a r c j a n i k. Wrocław 1992, s. 33-40.
7 Cytaty podaję na podstawie: J. K u p i e c  (pseud. Topór z pszczyńskich lasów), Sejmik w Jassach, „Górnoślą

zak” 1904, nr 118-158. W nawiasie litera „S” oznacza Sejmik w Jassach, liczba -  numer pisma, w którym tekst zo
stał opublikowany.
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hetmanie! Mój panie bracie! (S, 153). Chociaż Sejmik w Jassach nie jest utworem w pełni re
alistycznym, gdyż poeta -  wzorując się na Weselu Wyspiańskiego8 -  wplata w akcję dramatu 
plan fantastyczny, wprowadzając duchy postaci historycznych, występuje w nim sporo ar
chaicznych elementów językowych, charakterystycznych dla polszczyzny XVIII, a niejedno
krotnie nawet XVII wieku.

Dość dowolnie wykorzystuje poeta cechy polszczyzny obu stuleci, co często jest umoty
wowane względami wersyfikacyjnymi. Wyraźnie XVII-wieczną proweniencję mają przykła
dy: W i l c y  jagnię by im w z i ę l i  (S, 135)9, To w s w o j e  n i e w o l n i k i  nas wszystkich 
obróci; bije T u r k i  (S, 130)10. Typowe natomiast dla języka XVIII stulecia są formy M. Im 
rzeczowników męskoosobowych": F i l  is t y n y  rady mu nie dali (S, 135), ż y d y  b y ł y  
w tej niewoli (S, 137). Zdarza się, że poeta wprowadza archaizmy fleksyjne dla potrzeb rymu, np.:

Jak wam wiadomo nasze przeciwniki 
M ająwym owne i ostre języki.

S, 129

W związku z tym, że Kupiec przestrzega w swoim utworze rygorów 13-zgłoskowca, często 
stosuje stare formy czasownikowe (1. os. Im. czasu teraźniejszego i przyszłego prostego) typu 
będziem (S, 131, 132, 137), zobaczym (S, 126), poniżym, ubliżym (S, 131), które -  dzięki te
mu, że są krótsze o jedną sylabę -  pozwalają zachować porządek wersyfikacyjny, a z drugiej 
strony są wykładnikiem archaizacji12. Metryczną motywację stosowania form krótszych do
skonale ilustruje przykład:

Teraz obróćmy oczy na tę ziemię niską:
Jakież na niej zobaczym różne widowisko.

S, 126

Sejmik w Jassach uważany za najdoskonalsze artystycznie dzieło J. Kupca13, został poprze
dzony poematem Historia baranów. Powstały prawdopodobnie na początku XX w. alego
ryczny utwór, rozpatrujący w szerszej perspektywie przyczyny rozbiorów Polski, jest jednym 
z nielicznych w polskiej literaturze przykładów epopei zwierzęcej14. Ten bardzo obszerny po
emat (rękopis obejmuje 299 stron) nie został ukończony przez autora, w związku z czym nie 
doczekał się druku, chociaż pewne próby były chyba podejmowane, skoro rękopis zachował 
się w redakcji „Górnoślązaka”15. Wzorując się na utworze Goethego Lis Przechera16, stwo
rzył Kupiec alegoryczną wizję społeczeństwa baranów, żyjącego w kraju pięknym i bogatym, 
ale w otoczeniu drapieżnych sąsiadów -  wilków, niedźwiedzi, lampartów i lisów. Wewnętrz
na niezgoda oraz naiwność w przyjmowaniu argumentacji podstępnego lisa Mykity prowadzą 
do upadku baraniego państwa i rozgrabienia przez sąsiadów. Chociaż symbolika postaci zwie

8 Por. W. N a w r o c k i ,  Jan Kupiec..., s. 42.
9 Od XVIII w. obowiązywały już formy niemęskoosobowe wilki wzięły. Por. Z. K l e m e n s i e w i c z ,  T. L e h r -  

- S p ł a w i ń s k i ,  S. U r b a ń c z y k ,  Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1981, s. 277. Wszystkie 
podkreślenia w cytowanych tekstach moje -  M. S.

10 Od XVIII stulecia rzeczowniki męskoosobowe przyjmowały w bierniku formy dopełniacza -  bije Turków. Zob. 
W. R z e p k a ,  Dopełniacz w funkcji biernika męskich form osobowych w liczbie mnogiej w polszczyźnie XVII w., 
Wrocław 1975.

11 Por. H. T u r s k a ,  Mianownik l.mn. typu chłopy, draby w języku ogólnopolskim.,Język Polski”, 1953, z. 3,s. 129-155.
12 Formy te funkcjonowały w języku ogólnym -  w ograniczonym zakresie -  do połowy XIX w. Zob. 

W. Ś m i e c h ,  Rozwój form  czasu teraźniejszego czasownika w języku polskim, Łódź 1967, s. 163.
13 Por. W. N a w r o c k i ,  Jan Kupiec..., s. 42.
14 Por. W. O g r o d z i ń s k i , Dzieje..., s. 199.
13 Zob. tamże, s. 200.
16 Por. W. N a w r o c k i ,  Jan Kupiec..., s. 37.
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rzęcych oraz ogólna wymowa utworu jest bardzo wyrazista, wielość wątków powoduje, że 
nie zawsze alegoria jest czytelna. Świadczy o tym fakt, że Historia baranów spotkała się 
z różnorodną interpretacją badaczy twórczości Kupca17. Pierwsze duże dzieło epickie poety 
wykazuje też pewne braki kompozycyjne, sprawiające, że akcja poematu jest nadmiernie po
wikłana, pewne wątki niedokończone, a sam utwór zbyt rozwlekły. Autor nie radzi też sobie 
z konstruowaniem partii dialogowych i indywidualizowaniem języka postaci.

Niewątpliwą zasługą poety chłopskiego z Łąki jest ujęcie skomplikowanej problematyki hi
storiozoficznej w ramach epopei zwierzęcej, napisanej dość regularnym 11-zgłoskowcem. 
Alegoryczne odczytanie utworu umożliwia język, wykorzystujący -  jeszcze bardziej niż Sej
mik w Jassach -  elementy polszczyzny XVIII w. Wyraziste aluzje do sejmów szlacheckich 
wzmacniane są zwrotami adresatywnymi, np.18: Panowie bracia! (H, 225), Zacni obory tej 
obywatele! (H, 225), Wspomnijcie waszmoście! (H, 258). Zgodnie z zasadami etykiety staro
polskiej zwraca się lis do baranów: Mości panowie! (H, 174, 177), Wielmożni panowie! 
(H, 143), do niedźwiedzi: Raczcie posłuchać wielmożne asany (H, 197). Także w bezpośred
nich zwrotach do poszczególnych postaci obowiązuje model grzeczności zaczerpnięty z oby
czajowości szlacheckiej19, np. lis do niedźwiedzia zwraca się Wielmożny Boruto! (H, 101), 
Cóż to, miłościwy panie! (H, 205), Słuchaj uważnie, mości Dobrodzieju! (H, 215), do rysia 
przemawia Jeszcze więcej dla waszeci dobregom uczynił (H, 185), do barana -  Mości bara
nie! (H, 44). Między członkami tej samej klasy społecznej używane są zwroty podkreślające 
zasadę równości i braterstwa, np. Bracie. Chcę pomówić z waścią (H, 258). Przytoczone for
my adresatywne charakterystyczne dla polskiej kultury szlacheckiej obowiązują w całej zwie
rzęcej epopei.

Atmosferę sejmików szlacheckich oddają też apele skierowane do skłóconych baranów 
przez jednego z przedstawicieli tej społeczności:

Panowie bracia! Nie dla czczej zabawy 
My się tu zeszli, lecz by pilne sprawy 
1 nader ważne rozumnie omówić.

H, 225

Wyraźną aluzją do sejmików szlacheckich jest też liberum veto zgłoszone przez jednego 
z baranich awanturników. Realia Rzeczypospolitej szlacheckiej oddają też nazwy urzędów
i funkcji pełnionych przez bohaterów zwierzęcych, np.:

Więc uwiadomcie wasze senatory 
że poseł czeka przybyły z obory.

H, 276

W Historii baranów przeprowadził poeta bardziej dogłębną archaizację niż w Sejmiku 
w Jassach, co wiąże się prawdopodobnie z faktem, że właściwe odczytanie alegorii było 
w dużej mierze uwarunkowane czynnikami językowymi. Funkcję stylizacyjną pełnią niewąt
pliwie stare imiesłowy -  rozciągniony20 (H, 46), uwolnion21 (H, 51), zmożon, uwiązan 
(H, 193), uniesion (H, 274), ostrzeżon (H, 216), obdarzon (H, 196). Bardzo częste wykorzy

17 Różne próby interpretacyjne przedstawia W. N a w r o c k i .  Zob. W. N a w r o c k i ,  Jan Kupiec..., s. 39-40.
18 Przykłady podaję na podstawie rękopisu: J. K u p i e c ,  Historia baranów, Biblioteka Śląska w Katowicach. 

W nawiasie litera „H” oznacza Historią baranów, liczba -  numer strony rękopisu.
19 Por. M. W o j t a k, Wybrane elementy..., s. 35-36.
20 Czasowniki z przyrostkiem -ną  -  tworzyły imiesłowy bierne za pomocą morfemu -on jeszcze w XVIII w., na

tomiast od XIX stulecia przyjmują morfem -ęt. Por. I. B a j e r o w a, Polski język ogólny X IX  wieku. Stan i ewolucja, 
t. 2, Fleksja. Katowice 1992, s. 188.

21 Formy niezłożonej odmiany przymiotników i imiesłowów biernych należały już w XIX w. do osobliwości. Por. 
tamże, s. 127-129.
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stywanie przez Kupca archaicznych form odmiany niezłożonej imiesłowów biernych umotywo
wane jest względami metrycznymi -  ułatwiało poecie zachowanie rygorów 11-zgłoskowca, np.:

A ja  uwolnion, skaczę w oney chwili 
Żeby mnie ani charty nie zgonili.

H, 51

Nierzadko stosuje poeta dawne formy odmiany czasowników, np.: uciecze (H, 166), bieży 
(H, 37), dawają (H, 34), stawają (H, 171, 244), stawa (H, 245). W niektórych przypadkach 
starszy wariant jest rymotwórczy, np.:

I wnet się robi coraz większa wrzawa,
Bo i przeciwnik samotny nie stawa.

H, 245

Najczęściej używanym -  także z powodów metrycznych -  elementem polszczyzny XVII w. 
są formy 1. os. Im. czasu teraźniejszego i przyszłego prostego, np.: będziem (H, 19, 24), mu- 
sim (H, 66), potańcujem sobie (H, 73), odpędzim, pośpieszym (H, 76), uderzym (H, 139), 
stoim (H, 258), znikniem (H, 267), pomyślim (H, 281).

Z niezwykłą konsekwencją stosuje Kupiec dawną końcówkę biernika lp. r. żeńskiego zaim
ków dzierżawczych22, np.: lis swojępogładził czuprynę (H, 43), głowę swoję skłonił (H, 111), 
dalej ciągnął swoję mowę (H, 232), naszę swobodę przywróci (H, 267), przez mowę moję 
(H, 61). Charakterystyczne dla polszczyzny XVII w. jest też używanie leksemu on w funkcji 
zaimka wskazującego, np.: po onym wietrze nadciagnie burza (H, 102), wnet odbiegną od 
onej biesiady (H, 122), było dobrze mi z oną pokutą (H, 175), został w onej grozie (H, 180), 
po onej walce (H, 224). Zaimek ten jest stosowany przez poetę także w funkcji rzeczownej, 
np.: zdradliwe przeciw onym snując plany (H, 271). Elementem archaizacji są też formy bier
nika zaimka zwrotnego w wyrażeniach przyimkowych, np.: 1 wraz z wilkami rysie na się sko
czą (H, 140), gniewni na się (H, 244).

Dość często wykorzystuje poeta w celach stylizacyjnych dawne końcówki rzeczownikowe 
typu projekta, afekta (H, 61)23 oraz zanikające już w XVII w. formy narzędnika lm., np. 
z wielkiemi kwiki (H, 4), z mniejszemi zwierzęty (H, 99), pochlebnemi słowy (H, 274), śpiesz- 
nemi kroki dążył (H, 275). Ten archaiczny wariant narzędnika lm. -  często stosowany dla po
trzeby rymu -  obejmuje w utworze Kupca także nie występujące w starszej polszczyźnie uży
cia w rodzaju żeńskim, np.:

A idą wszyscy z zwieszonemi głowy 
Bo swojej kadzi ani do połowy 
Nie napełnili.

H, 167.

Najbardziej typową cechą polszczyzny XVII-wiecznej są w omawianym poemacie formy 
Mianownika lm. rzeczowników męskozwierzęcych24, np.: wilcy sami (H, 42), zwierze naj
szczersi (H, 44), ci z baranów (H, 75), wilcy w nasze wstępowali progi (H, 75). Kiedy brakuje 
poecie jednej sylaby do regularnego 11-zgłoskowca, stosuje w odniesieniu do tego samego 
rzeczownika dłuższą końcówkę -owie, np.: Dają nam sukurs wilkowie -  krewniacy (H, 54), 
Ale wilkowie nie tknęli potrawy (H, 88). Używanie XVII-wiecznych form w odniesieniu do

22 Mniej więcej do końca XVII w. zaimki miękkotematowe miały regularną końcówkę -ę, która w ciągu XVIII i XIX w. 
była wypierana przez przymiotnikowe -ą, które staje się normą w 2. poi. XIX w. Por. I. B a j e r o w a, Polski..., s. 138.

23 Według I. B aj e r o  w e j końcówka -a Mianownika i Biernika lm męskich rzeczowników zapożyczonych zani
ka pod koniec XIX w. Zob. tamże, s. 43.

24 Od połowy XVIII w. jest już ukształtowany rodzaj męskoosobowy i formy tego typu są archaizmami. Por. 
I. B a j e r o w a, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław 1964, s. 117-118.
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zwierząt najczęściej nie jest jednak wymuszone względami wersyfikacyjnymi, a raczej pełni 
funkcję personifikującąi podkreśla alegoryczną wymowę utworu. Personifikacji sprzyjają też 
męskoosobowe formy czasowników, np.:

Dziwno im było, gdy wilcy odeszli, 
a barany się znowu razem zeszli.

H, 94

Tam, gdzie poeta opisuje typowe zachowania zwierzęce, posługuje się konstrukcjami nie- 
męskoosobowymi, np.:

Bowiem barany taki zwyczaj miały:
Jak skubać trawę, to wszystkie skubały.
A jeżeli beczeć, to wszystkie beczały.

H, 9

Typowym elementem XVII-wiecznej polszczyzny są w epopei Kupca końcówki Biernika 
lm. rzeczowników męskich osobowych, identyczne z formami męskozwierzęcymi: Umyślił 
dalsze odwiedzić sąsiady (H, 179), Więc uwiadomcie wasze senatory (H, 176), Widząc niedź
wiedzie, dawne sojuszniki (H, 134).

Prawie w ogóle nie wykorzystuje poeta do archaizacji elementów leksykalnych. Spora
dycznie możemy spotkać staropolskie wyrazy, takie jak o p o w i a d a c z  został nagrodzony 
(H, 298), w n i j ś c i e  ‘wejście’ (H, 249), każdy bezkarnie może w n i j ś ć  w naszą owczarnią 
(H, 37). Kolorytu dawnego dodają też żeńskie rzeczowniki zapożyczone zakończone na -yja, 
-ija2S, np.: Bestyja (H, 207), kuracya (H, 153), symaptyję czują (H, 277). Ponieważ są one 
wydłużone o jedną sylabę, poeta wykorzystuje je ze względów metrycznych, a także do skon
struowania rymu, np.:

Podniósł łeb w górę i ryknął: „Bestyja!”
Ty, co się wślizgasz wszędy jako żm ija

H, 207.

W obydwu poematach Kupca uderza znikoma liczba elementów gwarowych. Z niesamo
witą konsekwencją poeta, mający za sobą edukację w wiejskiej szkole elementarnej, na co 
dzień posługujący się gwarą, unikał wszelkich właściwości swojej mowy, które były nace
chowane dialektalnie. Wynika to oczywiście z sytuacji całego piśmiennictwa śląskiego 
w okresie odrodzenia narodowego, jak i z ambicji poety, aby stworzyć dzieła o zasięgu ogól
nopolskim. Śląskie pochodzenie Kupca ujawnia się najbardziej w wyrażeniach syntaktycz- 
nych, w których stosuje on nieuzasadnione fonetycznie przyimki rozszerzone26, np.: we mły
nie (S, 138), we wieczór (S, 141), ze żydem (S, 143), we miodzie (H, 128), we waszej oborze 
(H, 177), we walce (H, 230), ciężar znaczny zrzucił ze siebie (H, 201). Gwarową prowenien
cję mają także formy czasu przeszłego z opuszczoną końcówką osobową, której funkcję pełni 
zaimek, np.: My się tu zebrali (S, 121), A toć my już tu wieki przesiedzieli (H, 16), Choć my 
się dawniej społem i czubili, ale jak  my się szczerze pogodzili (H, 283), my się tu zeszli 
(H, 225), Choć ja  z panami nigdy nie pijała (S, 134).

Zupełnie wyjątkowo stosuje Kupiec gwarowe końcówki rzeczownikowe i to tylko wów
czas, gdy pomagają mu zachować metrum 11-zgłoskowe, np.:

25 W ciągu XIX stulecia nastąpiła (zapoczątkowana w poprzednim wieku) redukcja samogłoski y, i, co jednocze
śnie spowodowało skrócenie omawianych ieksemów zapożyczonych o jedną sylabę. Por. I. B a j  e r o w a, Polski ję 
zyk ogólny X IX  wieku. Stan i ewolucja, 1.1: Ortografia, fonologia z fonetyką, morfonologia, Katowice 1986, s. 90-94.

26 Por. S. B ąk, Mowa polska na Śląsku, Wrocław 1974, s. 46.
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Daj w aszeć psu sadła, M yszkę K o t o w  i,
H, 49

I łzy radości z  ó c z  m u się puściły
H, 269.

Czasem gwarowa końcówka jest zarazem XVII-wiecznym archaizmem. Wiąże się to z pe- 
ryferycznym charakterem dialektu śląskiego, który przechowuje starsze formy fleksyjne, 
podczas gdy język ogólny przeprowadza istotne przemiany systemowe. Przykładem archa
izmu peryferycznego jest forma Dopełniacza Ip. rzeczowników żeńskich miękkotematowych, 
wyzyskana przez Kupca dla potrzeby rymu, np.:

Precz um ykajcie rabusie z o w c z a r n i e
Borutę przestrach ogrom ny ogarnie.

H, 135

Marginalnie też pojawiają się w Historii baranów dialektyzmy leksykalne, np.: Pomyślijcie 
ino  (H, 229), Zaraz bez o d w ł o k i  pod oba lisa uchwycili boki (H, 205), Lecz n ie  d z i 
w o t a  (H, 202), Pytania różne zadawając przy tem: Na przykład: j e ż l i  jada z apetytem 
(H, 210). Nawet wprowadzając bohatera chłopskiego w Sejmiku w Jassach Kupiec unika 
gwaryzmów, a jedynymi leksemami indywidualizującymi wypowiedź wieśniaka jest śląskie 
określenie ludkowie nasi (S, 138) i zawołanie kmotereczku (S, 138).

Analiza językowa obu utworów pokazuje, że poeta chłopski z Łąki osiągnął swój cel. Nie 
dość, że posłużył się polszczyzną ogólną pozbawioną wyrazistszych cech dialektalnych, to 
jeszcze udało mu się sprostać trudnym wymogom archaizacji. Opisując wydarzenia z końca 
XVIII w., wprowadza elementy dawnej polszczyzny, ale -  co charakterystyczne -  częściej 
korzysta z zasobów języka XVII stulecia. Niejednokrotnie używa takich form fleksyjnych, 
które już w XVIII w. nie występowały. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że wzorcem styli- 
zacyjnym były dla Kupca utwory literackie z XVII w. Może nawet wzorował się na Trylogii 
Henryka Sienkiewicza, w której archaizacja wypowiedzi bohaterów powstała w oparciu
o XVII-wieczne Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska.

Znikomość elementów gwarowych w obu utworach świadczy o tym, że Kupiec najlepiej 
spośród górnośląskich pisarzy tego okresu opanował polszczyznę literacką, chociaż tworzył 
w izolacji od głównego nurtu kulturalnego i piśmienniczego w tym regionie. Pomimo pew
nych niedostatków kompozycyjnych stworzył dzieła wybijające się na tle twórczości śląskich 
autorów ludowych.

Izolacja Kupca, którego utwory znacznie przewyższają pod względem artystycznym twór
czość bardzo cenionego na Śląsku poety ludowego -  Juliusza Ligonia, wynika prawdopodob
nie z faktu, że podejmując trudną problematykę historiozoficzną odwoływał się do obyczajo
wości szlacheckiej zupełnie nieznanej na Górnym Śląsku, a także sięgał do niepopularnego 
okresu upadku Rzeczypospolitej. Z żywszym odbiorem wśród czytelników śląskich spotykały 
się opisywane przez J. Ligonia chwile triumfu27. Poza tym największą popularnością w okre
sie odrodzenia narodowego na Śląsku cieszyły się powieści i dramaty osadzone w śląskich 
realiach, przedstawiające bohaterów, z którymi czytelnik lub widz teatralny mógł się identy
fikować. Niemałą rolę odgrywał też w popularnej twórczości ludowej element ludyczny. Po
dejmując skomplikowaną problematykę historyczną i wzorując się na wybitnych pisarzach 
polskich i obcych, świadomie chyba odżegnywał się Kupiec od nurtu literatury popularnej -  
dydaktycznej i rozrywkowej zarazem.

To, że nie zaistniał Kupiec w szerszej świadomości Ślązaków (tak jak zaistnieli Juliusz Li- 
goń czy Karol Miarka) wynika prawdopodobnie z faktu, że nie był typem poety -  publicysty,

' 7 Por. W. O g r o d z i ń s k i ,  Dzieje..., s. 201.
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nie zabierał głosu na temat bieżących wydarzeń. Trudności z opublikowaniem poematów hi
storycznych Kupca świadczą o tym, że nie było w tym czasie na Górnym Śląsku zapotrzebo
wania na literaturę opisującą odległe dzieje Polski szlacheckiej. Zarówno tematyka historycz
na, jak i forma poematu nie wytrzymywały konkurencji z twórczością rodzimą -  ludową 
oscylującą wokół bieżących problemów obrony śląskich wartości przed germanizacją.

Żałować należy, że ten utalentowany poeta pozostaje twórcą nieznanym, chociaż talentem 
literackim i językowym, a także szeroką perspektywą spojrzenia na sprawy narodowe prze
wyższa wielu uznawanych pisarzy górnośląskich. Być może nadszedł czas dyskusji naukowej 
nad twórczością Jana Kupca -  poety wybijającego się tematyką utworów, formą oraz języ
kiem na tle całego śląskiego piśmiennictwa przełomu XIX i XX wieku.

S u m m a r y  
Historical Poems by Jan Kupiec as Stylized Texts

Two poems by Jan Kupiec -  Regional Council in Jassy and History o f  Rams are the subject o f analysis in this pa- 
per. They refer to historie events in the late 18th century. Because o f the distant time view as well as an allegorical 
character o f the latter work, the Silesian poet imitated the archaic faithfully, making use of numerous elements o f the 
Polish language of the 17th and 18th century. The realia o f pre-partition Poland in the discussed poems reflects dis- 
tinct links to the gentry culture, first of all, forms of address, courtesy titles and polite phrases have worked out the 
Sarmatian model of the language code. Kupiec frequently makes use of old inflected forms for the stylization, less 
often he uses lexikal archaisms.

The broad scope of use o f obsolete inflected forms is often justified with regard to versification. Since the poet 
constantly observes the strikness o f 13- and 11 -syllabic verse, skilfully taking adventage of variations o f Polish in- 
flextion, using shoter or longer forms in relation to the requirements of rhyme and metrical order.

The language and style o f discussed poems show the perfect command of the literary Polish language by Silesian 
poet as well as the mastery of difficult art o f stylization which reąuires the extensive reading of the literature of the 
past epochs.
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A f o r y z m y  i s e n t e n c j e  J ó z e f a  E i c h e n d o r f f a

Największy śląski poeta romantyczny, baron Joseph von Eichendorff, zwany „ostatnim ry
cerzem romantyzmu” -  że też śląscy pisarze zawsze muszą być uważani za epigonów literatu
ry niemieckiej lub polskiej! -  popularność swą zawdzięcza przede wszystkim śpiewności po
ezji, swoiście ludowej proweniencji swej twórczości. Nic dziwnego, że dzięki tzw. sprzężeniu 
zwrotnemu, właśnie wiersze barona w postaci anonimowych pieśni zdobyły serca ludu. Jeśli 
rzeczywiście na podstawie wierszy poety z Łubowic powstało aż 5000 kompozycji muzycz
nych, głównie pieśni -  a nie ma powodów w to wątpić -  to Eichendorff" powinien się był od 
dawna znaleźć w księdze rekordów Guinessa.

Aczkolwiek pod względem ilości „skrzydlatych słów”, czyli obiegowych cytatów, nie może 
się nasz poeta równać z Goethem czy Schillerem, to jednak właśnie początkowe słowa wielu 
jego pieśni -  zwłaszcza wędrownych -  pojawiają się niemal w każdej antologii cytatów.

Oto kilka przykładów:

In einem kuhlen Grunde,
Da geht ein Miihlenrad.

Das zerbrochene Ringelein

O Taler weit, o Hohen,
O schóner, gruner W ald...

Abschied

Wer hat dich, du schoner Wald,
Aufgebaut so hoch da droben?

Der Jager Abschied

Laue Luft kommt blau geflossen,
Friihling, Friihling soli es sein!

Frische Fahrt.

W okresie kryzysu gospodarczego Ernst Busch śpiewał trawestację:

Wer hat dich, du armer Mann,
Abgebaut so hoch da droben?

Es war, ais hatte der Himmel 
Die Erde still gekiiBt.

Mondnacht

Oczywiście cytaty te funkcjonują tylko w języku niemieckim, dlatego nie istnieje potrzeba 
przytaczania ich tłumaczeń, tym bardziej że nie zawierają głębokiego myślowego przesłania.

Do najpopularniejszych przekazów Eichendorffa należy niewątpliwie dwuwiersz:

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt.

[Komu Bóg chce wyświadczyć prawdziwą łaskę,
Tego posyła w świat daleki.]
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Cytowany fragment to początkowe wersy wiersza pt. ,J)er frohe Wandersmann”, który naj
pierw przedrukowany został w znanej noweli Z  życia nicponia (Aus dem Leben eines Tauge- 
nichts -  Berlin 1826). W powszechnej świadomości utrwalił się szczególnie przytoczony wy
żej fragment -  później dodawano ironiczne zakończenie: „...in die Wurstfabrik” („do fabryki 
kiełbasy”).

Parodii tego zwrotu było więcej. W polskiej Księdze złotych myśli, zdań i maksym1 przyta
cza się pod nazwiskiem Eichendorffa (a zatem zapewne nieświadomie) trawestację tego wiersza:

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt Er in die weite Welt;
Damit er satt bekommt das Reisen,
Und ihm zu Haus erst recht gefallt.

Wymowa pointy wierszyka zaprzecza więc intencji poety, który w całym cyklu poetyckim 
jawi się przecież jako entuzjasta wędrówek.

W okresie kryzysu w Niemczech Paul Friedrich dokonał kolejnej parodii znanego wierszy
ka -  w jego tekście pojawia się sugestia: kto popada w Boską niełaskę, ten traci swą posadę
i musi co tydzień stemplować książeczkę bezrobotnego:

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Dem schickt er Geld und laBt in reisen,
Er schickt ihn in die weite Welt 
Mit einem Sacke schwer von Geld.
Doch wem er seine Huld entzogen,
Den laBt er, wenn er rausgeflogen 
Aus seiner Stellung, einfach stehn 
Und alle Woche stempeln gehn.

Słynny dwuwiersz -  oczywiście w wersji oryginalnej -  przytaczają (jako j e d y n y  Ei
chendorffa) -  Henryk Markiewicz i Andrzej Romanowski w Skrzydlatych słowach2. Do cy
towanych zwrotów i fragmentów z literatury niemieckiej należy jednak podchodzić bardzo 
ostrożnie, gdyż polscy autorzy z dezynwolturą żywcem czerpią z wielokrotnie wznawianej 
antologii Buchmanna3 i innych niemieckich Zitatenbuchów4 (szczególnie w II tomie Skrzy
dlatych słów, Markiewicza i Romanowskiego wydanym w roku 1998), nie zbadawszy, czy 
teksty te w ogóle jeszcze w Niemczech (nie mówiąc już o Polsce) aktualnie funkcjonują. Pa
miętajmy, że już w antologiach cytatów ukazujących się na terenie byłej Niemieckiej Repu
bliki Demokratycznej (a zwłaszcza wydawanych przez lipski Bibliographisches Institut) wy
razistemu przesunięciu uległa tematyka dobieranych cytatów, chociaż nie świadczy to jeszcze
o akceptacji tego stanu rzeczy przez czytelników. Starano się po prostu odgórnie tak zręcznie 
sterować doborem prezentowanych myśli, by wirtualny odbiorca skazany był na odpowiednio 
przygotowaną (i przetrawioną) papkę ideologiczną. Aby zakamuflować zbyt widoczną inge
rencję w dobór autorów, nawet zwyczajowo tak pedantyczni Niemcy unikali zamieszczania 
indeksu nazwisk, ograniczając się do zaprezentowania tylko alfabetycznego wykazu źródeł.

Co oznaczało to w przypadku Eichendorffa? Przede wszystkim sięgnięcie do utworów ro
mantyka, które można było -  przy odrobinie dobrej (albo złej?) woli -  podciągnąć pod zna
miona „myśli postępowej”. Zdania takie udało się Urszuli Eichelberger autorce zbioru cyta

1 Księga złotych myśli zdań i maksym, Kraków 1899, t. II, s. 553.
2 H. M a r k i e w i c z ,  A. R o m a n o w s k i ,  Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, s. 184-185.
J G . B i i c h m a n n ,  Geflugelte Worte, Berlin 1907.
4 Na przykład: Gefliigelte Worte, Leipzig 1981.
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tów5 znaleźć w esejach zatytułowanych Der Adel und die Rewolucjon (Szlachta i rewolucja) 
oraz Halle und Heidelber (Halle i Heidelberg). Wyłowione z kontekstu cytaty dotyczyły wol
ności, religii, romantyzmu, przemysłu i młodości, studentów i filistrów.

W ogóle całe studenckie życie jest właściwie wielkimi wakacjami między ciasną, ponurą 
szkołą i poważną pracą urzędową6

-  konstatuje narrator Z życia nicponia, utworu, który godziło się cytować w każdym okresie, 
zauroczył był bowiem nawet krytykowanych filistrów.

Cóż z tobą w końcu będzie, ty biedne zero? Bez niej, tej smuklej jedynki i wszystkiego, pozo
staniesz na zawsze niczym!

-  snuje z autoironią nicpoń.
A marzenia o zwiedzeniu Włoch, w których poeta ponoć nigdy nie miał bawić, zadowolą 

nawet zaprzysięgłego domatora:

Italia to piękny kraj, dobry Bóg troszczy się tam o wszystko, można się wylegiwać na słońcu, 
bo rodzynki same pchają się do gęby, a kiedy kogoś ukąsi tarantula, to tańczy się z niebywałą 
zręcznością, nawet jeśli wcale się nie umie tańczyć.

Często przytacza się opinie romantyka Eichendorffa na temat wędrówek, miłości, moralno
ści wreszcie. Zakończmy tę część charakterystyką Nicponia -  tytułowego bohatera najbar
dziej znanej noweli, który jest niewątpliwie swoistym alter ego poety:

Każdy ma swoje miejsce na ziemi, swój ciepły piec, swoją filiżankę kawy, swoją żonę, swój 
kieliszek wina wieczorem i jest z tego zadowolony; nawet portier czuje się całkiem nieźle w tym 
swoim długim kaftanie. -  Mnie nigdzie nie jest dobrze. Jak gdybym urodził się za późno [sic!], 
jakby świat już nie liczył się ze mną.

Jako ciekawostkę możemy podać, że w radzieckiej antologii aforyzmów napotykamy jedną 
tylko myśl Eichendorff, nigdzie poza tym nie cytowaną ale jakże charakterystyczną dla 
spóźnionego romantyka:

IIoeT -  flóuia MHpa.7

Wracając jeszcze do parodii i trawestacji popularnych utworów Eichendorffa, możemy być 
pewni, iż poeta z Łubowic, znany z poczucia humoru, którym tryskają jego młodzieńcze zapiski, 
z pewnością z pobłażliwością spozierałby na owe nieliczne próby parodiowania jego wierszy. 
Przecież on sam dokonał w noweli Z życia nicponia trawestacji epody Horacego w pieśni wę
drownych praskich studentów. Wiersz liryczny starożytnego poety brzmi w oryginale:

Beatur ille, qui procui nogotiis 
Ut prisca gens mortalium 
Patema rura bobus exercet suis 
Solutus omni fenore.

Eichendorffowska trawestacja natomiast wydobywa elementy humorystyczne:

Beatus ille homo,
Qui sedet in sua domo

5 U. E i c h e l b e r g e r ,  Zitatlexikon, Leipzig 1986.
6 Ten i następne cytaty w języku polskim pochodzą z książki J. E i c h e n d o r ff, Poezje. Gedichte. Z  życia nicpo

nia, przełożył i objaśnieniami opatrzył Andrzej Lam,  Warszawa 1997.
7 A<popu3Mbi, MocKBa 1966.
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Et sedet post famacem 
Et habet bonam panem!

Czy nasz poeta miał świadomość sentencjonalności swych utworów? Trudno odpowiedzieć 
na to pytanie jednoznacznie, gdyż poezja jego zdaje się być wyzbyta z refleksyjności, przy
najmniej tej ujętej bezpośrednio, odautorsko, jaką znamy z dygresji Beniowskiego. Pisał na
tomiast świadomie wierszowane sentencje, łatwo dostrzegalne przez czytelnika:

Czyń to tylko, co chce świat,
Zważ na każdy jego gest,
A nie znajdziesz szczęścia nigdy!

Jako rasowy romantyk, często powracał do motywu cierpienia i śmierci, szukając ukojenia 
w pieśni. Te krótkie wierszowane utwory zostały zatytułowane: Spriiche (Sentencje):

Tak jak na mrocznym niebie 
Łuk tęczy się rozpina,
Tak pieśń nam pokój niesie,
Gdy przyjdzie zła godzina.

Ze wszystkich skrzydeł mocnych 
Najpewniej cię uniesie 
Wśród życia przeciwności 
Najsilniejsze -  cierpienie.

Masz przecie lotne skrzydła
I słowo masz potężne:
Wzlatuj nad padół życia,
Bo ono górę weźmie.

Eichendorff, jak widzimy, korzystał szczodrze z arsenału środków poetyckich romantyzmu, 
nadużywając nawet modnego rekwizytu tej poezji, za jaką uchodziły... skrzydła. Znacznie 
bardziej współczesne wydają nam się aforyzmy pisane prozą, w których odrzucił romantycz
ne koturny:

Jednakową samowolą jest to, czy ogłosi się ludziom: nie będziecie wolnymi, czy: będziecie 
wolnymi w  ten właśnie, a nie inny sposób.

Nie tyle może zwięzłe aforyzmy, ile dłuższe refleksje aforystyczne -  mało znane, bo dotąd 
nie spopularyzowane -  ukazują nam prawdziwą twarz poety. Na przykład w mało znanej no
weli Posąg z  marmuru znajdujemy jego poglądy na nieszczęśliwą romantyczną miłość:

To smutne, za dużo mamy łagodnych, szlachetnych, zakochanych młodych ludzi, którzy 
uparli się być nieszczęśliwymi. Porzućcie melancholię, blask księżyca i wszystkie te głupstwa, 
a jeśli jest wam czasem naprawdę źle, wyjdźcie w świeży boski poranek, otrząśnijcie się, pomó
dlcie z głębi serca, i chyba tylko za sprawą diabelskich mocy nie staniecie się pogodni i silni.

W tej samej noweli określa również status poety schyłkowego już romantyzmu:

Wierzcie mi, prawdziwy poeta nie musi się niczego obawiać, bowiem sztuka, ta  bez patosu
i fałszu, potrafi poskromić i zakląć dzikie duchy ziemi, które sięgają po nas z otchłani.

Ale ostrzega czytelników, iż demony ziemi mogą stać się groźne:

Zrywaj kwiaty życia z radością, jaką  daje ulotna chwila, nie sięgaj po korzenie w  ziemi, bo 
tam jest tylko smutek i cisza.
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Nie tylko poecie ta kojąca cisza w końcu jest potrzebna, ale cisza radosna:

Po silnych w rażeniach, które w strząsają naszą  istotą, następuje czas, kiedy duszę przenika ra
dosny spokój, tak  ja k  po burzy pola oddychają św ieższą zielenią.

S trzeż się zbudzić w  swej piersi dzikie zw ierzę, by nagle nie w ybuchło  i nie rozerw ało  się 
w  strzępy.

-  udzieia przestrogi w Zamku Durande.
Bo Eichendorff był w gruncie moralistą i już w Nicponiu zauważył z całą powagą na jaką 

go było stać:

troska o m oralność je s t niew ątpliw ie p ierw szą obyw atelską pow innośc ią  kiedy cnoty w ysta
w ione s ą  na próbę.

Również jego aforyzmy, sentencje, maksymy i przypowieści -  z których zaprezentowali
śmy tylko próbki -  podporządkowane zostały poetyckiej misji wydoskonalenia człowieka, 
człowieka żyjącego w harmonii z przyrodą.

S i i m m a r y  
Joseph von Eichendorff s Aphorisms and Maxims

The greatest Silesian romantic poet, Josheph von Eichendorff, owns his popularity to singsong accent of his po
etry, the pecular folk naturę of his creation. This is the reason why the beginnings or other fragments of his numerous 
songs -  particulary his vagabond songs -  have become so-called Words with wings, often published in many German 
anthologies. The distich “If God wants to bestow a speeial favour on sombody, He sends him to the wide world” is 
one of the most popular ąuotations from Eichendorff and was often parodied, particulaiy in the times of recession in 
Germany. This phrase is quoted -  o f cours, in the original version -  by Henryk Markiewicz and Andrzej Romanow
ski in Skrzydlate słowa as the only one from Eichendorff.

The poetry of “the last knight of Romanticism” seems to be deprived of reflectivness, at least of that author’s one, 
shown directly, like digressions in Beniowski. He, however, wrote rhyming couplets where romantic motives of suf- 
fering and death return obsessively.

Longer aphoristic reflections can be found in Eichendorff s prose, particulary in his short stories From good-for- 
-nothing’s life (Aus dem Leben eines Taugenichts), Monument o f  Marble, and Castle Durande. Aphorisms, maximes 
and paraboles are subordinated to the poetic mission of improvement of man living in harmony with naturę.
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Z W i e l k o p o l s k i  n a  G ó r n y  Ś l ą s k  p o  o d r o d z e n i e  m o r a l n e
W i z e r u n e k  b y t o m s k i c h  g ó r n i k ó w  2.  po łow y  X IX  w. w p o z n a ń s k i e j  „ W a r c i e ”

W roku 1875 w poznańskim czasopiśmie „Warta” ukazał się cykl artykułów o Górnym Śląsku 
podpisanych pseudonimem „Skromny”. Z różnych względów są to artykuły godne uwagi.

„Warta” była efemerycznym tygodnikiem lokalnym ukazującym się w latach 1874-1890. Jej 
redakcją kierowali kolejno: Franciszek Ganowicz (1874—75), Tytus Daszkiewicz (1875—77), Jan 
Nepomucen Białoszyński (1877-84) oraz Stefan Szyperski (1884-90). Początkowo drukowano ją  
u Tytusa Daszkiewicza, a od roku 1877 u Wojciecha Simona. Zyskała opinię czasopisma konser- 
watywno-katolickiego. Powstała w latach kulturkampfu, by m.in. mobilizować aktywność wiel
kopolskich katolików świeckich. Ogólnie ukierunkowana na naukę, rozrywkę i wychowanie wy
jątkowo wiele miejsca poświęcała literaturze, popularyzując szczególnie twórczość romantyków, 
a także teksty powstałe w epokach wcześniejszych. Redakcja „Warty” zdołała pozyskać do współ
pracy współczesnych twórców -  publikowali w niej: Karol Baliński, Władysław Bełza, Teodor Je- 
ske-Choiński, Jan Kasprowicz, Teofil Lenartowicz.

Ze względu na swój konserwatywno-katolicki charakter „Warta” nie miała, zdaje się, tak wielu 
czytelników jak inne współczesne jej wielkopolskie czasopisma. Mniejszy też na pewno był jej 
zasięg terytorialny, niemniej fakt utrzymywania się w przebogatej wówczas i trwającej w ciągłym 
rozwoju ofercie wydawniczej przez 16 lat świadczy o pewnej pozycji, stałym gronie czytelników 
i zapotrzebowaniu na pismo o takim charakterze.

Artykuły Skromnego ukazywały się od stycznia do maja 1875 r., a więc w początkach istnienia 
„Warty”. Pierwszy z nich opublikowany został 31 stycznia. Pozostałe drukowane były kolejno 
w numerach z: 7 lutego, 4,18 i 25 kwietnia oraz 2 maja.

Pierwszy tekst zatytułowany Obrazki ze świata górniczego, wyraźnie różni się od pozosta
łych opatrywanych jednym tytułem: Legendy i podania górnośląskie i identycznym (także 
każdorazowo zamieszczanym w nawiasie) podtytułem: Z okolic Bytomia. Każdy z tych arty
kułów (poza pierwszym) wypełniają wyłącznie ludowe opowieści, słusznie nazwane legen
dami i podaniami -  wszystkie dotyczą Bytomia i najbliższych jego okolic (dzisiejszych dziel
nic miasta). Kolejne opowieści zaprezentowane zostały jedna pod drugą bez żadnego wpro
wadzenia i komentarza. Uzupełniają je przypisy (zwłaszcza tekst z 4 kwietnia), a niektóre po
przedza ekspozycja informująca np. o domniemanych początkach Bytomia (7 lutego) lub
0 górnośląskim zwyczaju prządek (18 kwietnia). Dwa artykuły zostały uzupełnione na końcu 
krótkim Słowniczkiem górnośląskim (18 kwietnia i 2 maja), a jeden dodatkiem w postaci 
trzech piosenek śląskich (2 maja).

Otwierające cykl Obrazki ze świata górniczego są artykułem najważniejszym. Tylko tu bowiem 
ujawnia się autor-narrator, który -  aczkolwiek bardzo powściągliwie -  mówi co nieco o sobie
1 swoich związkach z Górnym Śląskiem. Poza tym wiele skłania do hipotezy, że spośród sześciu 
publikacji tylko ta jest w całości dziełem Skromnego.

Początek Obrazków... orientuje co do faktu, że swą wiedzę o Górnym Śląsku Skromny czerpie 
z autopsji. Pisze bowiem:
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Było to w zimie, roku pańskiego 18..., kiedy po kilkumiesięcznej ciężkiej pracy w  kopalniach wę
gla kamiennego opuściłem strony nadreńskie. Wytchnąwszy dni kilka między swoimi, udałem się do 
Górnego Śląska, aby tam kształcić się dalej w mym zawodzie górniczym.1

Zaczerpnięte z dalszej części artykułu zdanie: „Z boleścią prawdziwą przyszło mi opusz
czać te strony...”2 uściśla początkowe wyznanie narratora o informację, że jego pobyt na Ślą
sku został zakończony. Jak długo trwał? -  nie wiadomo. Niewiele wyjaśniają ogólnie przez 
narratora zarysowane ramy czasowe jego obecności na Śląsku -  miały się one zamykać mię
dzy zimą a świętami. W zależności jednak, o które święta chodzi, mógł to być okres od 3 do 4 
miesięcy, albo około roku, albo i ponad rok. Jednak w świetle informacji, że pobyt ów związany 
był z doskonaleniem w zawodzie górnika, za najbardziej prawdopodobną należy przyjąć wersję 
paromiesięcznego pobytu na Górnym Śląsku na wzór wspomnianego przez narratora wcześniej
szego pobytu w kopalniach Nadrenii (poza tym może to nie przypadek, że historie rozgrywają się 
wyłącznie w zimowej scenerii?)

Skoro narrator to praktykant sposobiący się do zawodu, musi on być człowiekiem młodym. Te
go akurat faktu Skromny nie kryje. Dwukrotnie ujawnia swój wiek:

Jestem młody i odzywam się do was młodych [.. ,]3

Za młody, by sam wywodzić już dzisiaj korzyści tego zawodu [tzn. górnictwa -  H. A.] dla kraju [.. .]4.

Ponieważ narrator wykazuje się dobrą znajomością realiów wielkopolskich (dowód stanowią 
częste aluzje i porównania), nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zarówno do Nadrenii jak 
i później na Górny Śląsk podróżował z Wielkopolski i że sam jest Wielkopolaninem. Zagadką 
jednak pozostaje fakt jego zainteresowania górnictwem węglowym i zdobywania tego, zupełnie 
w rodzimym regionie niepopularnego, zawodu.

Zagadka to tym większa, że narrator zdaje się pochodzić z rodziny zamożnej. Wyraźnie mówi
o konieczności „przeobrażenia się [na czas praktyk -  H. A.] w prostego górnika”5. W innym miej
scu przytacza swoją rozmowę z miejscowym górnikiem -  górnik zwraca się do narratora: „Panic- 
ku”, narrator zaś, wymawiając się od zaproszenia na poczęstunek, odpowiada: „...mnie nie bie
da”6. Poza tym wyraźny dystans społeczny wyczuwa się w licznych określeniach typu: „chłopek”, 
„lud”, „prostaczkowie” itp. obok równoczesnej solidarności stanowej widocznej zwłaszcza w apo
strofach takich jak np.: „Młodzieży polska, co masz majątek.. Wielkopańskie pochodzenie nar
ratora zdaje się potwierdzać także jego „mówiący” pseudonim, jeśli oczywiście słuszne byłoby 
przypuszczenie, że -  jak wiele pseudonimów w tym czasie -  utworzony został dla przekory na za
sadzie antynomii.

Nie wiadomo, czy tylko z owej deklarowanej kurtuazyjnej (?) „skromności”, czy w wyniku 
modnej i powszechnej wśród piszących praktyki, czy też z obawy przed pruską cenzurą uciekł się 
autor do pseudonimu, niemniej uczynił to tak skutecznie, że próby identyfikacji Skromnego nie 
dały dotąd żadnego rezultatu7. Najwidoczniej zależało mu bardzo na anonimowości, skoro ukrył 
nawet czas i miejsce swego pobytu na Śląsku. Podaną przez niego datę: „roku pańskiego 18..” 
można -  biorąc pod uwagę czas publikacji artykułów, konstrukcję narracji i charakterystyczne dla

' S k r o m n y ,  Obrazki ze świata górniczego, „Warta” 1875, s. 285.
2 Tamże, s. 287.
3 Tamże.
4 Tamże, s. 288.
5 Tamże, s. 285.
6 Tamże, s. 287.
7 Nie rozszyfrował tego pseudonimu także Józef Ligęza zajmujący się niektórymi bytomskimi opowieściami lu

dowymi zawartymi m.in. w artykułach Skromnego, zob. J. L i g ę z a, Polskie zbiory podań górniczych, w: J. L i g ę - 
z a, Podania górnicze z  Górnego Śląska, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” 5 (1972).
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postyczniowej generacji myślenie -  dookreślić: prawdopodobnie pobyt ów nastąpił w przedziale 
lat 1865-1874, czyli między datą wydania kroniki Franza Gramera, z której Skromny najprawdo
podobniej skorzystał, a znanym nam terminem publikacji Obrazków... Całkiem możliwe, że 
Skromny wrócił do rodzinnej Wielkopolski przed świętami Bożego Narodzenia 1874 r. W czasach 
gwałtownego rozwoju publicystyki (w tym reportażu) łatwego dostępu do wydawnictw, polowa
nia przez redakcje periodyków na atrakcyjne aktualia oraz rosnącego zapotrzebowania na paralite- 
rackie teksty współczesne, na dokument z podróży (coś w rodzaju rodzącej się literatury faktu) 
miesiąc to dość na napisanie tekstu i jego publikację. Gdyby tak było w przypadku Skromnego, 
jego wspomnienia należałoby uznać za , jeszcze świeże i gorące”.

Kolejne pytanie do rozstrzygnięcia: gdzie konkretnie autor Obrazków przebywał? Prezentowane 
przez niego legendy i podania wraz ze sformułowaniami w podtytułach sugerują że swą praktykę 
Skromny odbywał w kopalni na którymś z bytomskich przedmieść. Niewiele wyjaśnia informacja
o drodze przez las odbywanej z górnikami od miejsca wyjazdu na powierzchnię do miejsca zapisu. 
Gdyby bowiem chodziło o las Goj (lub Gaj) ciągnący się wówczas od Wzgórza Małgorzatki 
wzdłuż dzisiejszej ulicy Łagiewnickiej i na południe aż po obecną Rudę Śląską, można by sądzić, 
że chodzi o kopalnię łagiewnicką, rozbarską lub szombierską. Gdyby zaś chodziło o las dębowy 
między Bytomiem a Stolarzowicami, wtedy mogłaby to być kopalnia na terenie Miechowie lub 
Stroszka. A jeszcze inny las ciągnął się na północ od Szombierek. Tak więc i miejsce praktyki po
zostaje zagadką nie jedyną i nie ostatnią w przypadku Skromnego.

Kto zresztą wie, czy Skromny podał rzeczywisty powód swego pobytu na Górnym Śląsku? 
Wątpliwość rodzi daleko posunięta ostrożność w prezentowaniu okoliczności tej podróży oraz 
fakt, że ani słowem nie wspomina on o swym pobycie pod ziemią. Dla młodego panicza spoza 
Śląska musiałoby to być przeżycie silne i niezwykłe, dla starszego zaś praktykanta -  szansa po
równania z tym, co tak niedawno zobaczył w niemieckich kopalniach, dla publicysty -  wyjątkowa 
okazja do pochwalenia się czymś, co nie zdarza się każdemu na co dzień. Obrazki ze świata gór
niczego pomijają zupełnie to, co w życiu górników najbardziej charakterystyczne -  ich pracę pod 
ziemią. I chociaż, owszem, o pracowitości górników jest mowa, to brak w Obrazkach jakiejkol
wiek egzemplifikacji. Chyba, że rzeczywiście najbardziej urzekły Skromnego niektóre rysy ślą
skiej kultuiy i niektóre zachowania górników, bo tylko to, najogólniej rzecz ujmując, stanowi treść 
jego artykułów.

Gdyby jednak odstąpić od myśli, że to, co Skromny mówi o sobie, jest efektem kamuflażu czy 
autokreacji, wtedy studia biogramów w Wielkopolskim słowniku biograficznym (po konfrontacji 
z odpowiednimi biogramami w Polskim słowniku biograficznym), pozwoliłyby wysunąć hipotezę, 
że autorem Obrazków ze świata górniczego jest Józef Chłapowski. Aczkolwiek brak w jego bio
gramach8 wzmianki o odbywaniu praktyki górniczej w Nadrenii, o jakimkolwiek pobycie w By
tomiu oraz o publikowaniu w „Warcie”, to na jego osobę wskazują inne informacje: ziemianin, 
urodzony w 1852 r. w Wielkopolsce (w Czerwonej Wsi k. Krzywinia), studiował górnictwo we 
Freibergu k. Drezna.

Ewentualna praktyka Józefa Chłapowskiego w Bytomiu nie byłaby wcale przypadkowa, jak się 
bowiem okazuje, w roku 1874 do Bytomia z Królewskiej Huty (Chorzowa) przeniósł się jego star
szy brat, Franciszek, lekarz i społecznik, który praktykował na Śląsku od 1871 (od uzyskania 
w Berlinie doktoratu z chirurgii i medycyny) do 1877 r. (do przeniesienia się do Wrocławia 
w związku z wyborem na posła do sejmu pruskiego). Cenna zdaje się i ta informacja, że pobyt 
Franciszka na Górnym Śląsku był wynikiem jego własnego wyboru. Zdecydowały o nim względy 
patriotyczne -  Franciszek Chłapowski, przedstawiciel wielce zasłużonego dla Wielkopolski rodu,

8 Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 101-102; Polski słownik biograficzny, Kraków 
1937, t. 3, s. 304.
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powziął ponoć zamiar podtrzymywania ducha polskiego wśród germanizowanych Ślązaków. Rze
czywiście cały swój czas spędzony na Górnym Śląsku dzielił między pracę zawodową i naukową 
oraz między zaangażowanie społeczne i działalność patriotyczną (współorganizator i działacz 
licznych towarzystw, bliski współpracownik Karola Miarki i Juliusza Ligonia). Miałby więc Józef 
na kim się wzorować w postrzeganiu śląskiego ludu i jego kultury.

Przygoda Józefa Chłapowskiego z górnictwem, jak się okazuje, nie trwała zbyt długo. Zły stan 
zdrowia (może to odpowiedź na wątpliwości związane z pobytem pod ziemią?) zmusił go do po
rzucenia górnictwa. Zajął się więc rolnictwem. Osiadłszy w Żegocinie k. Pleszewa, założył i po
prowadził wzorowe gospodarstwo słynne z czasem z upraw i hodowli inwentarza, ale też z nowo
czesnych rozwiązań oraz dobrego traktowania pracowników. Stał się też Józef Chłapowski wiel
kim społecznikiem -  działał najpierw na terenie swojego powiatu, a później całej Wielkopolski, 
gdy po śmierci Maksymiliana Jackowskiego objął urząd Patrona kółek rolniczych w całem Po- 
znańskiem9. Zyskał opinię światowego organizatora, zaangażowanego działacza i patrioty, choć 
współcześni historycy (np. Witold Jakóbczyk) weryfikują nieco entuzjazm wokół jego dokonań. 
W roku 1910 z powodu złego stanu zdrowia Chłapowski złożył urząd Patrona. Zmarł w roku 1915.

Zapoznanie z życiem i działalnością Józefa Chłapowskiego pozwala rozwiązać kolejną ewentu
alną zagadkę: brak w różnych wydawnictwach specjalistycznych jego pseudonimu. Jak można 
przypuszczać, autor Obrazków nie był literatem ani publicystą. Jego artykuły są wynikiem jedno
razowego działania i stanowią epizod w życiu autora. Pseudonim nie zdołał się więc utrwalić tym 
bardziej, że figuruje on tylko pod pierwszą publikacją pozostałe -  zupełnie anonimowe -  jedynie 
na zasadzie podobieństwa tematyki można przypisać autorowi Obrazków.

Inicjujące cykl Obrazki doskonale wpisują się w nurt modnego w tym czasie podróżopisarstwa 
skłaniającego się już wówczas ku reportażowi. Pierwszoosobowa narracją autor w roli uczestnika 
podróży i obserwatora wydarzeń, a potem sprawozdawcy i komentatora, wiarygodność faktów 
(narracja „z pierwszej ręki”, jakby na żywo), emocjonalne zaangażowanie narratora, plastyka wypo
wiedzi: bogaty odautorski komentarz, skłonność do opiniowania postrzeganej rzeczywistości i próby 
porównywania jej z inną- oto antycypacja reportażu podróżniczego widoczna w Obrazkach.

Skromny jednakże zaliczył swój tekst do gatunku obrazka. Rzeczywiście jego opowiadanie- 
-relacja z podróży zawiera scenki rodzajowe nasycone odautorskimi obserwacjami o charakterze 
społeczno-obyczajowym (takie m.in. wyróżniki obrazka jako gatunku literackiego podaje Słownik 
terminów literackich pod redakcją Janusza Sławińskiego10); poza tym jest to krótki utwór epicki 
prozą, z dużą ilością powstrzymujących tok opowieści elementów niefabułamych, w tym opisów 
realizowanych z upodobaniem do stosowania środków „malarskich” (to z kolei niektóre z wy
znaczników gatunkowych obrazka sformułowane przez przewodnik Literatura polska ), a także 
z wielką dbałością o uprawdopodobnienie i uszczegółowienie przedstawianej obyczajowości w jej 
najzwyklejszych codziennych przejawach (m.in. takie cechy charakterystyczne obrazka wskazuje 
Słownik literatury polskiej XIX wieku12).

W powszechnej świadomości „obrazek” kojarzy się przede wszystkim ze scenką rodzajową 
W tekście Skromnego znalazły się dwie scenki, stąd w tytule liczba mnoga -  „obrazki”. Pierwsza 
z nich, zaobserwowana przez narratora nazajutrz po przyjeździe na Górny Śląsk, umieszczona zo
stała na początku artykułu, tuż po informacji o okolicznościach tego przyjazdu. Scenka jest częścią 
opowiadania o tym, jak narrator pierwszy raz „wybrał się na kopalnię”. Ciekawość przywiodła go

9 Działalność wielkopolskich włościańskich kółek rolniczych, jedną z form gospodarczych zmagań z germaniza
cją, omawia m.in. W. J a k ó b c z y k ,  zob. t e g o ż :  Przetrwać nad Wartą 1815-1914, Warszawa 1989, s. 31-34.

10 Słownik terminów literackich, pod red. J. S ł a w i ń s k i e g o ,  Wrocław 1998, s. 349.
11 Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa 1985, s. 58.
12 Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. B a c h o r z a  i A. K o w a l c z y  k o we j ,  Wrocław 1994, s. 627-630.
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wówczas pod duży budynek i kazała zajrzeć przez okno do oświetlonej dużej izby, w której górni
cy modlili się właśnie przed zjazdem do kopalni. Na chwilę Skromny staje się sprawozdawcą. 
Opowiada w czasie teraźniejszym o tym jak kilkunastu górników, siedząc dokoła na ławach, modli 
się przed obrazem św. Barbary umieszczonym w otwartym na ten czas ołtarzu. Modlitwie prze
wodniczy najstarszy z górników: prosi o błogosławieństwo w pracy i ochronę życia, po czym in
tonuje pieśń, do której przyłączają się wszyscy uczestnicy nabożeństwa. Ostatecznie kończy je 
wejście „urzędnika górniczego”, który przydziela pracę i rozsyła górników po szybach.

Całą tę scenkę przedstawia narrator jakby „zza okna”, nie kryjąc jednakże swojej wszech
wiedzy. Nieco naiwnie brzmią niektóre informacje narratora, który opowiadając o wydarze
niach i ludziach oglądanych po raz pierwszy i z zewnątrz (w sensie dosłownym i przeno
śnym), wie, że prowadzący modlitwę górnik jest znany z pobożności, że jego słowa „odbijają się 
echem w sercach uczciwych górników”, ba, że ta modlitwa „płynie, płynie ku niebu i Pan Bóg 
patrzy się z nieba i raduje się, że jeszcze wśród świata zepsutego znajduje się zastęp ludu, co o nim 
nie zapomniał”13.

W tok opowieści o zbiorowej modlitwie górników narrator wplótł komentarz, który wypełnia 
jakby czas trwania końcowej pieśni. Za sprawą trybu rozkazującego użytych w nim czasowników 
komentarz przybiera formę apelu skierowanego do „młodzieńca polskiego, w którego sercu tkwi 
jeszcze iskierka dobrego, ale w którym naleciałości złego spaczyły to, co z mlekiem matki swej 
wyssał”14. Młodzieniec ów dwukrotnym „przybądź” zostaje przez narratora wezwany na Górny 
Śląsk, gdzie miałby okazję poznać ludzi ciężko zarabiających na życie, równocześnie głęboko 
wierzących w Boga, i gdzie mógłby znaleźć przejawy polskości: „typy prawdziwie polskie, 
i otwartość serca i mowę taką jaką Skarga kazał i Wujek Pismo Św. tłumaczył”15, do tego praw
dziwie polskie (?) elementy fizjonomii: „piękną twarz, włosy czarne, takież oko, wąs kruczy, nos 
orli”16, by następnie mógł pod wpływem wszystkich tych doznań wewnętrznie się przemienić. 
Narrator prorokuje tę przemianę słowami: „zmięknie serce twoje na nowo i przypomną ci się 
cnoty dziadów twoich i pradziadów”17.

Tym samym wystawia on nie byle jaką opinię o górnikach, uważając ich za zdolnych do pozy
tywnego oddziaływania na innych, w głównej zaś mierze do odradzania i wskrzeszania tego, co 
zanika i zamiera: polskiej tradycji. Skoro z takim przekonaniem zapewnia o dobroczynnych skut
kach pobytu w środowisku górniczym, czyżby przyznawał się równocześnie do własnej we
wnętrznej metamorfozy?

Cała ta scenka ukazuje przede wszystkim pobożność górników, pod adresem których padają 
określenia: „zastęp ludu” („co o Bogu nie zapomniał”),-„zastęp zakonny ludu”. Według Słownika 
języka polskiego PWN (Warszawa 1995) „zastęp” 'oznacza m.in. pewną liczbę osób mających 
wspólne zadanie, tworzących zorganizowaną grupę. Terminu tego używano w odniesieniu do har
cerzy i wojska, a w tradycji chrześcijańskiej -  do aniołów i innych mieszkańców nieba („zastępy 
niebieskie”) oraz do ludu Bożego. Jednoznacznie więc określa Skromny górników jako wielką 
wspólnotę, której spoiwem są praca i wiara -  także silnie ze sobą splecione. Do takiej bowiem 
konkluzji prowadzą służące zbiorowej charakterystyce, przydawkowe człony dłuższego wypo
wiedzenia określające „zastęp” górników: „w pocie czoła, a z niebezpieczeństwem życia o kawa
łek chleba się dobijający, korzący się w modlitwie przed tronem Najwyższego”18.

13 S k r o m n y, Obrazki ze świata górniczego, „Warta” 1875, s. 286.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Tamże.
18 Tamże.
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Obydwie te cechy (pracowitość i wiarę) jeszcze silniej, częściowo za sprawą mowy niezależnej, 
przypisał Skromny górnikom w drugiej ze scenek ukazanej już nie z pozycji gapia, lecz uczestnika 
zdarzeń i to wielokrotnego, gdyż sytuacja ta miała się powtarzać, ilekroć górnicy na popołudnio
wej zmianie, uporawszy się wcześniej z robotą i wyjechawszy na powierzchnię, mogli przed uda
niem się na miejsce zapisu pofolgować swemu zmęczeniu. Porzuciwszy narzędzia, różnie odpo
czywali na świeżym powietrzu przy wzniecanym naprędce ognisku w lesie, na terenie którego -  
jak się można domyślać -  znajdował się szyb.

Podczas gdy niektórzy oddają się drzemce lub zadumie, większość górników, zwłaszcza mło
dych, otacza kołem najstarszego w całej społeczności, a on opowiada. Wobec słuchających narra
tor stosuje określenia: „młodsza brać”, „młodsze pokolenie”, „młodzież” i „prostaczkowie”, wo
bec opowiadającego zaś: „starzec siwy, Nestor górników”, „starzec siwy jak gołąb”, „starzec pro
roczy”, „wieszcz siwowłosy” i pośrednio -  „bard”. Narrator zauważa bardzo silny związek uczu
ciowy między starcem i odbiorcami jego opowieści, którymi on „wiąże [ich] do siebie” tak dalece, 
że na ich twarzach „widać tylko ciekawość, z jaką pochłaniają jego opowiadania”. Znamienne -  
opowiadający starzec ma „promienne oblicze” i , jasne spojrzenie”, a na twarzach jego słuchaczy 
„nie widać znużenia, ani myśli smutnej”.

Tych, którzy znaleźli się poza kręgiem, wszechwiedzący narrator postrzega zupełnie inaczej.
O jednym z nich pisze:

zmęczony pracą, rzucił się na ziemię -  kamień mu poduszką, twarda ziemia łożem, i sen skleił wnet 
znużone j ego powieki19

o drugim:

wsparty na ręku, siedzi w głębokim zadumaniu i patrzy okiem suchym w ogień trzaskający, a myśli jego 
goniąza domem, gdzie żona chora, dzieci głodne, a on pracuje i wyżywić rodziny dostatecznie nie może20.

Oto charakterystyka górników w średnim wieku: leżąc lub siedząc przyjmują postawę bierną 
zajęci swoimi sprawami pogrążają się w smutku, są wyraźnie przygnębieni ciężkimi warunkami 
życia i brakiem nadziei na jakąkolwiek poprawę. Wyobcowani teraz z tej przygodnej gromady, 
zajęci swoimi myślami, zdominowani troską o codzienne sprawy i swoich najbliższych raczej nie 
są w stanie zaangażować się w sprawy publiczne. Skreśliwszy dość szybko (na dwóch przykła
dach) ich wizerunek pozostawia tę grupę Skromny jakby na marginesie swego opowiadania i całej 
tej sceny, wyraźnie całą swą uwagę i sympatię oraz życzliwość skupiając na młodzieży.

Oto „[...] młody chłopiec śpiewa wesoło; widać, że szczęśliwy” -  pisze narrator o jednym 
z tych spoza kręgu, zachowującym się jednakże zupełnie inaczej, przy czym o tej jego pozytywnie 
przedstawionej odmienności decyduje przede wszystkim właśnie młody wiek.

Tym, co wyraźnie rozgranicza całą grupę na zajętych wyłącznie sobą oraz na grupujących się 
wokół opowiadającego starca, jest ognisko, które o dziwo pierwszych zdaje się pogrążać w cieniu, 
drugich -  jakby z mroku nocy wydobywa. Choć i po tej stronie ogniska sytuacja wygląda na sta
tyczną to jednak coś się tu dzieje -  opowiadanie starca wywołuje żywe reakcje słuchaczy obja
wiające się w okrzykach: Amen! Niech się stanie!” Jest to odpowiedź młodzieży na proroctwo 
dotyczące nieokreślonej bliżej przyszłości Polaków.

Zanim jednak zacznie górnik prorokować, opowiada o tym, co było. Obserwacja jego opowieści 
ukazuje, jak przybiera ona na wadze i powadze. Zaczyna starzec od ludowych powiastek, które 
narrator jedynie odnotowuje, zwracając większą uwagę na fakt, że służą one nawiązaniu silnej 
więzi z młodzieżą:

19 Tamże.
20 Tamże.
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Jak małe dzieci zaciekawia się ładną bajeczką o zaczarowanej księżnej, lub o kaczce złotodajnej, 
tak on młodszą bracią wiąże do siebie legendami o duchach opiekujących się górniczą drużyną,
o skarbnikach, o przygodach górniczych, zanim zacznie pieśń inną, którą wpoić chce głęboko w serca 
młodszego pokolenia21.

Korzystając ze swej wszechwiedzy, zaznacza Skromny, że stary górnik snuje swe opowieści 
w konkretnym celu, że ma zamiar swoim słowem oddziaływać na młodzież i kształtować jej 
uczucia oraz postawy. Od tej chwili Skromny zaczyna używać głosu górników: niekiedy na małą 
chwilę, by ukazać tylko, jak umiejętnie starzec zaciekawia młodzież nowym tematem, po czym 
sam relacjonuje krótko treść opowieści; niekiedy zaś -  na czas trwania całej sekwencji starca.

Gdy miejsce opowieści ludowych zajęły niedawne wydarzenia polityczne, Skromny włożył 
w usta górnika zaledwie początek zdania:

A teraz patrzcie”,

po czym sam skwitował to, co dalej nastąpiło:
[...] mówi, skąd mu ta blizna głęboko na czole, i przechodzi do opowiadania dziejów ostatnich chwil 
Polski, za którą po kilkakroć walczył i rany odebrał2*.

Dopiero po tej relacji Skromny-narrator wycofuje się na dłuższy czas, by pierwszeństwo opo
wiadania przekazać narratorowi wewnętrznemu. Ten najpierw przybiera ton moralisty, by 
w chwilę później przeobrazić się w proroka. Jako moralista odwołuje się do uczuć i przeżyć reli
gijnych młodzieży, jako prorok bazuje na swoich własnych przekonaniach zrodzonych z głębokiej 
wiary. Jako moralista poucza młodych: „Pamiętajcie o tym, by modlić się do tej Świętej Dziewi
cy”, mając na uwadze Matkę Boską Częstochowską, na której znajomość z powodu pobytu mło
dych na Jasnej Górze właśnie się powołał. Nie chodzi jednak o zwykłą modlitwę, ma to być proś
ba „o błogosławieństwo dla Matki Polki, aby Bóg ją  znowu odtworzył [...]”.

W dalszym ciągu sens wypowiedzi starca, odtąd proroka, nieco się gmatwa. Nie wiadomo, kogo 
ma na myśli, gdy -  kreśląc przed młodymi wizję odmiany losu w przywróconej Polsce -  wyjaśnia 
powód modlitwy:

bo przez nią tylko powstaniecie z tej nędzy. Gdy ona rozpostrze nad wami skrzydła macierzyńskie, 
będzie wam inaczej, bo nie jak macocha, ale jak matka będzie kochać syny swoje, i zdejmie z karków 
waszych jarzmo grzechu i niedoli23.

Ze związku podrzędności wynikałoby, że chodzi o „Matkę Polskę”, nie w jej mocy jednak 
„zdjęcie jarzma grzechów”, ani nawet w mocy „Świętej Dziewicy”. Kogóż więc dotyczą żeńskie 
formy zaimków oraz porównanie do matki? Wygląda na to, że wątek myślowy wymknął się na 
moment spod kontroli opowiadającego, bo przecież jest on głęboko przekonany, że wolność Pola
ków zależy wyłącznie od woli Boga. To On może Polskę „odtworzyć” i On zdecyduje, kiedy to 
nastąpi: „przyjdzie chwila, kiedy Bóg powie: d o t ą d ,  a n i e  d a l e j ”. Włożoną w usta górni
ka kwestię Boga Skromny zapisał rozstrzelonym drukiem. Dla czytelnika to bardzo wyraźny znak, 
że to słowa wielkiej wagi, bodaj czy nie najważniejsze. Kto wie, czy cały ów tekst nie powstał 
z myślą o przesłaniu. Może na zasadzie gry literackiej, a może rzeczywiście pod wpływem wspo
mnień Skromny -  zawiesiwszy na razie swą opowieść -  kojarzy je z przesłaniem poetyckim za
wartym w Proroctwie kapłana polskiego Wincentego Pola, łączącym odrodzenie Polski z Bogiem 
i przewidującym późniejsze przewodnictwo Polski innym narodom. Skromny, jakby poruszony 
słowami starca, cytuje spory fragment wiersza Pola, nie podając jednak ani jego tytułu, ani autora.

21 Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże.
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Dopiero po tej autodygresji i po odnotowaniu reakcji młodzieży na przepowiednię lepszych cza
sów (o tej reakcji była już mowa) Skromny znów oddaje głos staremu górnikowi, by mógł on 
swoje proroctwo kontynuować, a właściwie ukonkretnić i... związać je z Bytomiem. Teraz bo
wiem starzec snuje wizję niedalekiej już wojny religijnej, której decydująca bitwa ma się rozegrać 
na Sroczej Górze pod Bytomiem24. Podejmując wątek jednej z popularnych w dawnym Bytomiu 
opowieści, starzec na powrót staje się miejscowym bajarzem.

Bytomskie podania stanowią więc ramy kompozycyjne dla całej wypowiedzi gómika- 
-gawędziarza bardzo płynnie przenoszącej słuchaczy od legendarnych czasów mitycznych do nie
dawnej, jeszcze żywej w pamięci starca, przeszłości, a potem przez teraźniejszość (niełatwą z po
wodu niedoli i ogólnie złą) do przyszłości mającej radykalnie i ostatecznie zmienić los: najpierw 
Polaków, potem innych narodów, wreszcie -  wszystkich chrześcijan. W sposób charakterystyczny 
dla myślenia człowieka przyszłego dominuje tu sentymentalny ton religijny płynący z wiary 
w Boga-łaskawcę dla cierpliwie znoszących swój los, głównie dla doświadczonych biedą i obojęt
nie jakim cierpieniem, najogólniej zaś mówiąc -  niedolą a ta, w zależności od kontekstu, raz 
oznacza położenie społeczne, kiedy indziej znów niedolę narodową.

Skromny nie ukrywa swej fascynacji opowieścią starca, odbierając ją  przede wszystkim jako 
propolską, samego zaś bajarza -  jako romantycznego wieszcza, jeszcze jednego przedstawiciela 
„wieści gminnej” zdolnego pielęgnować i kształtować zbiorową pamięć oraz skutecznie porywać 
swą pieśnią (właśnie „pieśnią” i „śpiewaniem” nazywa on opowieść górnika) do działania. 
„O! Więcej nam starców takich!” -  podsumowuje Skromny w myśli całą tą górniczą gawędę, 
dzięki której według jego wszechwiedzy:

w sercach prostaczków obudziło się coś nowego zupełnie; z oczu ich spadła zasłona i przejrzeli. 
[. ..] Młodzież nie umiała jeszcze sobie z wszystkiego zdać sprawy, lecz czuła, że jej potrzeba bę
dzie od dzisiaj czegoś więcej, aniżeli dotąd25.

Prawdopodobnie wychowany w tradycji romantycznej (świadczy o tym dobra znajomość utwo
rów Wincentego Pola) Skromny, podczas opowiadania scenki rodzajowej z gómikiem-bajarzem 
w roli głównej, kilkakrotnie dał dowód swej sympatii do romantyzmu. Górnika wykreował na pie
śniarza i barda, jego proroczym słowom przydał moc oddziaływania na odbiorców, całe zdarzenie 
umieścił na odludziu, w lesie, w mroku nocy rozjaśnionym jedynie naturalnym światłem żywego 
ognia, a więc w prawdziwie romantycznej tajemniczej scenerii, z czego zdawał sobie sprawę, kie
rując do czytelników aluzję (o romantycznej także treści):

całość tworzy obrazek dziwnie fantastyczny, niby zebranie duchów nocnych, niby zebranie spiskow
ców, lub obóz, czyj? wy zrozumiecie26.

Poza tym przez cały czas -  z mizernym, niestety, skutkiem -  próbuje Skromny swych sił 
w umiejętności romantycznego malowania słowami, co widać w każdym opisie krajobrazu.

[...] wiatr dął zimny, bo Tatry nasze, owinąwszy się białym płaszczem, zrzuciły Suknię zieloną i prze
słały nam sąsiadom zimne powietrze; przy tym ciemność panowała zupełna.

[...] Dookoła las gęsty, nieprzejrzany, a że okryty nocy całunem, tym większe sprawiający wraże
nie. Drzewa chylą od czasu do czasu, za ostrzejszym wiatru pogwizdem, wierzchołki swoje; czasem 
zza chmur czarnych księżyc się wychyli, czasem w gęstwinie zwierz zaszeleści, a tu dokoła piętrzą 
się skały, wydobyte z wnętrza ziemi ręką pracowitego górnika, a ogień, liżący stopy nocy pięknej, ci
chej, tajemniczej, oświeca twarze górników27.

24 Nie istniejąca już dziś Srocza Góra pod Bytomiem była miejscem chętnie opiewanym przez okoliczny lud.
25 S k r o m n y ,  Obrazki ze świata górniczego, „Warta” 1875, s. 287.
26 Tamże, s. 286.
27 Tamże.
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Sympatii Skromnego do romantyzmu należy przypisać i to, że niczym romantyk wypowia
da on słowa pochwały pod adresem ludu (śląskiego), niczym romantyk wielkie nadzieje wią
że z młodzieżą (górniczą) i jak każdy z polskich romantyków dotyka w podtekstach i aluzjach 
spraw narodowych.

Skoro jednak scena leśna dobiegnie końca, narrator Obrazków natychmiast podejmuje ton 
kwalifikujący go w szeregi rozentuzjazmowanych pozytywistów (np. gdy propaguje ideę pracy 
albo dowodzi korzyści przemyśłu górniczego dla kraju) lub w grono adwersarzy niektórych po
czynań pozytywistów (np. w krytyce akcji na rzecz ludu bez uprzedniego poznania jego samego 
i jego potrzeb). Od tej pory wypowiedź posiada wyraźny adres czytelniczy. Kilkakrotnie zwraca 
się Skromny do współczesnych sobie młodych i za sprawą czasowników w 2 os. przekształca 
opowieść w poufną rozmowę albo -  dzięki zbiorowym apostrofom i rozkaźnikom -  w suge
stywny apel.

W rozmowie dzieli się swoimi -  trudno orzec, na ile prawdziwymi -  doświadczeniami, jakie 
zdobył, przebywając w środowisku górnośląskich górników, których wraz z „ludnością wiejską” 
utożsamia z całym ludem śląskim. Na podstawie zaobserwowanych zachowań górników wypro
wadza wnioski dopełniające ich, wcześniej rozpoczętej, charakterystyki, która jest równocześnie 
charakterystyką całego ludu śląskiego. Tak więc do przedtem już przypisanej górnikom: ogromnej 
pracowitości i głębokiej pobożności, uczciwości, otwartości serca, trwania przy tradycji, pośrednio 
także skromności, szacunku do starszeństwa, wytrwałości w osiąganiu celu Skromny dodaje teraz: 
szczerość (ponoć większą niż u ludu wielkopolskiego), nieufność wobec obcych i ostrożność 
w nawiązywaniu kontaktów (spowodowane opuszczeniem i wzgardą ze strony wykształconych 
klas wyższych), solidarność w działaniu, serdeczność, gościnność, wdzięczność za okazaną im 
dobroć, a także poczciwość. Skromny wyznaje, że „ukochał lud ten uczciwy” i „z boleścią praw
dziwą” go opuszczał.

Ta nadzwyczaj pochlebna, wyraźnie idealizująca wizerunek śląskiego ludu, charakterystyka 
ostatecznie służy celom agitacyjnym, bo oto Skromny coraz bardziej i coraz natarczywiej zaczyna 
apelować do wielkopolskiej młodzieży, by przybyła na Górny Śląsk i tu realizowała swoje (pozy
tywistyczne, jak się można domyślać) ideały, albo też „święte obowiązki” względem „Matki nie
szczęśliwej” (ojczyzny).

Apel o podjęcie pracy na Śląsku wypełnia pozostałą część Obrazków. Nie bardzo jednak wia
domo, na czym ma polegać praca wśród śląskiego ludu, skoro w przenośniach młodzież uzyskuje 
takie informacje:

masz wstęp otwarty do ich serc poczciwych i siać możesz na tę nieuprawną jeszcze, ale żyzną rolę, 
złote ziarno, które obfity plon przynieść musi.

f.. .]-Jest tu winnica Pańską, która powinna wydać plon obfity, lecz dotychczas pracowników mało28.

Wiadomo natomiast, bo zostało to powiedziane w zakończeniu, że ta bliżej nie określona praca 
ma przynieść młodym moralny i materialny wzrost.

Ponieważ Skromny wzywa na Śląsk m.in. „młodzież polską co ma majątek, a traci go na zbyt
ki, na gry szalone lub rozpustę” (jakiż kontrast postaw w stosunku do młodych górników), pewnie 
do niej odnoszą się zapewnienia o pracy jako antidotum na frustrację. Jak jednak ma się to do 
wcześniejszej uwagi, że:

nie każdy może się tu przydać. Trzeba człowieka oględnego i ostrożnego, a szczerego i otwartego za
razem, trzeba dalej mieć zasady religijne, bo tylko człowiek religijny, człowiek pobożny, może zy
skać sobie zupełnie zaufanie ludu29.
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Zapewnienie, że praca z górnikami gwarantuje wielkopolskim paniczom odrodzenie moralne, 
stanowi jeszcze jeden, będący efektem idealizacji, przyczynek do charakterystyki Ślązaków.

Z kolei słowa o możliwości materialnego podniesienia się dzięki pracy na Górnym Śląsku 
odnosi Skromny do młodzieży mniej zamożnej, którą gorąco namawia, by chwyciła się rzemio
sła i w ten sposób zarobiła na dalsze kształcenie, bo gwarancji zdobycia takich funduszy nie da
wała dotychczas praktykowana przez tę młodzież guwemerka. Gorącą namowę do podjęcia górni
czego rzemiosła (tzn. pracy fizycznej w tym zawodzie) opatruje Skromny motywacją niemalże 
patriotyczną -  cytując Hieronima Łabędzkiego, jednego z pierwszych badaczy dziejów polskiego 
górnictwa węglowego (to dowód na przygotowanie teoretyczne Skromnego do zawodu -  być mo
że studiował górnictwo — i kolejny argument na korzyść Józefa Chłapowskiego), wylicza w dzie
sięciu punktach korzyści tego przemysłu dla kraju, by w chwilę później tę rzeczową argumentację 
zastąpić kolejną przenośnią w której pobrzmiewają echa idei organicznikowskich:

Polska w łonie swoim ma skarby niewyczerpane i prosi was teraz: Synowie Młodzi, przyłóżcie do 
piersi mej usta wasze i ssajcie mleko to moje, abyście byli silni, a  z nim popłynie przemysł polski, 
któty wam da potęgę30.

O ile pierwsza część Obrazków -  mimo idealizacji wizerunków górników -  była bardzo kon
kretna i rzeczowa, druga ich część obfituje w sloganowe stwierdzenia, górnolotne hasła i przeno
śnie charakterystyczne dla pozytywistycznych tekstów tendencyjnych. Narrator, sam będąc czło
wiekiem młodym i z tego tytułu niby odżegnującym się od prawa pouczania innych, przecież nic 
innego nie robi, tylko cały czas poucza, namawia, agituje, werbuje. Końcowym apelem obejmuje 
wszystkich młodych, nie wyłączając siebie:

Do pracy więc, Bracia, do pracy, podnieśmy się moralnie i materialnie: do pracy, i to nie pojedyn
czo, ale zszeregowani falangą zbitą31.

Zarówno odautorskie sprecyzowanie gatunku jako obrazka, który -  aczkolwiek obecny w całej 
XIX-wiecznej literaturze polskiej -  prawdziwą karierę zrobił w okresie postyczniowym, oraz wy
jątkowo silna tendencyjność tekstu, która wówczas zdominowała ten gatunek literacki, a przede 
wszystkim treść Obrazków aż nazbyt mocno sytuująca je w początkach polskiego pozytywizmu -  
wszystko to stanowi potwierdzenie wspomnianej hipotezy określającej czas powstania artykułów 
Skromnego (Józefa Chłapowskiego?) -  rok 1874. A ponieważ autor łączył organicznikowskie ha
sła z nastawieniem patriotycznym i religijno-moralizatorskim, jego artykuły idealnie wpisywały 
się w konserwatywny, w znacznej części kleiykałny, charakter „Warty”.

W kolejnych artykułach Skromny zarzucił zupełnie ton agitatora i przemówił znów jako 
urzeczony Śląskiem przybysz. Teraz całą swoją uwagę skupił na prezentacji śląskiego folklo
ru słownego.

Tekst z 7 lutego w całości (poza krótkim wprowadzeniem dotyczącym historycznych początków 
miasta) wypełniło, w niewielkim stopniu udramatyzowane, podanie o powstaniu nazwy Bytomia 
(przy okazji także o powstaniu miejscowości: Piekary, Czeladź i Będzin) i o początkach niemiec
kiego osadnictwa pod Bytomiem. Zatytułował je Skromny: Cztery słowa królewskie32. Zarówno 
ów tytuł, jak i układ treści podania, kolejność zaprezentowanych wydarzeń oraz przedstawiane po
stacie -  wszystko przemawia za tym, że podanie to jest odwzorowaniem opowieści zawartej 
w Chronik der Stadt Beuthen autorstwa Franza Gramera -  bytomskiego dziejopisa. Jego, opubli
kowane w 1863 r., dzieło było z pewnością w czasie pobytu Skromnego w Bytomiu ciągle jeszcze 
pozycją atrakcyjną -  wszak była to pierwsza tak obszerna i, trzeba przyznać, obiektywna historia

30 Tamże, s. 288.
31 Tamże.
32 S k r o m n y, Cztery słowa królewskie, „Warta” 1875, s. 295-297.
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miasta. Nie ulega wątpliwości, że -  z uwagi na piastowski rodowód Bytomia -  mogła zaintereso
wać wychowanego w tradycjach patriotycznych młodzieńca z Wielkopolski. Jeśli nawet książka 
nie była już dostępna w księgarskiej ofercie, znalazła się z pewnością w miejscowych bibliotekach 
i czytelniach (warto odnotować przy okazji fakt, że dr Franciszek Chłapowski założył w Bytomiu 
czytelnię dla ludu). Skromny, zdaje się, był w posiadaniu kroniki Gramera przez dłuższy czas, być 
może -  opuszczając Górny Śląsk -  zabrał ją  ze sobą w rodzinne strony i tam czytał. I tłumaczył, 
zaczynając od podania ukazującego polskie korzenie Bytomia.

Kolejny artykuł, tym razem dopiero z 4 kwietnia 1875 r., poświęcony został najbardziej popu
larnym bytomskim podaniom zaprezentowanym już bez żadnego wstępu, pod oddzielnym tytu
łem: Srocza Góra, Diabelski dąb, Kamienny pies, Gadki o Skarbniku, Podanie o srebrnych koły
skach, Legenda o srebrnych apostołach, Podanie o podziemnych gankach miasta Bytomia, Poda
nie o skarbach zaklętych w lasku Gaj pod Bytomiem33. W publikacji z 18 kwietnia, po ekspozycji 
ukazującej śląski zwyczaj prządek, zamieszcza Skromny jeszcze Podanie o strzygach i Legendę
0 św. Jacku. Natomiast ostatnie dwa artykuły wypełnia wyłącznie jedna bardzo obszerna historia 
zatytułowana Kruszec srebrny w Bytomiu w 14 wieku, prawdopodobnie ze względów technicz
nych podzielona na dwie części. W istocie stanowi ona kompilację wielu bytomskich motywów 
podaniowych, które tu zespoiły się w jedną, wielowątkową fabułę.

Wczytując się w opowiadanie Skromnego o zwyczaju prządek (zespołowe, przy adoracji chłop
ców, przędzenie lnu przez dziewczęta w zimowe wieczory), kiedy to do zgromadzonej w chałupie 
młodzieży dosiadał się sędziwy bajarz i opowiadał, odnosi się wrażenie, że młody Wielkopolanin 
nieraz sam brał udział w tych wieczorach zgromadzeniach i stąd wyniósł znajomość tylu bytom
skich opowieści ludowych. „Tam to -  pisze Skromny -  nasłuchać się można przeróżnych bajek
1 legend prześlicznych, tam mają jeszcze przytułek wygnane zewsząd strzygi i upiory, tam usły
szeć można jeszcze nutę piosenki ludowej”34. Przy okazji zauważa Skromny, że warto byłoby te 
skarby ludowej twórczości spisać i utrwalić. Być może taką właśnie intencją powodowany sam je 
zapisał? Albo raczej tylko z niemieckiego przetłumaczył?

Do artykułów Skromnego dotarł swego czasu Józef Ligęza zajmujący się literaturą górniczą
o ludowym rodowodzie. Stwierdził wówczas, że „ten nieznany bliżej Wielkopolanin” -  jak się
o nim wyraził -  zamieścił w swych artykułach dwanaście opowiadań górniczych lub o górnictwie 
traktujących, z czego trzy są o tyle cenne, że stanowią zapisy autentycznych opowieści ludowych 
(dotyczy to dwóch opowiadań o Skarbniku oraz podania o skarbach w lasku Gaj). Są to najstarsze 
polskojęzyczne, znane Ligęzie, opublikowane opowieści górników węglowych, wyprzedzające
o kilka lat podobne zapisy w języku niemieckim35. Jeśli wierzyć Skromnemu, zapisał je „w do
słownym brzmieniu, jak mu je górnicy opowiedzieli”.

Pozostałe stanowią tylko streszczenia ludowych opowieści i, jak tego na podstawie ich zawarto
ści treściowej i układu dowodzi Ligęza, zostały częściowo zaczerpnięte z Chronik der Stadt Beu- 
then, do czego się jednak Skromny nie przyznał. Wystarczy jednak porównać jego podania 
z podaniami Gramera, by upewnić się, że udział Skromnego w ich prezentacji sprowadza się wy
łącznie do przetłumaczenia niemieckich tekstów z zachwaniem kolejności. Tak oto wyjaśniłaby 
się kolejna zagadka: prawdopodobnie czas, jaki upłynął od publikacji pierwszych dwóch do publi
kacji pozostałych, ukazujących się niemal cyklicznie, artykułów, wypełnia praca przekładowa -  by 
wykorzystać opowieści zapisane przez Gramera, musiał je Skromny wpierw przetłumaczyć.

33 Bytomskie opowieści ludowe zanotowane przez Skromnego omówiłam we wcześniejszych publikacjach, zob. 
H. A n d r z e j  c za k ,  Między Sroczą Górą a Wzgórzem św. Małgorzaty. Podania i legendy bytomskie, w: „Śląskie 
Miscellanea”, t. 11, pod red. J. M a l i c k i e g o  iK.  H e s k i  ej-K w a ś n i  e w i c z ,  Katowice 1998, s. 134-146.

34 S k r o m n y, Legendy i podania górnośląskie, „Warta” 1875, s. 376.
35 J. L i g ę z a, Polskie zbiory..., s. 13.
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Jak się więc okazuje, ów młodzieniec ukrywający się pod pseudonimem Skromny, być mo
że Józef Chłapowski, urzeczony ludem i kulturą Górnego Śląska, świadomie i szczerze stając 
się jej propagatorem w stolicy Wielkopolski, równocześnie nieświadomie oddał jej wielką 
przysługę: pierwszy utrwalił górnicze podania z terenu Bytomia. Pisze Ligęza: ,już tylko to 
wystarczyło, by zapewnić temu nieznanemu Wielkopolaninowi poczesne miejsce wśród zbie
raczy folkloru Górnego Śląska”36.

S u m m a r y 
From Wielkopolska to Upper Silesia for Morał Rival

This publication is devoted to a series of articles on the Silesian problems that were published in the Poznań magazine 
“Warta” under a pen-name “Skromny” (Modest) from January to May 1875.

The first part of the publication is an attempt to identify the author of the articles, based upon the casual pieces of infor- 
mation that can be found in his articles and confronting them with the biograms published inbiographical dictionaries. This 
part ends with a hypothesis that Józef Chłapowski from Wielkopolska may be the author of the articles.

Then the publication analyzes the first article from the point of view of its contens and form. This article is titled The Pic- 
tures from Miner ’ World (Obrazki ze świata górniczego). It contains Skromny’s memories from his Staying in Upper Silesia 
with miners. It is probably the only one fiilly genuine of these articles.

It shows that Skromny’s articles, written from the point of view of a young positivist, were of agitative character, and the 
idealized picture of miners (who were identified with Silesian folk) was to encourage more and less well-to-do young people 
from Wielkopolska to go to Upper Silesia and start working in mining industry that was to lead them to inner transformation.

In the end the publication discusses briefly other Skromny’s articels. They all deal with similar subjects, containing almost 
exclusively folk stories (including miners’) from Bytom and its region. There is the suggestion that the stories were taken 
from the work of Franz Gramer, a German chronicler from Bytom, published in 1863 in German and translated into Polish 
by Skromny.

36 Tamże.



K R Z Y S Z T O F  B I L I Ń S K I
U n i w e r s y t e t  W r o c ł a w s k i

O n i e d o c e n i o n e j  p o e z j i  J e r z e g o  N i k o d e m a  
( A n h e l l e g o  S k i w i c z a )

Jerzy Nikodem, piszący pod pseudonimem Anhelli Skiwicz, nie doczekał się jak dotąd lite
raturoznawczego opracowania. Ten poeta cieszyński, jak wielu młodych twórców debiutują
cych po 1905 r., pozostawał w kręgu oddziaływania „Zarania Śląskiego”. Na jego łamach 
zamieszczał swe próby dramatyczne1, nie one jednak, jak wolno przypuszczać, warte są 
uważnej analizy. Daleko istotniejszym zjawiskiem wydaje się tomik poetycki Skiwicza Otom 
ja. Wiersze, wydany w Cieszynie w 1912 r.

Panuje wokoło niego niezrozumiała zmowa milczenia, a pojawiające się sporadycznie sądy 
krytyczne są na ogół nieprzychylne. Wincenty Ogrodziński w Dziejach piśmiennictwa ślą
skiego stwierdzał:

W kilkudziesięciu zebranych tu utworach znać jeszcze tchnienie romantyzmu obok wpływu 
poezji Młodej Polski. Poeta przybiera w nich przeważnie postawę dumną wobec świata, marzy 
i pragnie mocy, osamotniony, uderza w ton rezygnacji, szuka pociechy w przyrodzie i rzecz 
dziwna, prawie niczym nie zaznacza związku swego z Cieszyńskiem. Poezja jego jest przeważ
nie egotyczna, choć czasami potrąca o dążenie patriotyczne, wypowiada się zaś w dość pokaź
nym szeregu znanych znanych skądinąd form wierszowanych2.

Komentarz wybitnego śląskoznawcy wymaga, po sześćdziesięciu latach, koniecznego uzu
pełnienia czy nawet sprostowania. Tchnienia romantyczne widoczne są w całej literaturze 
polskiego modernizmu, u pisarzy tak skrajnie różnych, jak Wyspiański, Przybyszewski czy 
Niemojewski. Jeżeli echa romantyczne znajdziemy u Skiwicza, to rejestrujemy fakt naturalny, 
który powinien być przyjmowany jako zjawisko typowe dla epoki. Podobnie wygląda sprawa 
wpływu poetów Młodej Polski. Autor Otom ja  wzorował się na pisarzach bliskich mu poko
leniowo i świadomościowo, toteż krąg polskich modernistów musiał oddziałać na niego 
z pewnością najsilniej. I wreszcie zarzut ostami -  niedostrzeganie czy też odcięcie się od 
swych korzeni. Oskarżanie Anhellego Skiwicza o brak nawiązań do Cieszyna i okolic oraz 
zbyt rzadko pojawiające się pogłosy patriotyczne wynika, jak wypada uznać, z niedokładnej 
lektury jego wierszy. Skiwicz wprowadził elementy systemu genezyjskiego Słowackiego, by 
na tym tle mówić o kwestiach odrodzeńczych. Zagadnienie czasu i przestrzeni schodzi na 
dalszy plan, liczy się bowiem praca ducha, który działa w całym pokoleniu, a nawet szerzej -  
w całym narodzie.

0  istnieniu Nikodema -  Skiwicza wspomina ledwie antologia Pisarze śląscy XIX  i X X  wie
ku3, natomiast kolejne opracowanie Młoda Polska na Śląsku 1898-1922 zawiera jedynie

1 J. N i k o d e m ,  Ondraszek, „Zaranie Śląskie” 1908-1909, z. 3, s. 115-121; 1910, z. 1, s. 27-35, z. 2, s. 73-76; 
tenże, Wybory. Obrazek sceniczny w dwu odsłonach na tle stosunków na pograniczu językowym , „Zaranie Śląskie” 
1911-1912, z. l . s .  57-79.

2 W. O g r o d z i ń s k i ,  Dzieje piśmiennictwa śląskiego, do druku przygotowali L.  B r o ż e k  i Z. H i e r o w s k i ,  
Katowice 1965, s. 267.

3 Pisarze śląscy X IX  i X X  wieku, praca zbiorowa pod redakcją Z. H i e r o w s k i e g o ,  Wrocław 1963, s. 98.
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skromny wybór utworów autora Ondraszka i to w dodatku z dezinformującym biogramem4. 
Aktualny stan wiedzy o Jerzym Nikodemie przedstawia Polski Słownik Biograficzny. Czyta
my w nim między innymi:

Jako poeta okazał się tw órcą mało oryginalnym, epigonem romantyzmu i Młodej Polski. [...] 
Pisał dobrym językiem literackim z przymieszką gwaiy. Twórczość jego, aczkolwiek niezbyt 
wybitna i nie wybiegająca poza wzorce obowiązujące wówczas w regionalnym pisarstwie Ślą
ska Cieszyńskiego, jes t obecnie dokumentem wcale bujnego ruchu literackiego, jaki rozwinął 
się w tym regionie na przełomie XIX i XX w., oraz identyfikacji z kulturą polską młodej inteli
gencji cieszyńskiej w okresie rozwoju świadomości narodowej5.

Również w tym przypadku niezbędnych jest kilka słów wyjaśnienia. Deprecjonujące słowo 
„epigon”, wiele traci ze swej pejoratywności, gdy uświadomimy sobie, że wielu twórców ro
dzimych można zaliczyć do epigonów, a wybitnych i oryginalnych było ledwie kilkunastu. 
Mylńy wydaje się też pogląd o korzystaniu przez Nikodema -  Skiwicza z regionalnych para
dygmatów ludowej estetyki cieszyńskiej; widać je tylko w dramatach zdecydowanie słab
szych artystycznie niż utwory poetyckie. I wreszcie czynnik świadomościowy: wokół „Zara
nia Śląskiego” grupowali się pisarze marzący o stworzeniu literatury regionalnej, lecz literac
ko dojrzałej i równocześnie takiej, która w sposób nawet ostentacyjny wpisywałaby się 
w obieg ogólnopolski, starając się wzorować na pisarstwie młodopolskim. Zdanie takie po
dzielał, jak  można sądzić, Jerzy Nikodem -  Skiwicz. Punktem wyjścia jego wierszy jest pro
wokacyjne motto, pomijane przez dotychczasowych badaczy, a wiele mówiące o charakterze 
liryków. Słowa Józefa Bartłomieja Zimorowica:

Sobiem śpiewał, nie komu 
swe, nie cudze rzeczy

wprowadzają nas w świat autorskiej prywatności, rzec by można intymności. Jednocześnie motto 
takie sugeruje autentyzm przekazu, nawiązuje do Horacjańskiej formuły pieśni i zarazem do tra
dycji polskiego baroku. Na plan pierwszy wysuwa się, rzecz jasna, wyraźny egotyzm, który prze
wija się przez wszystkie wiersze tomiku Otom ja. W charakteiystycznym liryku Przygrywka wi
dać aluzję do Króla-Ducha Słowackiego, do znanej z dramatów Wyspiańskiego idei czynu, znać 
także polemikę z Mickiewiczowskim Konradem Wallenrodem, z poglądami, które Słowacki za
warł w wierszu Testament mój, wreszcie da się odnaleźć publicystyczny ton Artura Górskiego 
z cyklu Moda Polska i oczywiście Nietzscheańską wolę mocy i zwycięstwa:

N ie wołam karłów, ni zjadaczów chleba, 
dla zdrady, lęku żadnej nie mam pieśni, 
przeklinam wszystkich, którzy nie chcą nieba.

Niech lud skarlały żyje sobie w pieśni; 
przynajmniej orłom te dusze mizerne 
szkodzić nie będą. -  Niechże im się ześni 

w brudach cuchnących, że sąjako wierne 
tchórzostwu -  bogu, kapuściane cary, 
maślane cacka... Precz mizery bierne!

Ja królów wołam, Królów-Duchów wiary, 
orłów, co loty swe mają wytrwałe, 
i tych, co niebo m ierzą nie na miaty.

4 Młoda Polska na Śląsku 1898-1922. Antologia, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył A. G ł a 
d y s z ,  Wrocław 1969, s. 232-239.

5 M. F a z a n , Jerzy Nikodem (1885-1945), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIII, Wrocław 1978, s. 121-122.
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Razem polecim na karłów nawałę, 
w bój z m ałą wolą, wznosić nizin syny, 

razem zdobędziem i sławę i chwałę, 
razem rozplenim płodne jutra czyny!6.

W lirykach Skiwicza dochodzi do głosu wyraźny ton epikurejski, sugerujący istnienie bo
gów przy jednoczesnej ich obojętności na ludzkie czyny i losy. Nierzadko wiąże się to z Ho- 
racjańskim umiłowaniem pieśni, z romantyczną apologią muzyki, przywróconą moderni
zmowi dzięki nauce Schopenhauera, Mickiewiczowskim dążeniem do wyżyn Absolutu (III. 
cz. Dziadów). Motyw gwiazd z kolei tak istotny u Staffa, a zwłaszcza u Micińskiego, nabiera 
u autora Otom ja  charakteru beztroskiej zabawy, mierzenia się z tym i nie tylko tym światem, 
z sowizdrzalskim zarozumialstwem (wpływy Staffa z wierszy pisanych po 1905 roku), 
z buntem przeciwko ustalonym schematom i zasadom.

W wierszu Pójdą znajdujemy takie właśnie wersy:

Pójdę ja  pójdę na gwiezdne rozłogi, 
tam legowisko ułożę na tęczy, 
zawołam do stóp pieśni, tonów bogi, 
niechjeden śpiewa, drugi struną dźwięczy.

Pójdę ja  pójdę na gwiezdne rozłogi, 
zabrawszy skrzydła od rannego świtu, 
stamtąd zapozwę wszechpotężne bogi 
na lot piorunem w przepaści zenitu.

Pójdę ja  pójdę na gwiezdne rozłogi, 
stanę się w ładcą wszechświatowej toni, 
podbiję sobie nieśmiertelne bogi, 
najwyższe moce -  i niech czas mnie goni!

s. 5

Poezja Nikodema preferuje bezkompromisowy aktywizm, niezależność jednostki w kon
takcie z zastanymi pokoleniami. Ten najważniejszy, jak się wydaje, element filozofii Nie
tzschego (pojęcie Ubermenscha), po który tak chętnie sięga Młoda Polska, u Skiwicza ozna
cza na ogół walkę młodego ze starym, form doskonalszych ze słabszymi, wreszcie koniecz
ność odrzucenia pewnych prawd jako warunek poznania faktycznego oblicza świata. Niewąt
pliwym atutem będzie w tym wypadku ujęcie pragnień poetyckich w gatunkowej formule po
budki, hejnału czy apelu. Potęguje to nastrój, rewolucjonizuje sam czyn i jego niezbywalną 
wartość, nadaje mu charakter zbrojnego wystąpienia. Podmiot liryczny, silnie subiektywizo- 
wany, podobnie jak w całym tomiku poetyckim, najdobitniej przemawia w kilku wierszach, 
między innymi w Marzeniu. Okazuje się, że prometejski zapał ma zmusić ludzkość do zupeł
nego odwrócenia się od anachronicznej przeszłości ku nowej i pięknej przyszłości:

Rozwiążę ducha moc oszalałą, 
puszczę uczuciom więzionym wodze, 
uderzę na świat gromów nawałą 
i pokolenia słabe odmłodzę.

Zagram pobudkę, puszczę hejnały 
w światy, na ziemi, nieba rozłogi, 
przyśpieszę pochód ludzkości całe 
i w mig upadną zmurszałe bogi,

6 Wszystkie przytoczone liryki, za: A. S k i w i c z [J. N i k o d e m ], Otom ja. Wiersze, Cieszyn 1912.
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Zastoju ojce. Rzucę pioruny, 
rozpętam w ielką błyskawic burzę 
i zniczem świętym skrzepłe laguny 
zamienię w życiem kipiące kruże.

Przemienię ludzkość chodem piorunu; 
w probierczym ogniu pocznę owicie 
wyrwanej ze snu, śmierci całunu 
ziemię pchnę w wszechświat -  na nowe życie!

s.7

Nie da się ukryć, że Skiwiczowi nie były obce liryki programowe Asnyka, ponieważ spo
sób obrazowania poetyckiego jest u obu twórców niemal identyczny. Nikodem bogatszy
o doświadczenia modernistyczne potrafił charakterystycznej nucie autora Nad głąbiami nadać 
wymiar metafizyczny i tytaniczny równocześnie. Przyswoił sobie sztukę aluzji literackich. 
W liryku Pozew „lew-lud” stanowi niewątpliwą reminiscencję romantycznego światopoglądu, 
najbardziej zdaje się znamiennego dla autora Kordiana, lecz przecież obraz lwa z pokolenia 
Judy to oczywiste wyobrażenie Chrystusa (yide mesjanizm naszych wieszczów, przede 
wszystkim Mickiewicza). Skiwicz pisał:

Złączeni celem, sercem spojeni 
pójdziemy w walkę uzbrajać 
w serce mu rzucim kłęby płomieni, 
tak zbrojni pójdziem w zwycięski trud.

Czynem uderzym, sprawy rycerze, 
wolności ludów rozgłośny dzwon 
i Polskę w zniosą nasze puklerze 
w dzień przebudzenia Iwa-ludu on.

Lew-lud roztoczy zemsty sztandary, 
na któiych nasza zaświeci 
srogo tyraństwa pomści ofiary 
i sam wolności zanuci śpiew.

Despotów carów trony obali 
ta pieśń potężna i ludu gniew.
Biada im wszystkim, co obcinali 
w wiekowych rządach wolności krzew!

I wolna wstanie Polska ludowa 
tego świętego, jasnego dnia -  
i pęknie silna piekieł okowa...
-  Czynu: by zemsty przebudzić lwa!

s. 8

Pierwszy cykl liryków z tomu Otom ja  pod tytułem Kiedy szedłem niebem kończy wiersz 
Na progu życia. Stanowi on rozrachunek z tymczasową i mijającą młodością, a jednocześnie 
wyraża obawę przed tym, co przyniesie świat i czas. Niewątpliwie temu utworowi patronował 
Mickiewiczowski wiersz Polały się łzy...

Żegnajcie miłe, młodzieńcze wy lata, 
wysiłków męskich witajcie mi dni!
Piękny czas marzeń w przeszłość już odlata, 
i w czyn zamienić m ają się me sny.
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Z energią idę w pustą świata głuszę, 
otwieram światu młode swoje serce.
Osiągnęż cele, do których się kuszę, 
czy wśród zawodów umrę w poniewierce?

Może mię życie chwyci dłonią twardą 
i póty ściskać, gnieść okrutnie będzie, 
aż mię odrzuci z  szatańską pogardą 
bez użytku, nic warte narzędzie.

Więc kiedy będę gdzieś w losów pustyni 
skomlił, jak  żebrak, sterany, złamany, 
niechże mój przykład ostrożnym uczyni 
każdego, kto chce Poprawy i Zmiany.

Niech jak  krzyż sterczę, a moje ramiona 
wskazują wielkie wszechświata bezdroże 
i ostrzegają, że każdy tak skona, 
kto na niewoli porwie się obrożę.

Lecz dosyć, dosyć! Skądże takie myśli?
Ja wiem i wierzę, że ziemię poruszę!
Me ramię nowe jej drogi zakreśli 
i ja  zwyciężę, bo mam wielką duszę.

Więc bądźcie zdrowe, młodzieńcze wy lata, 
wysiłków męskich witajcie mi dni!
Przebłogi marzeń czas w  przeszłość odlata: 
w  czyn zamieniam młodości sny.

s. 12

Drugi cykl wierszy, pomieszczony w Otom ja, wykazuje spore zróżnicowanie tak tema
tyczne jak i gatunkowe7. Mamy więc liryk Do lipy z wyraźnymi aluzjami do fraszki Jana Ko
chanowskiego, teksty o zdecydowanej problematyce, jak na przykład Jakie to szczęście..., 
Czemu?, I  to złota jest nić ma..., a także melancholijno-pejzażowe Nadejdź jesieni..., Listo
pad, Słoneczną zimą. W tym cyklu mamy również erotyki oraz wiersze, w któiych dominuje 
nastrój dekadencki. I w tej części swego tomiku Skiwicz nie jest wolny od wpływów roman
tycznych i młodopolskich. Ciekawą próbą połączenia obu tych zależności jest Triolet. Nawią
zuje on do gatunkowych zdobyczy romantyzmu (Mickiewicz i nade wszystko Zan), a jedno
cześnie pojawia się tutaj Schopenhauerowsko kreowany pesymizm:

Pytałem stare, samotne smentarze, 
pytałem sprute i strzaskane groby, 
z nich się jutro świetlane ukaże, 
w nich się dymią żywota ołtarze -  

a one „wczoraj” przesławnego straże, 
pełne za laurem już zwiędłym żałoby, 

bólem wskazały się jako ołtarze
boga niemocy, niepowrotnej doby.

s. 19

Do tradycji genologicznej zdaje się też nawiązywać wiersz pod sugestywnym tytułem Sie
lanka. Nie ma w nim jednak ani nuty Teokrytowej, ani nawiązań do tradycji polskiej. Okre

7 W omawianym tomiku jest jeszcze trzeci cykl wierszy -  tworzą go dwa wiersze Pytasz o jutro  (taki jest też tytuł 
cyklu) oraz Między niebem i ziemią.
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ślenie to sugeruje bardziej poczucie beztroski, swobody, choć, oczywiście, przyroda jest 
w tym wypadku nieodłącznym elementem, antycypującym miłość kochanków, a raczej po
czucie nostalgii i tęsknoty za zawiedzioną miłością:

Błyszczy kwiecie na jabłoni, 
pod nią tęskna piosnka dzwoni 
i mknie z wiatrem w dal.

Dziewczę hoże, dziewczę lube 
opłakuje sw oją zgubę 
i zawodzi żal.

Już to piąte kwitnie kwiecie 
jak  Jasieniek gdzieś we świecie, 
gdyby w wodę wpadł.

Ona w domu ciągle czeka, 
on we świecie nadal zwleka, 
chociaż kwitnie sad.

A jak  przyrzekł on jej święcie, 
że na pierwsze drzew kwitnięcie 
nawróci się znow!

-  Czy zapomniał, mój ty Boże, 
czy nieszczęście jakie może, 
czyli tylko zdrów?

s. 24

Wiersz Skiwicza w widoczny sposób czerpie z Mickiewiczowskich Ballad i romansów, 
lecz zarazem wprowadza obrazowanie i aluzje typowe dla liryki ludowej. Dość przypomnieć, 
że cieszyła się ona na Śląsku sporym powodzeniem, by przywołać liryki Jana Nikodema Ja- 
ronia, Józefa Lebiedzika czy w epickiej wersji poemat prozą Czeremchy Pawła Klimczuka. 
W skonwencjonalizowanej formie liiyki Nikodema pojawiają się na dalszych stronach tomiku 
Otom ja. Kobieta-anioł, cmentarny cyprys, kwitnący rozmaryn to najbardziej typowe atrybu
ty, które zawierają erotyki Skiwicza. Bardziej interesujący wydaje się wiersz Pożegnanie, 
przez który przebija się niewątpliwie Mickiewiczowskie Do M* (Precz z moich oczu...).

Za to, żeś wydarł mi chwile spokoju, 
że jad miłości wlałeś w moje serce -  

przeklętym bądź.
Za to, że pośród ziemskiego mię znoju 
mamiłeś, zgniłe mar ścieląc kobierce -  

przeklętym bądź.
Kiedym zwabiony poszedł w twoje ślady, 
żeś rozczarował, zdradził mię, nędzniku -  

przeklętym bądź.
Dzięki ci za to, za wszczepione jady.
Przebaczam. Żegnaj! Zapomnę... i krzyku: 

przeklętym bądź.
s. 40

Oczywiście, w tym oryginalnym erotyku nawiązanie do tekstu Mickiewiczowskiego ozna
cza jedynie skalę ekspresji, stopień intensyfikacji uczuć. Adresat jest tutaj nie kobietą, lecz 
przyjacielem, wprowadzającym w arkana sztuki miłości. Dopiero jej poznanie rodzi ambi- 
walencję podmiotu lirycznego, bo miłość jawi się zarówno jako szczęście i jako przekleń
stwo. Można zatem stwierdzić, że konwencja erotyku została użyta przez Nikodema w funkcji
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lamentu z powodu utraty bliskiej osoby (przyjaciela-zdrajcy). Na osobne rozważania zasługują 
także inne wiersze Skiwicza, a konkretnie Chodź mój kiju... i Mgły. Ponieważ operująone podob
ną poetyką skupmy się na tym drugim liryku. Widać w nim echa poezji Konopnickiej, a jedno
cześnie jako twór bezduszny ukazana przyroda tylko przydaje zmartwień i niepokojów.

Rozesłały się po ziemi 
mgły blade, 

wiodąc rękami chudemi 
zagładę.

Poszły cichaczem przez pola, 
grodziszcza, 

w  ślad ich ciągnęła niedola, 
zburzyszcza.

I na jakie przyszły sioło 
te jędze 

zostawiały ziemię gołą 
i nędzę.

Gdzie się słały bogactw łany 
tak bujnie, 

leżązeżniałe łachmany 
w ruinie.

Puskata bez rozpaczy jęku 
została, 

na niej duma z kosą w ręku 
śmierć biała.

Tylko wiatr łka na mogile 
przeszłości, 

gdzie potęgi, sławy chwile 
śn ią ... kości.

Wzdłuż, wszerz, wszędzie głucho, smętno, 
płaczliwie, 

bo ju ż  żadne życia tętno 
nie żywię.

Ach, przecięła je  kostucha, 
ta blada, 

śladem po niej pustka głucha, 
zagłada.

s. 44-45

Poezja Nikodema-Skiwicza, jak starano się pokazać, nie odstaje od dokonań nie tylko in
nych twórców śląskich, lecz, podobnie jak twórcze osiągnięcia Jarania, Łyska czy Lebiedzi- 
ka, mieści się wśród dokonań takich poetów młodopolskich, jak choćby Stanisław Wyrzy
kowski, Tadeusz Nalepiński, Bogusław Adamowicz, Stanisław Maykowski, Władysław Ko
zicki, by wymienić tylko najważniejszych. Twórczość autorów śląskich wpisuje ich w obieg 
wysokoartystyczny oraz ogólnopolski. Jak wiemy, recepcja modernizmu w kręgu „Zarania 
Śląskiego” nie była jednoznacznie przychylna8, co, niestety, opóźniało przyjmowanie zdoby
czy literackich tej epoki. Z pewnością nie da się tego powiedzieć o Nikodemie Skiwiczu, któ
ry potrafił doskonale wyzyskać zdobycze zarówno romantyzmu oraz pozytywizmu, jak i mo
dernizmu. Młodopolski koloryt, wyznaczany oryginalnymi rozwiązaniami twórczymi, uświa
damia ważny proces, rozpoczęty umownie datą debiutu Jarania (1902), proces który polegał

8 Zob. A. J ę d r z y k o ń s k i  [A. B u z e k ] ,  O modernizmie w najnowszej literaturze polskiej, „Zaranie Śląskie” 
1908, z. 2, s. 50-53, z. 3, s. 115, 117.
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na włączaniu literatury śląskiej w obręb zjawisk kulturowych, charakterystycznych dla póź
nego pisarstwa Młodej Polski. Zasługi autora Otom ja  są tutaj bezsporne -  dostrzegł on w tej 
epoce takie rozwiązania filozoficzne i estetyczne, które umożliwiały nowe spojrzenie na 
sprawy śląskie, a niekiedy z założenia ponadregionalne. Odejście od martyrologii wyłącznej 
ludowości pozwoliło Skiwiczowi na zrewidowanie starych i ustalenie nowych ujęć znanych 
skądinąd tematów -  buntu przeciw tradycji, pochwały indywidualizmu, eskapizmu, miłości, 
piękna ziemi rodzimej, wielkości aktów twórczych. Znajomość myśli Nietzscheańskiej połą
czonej z nieco efektownym , ja ” lirycznym, umiejętne wplatanie modernistycznych -izmów, 
a jednocześnie doskonałe rozeznanie autora w tradycji literackiej (nie tylko polskiej) pozwa
lają mu uchwycić tak zwaną w omawianym okresie „chorobę wieku” i sposoby jej przezwy
ciężania, jak i specyfikę śląskiej odmienności artystycznej. Wszystkie te cechy pozwalają za
liczyć Skiwicza do rzędu wybitniejszych twórców regionu.

S u m m a ry
On Undersetimated Poetry of Jerzy Nikodem (Anhelli Skiwicz)

Jerzy Nikodem (Anhelli Skiwicz) Iived in 1885-1945. He is an underestimated Silesian poet, and his contribution 
here is unąuestionable. He noticed in the Young Poland Movement such philosophical and aesthetical problems that 
would make impossible a new point o f view on Silesian matters, sometimes on principle, among others: leavmg 
away martyrdom and exclusive folklore. The revision of old and formulation of new, known from somewhere else, 
subjects -  rebellion against tradition, praise o f individualism and escapism, love, the beauty o f the native land, the 
greatness o f  creation acts resulted from his knowledge of Nietzsch’s ideas. Skilfiil combination in literary tradition 
(not exlusively Polish) enable him to capture so popular in that epoch “the disease o f the century” as well as the ways 
o f overcoming it and the pecularity o f Silesian artistic dissimilarity. Ali those features let us include Skiwicz in the 
rangę of the most remarkable writers, as well Silesian as o f the Young Poland Movement.



H A N N A  Z E P R Z A L K A  
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i

Z r o z w a ż a ń
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Stan badań nad dziejami bibliotek zniszczonych w czasie drugiej wojny światowej 
wciąż nie jest jeszcze zadowalający. Choć prace nad zarejestrowaniem strat kultury pol
skiej tego okresu podjęto tuż po zakończeniu działań wojennych1, nie ukazała się dotych
czas publikacja syntetyzująca zagadnienie. Z całą pewnością jednak bardzo cenną pozy
cją jest wstępny raport o dewastacji zbiorów bibliotecznych pozostających w granicach 
Polski w roku 1945 2.

Jednym z cennych księgozbiorów zniszczonych podczas II wojny światowej była bi
blioteka J. Londzina. W 1999 r. minęła 70. rocznica śmierci tego regionalnego działacza 
społeczno'politycznego -  warto więc przy okazji przypomnieć i przybliżyć jego zasługi 
a także historię zgromadzonego przez niego księgozbioru. Tematyka ta wciąż czeka na 
swojego badacza, który potrafiłby zrekonstruować bogatą bibliotekę. Dostrzega się po
trzebę przygotowania pełnej monografii, zwłaszcza że brakuje opracowań całościowo 
odnoszących się do działalności J. Londzina. Przeważają pozycje podające informacje 
encyklopedyczne3. Jedną z przyczyn takiego stanu jest zaginięcie, a przede wszystkim 
zniszczenie przez Niemców w czasie wojny archiwaliów. W opracowaniu wykorzystano 
więc nielicznie tylko ocalałe akta obecnie przechowywane w Archiwum Państwowym 
w Cieszynie4.

0  działalności politycznej i kulturalnej J. Londzina pisali Emanuel Grim, Kazimierz Szczu
rek i Michał Smolorz5. Należy także zwrócić uwagę na artykuły Witolda Iwanka, Andrzeja 
Kloska, Ziemowita Miedzińskiego, Małgorzaty Słonki oraz Edwarda Wichury-Zajdla6. Auto

1 L. B r o ż e k ,  Cieszyn, „Bibliotekarz” 1946, nr 5, s. 11-118; J . G r y c z ,  Wskazówki dla prowadzących akcjęza- 
bezpieczania bibliotek i zbiorów bibliotecznych, Warszawa 1945; F. S z y m i c z e k ,  Akcja zabezpieczająca i rewin
dykacyjna na Śląsku, „Bibliotekarz” 1945, nr 5, s. 118-119; t e n ż e :  Akcja zabezpieczenia bibliotek i księgozbiorów 
na Śląsku w świetle dokumentów i wspomnień własnych, w: Książnica Śląska 1975-1978, Katowice 1980, s. 26-63.

2 Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 r. Wstępny raport o stanie wiedzy, oprać. 
B. B i e ń  k o  w s k a ,  [et al.], red. nauk. A. M ę ż y ń s k i ,  W arszaw a 1994.

3 J. G o ! e c ,  S. B o j d a ,  Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s. 178-179; O duszę polską. 
Wystawa historyczna o działalności duchowieństwa śląskiego w XIX  i X X  wieku, Katowice 1991, s. 87; Polski 
słownik biograficzny, t. 17, W rocław 1972, s. 539-540; Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce 
[T. 2]: K -P , Warszawa 1994, s. 90-92.

4 Archiwum Państwowe w Cieszynie. Akta rozprawy spadkowej po śp. ks. prałacie Londzinie. Zespół; Sąd 
Grodzki w Cieszynie (1929-1939), sygn. 23.

5 E. G r i m ,  Ks. Józef Londzin, w: Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, Katowice 1930, s. 68-95;
E. G r  im , Ks. prałat Józef Londzin, w: Księga o Śląsku wydana z okazji jubileuszu 35-letn[iegoj istnienia „Znicza", 
pod red. A. T a r g a ,  Cieszyn 1929, s. 132-138; M. S m o 1 o r z ,  Ks. Józef Londzin, „Z Tej Ziemi. Kalendarz Diecezji 
Katowickiej” 1984, s. 72-74 (tamże są  ciekawe wspomnienia siostrzenicy J. Londzina -  Elżbiety Gałuszkówny); 
K . S z c z u r e k ,  Hetman cieszyńskiej ziemi, „Kalendarz Cieszyński” 1990, s. 119-124.

6 W.  I w a n e k ,  Józef Londzin: kapłan, polityk i działacz społeczny, „Kalendarz Beskidzki” 1992, s. 28-30; 
A. K l o s e k ,  Ks. Józef Londzin. Zasłużeni ludzie Śląska, „Tygodnik Katolików WTK” 1967, nr 27, s. 2; 
Z. M i e d z i ń s k i ,  „Krzak Gorejący" Śląska, „Katolik” 1984, nr 18, s. 5; M. S ł o n k a, Józef Londzin, „Kalendarz



H anna  Zepr za lk a , Z rozw ażań nad księgozbiorem  Józefa Londzina 73

rem kilku cennych opracowań był także Ludwik Brożek7. Przedstawił on najpełniejsze infor
macje o łondzinowskiej bibliotece. Poza tym warte zasygnalizowania są prace Franciszka Po- 
piołka, Weroniki Pawłowicz oraz Marii Pawłowiczowej8.

Zanim przejdę do zasadniczego tematu, pragnę zwrócić uwagę na samą postać J. Londzina. 
Urodził się on w Zabrzegu (w ówczesnym powiecie bielskim) 3 lutego 1862 r.9, a więc 
w czasach, kiedy Śląsk Cieszyński znajdował się pod austriackim panowaniem. Po ukończe
niu szkoły ludowej w Zabrzegu i gimnazjum niemieckiego w Bielsku, w 1884 r. rozpoczął 
naukę w Seminarium Duchownym w Ołomuńcu na Morawach, gdzie kształcili się wówczas 
wszyscy polscy księża. Mając 25 lat, w czasie wakacji uporządkował zbiory Biblioteki Pol
skiej Teologów Wrocławskich (1887 r.).

O pracy tej w liście do ojca tak pisał:

Siedziałem sam jeden w maleńkiej, mrocznej celi bibliotecznej, biorąc każdą książkę do ręki, 
porządkując według działów, katalogizując według wymogów nowoczesnego bibliotekarstwa, 
umożliwiłem co najmniej 16 późniejszym kursom kleryków dogodne korzystanie z tej jedynej 
polskiej krynicy na obcej ziem i10.

Wiadomo, że w latach 1888-1889 J. Londzin sprawował obowiązki bibliotekarza w bi
bliotece teologów. Wtedy to najprawdopodobniej u młodego kleryka narodziła się pasja 
bibliofilska.

Po uzyskaniu święceń kapłańskich, 7 lipca 1889 r., J. Londzin został wikarym w Strumie
niu i Międzyrzeczu, a od 1890 r. w Cieszynie, gdzie współpracował z Pawłem Stalmachem 
przy wydawaniu „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Jej redakcję przejął po śmierci Stalmacha w 1891 r. 
i prowadził do 1929 r. Z kolei współpraca z Macierzą Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego 
zaowocowała otwarciem Gimnazjum Polskiego w Cieszynie w 1895 r. Gimnazjum to zostało 
upaństwowione przez władze austriackie w 1903 r. W tej pierwszej polskiej szkole średniej 
na Śląsku Cieszyńskim J. Londzin w latach 1895-1907 pracował jako katecheta oraz prowa
dził bibliotekę podręczników szkolnych. W 1901 r. powołał także Polskie Towarzystwo Lu
doznawcze, którego został prezesem. Przyczynił się również do otwarcia w 1903 r. towarzy
stwa humanitamo-oświatowego pod nazwą: Opieka nad kształcącą się młodzieżą katolicką 
im. błog. Melchiora Grodzieckiego. Obecnie, od 1997 r., funkcjonuje w Cieszynie Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Grodzieckiego, a powołało je reaktywowane przed 
kilku laty „Dziedzictwo błog. Jana Sarkandra”. Na rzecz tego towarzystwa działał -  począt
kowo jako skarbnik, a później jako prezes -  właśnie J. Londzin. Doprowadził on do poprawy 
sytuacji finansowej stowarzyszenia oraz do uruchomienia jego księgami i drukami. Warto

Beskidzki” 1985, s. 74—77; E. W i e h u r a - Z a j d e ! ,  Ks. Józef Londzin. Śląski działacz i naukowiec, „Tygodnik 
Katolików WTK” 1962, nr 10, s. 5.

7 L. B r o ż e k ,  Józef Londzin (1863—1929). Sylwetki naszego regionu, „Zwrot” 1970, nr 11, s. 4-6; t e n ż e :  Ks. 
Józef Londzin, „Kalendarz Śląski" 1959, s. 130-131. O bibliotece zob.: L. B r o ż e k ,  Londzinowskie zbiory, 
„Kierunki” 1959, nr 28, s. 4; tenże: lYspomnienie o bibliotece „Dziedzictwa", „Biuletyn Informacyjny Biblioteki 
Śląskiej” i 958; n r 2/3, s. 9 8 - ! 05; tenże: Zbiory cieszyńskie, w: Biblioteka Śląska 1922-1972, pod red. J. K a n t y k i, 
Katowice 1973, s. 80-81. Zob. też: W. S t a n k i e w i c z ,  Z  badań nad problematyką strat wojennych w bibliotekach 
polskich, w: Stan i perspektywy badań w zakresie zbrodni hitlerowskich. Materiały z  konferencji naukowej w dniach 
27-28 kwietnia 1970 r., t. 2. W arszawa 1973, s. 263.

8 F. P o p i o ł e k, Zbiory cieszyńskie, w: Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, Katowice 1930, s. 220; 
W. P a w ł o w i c z ,  Biblioteka Dekanatu w Cieszynie, „Kalendarz Cieszyński” 1993, s. 78; M. P a w ł o w i c z o w a ,  
Książka polska na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920, Katowice 1986.

9 M. S ł o n k a ,  Józef Londzin...', M. S m o  l o r  z, Ks. Józef Londzin...', K. S z c z u r e k ,  Hetman Cieszyńskiej Zie
mi... ; E. W i c h u r a-Z a j d e I, Ks. Józef Londzin... W literaturze przedmiotu jako rok urodzenia podawany jest także 
1863. Por. m.in.: L. B r o ż e k, Józef Londzin...', A. K 1 o s e k, Ks. Józef Londzin...; Polski słownik biograficzny.

10 E. G r i m, Ks. Józef Londzin..., s. 71.
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w tym miejscu przypomnieć, że w statucie członkowie „Dziedzictwa” zapisali, że jednym 
z zadań organizacji było prowadzenie drukami i księgarń.

Politycznie J. Londzin związał się m.in. ze Związkiem Śląskich Katolików, był przedstawi
cielem Polaków w parlamencie austriackim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
i włączeniu do niej Śląska Cieszyńskiego (bez Zaolzia), wszedł razem z Janem Michejdą
i Tadeuszem Regerem w skład prezydium Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Był tak
że posłem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W 1927 r. wybrano go burmistrzem Cieszyna. 
J. Londzin współpracował również z organizacjami gospodarczymi, m.in. Cieszyńskim Ban
kiem Kredytowym, Towarzystwem Rolniczym w Cieszynie, Związkiem Spółek Rolniczych. 
Zmarł w 1927 r. w Cieszynie, przeżywszy 67 lat.

Kierunki różnorodnej aktywności J. Londzina wskazują na szeroki krąg jego zaintereso
wań, wśród których książka znajdowała poczesne miejsce. Zamiłowanie do zabytków pi
śmiennictwa wyniósł z domu rodzinnego. Ojciec jego gromadził m.in. pieśni ludowe, stare 
książki, rękopisy i dokumenty. Często zabierał syna na lekcje poglądowe, o których J. Lon
dzin wspomniał później: „O każdej trawce, kwiatku, kamyku, ptaszku, robaczku [...] umiał 
coś powiedzieć.” W tych „lekcjach” Kazimierz Szczurek odkrył źródło pasji zbierackiej, jaka 
opanowała późniejszego księdza11.1 z takim stwierdzeniem należy się w pełni zgodzić, skoro 
trzy dni przed śmiercią -  jak podaje Emanuel Grim -  „żądał przyrzeczenia, że się ich [tzn. 
zbiorów bibliotecznych -  H.Z.] nie pozwoli wywieźć z Cieszyna”12.

O kolekcjonerskiej pasji J. Londzina wspominał inny działacz ze Śląska Cieszyńskiego -  
Rudolf Tomanek:

Zmarły wyniósł już z domu rodzicielskiego wielkie i szczególne zamiłowanie do przeszłości
i wszystkiego, co przeszłość na polu nauki, sztuki i kultury rodzimej, śląskiej stworzyła [...] 
gromadził z gruntownym znawstwem stare pergaminy, akta, druki, książki, wertował archiwa 
Generalnego Wikarjatu w Cieszynie, sprawozdania wizytacyjne [■■•]13.

To, co dzisiaj wiemy o zawartości biblioteki J. Londzina, pochodzi głównie z relacji cie
szyńskiego bibliofila, kustosza Muzeum w Cieszynie -  Ludwika Brożka. Latem 1931 r. zin
wentaryzował on razem z Karolem Frankiem księgozbiór liczący wówczas 3383 pozycje. 
Zbiór ten, obok zespołu książek teologów polskich, zgromadzono w książnicy „Dziedzictwa”. 
W czasie II wojny światowej (w 1940 r.) Niemcy wywieźli książki na makulaturę, a -  jak 
wspomniał L. Brożek -

likwidacja ta była tak dokładna, że w Cieszynie po bibliotece tej pozostało jedynie... wspomnienie14.

Analizując księgozbiór J. Londzina, możemy stwierdzić, że właściwie posiadał on dwie bi
blioteki. Pierwsza z nich mieściła się w składnicy muzealnej Polskiego Towarzystwa Ludo
znawczego (PTL). Oprócz zbiorów kompletowanych dla muzeum przez jego pomysłodawcę, 
do PTL napływały dary, których swoisty inwentarz stanowić może zamieszczana w „Gwiazd
ce Cieszyńskiej” rubryka pod tytułem: Dla Muzeum Śląskiego ofiarowali. Należy przypusz
czać, iż J. Londzin również przekazał przynajmniej kilka wartościowych pozycji do powsta
jącego muzeum. W literaturze przedmiotu czytamy, że najcenniejsze z ofiarowanych mate
riałów J. Londzin przechowywał w swoim mieszkaniu przy ulicy Schodowej w Cieszynie. 
Wykorzystywał je do opracowania m.in. Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyń

" K. S z c z u r e k ,  Hetman cieszyńskiej ziemi..., s. 119.
12 E. G r i m, Ks. Józef Londzin..., s. 70-71.
13 J. L o n d z i n ,  Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim. Z pośmiertnych zbiorów przejrzał, uzupełnił i do 

druku przygotował ks. R. T o m a n e k, Cieszyn 1932, s. V.
14 L. B r o ż e k ,  Wspomnienie o bibliotece „Dziedzictwa”..., s. 99.
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skim od r. 1716 do r. 1904 oraz do jej uzupełnień. Śmierć J. Londzina wprowadziła -  jak 
stwierdził L. Brożek -  dużo zamętu w sprawy Towarzystwa Ludoznawczego, gdyż „Dzie
dzictwo błog. Jana Sarkandra” zabrało wszystkie książki z mieszkania księdza, w tym rów
nież należące do wspomnianego PTL15.

Drugi zbiór gromadził J. Londzin w domu. W liście do redakcji kalendarza „Z Tej Ziemi” 
jego siostrzenica -  Elżbieta Gałuszkówna -  pisała:

Mieszkanie [J. Londzina -  H. Z.] składało się z dwóch pokoi i kuchni na pierwszym piętrze 
(gabinet i sypialnia, która była też pokojem gościnnym). W łaścicielką mieszkania była Niemka, 
od której wynajmował to mieszkanie. Potem udało mu się dostać jeszcze jeden pokoik na bi
bliotekę, miał bowiem bardzo dużo książek i czasopism. W domu było bardzo skrom nie16.

Pierwotny plan przekazania biblioteki Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu zmienił 
J. Londzin na krótko przed śmiercią i ofiarował swój zbiór „Dziedzictwu”. W testamencie 
księdza czytamy:

Wszystkie książki w Internacie i wszystkie książki w mieszkaniu, Mojej zapisuję Bibliotece 
Dziedzictwa z wyjątkiem tych, które pochodzą z biblioteki P. A. Cienciały i wszystkie duplikaty 
zapisuję Muzeum Śląskiemu. Wszystkie monety historyczne znajdujące się w  kasie żelaznej, 
wszystkie medale są  własnością Muzeum Śląskiego [...]. Oświadczam wobec świadków ks. 
Proboszcza Grima, ks. prałata Kasperlika i wobec gospodyni Weroniki Szczygut, że „Gwiazdkę 
Cieszyńską” razem z całym majątkiem, jaki w obecnej chwili posiada, darowuję na własność 
„Dziedzictwu błog. Jana Sarkandra” w Cieszynie i proszę ks. Rudolfa Tomanka, by zechciał 
sprawę wziąć w swoje ręce jako prezes „Dziedzictwa”17.

Jak wynika z relacji L. Brożka, zbiory gromadzone przez J. Londzina w jego mieszkaniu 
znalazły się wraz z Biblioteką Teologów Polskich w księgozbiorze „Dziedzictwa”. Informa
cję tę potwierdziła z całą pewnością Weronika Pawłowiczówna, według której kolekcję księ
dza przewieziono do budynku stowarzyszenia w maju 1929 r.18. W sprawozdaniu z posiedze
nia członków „Dziedzictwa”, drukowanym w „Gwiazdce Cieszyńskiej” z dnia 3 listopada 
1929 r., podano iż biblioteka towarzystwa powiększyła się o zbiory po J. Londzinie. Przeka
zano m.in. „Gwiazdkę Cieszyńską”. Uzyskane materiały wymagały właściwego uporządko
wania i skatalogowania. Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności planowano otworzyć 
bibliotekę dla pracowników naukowych19. Należy przypuszczać, że zbiorów J. Londzina nig
dy nie udostępniono większej grupie naukowców20.

Można również stwierdzić, że aż do lata 1931 r. księgozbiór J. Londzina pozostawał 
w nieładzie, skoro o pierwszym spotkaniu z omawianą kolekcją L. Brożek tak pisał:

W środku salki, której połowę zajmowała solidnie oprawiona biblioteka widnawska, zastali
śmy na podłodze bezładną hałdę książek i broszur, które mieliśmy ułożyć na półkach i spisać.

15 A. R u s n o k ,  Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, „Pamiętnik Cieszyński” 1996, 
t. 11, s. 36.

I6M. S m o l o r z ,  Ks. Józef Londzin..., s. 73.
17 Archiwum Państwowe w Cieszynie. Akta sprawy spadkowej po śp. ks. prałacie Londzinie.
18 W. P a w ł o w i c z ,  Biblioteka Dekanatu w Cieszynie. Historia i księgozbiór, w: Cieszyńskie księgozbiory histo

ryczne. Materiały z  sesji naukowej, Cieszyn, 18-20 listopada 1991 r. Warszawa 1993, s. 49.
19 Walne zgromadzenie „ Dziedzictwa ”, „Gwiazdka Cieszyńska” 1929, nr 51, s. 2.
20 Świadczyć może o tym fakt, że Alodia Kawecka-Gryczowa zwracała się do Franciszka Popiołka z prośbą o po

moc w uzyskaniu zgody na zbadanie biblioteki księdza. W liście z 17 maja 1938 r. pisała m.in.: „[...] czy Szan. Pan 
Dyrektor sprawi swoją wszechwładzą, że wpuszczą mnie do Bibl. Ks. Londzina”. Listy A. Kaweckiej-Gryczowej do
F. Popiołka z 17 maja 1938 r. oraz 1 sierpnia tegoż samego roku znajdują się obecnie w zbiorach Książnicy Cieszyń
skiej. Zob. Archiwum Towarzystwa Ludoznawczego, wiązka 208.
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Przemieszaną gruntownie hałdę rozładowaliśmy w ten sposób, że ustawialiśmy książki na wolne 
półki, dzieląc je  na kilka działów.

Wyodrębniono następujące zespoły: czasopisma, „silesiaca”, wydawnictwa „Dziedzictwa”, 
literaturę piękną naukę i teologię21.

W zbiorze czasopism znalazły się roczniki takich pism jak: „Gwiazdka Cieszyńska”, „Tygodnik 
Cieszyński” i „Przegląd Wypadków Politycznych”. Dwie pierwsze pozycje skompletowano 
w dwóch egzemplarzach począwszy od rocznika 1848. Obok wymienionych gazet w bibliotece 
znajdowały się pisma należące do redakcji „Gwiazdki Cieszyńskiej”. L. Brożek podał kilka 
tytułów, a wśród nich m.in. „Gazetę Kresową”, „Gryf’, „Lud”, „Reformację w Polsce”, „Za
ranie Śląskie”. W dziale tym umieszczono 122 pozycje w kilkuset oprawnych tomach.

Zespół „silesiaca” (872 tytuły) dotyczył Śląska Cieszyńskiego i mieścił wydawnictwa poza 
podręcznikami i literaturą religijną. Za jego katalog L. Brożek uznał Bibliografią druków pol
skich w Księstwie Cieszyńskim. W omawianym dziale znajdowała się m.in. książka Adolfa 
Kołaczki Pierwszy dzień obiorczy w Polskiej Ostrawie 13 maja 1848 r. (Cieszyn 1848). 
Obecnie pozycja ta znana jest tylko ze streszczenia sporządzonego przez Tadeusza Regera. 
Wiadomo także, że umieszczano tu nie tylko rękopisy dzieł J. Londzina, ale również zbiory 
jego notatek i materiałów do prac napisanych i zamierzonych. W „silesiacach” wyodrębniono 
wydawnictwa własne „Dziedzictwa”. Uzupełniono je innymi dziełami i drukami wytłoczo
nymi w drukami stowarzyszenia (łącznie 84 pozycje). Wśród druków wykonanych dla innych 
instytucji przeważały podręczniki szkolne i naukowe wydawane przez księgarnie cieszyńskie 
B. Kotuli i „Kresy”.

„Silesiana” znajdowały się w każdym z innych wydzielonych działów. Zespół nazwany li
terackim (242 pozycje), gromadził przeważnie literaturę i wydawnictwa ludowe, takie jak na 
przykład kalendarze czy literaturę jarmarczną (zazwyczaj autorów cieszyńskich). Za L. Broż
kiem można zatem powtórzyć, iż zbiór ten zawierał także dorobek wydawniczy cieszyńskie
go księgarza -  Edwarda Feitzingera.

Z kolei w dziale teologicznym (849 pozycji) przeważała religijna literatura katolicka
i ewangelicka. L. Brożek pisał o wielu egzemplarzach kancjonałów, modlitewników, postylli
i innych druków religijnych. Znalazły się tu także wycofane z kościołów śląskich mszały oraz 
różne wydania Biblii.

W zbiorze „nauka”, obejmującym 682 dzieła, zebrano wydawnictwa dotyczące ludoznaw- 
stwa i historii -  zwłaszcza szkolnictwa. W ostatnim dziale zgromadzono natomiast literaturę 
z zakresu polityki, polityki społecznej, statystyki, ustawodawstwa i parlamentaryzmu (738 
pozycji), w tym m.in. komplet opawskich wydawnictw sejmowych.

L. Brożek wspomniał także o spuściźnie po Pawle Stalmachu, przejętej przez J. Londzina 
wraz z „Gwiazdką Cieszyńską”. W zbiorze tym znalazły się m.in. oprawione w skórę księgi 
kasowe ze spisami prenumeratorów czasopisma, a także listy takich działaczy jak np. Jan Li- 
goń, Józef Lompa, Karol Miarka czy Tadeusz Reger. Umieszczono tu również rękopis Gra
matyki języka polskiego przygotowanej przez P. Stalmacha na konkurs organizowany przez 
Ossolineum. W innej szafie przechowywano listy adresowane do redakcji „Gwiazdki Cie
szyńskiej” i J. Londzina22 oraz przesłany przez Marię Konopnicką w 1910 r autograf Roty23.

21 Informację na temat organizacji biblioteki przygotowano na podstawie: L. B r o ż e k, Wspomnienie o bibliotece 
„Dziedzictwa"...

22 W zbiorach Książnicy Cieszyńskiej autorka odnalazła trzy listy J. Londzina do redakcji „Gwiazdki Cieszyń
skiej”. Są one datowane następująco: 25 sierpnia 1922 r., 28 sierpnia 1925 r. i 27 czerwca 1928 r. Zob.: Książnica 
Cieszyńska. Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, teczka nr 128. Por. też teczka nr: 329, 354 -  kore
spondencja do Józefa Londzina. Śladem po listach jest również m.in. publikacja: J. L o n d z i n, Przyczynek do histo
rii początku ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1926.
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Znajdowała się tu także spuścizna po Andrzeju Cinciale, np. listy P. Stalmacha i innych dzia
łaczy cieszyńskich z lat 1840-185024.

Odtworzenie biblioteki J. Londzina jest obecnie niemożliwe. Niezwykle cenne może oka
zać się jednak przejrzenie sprawozdań działających na Śląsku Cieszyńskim (a może i nie tyl
ko na tym terenie) stowarzyszeń kulturalnych i szkół. Autorka prześledziła sprawozdania 
Gimnazjum Polskiego w Cieszynie za lata 1886-1939. Z raportu z roku szkolnego 1906/1907 
wynika, że J. Londzin przekazał część swoich zbiorów do biblioteki gimnazjalnej. I tak księ
gozbiór nauczycieli powiększył się o pozycje dotyczące głównie historii i literatury polskiej, 
a mianowicie: Dzieje narodu polskiego25, Dzieje Polski, Historya narodu polskiego, Historya 
powstania narodu polskiego, O konferencji lwowskiej w r. 1622. Do polskiej biblioteki dla 
uczniów napłynęło 16 powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, w tym jedna wydana pod 
pseudonimem Bolesławita (Moskal). Ponadto biblioteka wzbogaciła się o 9 utworów piewcy 
Ukrainy Michała Czajkowskiego, m.in. Hetman Ukrainy, Kosowata, Owruczanin, Ukrainki. 
Z literatury polskiej przybyły także dzieła Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza oraz 
Henryka Sienkiewicza.

Zbiór dwudziestu tytułów książek z biblioteki J. Londzina wymienia również Maria Paw- 
łowiczowa. Są to utwory J. I. Kraszewskiego, m.in.26: Bezimienna. Lwów 1869, Boża czelad- 
ka. Lwów 1874-1873, Chata za wsią. Lwów 1872, Choroby wieku. Lwów 1874, Czercza 
mogiła, [b.m.r.].

Omawiając księgozbiór J. Londzina, trudno nie wspomnieć o jego dorobku piśmienniczym, 
zwłaszcza, że większość dzieł księdza znajdowała się w jego bibliotece. Można przypusz
czać, że dzięki temu zbiorowi L. Brożek mógł przygotować bibliografię pism J. Londzina27. 
Wśród ogromnego dorobku piśmienniczego księdza należy wymienić prace bibliograficzne. 
Za ich początek możemy przyjąć artykuł z 1898 r., w którym J. Londzin przedstawił produk
cję wydawniczą Księstwa Cieszyńskiego28. Uzupełnieniem do tego opracowania była wydana 
kilka lat później Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od r. 1716 do r. 1901. 
We wstępie do niej czytamy m.in.:

Do napisania niniejszej rozprawy nakłoniło mnie spostrzeżenie dokonane w ciągu ostatnich 
lat, że różne druki polskie, wydane na Śląsku lub dla Śląska, znikają z widowni bez śladu, nawet 
bez notatki bibliograficznej29.

23 O utworze tym pisał np.: L. B r o ż e k ,  Kilka słów o „Rocie” M. Konopnickiej, „Zaranie Śląskie” 1932, z. 1, s. 54-56.
24 Materiały po A. Cinciale przejęło „Dziedzictwo”, ale -  jak wynika ze sporządzonego przez J. Londzina testa

mentu -  miały być przekazane do PTL. Warto zaznaczyć, że na ich podstawie L. Brożek przygotował: Kilka listów 
górnośląskich do Pawła Stalmacha, „Zaranie Śląskie” 1936, z. 2, s. 105-119.

25 Pisownię tytułów przejęto w formie, w jakiej występują w sprawozdaniach. Zob.: Sprawozdanie Gimnazjum 
Polskiego w Cieszynie za rok 1906/1907, Cieszyn 1907.

26 Pozostałe tytuły to: Dwa światy, Lwów 1872; Jaryna, Lwów 1869; Jermola, Lwów 1873; Latarnia czarnoksię
ska, Warszawa 1843; Maleparta, Lwów 1874; Metamorfozy, Wilno 1859; Moskal, Lipsk 1865; Pamiętnik nieznajo
mego, Lwów 1872; Podróże do miasteczka, Warszawa 1874; Podróże i poselstwa polskie do Turcji, Kraków 1860 
(Praca edytorska J. I. Kraszewskiego); Poeta i świat, Lwów 1872; Powieść bez tytułu, Warszawa 1878; Rachunki 
zroku 1866, Poznań 1867; Złote jabłko, Warszawa 1853; Żyd, Poznań 1866. Zob. też: M. P a w ł o w i c z o w a ,  
Utwory J. I. Kraszewskiego w bibliotekach prywatnych oraz związków młodzieżowych Śląska Cieszyńskiego (1800- 
1922), „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej” 1973, s. 72-77.

27 L. B r o ż e k ,  Bibliografija [!]pism ks. Józefa Londzina, „Zaranie Śląskie” 1933, s. 84-102.
28 J. L o n d z i n, Kilka druków śląsko-polskich z  zeszłego i pierwszej połowy bieżącego stulecia z szczególniejszym 

uwzględnieniem innych książek polskich używanych przez ludność polską w Księstwie Cieszyńskim, w: Sprawozdanie 
dyrekcyi [!] popłatnego] gimnazyum [!] polskiego z prawem publiczności w Cieszynie za rok szkolny 18997/1898, 
Cieszyn 1898, s. 3-32.

29 J. L o n d z i  n, Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od r. 1716 do r. 1904, w: IX  Sprawozdanie 
Gimnazjum Polskiego za rok 1903/1904, Cieszyn 1904, s. 1.
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Z kolei w spisie obejmującym druki wydane do 1922 r. J. Londzin pisał:

Każdy, kto przyniesie mi książkę i broszurę, nie zanotowaną w obu pracach, sprawi mi wielką 
przyjemność i będę go uważał za swego współpracownika w mozolnej pracy rejestrowania na
szego dorobku literackiego30.

Słowa te mocno utkwiły w pamięci L. Brożka, który wspominał:

Współpraca sprawiała mu [J. Londzinowi -  H. Z.] wielką przyjemność i każdy, kto przyniósł 
mu książkę lub broszurę, nie zanotowaną w „Bibliografii”, cieszył się jego serdeczną życzliwo
ścią, co autor niniejszego, zachęcony przez Niego po początkowych powodzeniach do poszuki
wania druków, nie objętych jeszcze spisem w sposób nader miły odczuł31.

Wiele prac J. Londzina dotyczyło Śląska Cieszyńskiego. Pomijając publicystykę, którą 
uprawiał na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”, należy zwrócić uwagę na jedno z ważniejszych 
dzieł J. Londzina, a mianowicie na publikację Polskość Śląska Cieszyńkiego (Cieszyn 1924). 
W książce tej J. Londzin bronił przynależności tego regionu do Polski. Podkreślał fakt za
mieszkiwania ziemi cieszyńskiej przez rdzennie polską ludność, która jak wiadomo posługi
wała się językiem polskim, a jej świadomoścć narodową kształtowały „Tygodnik Cieszyński” 
oraz powstała w jego miejsce „Gwiazdka Cieszyńska”. Podobną tematykę podejmowała wy
dana rok później książka Polemika o Pawła Stalmacha czyli „Prawda o początkach ruchu 
narodowego na Śląsku Cieszyńskim "(Cieszyn 1925). W rozprawie tej J. Londzin odwoływał 
się m.in. do ks. Antoniego Lohna i ks. Mateusza Opolskiego. Dzięki temu ostatniemu księża 
katoliccy mogli posługiwać się językiem polskim, co -  ze względu na prowadzenie posługi 
duszpasterskiej wśród polskiej ludności -  było niezwykle ważne.

W kręgu zainteresowań J. Londzina pozostawało także polskie szkolnictwo, którego stan na 
Śląsku Cieszyńskim nie przedstawiał się niestety najlepiej. Warto tu jeszcze raz przypomnieć, 
że to właśnie dzięki staraniom ks. J. Londzina otwarto w Cieszynie w 1895 r. pierwszą polską 
szkołę średnią na ziemi cieszyńskiej. O problemach związanych z nauczaniem polskich dzieci 
w ich ojczystym języku pisał J. Londzin w publikacji Zaprowadzenie języka polskiego 
w szkołach ludowych w Księstwie Cieszyńskim (Lwów 1901). W dziele tym zajął się polskim 
szkolnictwem od końca XVII w. do 1854 r. Późniejszemu okresowi w dziejach szkół poświę
cona jest broszura Stan szkół ludowych w Księstwie Cieszyńskim na początku XIX  stulecia 
(Lwów 1902). Pozycja ta jest o tyle ciekawa, że podaje nie tylko wykaz przedmiotów obję
tych programem nauczania, ale także m.in. kwalifikacje nauczycieli oraz stan budynków 
szkolnych.

Do historii nawiązywał J. Londzin w publikacji Cieszyńskie dzwony historyczne (Cieszyn 
1923) oraz w pracach dotyczących dziejów kościołów, jak np. Kościoły drewniane na Śląsku 
Cieszyńskim, publikowane w odcinkach na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”32. Jednym z ob
szerniejszych opracowań J. Londzina jest Historia Generalnego Wikariatu w Cieszynie (Cie
szyn 1926).

30 J. L o n d z i n, Uzupełnienie do „ Bibliografa druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od roku 1716 do 1903 ”, 
jako też bibliografija [!] nowszych druków aż do roku 1922, [Cz. I: A-O], w: Sprawozdanie Gimnazjum Polskiego za 
rok 1921/1922, Cieszyn 1920, s. .81. [Cz. II: P-Z] zob. w: Sprawozdanie Gimnazjum Polskiego za rok 1922/1923, 
Cieszyn 1923.

31 L. B r o ż e k, Z dziejów książki polskiej na Śląsku Cieszyńskim, w: Ziemia Cieszyńska w drodze do Polski Ludo
wej, Cieszyn 1947, s. 29.

32 Materiały drukowano od nr. 62 z 1929 r. do nr. 60 z 1931 r., a przygotował je oraz uzupełnił z zapisków J. Lon
dzina R. Tomanek. Toż zob.: L. B r o ż e k ,  Bibliografia pism ks. J. Londzina, Cieszyn 1933, s. 23. Wcześniej niektó
re z przygotowanych prac wydał J. Londzin, np.: tenże: Kościół drewniany w Zamarskach, „Gwiazdka Cieszyńska”
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W książce tej J. Londzin przedstawił sylwetki dziesięciu generalnych wikariuszy, m.in. ks. 
Antoniego Alojzego Lohna, ks. Karola Schippa, ks. Franciszka Śniegonia i in.

Celem artykułu nie było omówienie całego dorobku piśmienniczego J. Londzina, ale wska
zanie na niektóre tylko jego dzieła. Niestety wiele z tych prac uległo zniszczeniu lub zatrace
niu. Na wartości zyskuje więc wspomniany wcześniej spis przygotowany przez L. Brożka. 
Nie istnieje już także bogata biblioteka J. Londzina, stąd też możliwe jest odtworzenie jedy
nie charakteru stworzonego przez niego księgozbioru. Autorka zdaje sobie sprawę z faktu, że 
przedstawione przez nią informacje nie wyczerpują tematu. Rozprawa stanowi zaledwie 
przyczynek do pogłębionych badań nad postacią J. Londzina oraz jego księgozbiorem.

S u m m a r y
From Cosiderations over Józef Londzin’s (1862-1939) Collection of Books

Józef Londzin, a soeial worker activly engaged in political and eultural work, a person popular in Cieszyn Silesia, 
was the owner of a large collection of books which he presented to “Dziedzictwo błog. Jana Sarkandra”.

In J. Londzin’s collection there were complete annual sets of “Gwiazdka Cieszyńska” and “Tygodnik Cieszyński”, 
and among the collection of the Silesian publikations there can be found Pierwszy dzień obiorczy w Polskiej Os
trawie 13 maja 1848, the book writen by Adolf Kołaczka and today known only from T. Reger’s summary.

Together with J. Londzin’s collection of books there was the legacy from Paweł Stelmach in “Dziedzictwo” which 
J. Londzin took over together with the property o f  “Gwiazdka Cieszyńska”. In that collection there were, among oth- 
ers, cash books bound with leather with lists o f the suscribers of the magazine and the collections o f letters of such 
activists as Jan Ligoń, Józef Lompa, Karol Miarka or Tadeusz Reger and the heritage of Andrzej Cinciała.

Then the research materiał was rich, unfortunately the library together with the collection gathered by 
“Dziedzictwo” was destroyed by the Germans in 1940. The reconstruction of the history and the contents of the li
brary is then impossible. The memories o f Ludwik Brożek who together with Karol Franek sorted out the collection 
in 1931, are only tracę ofi t  today.
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(z d z i e j ó w  r e c e p c j i  u t w o r u )

H i s t o r y c z n a  r z e c z y w i s t o ś ć  u t w o r u

W recepcji Nieznanego kraju Zofii Kossak-Szczuckiej wyróżnić można kilka wyznaczników, 
które zajmowały uwagę historyków literatury, krytyków literackich, pisarzy i publicystów. Ich 
wypowiedzi były różnorodne: chwalono pisarkę za podjęcie tematyki śląskiej, ale nie szczędzono 
też uwag krytycznych, jeżeli idzie o ujęcie tematu i formę literacką utworu.

Najbardziej charakterystycznymi wyznacznikami recepcji dzieła Zofii Kossak, którymi się zaj
mowano, omawiając utwór, są: historyczna i literacka rzeczywistość dzieła, stosunki śląsko- 
-niemieckie i polsko-śląskie, przestrzeń geograficzna (krajobrazowa), sposób prezentacji, wybór 
oraz rola w dziejach historii Śląska i Polski postaci będących bohaterami reportaży w Nieznanym 
kraju, tytuł utworu a także zmiany w kulturze czytelniczej, które rozpoczęły się już w drugiej po
łowie XIX wieku. Najwięcej kontrowersji budziły historyczna i literacka rzeczywistość dzieła. Po
szukiwano też odpowiedzi na pytanie: dlaczego w kręgu zainteresowań pisarstwa autorki Pożogi 
Śląsk znalazł się na pierwszym miejscu? oraz: do jakiego nurtu literatury należy zaliczyć Nieznany 
kraj\ regionalnego czy narodowego? W niniejszym szkicu podjęto próbę przedstawienia poglądów 
badaczy na historyczną rzeczywistość utworu i ukazanie przez pisarkę stosunków śląsko- 
-niemieckich i śląsko-polskich.

Nieznany kraj Zofii Kossak ukazał się w 1932 roku w Warszawie, nakładem Towarzystwa Wy
dawniczego „Rój”1 ze wstępem Zygmunta Szatkowskiego w nakładzie 3250 egzemplarzy. Kolej
ne wydania książki ukazywały się w latach: 1937, 1943 (w Jerozolimie jako tom 5. w serii Szkol
na Biblioteczka na Wschodzie pod redakcją dr. Łukasza Kurdybachy), 1948, 1958, 1961, 19672. 
Ich nakłady były dość wysokie, na przykład wydanie z 1961 roku w Instytucie Wydawniczym Pax 
ukazało się w nakładzie 10 000 plus 350 egzemplarzy, a edycja z 1967 roku osiągnęła liczbę 
20 000 tysięcy egzemplarzy.

Pierwsze wydanie Nieznanego kraju zawierało 22 teksty z dziejów Śląską a mianowicie: Nad 
Odrą w 1015 r., Testament książęcy, Przeklęte srebro, Uparte mniszki, Złudne nadzieje, Różnymi 
drogami, Po latach, Czarodziej, Pierwsze światła, Pątnicy, Nawrócony, Laikowe nabożeństwo, 
Poetyckie wzloty, Wilia w Nawsiu, Doczekali, Nad Odrą w 1921 r., Krzak gorejący, Przywódcy, Na 
ziemi i pod ziemią Krasa gór, Za Olzą, U stóp iw. Anny. Kolejne wymienione powyżej edycje 
Nieznanego kraju ukazywały się z pewnymi modyfikacjami: w wydaniach powojennych cenzura 
wykreśliła reportaż Wilia w Nawsiu3. Jej miejsce zajęła napisana już po wojnie Unia Sibicka4.

1 Zob. L. B r o ż e k, Materiały do bibliografii (1922-1957) Zofii Kossak, „Życie i Myśl” 1957, nr 3.
2 Zob. D, S z e c ó w k a ,  Bibliografia Zofii Kossak za lata 1958-1995, praca magisterska napisana pod kierunkiem 

prof. dr hab. Ireny S o c h y ,  Uniwersytet Śląski, Katowice 1995; M. F a z a n ,  W. N a w r o c k i ,  Katowickie środowi
sko kulturalne, 1945-1967, Katowice 1969.

3W reportażu przedstawiono przebieg wieczerzy wigilijnej mieszkańców Nawsia z legionistami. Przewodzi tej
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Za Nieznany kraj Zofia Kossak otrzymała Śląską Nagrodę Literacką w roku 1932, C2yli w roku 
wydania dzieła. Na temat utworu wypowiadali się: Kazimierz Czachowski, Mirosław Fazan, 
Zdzisław Hierowski, Alfred Jesionowski, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jacek Kolbuszewski, 
Adolf Nowaczyński, Maria Pawłowiczowa, Leon Piwiński, Edmund Rosner, Stefania Skwarczyń- 
ska, Józef Emil Skiwski, Zofia Starowieyska-Morstinowa, Amelia Szafrańska, Kazimierz Wyka, 
Zbigniew Zielonka i wielu innych kiytyków literatury i recenzentów. Śląsk jako temat literacki 
opisywała Zofia Kossak na łamach krakowskiego „Czasu” i „Tygodnika Ilustrowanego” oraz w li
stach do rodziny, torując równocześnie swoim czytelnikom ścieżki do tej ziemi poprzez liczne 
utwory (Prawdziwa historia Ondraszka Szebesty-  1924, Wielcy i mali -  1927, Kłopoty Kacperka 
góreckiego skrzata -  1926, Legnickie pole -  1930, Z dziejów Śląska - 1933, Bursztyny— 1936 i in
nych). Jej służebna rola wobec Śląska znalazła wyraz w wielu artykułach, drukowanych w czaso
pismach, i odczytach.

W wypowiedzi w „Czasie” pisarka Ziemię Śląską nazywała „rdzeniem słowiańszczyzny”, 
a w Listach ze Śląska ujawniała emocje, związane z tą ziemią:

Niby dla ironii nigdy i nigdzie w Polsce nie było ludu tak głęboko czującego swoją polskość, tak 
uświadomionego narodowo, gotowego do wszystkich ofiar [.. ,]5.

Na motywy powstania Nieznanego kraju wskazuje Zygmunt Szatkowski, drugi mąż autorki 
Przymierza we Wstępie do wydania pierwszego6:

Nieznany kraj jest syntezą dziejów Śląska, zapoczątkowanych przez Bolesława Wielkiego walką 
znaporem niemieckim nad Odrą, a zakończonych zwycięskim marszem powstańców w roku 1921 
nad tąż samą wierną rzeką śląską. Dzieje te ujęte są w formie opowiadań, traktujących odrębnie różne 
zagadnienia, ale związanych ściśle przewodnią ideą, wybitnie cechującą dzieje Śląska, ideą obrony 
przed zalewem germańskim.

Wszystkie zdarzenia, wszystkie prawie postacie, całe tło, na którym rozgrywają się poszczególne 
wypadki, są wiernym obrazem opartym na ścisłych studiach historycznych, są wreszcie owocem kil
kuletniej pracy i gruntownej znajomości Śląska7.

Historyczną rzeczywistość Nieznanego kraju oprócz uczuciowego stosunku autorki do ziemi 
śląskiej zdaniem historyków i krytyków literatuiy kształtuje jeszcze wiele innych czynników. Nie 
bez znaczenia są doświadczenia pisarki z lat 1917-1919, wyniesione z „pożogi wołyńskiej”. Na 
ten czynnik zwracają uwagę Jacek Kolbuszewski i Maria Pawłowiczowa8. Kolbuszewski, oma
wiając znaczenie Pożogi w dziejach literatury narodowej, podkreślał, iż autorka doświadczenia, 
wyniesione z lat 1917-1919, wykorzystała, pisząc o Śląsku:

Końcowe partie Pożogi dlatego właśnie są  wyrazem ogromnego bólu autorki, która znalazłszy 
się w wolnej Polsce, musiała szukać dla siebie nowego miejsca na ziemi, by znaleźć je na Śląsku

wieczerzy pastor Franciszek Michejda, ewangelicki działacz w walce o polskość Śląska. Z. K o s s a k, Nieznany kraj, 
Warszawa 1932, s. 185. W 1961 r. do zbioru reportaży pisarka włączyła Ostatnią księżną cieszyńską.

‘'Unia sibicka powstała najprawdopodobniej na przełomie lat 1957-1958. O czasie jej powstania, jak i o źródłach, 
z których pisarka korzystała, dowiadujemy się z korespondencji Ludwika Brożka i Zofii Kossak. Por. J. M i ę k i n a- 
-P i n d u r, Listy o książkach. Korespondencja Ludwika Brożka i Zofii Kossak-Szatkowskiej, „Studia Bibliologiczne”, 
t. 11, pod red. I. S o c h y ,  Katowice 1998, s. 78-92.

5 Z. K o  s s a k ,  Śląsk jako temat literacki, „Czas” 1937, nr 352, s. 13; porównaj tejże, Listy ze Śląska. III: Wzdłuż 
granicy. „Tygodnik Ilustrowany” 1930, nr 23, s. 444.

6Z. K o s s a k, Nieznany kraj, wstęp Z. S z a t k o w s k i ,  Warszawa 1932.
7 Tamże, s. 14.
8 J. Kolbuszewski, Nowy obraz literatury polskiej. Wokół „Pożogi", „Odra” 1990, nr 11, s. 41-46; M. Pawłowi

czowa, „ Nieznany kraj ” Zofii Kossak w służbie integracji zmartwychwstałego państwa, w: Książka polska na Śląsku 
w latach 1922-1945: zarys problematyki, red. M. P a w ł o w i c z o w a ,  Katowice 1994, s. 9-15.
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i w swej późniejszej twórczości o tematyce śląskiej oraz w pracy dla Śląska spożytkować tradycje, 
doświadczenia i wartości kresowe9.

Maria Pawłowiczowa, wskazując na żywe zainteresowanie pisarzy historycznymi procesami 
w dziejach Polski, zauważyła:

Kraszewski w swym cyklu powieści historycznych z dużą plastyką ukazał odwieczne zagrożenie 
niemieckie wpływające negatywnie na rozwój państwa polskiego i powodujące oderwanie się od Ślą
ska. [...] tę samą drogę obrała też Zofia Kossak, obrazując w Nieznanym kraju narastanie zagrożenia 
niemieckiego w ciągu wieków. Tych dwu pisarzy łączy jeszcze jedno -  pochodzenie z kresów 
wschodnich. Gdy tylko opuścili Wołyń i zamieszkali w zachodnich rejonach kraju (a Kraszewski ko
lejno w Dreźnie) -  dostrzegali z całą ostrością problem niemiecki.. .10

W dwudziestoleciu międzywojennym zaczyna funkcjonować pojęcie Kresów Zachodnich. Ge
nezę jego kształtowania się przedstawił Jacek Kolbuszewski w Legendzie Kresów w literaturze 
polskiej XIX i X X  wieku:

W II Rzeczypospolitej pojęcie „kresów” było więc zasadniczo związane z Kresami Wschodnimi
i Południowo-Wschodnimi. Pojawiły się jednak tendencje do rozciągania jego znaczenia na wszystkie 
obszary przygraniczne, włącznie z odłączonymi od Polski, na których trwała walka o zachowanie 
polskości. W takich wypadkach słowo „kresy” nacechowane było dodatkowo poczuciem zagrożenia 
polskiego stanu posiadania, co zjawisko owo wiązało z tradycją bezpośrednio porozbiorową. Stąd po
czucie kresowości tak dalece stało się udziałem Polaków mieszkających na Pomorzu i Śląsku, że np. 
jedna z polskich spółek wydawniczych w Cieszynie nosiła nazwę „Kresy” (1925).

W budowaniu takiej świadomości kresowej literatura odegrała rolę dosyć ważną. Wydawcy na Ślą
sku popularyzowali nie tylko Krzyżaków, ale także -  a może przede wszystkim -  Trylogię Sienkiewi
cza oraz dzieła Syrokomli i Pola, a nawet Rzewuskiego, nie mówiąc o Słowackim i Konopnickiej, 
których kult już wcześniej był na Śląsku bardzo silny i miał duże znaczenie dla obrony polskości. Du
żą rolę w tym procesie odegrał regionalizm, jego bowiem aktywizacja dała dwa ważne dzieła: Nie
znany kraj Zofii Kossak-Szczuckiej i Wyrąbany chodnik Gustawa Morcinka. Dzieła te, choć skrajnie 
różne (Zofia Kossak mitologizowała przeszłość, Morcinek dał natomiast prosty, realistyczny obraz 
„wyrąbywania chodnika” do Polski), jednakowo zwróciły uwagę całej Polski na sprawę śląską11.

Cytat ten ilustruje, jak duże znaczenie dla przedstawienia historii Śląska w Nieznanym kraju 
miały doświadczenia wyniesione z Kresów Wschodnich. Jednak nie tylko one zaważyły na two
rzeniu rzeczywistości historycznej w reportażach Zofii Kossak. Na jej ukonstytuowanie istotny 
wpływ miały polityczne, społeczne i ekonomiczne spory na temat kształtu państwa, jakie toczyły 
się wśród polityków, historyków, publicystów i literatów w U Rzeczypospolitej. Dotyczyły one nie 
tylko spraw związanych z przestrzennym obrazem państwa polskiego, ale i zadań literatury wobec 
nowej polskiej państwowości. W dyskusjach tych brali udział między innymi Maria Dąbrowska
i Stefan Żeromski12; byli oni gorącymi rzecznikami sprawy śląskiej. Sposoby włączenia się litera

9 J. K o l b u s z e w s k i ,  Nowy obraz..., s. 46.
10 M. P a w ł o w i c z o w a ,  „Nieznany kraj"..., s. 13.
11 J. K o l b u s z e w s k i ,  Legenda Kresów w literaturze polskiej XIX i X X  wieku, w: Polska myśl polityczna XIX  

iX X  wieku, t. VI: Między Polską etniczną a historyczną, red. H. Z i e 1 i ń s k i. Wrocław 1980, s. 85; Kresy, Wrocław 
1995; por. też: K. He s k a - K w a ś n i e  w icz,  O lasce Jakubów ej Zofii Kossak „ Watra” 1997, s. 83. Autorka przyta
cza słowa Zofii Kossak o „ludziach pogranicza”: „Kresy i stolica, obwód i jądro, bardzo rzadko rozumieją się wza
jem. Co tu bywa krwawą tragedią, tam się wydaje nieznacznym zatargiem. Ofiara czyjegoś życia nie jest powodem 
dostatecznym nawet do dyplomatycznego śniadania”,.

12 M. D ą b r ó w  ska ,  O zjednoczonej Polsce, je j mieszkańcach i gospodarstwie, Warszawa-Kraków 1921; S. Z e 
ro  m s k i, Snobizm i postęp, Warszawa-Kraków 1923. Problemy te zostały omówione w pracy doktorskiej, napisanej 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Kolbuszewskiego przez Agatę Smółkę: Oswajanie „Nieznanego kraju”. Śląsk 
w prozie narracyjnej dwudziestolecia międzywojennego (pisarze spoza regionu), Wrocław 1995.
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tury w ważny moment dziejów Polski, jakim było odzyskanie niepodległości, omówił Jacek Kol
buszewski:

Hasła pracy dla niepodległej ojczyzny ze zdwojoną siłą rozbrzmiewać poczęły na fali tendencji re- 
gionalistycznych, mocnych zwłaszcza po roku 1926, gdy nawet ukształtowany został „oficjalny” pro
gram polskiego regionalizmu. Regionalizm był ruchem społecznym, a nie kierunkiem czy prądem li
terackim, ale w jego strategiach literatura piękna odgrywała bardzo istotną rolę13.

Nieznany kraj w dziejach integracji narodowej spełniał ważną rolę: tworzywem literackim 
utworu stały się dzieje Śląska. I one były podstawą interpretacji utworu przez historyków literatury
i krytyków. Książka zainspirowała ogólnopolską dyskusję i rozbudziła ją  w jakże jeszcze słabym 
środowisku literackim Śląska.

Historyczna rzeczywistość dzieła jako wyznacznik recepcji Nieznanego kraju w wypowiedziach
0 utworze jest elementem dominującym; pełni rolę nadrzędną. Z tego powodu inne warstwy lite
rackiego tworzywa reportaży, jak zauważają badacze, stają się jak gdyby zaniedbane przez twórcę. 
Na przykład Kazimierz Czachowski podkreślał w Nieznanym kraju znaczenie podłoża historycz
nego dla czytelnika -  z tego punktu widzenia porównywał utwór z Wiatrem od morza Stefana Że
romskiego:

Nieznany kraj, obok powieści Gustawa Morcinka, jest dla czytelnika polskiego i dla literatuiy pol
skiej odkryciem treściowo niemniej doniosłem, niż dla Pomorza był Wiatr od morza Żeromskiego, 
który -  być może -  przyświecał tu autorce wzorem [...]. Kossak-Szczucka, której pierwsza książka 
była wspomnieniem, złożonem pamięci życia polskiego na kresach wschodnich, stawszy się przymu
sową wygnanką z tamtej ziemi rodzinnej, miłość swoją dla „kraju lat dziecinnych” przelała na rzecz 
przybranej ziemi śląskiej14.

„Śląską panoramą historyczną” nazywa utwór Zofii Kossak Kazimierz Wyka; uczony, podobnie 
jak Kazimierz Czachowski, zauważał wpływ Żeromskiego, dostrzegał niedociągnięcia artystycz
ne, ale tłumaczył je jako ustępstwo na rzecz historii:

Temat jednak, zwłaszcza o dziejach budzenia się narodowego działaczy śląskich, jest zbyt pory
wający, by te niekonsekwencje artystyczne zdołały go całkowicie przekreślić'5.

Na znaczenie w czytelniczym odbiorze historycznej rzeczywistości w Nieznanym kraju zwra
cała uwagę Zofia Starowieyska-Morstinowa, uznając ten wyznacznik utworu za zasadniczy
1 pierwszoplanowy -  urzekający czytelnika:

W szeregu żywych, barwnych obrazów -  trudno się zdecydować, czy nazwać je  nowelami, czy 
szkicami -  przesuwa się przed nami cała jego Historia, począwszy od czasów Chrobrego, aż po dzień 
dzisiejszy. Zwłaszcza nowele poświęcone historii wieku XIX i czasom obecnym (a te stanowią wła
śnie znaczną część tej książki) czytamy z zapartym oddechem. Prawdziwie nieznane to dla nas dzieje 
(Śląska -  przypis autorki szkicu) i nieznani ludzie16.

Dla Leona Piwińskiego wartość Nieznanego kraju stanowi również warstwa historyczna 
książki. To był istotny argument, przemawiający na korzyść utworu, w jego wypowiedziach 
w „Wiadomościach Literackich” w 1932 i 1933 roku oraz w „Roczniku Literackim”. W Nie
znanym kraju dostrzegał zalety dobrego stylu Zofii Kossak oraz umiejętność opracowania 
materiału historycznego:

13 J. K o l b u s z e w s k i , Legenda kresów, s. 85-86.
14 K. C z a c h o w s k i ,  Obraz współczesnej literatury polskiej, t. III. Warszawa-Lwów 1936, s. 180.
15 K. W y k a, (bez tytułu), „Nowa Książka” 1937, nr 9, s. 528.
16 Z. S t a r o  w i ey  s k a - M o r s t  i n o wa ,  (bez tytułu), „Dziś i Jutro” 1932, nr 10, s. 218.
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Ale jakiż to bogaty zbiór wiadomości o Śląsku, o jego historii, o ludziach zasłużonych w walce
o polskość tego kraju, o pięknościach jego krajobrazu, o jego bogactwach przyrodzonych i o jego dzi
siejszych potrzebach i troskach! Na tern polega niewątpliwa wartość książki17.

Inaczej Nieznany kraj postrzegał Adolf Nowaczyński: jego zarzuty koncentrują się głównie wo
kół tendencyjnie jego zdaniem przedstawionej postaci Michała Grażyńskiego, późniejszego wo
jewody śląskiego, w reportażu Przywódcy. A. Nowaczyński zarzucał autorce, że: „zaprzęgła się 
w jarzmo aktualnego musu politycznych korzyści”:

Torpedować więc Korfantego kalumniami można. Przemilczeć także można. Ale przeciwstawiać 
Korfantemu aktualnego i koniunkturalnego... potentata z Gdowa (pod Ropczycami) to już jest 
śmieszne i graniczy z trywialnością18.

Ale i w tej krytycznej wypowiedzi znajdujemy słowa uznania dla autorki Nieznanego kraju za 
jej „państwowotwórczy światopogląd”:

Godzi się hołd złożyć [...] za ten jej nowy mozoł, za jej nieprzespane noce, za to jej w foliałach hi
storycznych grzebanie i za ten jej męski, dojrzały, poważny (użyjmy tu wyjątkowo wyświechtanego 
terminu) państwowotwórc2y  światopogląd19.

Nowaczyński wypominał jej z lekką ironią, że Nieznany kraj napisała jakoby z wdzięczności dla 
ziemi, która przygarnęła „wygnankę” z Wołynia. Należałoby tu jeszcze dodać -  polskiej ziemi -  
gdyż w jakimkolwiek zakątku polskiej ziemi by się znalazła, pisałaby tak samo. A jedno jest pew
ne -  z taką żarliwością i miłością nie pisała nigdy o farmie w Trossel. Przebywając na przymuso
wej emigracji w Anglii, Zofia Kossak tęskniła do kawałka polskiej ziemi:

myśli i uczucia narodu żyją w kraju [...] Mogę zapewnić, że myśli i uczucia wygnańców żyją 
w Kraju również. W świątyni, którąjest ziemia nad Wisłą.20

W 1933 roku Alfred Jesionowski w „Zaraniu Śląskim” oceniając Nieznany kraj, uznawał, iż 
utwór Zofii Kossak bardziej zbliża Polskę do Śląska niż Wyrąbany chodnik Gustawa Morcinka:

Nieznany kraj -  mimo swej niższości artystycznej, zbliża Polskę bardziej do Śląska, niż świetna 
powieść Morcinka o tem, jak Śląsk sobie chodnik wyrąbał do Polski. Słusznie też przyznano Szczuc
kiej zeszłoroczną nagrodę literacką Śląska21.

Podobnie też wypowiadał się w roku 1935, z tym, że modyfikował wypowiedź -  uwypuklał 
w niej znaczenie przedstawiania historycznej rzeczywistości Śląska przez Zofię Kossak dla litera
tury narodowej i popularyzowanie ziemi śląskiej:

Każdy rozdział tej książki -  to etap po stromej i ciernistej drodze odradzania się narodowego ludu 
śląskiego. Dziś szczególnie, gdzie ogół patrzy na ideały jak na nieszkodliwe wariactwo, gdzie pierw- 
szem i walnem przykazaniem jest obłudna trzeźwość -  te przykłady służby narodowej są bardziej niż 
kiedykolwiek potrzebne, uczą praktycznego patriotyzmu, którego nigdy nie może być za dużo22.

17 L. P i w i ń s k i ,  (bez tytułu), „Rocznik Literacki” 1932, s. 83-84; Podobne opinie tegoż „Wiadomości Literac
kie” 1932, nr 45, 51; 1933, nr 11.

18 A. N o w a c z y ń s k i ,  Talent na rozdrożu, „Myśl Narodowa”, nr 27, s. 399
19 Tamże.
20 Z. K o s s a k ,  jV« emigracji, Oprać. M. P a ł a s z e w s k a ,  Warszawa 1998, s. 120. Swojego stosunku do ziemi 

ojczystej nie zmieniła Zofia Kossak nigdy, nawet wtedy gdy ze względów ideologicznych odcięto jej powrót z emi
gracji do kraju.

21 A. J e s  i o n o  w ski ,  Rzut oka na współczesną literaturą śląską, „Zaranie Śląskie” 1933, z. 1, s, 20.
22 A. J e s i o n o w s k i ,  Świat śląski w twórczości Kossak-Szczuckiej, „Zaranie Śląskie” 1935, z. 1, s. 44.
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Oceniając historyczną rzeczywistość Nieznanego kraju nie można też pominąć opinii cieszyń
skich ewangelików. Nie są to co prawda głosy, które miałyby zasadnicze znaczenie w analizie hi
storycznoliterackiej dzieła, ale w recepcji utworu -  zwłaszcza jego warstwy historycznej -  są gło
sami ważnymi, ponieważ są opiniami odbiorców i świadectwem ich bezpośrednich reakcji na 
lekturę. Wyrażają -  co najważniejsze -  uznanie i podziw dla katolickiej pisarki za odwagę w od
słanianiu prawdy. Zamieszczał je „Poseł Ewangelicki” -  oto przykład z roku 1932:

Książkę czyta się jednym tchem, choć zawiera dużo, na źródłach opartego, historycznego materia
łu. Autorka nie jest Ślązaczką i gdy ucieka się w opowiadaniu do naszego narzecza, zawodzi, lecz nie 
można jej tego brać za złe, iż się jeszcze „po naszemu” nie nauczyła pisać. Podkreślić jednak trzeba 
wielką obiektywność i znajomość spraw wyznaniowych na Śląsku, jako też sprawiedliwe ocenienie 
roli ewangelików w pracy narodowej na Śląsku. Z  obcych nikt tak jeszcze, zwłaszcza od czasów po
wstania Polski, o nas nie pisał, owszem, czyni się nawet próby, by wykazać, że nie mamy w pracy na
rodowej na Śląsku żadnych zasług. [...] Z tych jak i innych względów godzi się, by książka ta znala
zła się w bibliotekach kół Związku Młodzieży i miała jak najliczniejszych czytelników wśród nas, jak
i poza granicami Śląska, Przeczytanie jej bowiem przyczyni się, zwłaszcza poza Śląskiem, do pozna
nia naszych stosunków, naszego charakteru i właściwości23.

I kolejny z roku 1939:

Cierpliwsi zapowiadali jednak, że gdy Zofia Kossak bliżej się zżyje ze Śląskiem, gdy go lepiej po
zna, będzie pisała inaczej. [...] W Nieznanym kraju znalazła już dla ewangelików kilka ciepłych słów. 
Zdecydowała się nawet wprowadzić na scenę ks. Fr. Michejdę z Nawsia i plebanię. Przekonała się, że 
bez uwypuklenia udziału ewangelików w odrodzeniu narodowym Śląska, tematu tego w ogóle roz
patrywać się nie da. Jej pełna szlachetności postawa wewnętrzna nie pozwoliła jej kłamać nawet mil
czeniem. Bo przemilczanie też bywa nieraz pewną postacią kłamstwa24.

Najwięcej jednak kontrowersji i krytycznych głosów Nieznany kraj, jak również wcześniejsze 
utwory na tematy śląskie25 wywołały wśród niemieckich naukowców i niemieckich mieszkańców 
Śląska. Zofia Kossak, ich zdaniem, nieprawdziwie przedstawiała zarówno w Nieznanym kraju jak
i innych swoich tekstach historię, zwłaszcza problem niemieckiego zagrożenia i „rozpaczliwą 
obronę słowiańską”. Znamienny pod tym względem jest artykuł Jana Kustosa w „Głosie Górnego 
Śląska” z 1932 r. Kustos zarzuca pisarce nieznajomość problemów Śląska:

Gdyby Szan. Pani żyła od długich czasów na tutejszej ziemi, toby Pani liczyła się więcej ze sło
wami i nie opowiadała hocków klocków opinii publicznej na lamach największego szowinistycznego 
piśmidła, jakim jest Ilustrowany Kurier Codzienny w Krakowie26.

Wypowiedzi niemieckich uczonych o Nieznanym kraju i historycznej rzeczywistości w nim 
przedstawianej mają ton pozornie wyważony. Starają się oni zachować obiektywność w oce
nach utworu, zarzucająjednak autorce reportaży brak znajomości historii i stosunków polsko- 
-niemieckich. Ich zdaniem Zofia Kossak podaje niewłaściwe interpretacje faktów historycz
nych. A. L.[attermann] na przykład uważał, że w Nieznanym kraju -  „zręcznie zredagowa
nym zbiorze nowel” -  jak określał utwór, autorka opisuje „wielce kontrowersyjnego inspekto
ra szkolnego Bogedaina jako szlachetnego Niemca”. Wytykając takie nieścisłości radzi pisar

23 J. N., Nowa książka, „Poseł Ewangelicki” 1932, nr 21, s. 4.
24 A. W a n t u ł a, Odważne świadectwo Zofii Kossak, „Poseł Ewangelicki” 1939, nr 32, s. 1-2.
25 Por. wypowiedź Z. Kossak w „Kurierze Literacko-Naukowym” z 1931 r., nr 39 -  Śląskie slupy graniczne w ży

wym sercu Polski.
26 J. K u s t o s ,  Pani Zofii Kossak do łaskawej wiadomości, „Głos Górnego Śląska” 1932, nr 1, s. 1. Wypowiedź 

Kustosa odnosiła się do wspomnianego wyżej artykułu Zofii Kossak (patrz przypis 25). Głos Kustosa wprawdzie nie 
dotyczy Nieznanego kraju -  charakteryzuje jednak opinię niemiecką na temat autorki Wielkich i małych.
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ce, by dokładniej przestudiowała źródła -  zwłaszcza niemieckie (m.in. te, które dotyczą hi
storii klasztorów cysterskich w Wielkopolsce, postępowania władz w czasie epidemii tyfu
su w 1847 r.27.

Historyczna rzeczywistość jako wyznacznik recepcji Nieznanego kraju w ocenach history
ków literatury i krytyków okresu międzywojennego zajmowała miejsce pierwsze. To właśnie 
ze względu na sposób przedstawiania dziejów Śląska zbiór opowiadań o tej ziemi trafiał do 
podręczników historii literatury i do szkół na lekcje z literatury polskiej -  świadczy o tym 
wydanie Nieznanego kraju w Szkolnej Biblioteczce na Wschodzie pod redakcją dr. Łukasza 
Kurdybachy w Jerozolimie w 1943 roku przez Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, nakładem 
Komisji Regulaminowo-Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie28. Dodajmy, że obecność 
utworów autorki Z miłości w czytankach szkolnych niezaprzeczalnie przyczyniła się do wzro
stu jej popularności czytelniczej. Podręczniki te przygotowywano tak, by mogły służyć 
umacnianiu polskości wśród młodzieży zamieszkującej ziemię, z których długa i żmudna 
była droga do Polski.

Powojenne wydania Nieznanego kraju nadal były obiektem rozważań badaczy i przedmio
tem uwag krytyków. Różnorodnym interpretacjom ciągle też podlegała historyczna rzeczywi
stość utworu: budziła sprzeciwy i stanowiła przedmiot dociekań analiz historycznoliterackich. 
Zbigniew Zielonka w autorce Wielkich i małych widział „niezmordowaną rejestratorkę fak
tów”, nauczycielkę historii Śląska:

Wydaje mi się, że cel, jaki postawiła sobie autorka -  odkryć nieznany kraj śląski -  zrealizowała 
z jak największą skrupulatnością twórczą.

Autorka uczy historii Śląska. Jest niezmordowaną rejestratorką faktów i zjawisk. Szerokie ho
ryzonty tej książki obejm ują wszystkie dziedziny życia. Uwzględnia zawsze tło obyczajowo- 
-kulturalne. Będą więc wzmianki o obchodzie sobótki w XIII wieku, o kronikach polskich,
o pieśniach ludowych. [...] Włożenie w usta Ślązaków starożytnych pieśni polskich posiada 
oczywiście także wymowę ideową29.

Przez Amelię Szafrańską Nieznany kraj uznawany był za kronikę dziejów Śląska. Autorka 
pierwszego -  okrojonego mocno przez cenzurę -  opracowania monograficznego o Zofii Kossak, 
za najważniejszą wartość utworu uznawała fakt, że jego „myślą przewodnią [...] jest siła poczucia 
narodowego” i oczywiście charakterystyczne cechy pisarstwa Zofii Kossak:

Będzie tu ten sam, co w Wielkich i małych, opis wspaniałego krajobrazu Śląska Cieszyńskiego, te 
same charakterystyczne typy jego mieszkańców i ich podstawowe cechy, jak religijność, przywiąza
nie do ziemi i tradycji, przede wszystkim zaś powrócą te same tematy: kwestie narodowościowe, 
beznadziejny opór polskich górników w roku 1528 w kopalni srebra pod Tarnowskimi Górami prze
ciwko niemieckiemu ordunkowi górniczemu (Przeklęte srebro)30.

Odmienny pogląd wobec historycznej rzeczywistości opisywanej przez Zofię Kossak w Nie
znanym kraju i innych utworach o tematyce śląskiej prezentował Zdzisław Hierowski. Zarzucał 
pisarce nieścisłość historyczną, uproszczony sposób przedstawiania w książce świadomości naro
dowej na Śląsku i fałszowanie niektórych faktów. Jego krytyczne nastawienie do twórczości pisar
ki znalazło wyraz w książce Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939:

27 A. L [ a t e r m a n n ] ,  Deutsche Wissensch. Zeitschriftfur Polen, 1934, s. 198-199.
28 B. K u b s k i ,  S. M a y  k o w s k i ,  Światło w chacie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla klasy IV szkól po

wszechnych I stopnia. Kurs A, Lwów 1936, s. 57-59; J. Z a r e m b a ,  G. M o r c i n e k ,  Czytanka dla szkól powszech
nych IIstopnia, Kurs A, Lwów 1936. Por. M. P a ł a s z e w s k a ,  Listy Zofii Kossak do Stanisława Maykowskiego
i Juliusza Balickiego, „Śląskie Miscellanea”, t. 12, 1999, s. 97-116.

29 Z. Z i e 1 o n k a, „ Nieznany kraj ” -  Zofii Kossak-Szatkowskiej, „Kwartalnik Opolski” 1959, nr 4, s. 72.
30A. S z a f r a ń s k a , Kossak-Szatkowska, Warszawa 1968, s. 16—19.
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Tu szczególnym niebezpieczeństwem jest możliwość kierowania się z góry przyjętą tendencją
i ujmowania zagadnień pod kątem jej potrzeb.

Otóż wydaje się, że Zofia Kossak w swoich opowiadaniach i nowelach na śląskie tematy, a także 
w powieści Legnickie pole tego niebezpieczeństwa nie zdołała całkowicie uniknąć. Widzi ona zagad
nienie polskiej świadomości narodowej na Śląsku zarówno w okresie średniowiecza, jak i w okresach 
późniejszych zbyt prosto, aktualizuje je, rozumie tę świadomość tak, jak ona wyglądała wśród pa
triotycznie nastawionych Ślązaków dopiero w XX wieku i tak ją  też na ogół przedstawia. Ustawicznie 
towarzyszy jej dążenie do wykazania odwiecznej i nieprzerwanej polskości mieszkańców Śląska, ale 
świadomości narodowej nie traktuje dynamicznie, lecz najczęściej statycznie, nie dostrzega jej prze
mian, fluktuacji, nie traktuje jej jako rezultatu procesów historycznych31.

W ocenach twórczości Zofii Kossak przez Zdzisława Hierowskiego, zwłaszcza twórczości 
związanej z tematami śląskimi, dostrzega się nadmierny krytycyzm badacza. Wydaje się 
prawdopodobne -  zdaniem autorki szkicu -  że na jego krytyczny stosunek do utworów ślą
skich Zofii Kossak wpłynęły różnice ideologiczne: postawa katolicka autorki Grodu nad je 
ziorem i zdecydowana postawa areligijna, uwarunkowana poglądem marksistowskim krytyka. 
Oczywiście problem ten wymaga z pewnością dalszych badań. Jednakże nawet Hierowski 
mimo wszystkich krytycznych uwag, przyznaje, że prezentowane przez Zofię Kossak w Nie
znanym kraju „śląskie wątki tradycyjne” otrzymują doskonalszy kształt artystyczny. Pod jej 
piórem dokonuje się ich awans z piśmiennictwa ludowo-regionałnego do literatury; ich „wej
ście do polskiej powieści historycznej”:

W porównaniu z regionalnym piśmiennictwem na tematy histoiyczne wniosła do literatury 
przede wszystkim rozleglejsząi bogatszą wiedzę o przeszłości, przez co wątki owe umieszczone 
są  w śmielszej i szerzej zarysowanej rzeczywistości historycznej, pewniejszą ręką i ze znajomo
ścią rzeczy kreślonych obrazach społecznych, obrazach wyposażonych przede wszystkim w bo
gate realia obyczajowe32.

Według Mirosława Fazana kształtowanie historycznej rzeczywistości w Nieznanym kraju jest 
przez pisarkę zamierzone, podporządkowane celowi, jakim było podwierdzanie polskości Śląska, 
przy czym, mając na uwadze przede wszystkim historię, pomijała inne sfery życia śląskiego:

Wybrała pisarka z dziejów Śląska tylko te wydarzenia i postacie, które dokumentowały nierozerwalną 
więź regionu z Polską oraz jego odwieczną polskość, poświadczoną patriotycznym trwaniem przy ję
zyku, tradycji dziejowej, kulturze narodowej, tych wszystkich zjawiskach, które dokumentowały pol
ską świadomość narodową ludności dzielnicy śląskiej. Inne sfeiy życia śląskiego pisarka pominęła33.

Motywy podejmowania w utworach tematyki z dziejów Śląska tłumaczy też pisarka, która 
po powrocie do kraju w 1957 roku w wywiadzie udzielonym „Wiadomościom Paryskim” 
powiedziała: „Wszystko jest dobre, co jest Polską”. Odwołać się tu trzeba ponownie do oceny 
Nieznanego kraju dokonanej przez Amelię Szafrańską, która w historycznej rzeczywistości, 
przedstawionej w utworze przez Zofię Kossak, widzi naprawianie krzywd, wyrządzonych 
ziemi śląskiej przez Historię:

Już samym tytułem rozpoczyna się jak gdyby walkę o przywrócenie mu należnego miejsca nie tyl
ko w ojczyźnie, ale i w literaturze, przyłączając się tym samym do głosów swych poprzedników: 
Długosza, Kołłątaja, Żeromskiego i in., dopominających się o odpowiednie miejsce dla kraju, „przed 
którym dźwierza Rzeczypospolitej zawarły się, a Polska bez Śląska -  jako bez głowy”34.

31 Z. H i e r o w s k i ,  Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939, Katowice 1969, s. 230.
32 Tamże, s. 229.
33 M. F a z a n, Śląsk w twórczości Zofii Kossak, „Kultura Oświata Nauka” 1984, nr 11/12, s. 150-151.
34 A. S z a f r a ń s k a , Kossak-Szatkowska..., s. 17-18.
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Potwierdzeniem interpretacji Szafrańskiej będzie scena rozmowy synów Henryka Brodacza -  
Konrada i Henryka -  w Legnickim polu:

-  Do buntu przeciw oćcu ludzi namawiasz? -  syknął.
-  Namawiam, bo ścierpieć nie Iza, jak ze Śląska Niemce robicie.
-  Nie robimy Niemców, ino z puszczy dzikiej kraj bogaty, sposobny, jako na zachodzie są ... Toć 

wiesz. Chodzi nam z oćcem o zbudowanie wielkiej władzy, jako była... Chrobrowej...
-  Ejże! Jakosik inaczej dziad Chrobry budował. Uczył się, wiera, od Niemców, podglądał, ale ich 

do nas nie skludzał.
-  Przechodziły zeszłego nowiu -  rzekł Henryk z powagą -  wielkopolskie noblie, co Odonica, 

gada podłego, przegnały, o koronowaniu radzić... Stałem za stolcem oćcowym, słyszałem... 
Gadali: Kraków jest serce Polski, a Śląsko głowa. Trza, by serce i głowa do kupy wszystko ze
brały. .. Tak gadali.. .j5.

Z perspektywy integracji Śląska z Polską analizuje historyczną rzeczywistość w Nieznanym 
kraju Maria Pawłowiczowa; wykazując, jak ważną rolę utwór Zofii Kossak spełnił w tym histo
rycznym momencie dziejowym:

Opierając się na źródłach nakreśliła Śląsk jako zwartą integralną część Polski Piastów. Przywołała 
termin używany w piśmiennictwie XIX wieku -  Śląsk to część STAREJ POLSKI, ponieważ wraz 
z Wielkopolską i Małopolską tworzył główny zrąb państwa Mieszka i Bolesławów. Przypomnienie 
tej prawdy w okresie międzywojennym brzmiało gorzko, ponieważ w granicach odbudowanego pań
stwa polskiego znalazł się zaledwie skrawek dawnej dzielnicy piastowskiej.

Z całym znawstwem przedmiotu, z surowością i bezwzględnością ujawniła autorka w Nieznanym 
kraju kolejne etapy parcia Niemców na wschód. Drang nach Osten to nieustanna walka Niemców 
z rdzenną polskością Śląska. Obnażyła postępującą na przestrzeni wieków germanizację wciskającą 
się różnymi kanałami na dwoiy książęce, do wsi i miast, kościołów i zakonów, zakładów przemysło
wych i urzędów. Ukazała opór, a często beznadziejną walkę o zachowanie polskości36.

Autorka szkicu wyjaśnia też, że reportaże Zofii Kossak, dzięki temu, że są ilustracją wydarzeń 
rozgrywających się na Śląsku pod władzą Prus, Austrii i Polski, już samym ujęciem tematycznym 
służą zabiegom integracyjnym dla rozbitego od połowy XVIII wieku Śląska.

Wynika z tego prosty i dość oczywisty wniosek: to nie śląski temat w historycznej rzeczywisto
ści w utworze jest najistotniejszy; on jest tylko pretekstem do egzemplifikacji polskości. Manife
stuje ją  ostatnia księżna cieszyńska w rozmowie z wróżką Kunicką w reportażu Ostatnia księżna 
cieszyńska:

Tedy, choć w gwiazdach nie czytam, powiem wam, paniczko, że i za trzysta lat będą tu Ślą- 
zaki, takie jak  i dziś są .. ,37.

Dla autorki Dziedzictwa znajomość historii ojczystej to moralny obowiązek, czego dowiodła 
twórczością, bo przecież przedmiotem penetracji twórczych nie tylko w Nieznanym kraju uczyniła 
historię. Dla Zofii Kossak historia jest faktycznie magistra vita: pisarka do wydania Nieznanego 
kraju w 1961 roku dopisała zakończenie, w którym błędy popełniane przez władze polskie tłuma
czy słabą znajomością historii własnego kraju:

Obok trudności ekonomicznych zachodziły inne. Tyle już pisano i mówiono o błędach popełnia
nych przez władze polskie w pierwszym okresie po wojnie w stosunku do ludności Ziem Odzyska
nych, że można ich tu nie przytaczać. Warto natomiast zastanowić się nad przyczyną owych krzyw
dzących wysiedleń, niezasłużonych dyskryminacji. Nie dyktowała ich na pewno zła wola. To mściła

35 Z. K o s s a k, Legnickie pole, Katowice 1986, s. 68.
3Ć M. P a w ł o w i c z o w a ,  N ieznany kraj...", s. 11.
37 Z. K o s s a k, Nieznany kraj, Warszawa 1961, s. 99.
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się słaba znajomość historii własnych ziem, sprawiającą że dla przybyszów z Polski centralnej lub 
wschodniej Śląsk pozostawał nadal nieznanym krajem. Nie rozumiejąc jego dziejów, nie umieli roz
poznać serc śląskich pod pozornym nalotem niemczyzny38.

W przytoczonej wypowiedzi Zofia Kossak dawała odpowiedź: dlaczego przedmiotem swojej 
twórczości uczyniła historię? Mając na uwadze umiłowanie i docenianie historii jako nauczycielki 
w dziejach narodowych, pamiętać też trzeba, że w dwudziestoleciu międzywojennym istniało 
zapotrzebowanie społeczne na tematy śląskie -  Śląsk był tematem modnym, koniunktural
nym, nagradzanym. Jest to również ważny aspekt dokonywanych wyborów. Na ten istotny wy
znacznik pisarstwa autorki Puszkarza Orbano zwróciła uwagę Danuta Mazanowa:

Jednym z głównych wyznaczników pisarstwa Zofii Kossak-Szczuckiej jest jego funkcja służebna 
wobec potrzeb narodu. Twórczość tę można określić mianem pisarstwa „w służbie”: w służbie ojczy
zny, chrześcijaństwa, prawdy, humanizmu. Część utworów powstała na wyraźne zapotrzebowanie 
społeczne, inne inspirowane były przez konkretne wydarzenia, niektóre wreszcie wydają się realizacją 
wewnętrznej potrzeby autorskiej. W grupie dzieł pisanych na zamówienie bądź realizujących wyraź
ne zapotrzebowanie społeczne znajdują się przede wszystkim zbiory opowiadań, nowel, powiastek 
histoiycznych, obrazków rodzajowych i reportaży. Są to Nieznany kraj [...] spełniający funkcję po
pularyzacji dziejów przyłączonych do Polski ziem śląskich.. .39

Histoiyczna rzeczywistość w Nieznanym kraju w strukturze kompozycyjnej dzieła stanowi ele
ment nadrzędny, zasadniczy -  wokół niej i na jej podstawach buduje pisarka wszystkie wątki i na
daje im odpowiedni kształt artystyczny.

Stefania Skwarczyńska, wręczając w 1957 roku Zofii Kossak nagrodę im. Włodzimierza Pie
trzaka, w przemówieniu z tej okazji podkreśliła znaczenie w literaturze narodowej i światowej 
kształtowania rzeczywistości historycznej w utworach pisarki, w tym również w Nieznanym kraju:

Dzieło Pani przekraczając, tak jak wszelkie wielkie dzieła, czas swego powstania -  przekracza 
równocześnie zasięg tej rzeczywistości, z której wyrosło. Na wskroś nasze polskie -  jest równocze
śnie dziełem wielkiej literatury światowej.

Ku wielkiemu eposowi -  niby przygrywki, niby pojedyncze melodie ideowo-tematyczne -  zdążały 
tak znakomite dzieła, jak Złota wolność, Nieznany kraj... [...] W latach zagęszczania się przemian hi
storycznych, w latach coraz prężniejszego przekształcania się mas ludzkich z przedmiotu historii 
w podmiot historii, drąży każdego z nas katolików.. ,40.

S t o s u n k i  Ś l ą s k  o-n i e m i e c k i e  o r a z  Ś l ą s k  o-p o 1 s k i e

Zagadnienia śląsko-niemieckie i śląsko-polskie jako wyznacznik recepcji Nieznanego kraju .ści
śle przylegają do histoiycznej rzeczywistości i kreowania bohaterów w utworze. One wzajemnie 
się przenikają uzupełniają wypełniają rzeczywistość historyczną i literacką reportaży. Bohatero
wie realizując swoje idee, dążą do celów, jakimi są -  obrona języka ojczystego, wiary i własnej 
godności. Działają i spełniają swą misję w określonych sytuacjach czasowych, politycznych, spo
łecznych i ekonomicznych. Aby bohater reportaży o Ziemi Śląskiej mógł podołać zadaniom, jakie 
przed nim stawia pisarką musiały w utworze zaistnieć dwa przeciwstawne obozy -  reprezentujące 
odmienne poglądy, obyczaje, różniące się zachowaniami. Obozy te są uwarunkowane oczywiście 
rzeczywistością historyczną: Niemcy występują w reportażach jako grabieżcy, gnębiciele ludu ślą

38 Tamże, s. 351.
39 D. M a z a n o w a, Zofii Kossak pisarstwo w służbie narodu, „Kierunki” 1985, nr 27, s. 6.
40 S. S k w a r c z y ń s k a ,  Do Zofii Kossak, „Kierunki” 1957, nr 11, s. 1; zob. też: W. M a c i  ąg, Historia w oczach 

Zofii Kossak, „Życie Literackie” 1957, nr 23, s. 2.
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skiego -  natomiast Polacy nie rozumieją Ślązaków, ponieważ nie znają historii regionu. Starająsię 
jednak poznać śląską mentalność, ich nieco szorstką powierzchowność, i wreszcie stają do walki 
w obronie ich słusznych praw razem z nimi.

Portrety Ślązaków, którzy podejmują działania w różnorodnych sytuacjach, wynikających z pre
zentowanych i wybranych przez pisarkę zdarzeń historycznych, nacechowane są dodatnio, podob
nie rzecz się ma z Polakami; natomiast obrazy Niemców nacechowane są ujemnie41. Książę Hen
ryk przytłoczony ciężarem spraw na łożu śmierci myśli tylko o scaleniu ziem polskich. I tragiczne,
i dramatyczne są jego słowa:

-  Wyjrzyjcie tam -  prosił -  posłuchajcie, czy nie jadą... Biskupa czy jeszcze nie widno?
Kasztelan Pakosław odsunął zaworę okienną; wpłynęło falą perłowe światło brzasku i cudnie wonne 
czerwcowe powietrze.

-  Nikogo nie widno -  zapewnił -  ale zda mi się, że na odwieczerz zbierze się deszcz, bo mgła... 
-N ie  może być, łyskało się z wieczora... -  zaprzeczył palatyn.

Kasztelan ziewnął rozgłośnie i wspomniał niedawną bójkę z Mierzwowymi.
-  Tak się szczeniaki sczepiły -  opowiadał półgłosem -  że mało się razem do rzeki nie pokociły...
-  Ba, Jarost twardy chłop, zajadły... Nie daruje swojego...
-  Ano -  stwierdził krótko kasztelan z zadowoleniem.
-  Pakosław... -  odezwał się książę. Poskoczyli obaj z pośpiechem ku łożu.
-  Słysz, Pakosław -  powtórzył choiy -  kiej mnie będziecie chowali, pomnij, żeby na trówle, pobok 

orła śląskiego był orzeł biały, krakowski, w koronie...
-  W czym? -  zapytał kasztelan nie dosłyszawszy.
-  Orzeł biały w koronie -  powtórzył książę dobitnie -  to będzie znak królestwa polskiego na za- 

wdy... Tak rzekłem... Tu we Wrocławiu ma być... Bo to jest równo z Krakowem królewski, polski 
gród... Rozumiesz?

-  Dyć rozumiem, Wasza Miłość42.

Podobnie myśli Bolesław Chrobry z reportażu Nad Odrą w 1015 roku:

[Bolesław]... Roztargnionym uchem chwytał rozpierzchły gwar obozowy, w myśli zarazem obli
czając korzyści potyczki. Niech ludzie odpoczną parę godzin; o świcie trza ruszać za Odrę, gnać ku 
nieprzyjacielowi, dopaść go co rychlej i odnieść walne zwycięstwo.

Zwycięstwo! Będzie nowym krokiem w przód, do z dawna oznaczonego celu, wytrwale ściganego 
celu, co ważniejszy jest niż życie samo.

Szerokim rozmachem wzroku wewnętrznego objął rozległe widziadło, pracę swą państwową, dłu
g ą  mozolnie wytężone budownictwo. Ujrzał w całości dzieło przez ojca zaczęte [.. ,]43.

I oto po wielu wiekach w reportażu Nad Odrą w 1921 roku problem stosunków śląsko- 
-niemieckich jest ten sam, chociaż już wygląda inaczej, bo zmieniła się mentalność Ślązaków -  
wzbogacili się oni o inne metody walki z wrogiem -  a w walce o swą przynależność narodową 
wspierani są przez Polaków:

Lecz Domaradzki przypomniał ich ranną rozmowę.
-  Miałem żal do pana, za tak mylny pogląd na Polskę -  zaczął -  ale proszę mi wierzyć...
Sztygar przerwał wzgardliwym machnięciem ręki.
-  Wielkie rzeczy! Może i łżą te, co szpetnie gadają... nam to jedno... Nie dla chleba ciągniemy do 

onej Polski... Chleba mamy dość...
Jerzy spojrzał na niego z sympatią.
-  Więc dlaczego? -  zapytał żywo.
Sztygar splunął przeżutym tytoniem z namysłem.

41 Pisze o tym Z. Z i e l o n k a , „Nieznany kraj"..., s. 66-67.
42 Z. K o s s a k , Nieznany kraj, Warszawal 932, s. 45—46.
43 Tamże, s. 30-31.
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-  Polaki zawdy się pytają o wszystko -  stwierdził -  nie słyszeliście nikandy o naszym Śląsku?
-  Ależ słyszałem wiele, wiele! -  wykrzyknął Jerzy z zapałem i zamilkł, uprzytomniwszy sobie, że 

właściwie mało co wiedział i słyszał. Tyle co każdy przeciętny Polak z któregokolwiek z trzech zabo
rów. Że Śląsk... no że jest, że w XIII wieku został oderwany od Polski... Że był „gruntownie zniem
czony”, jak  twierdzili profesorowie w gimnazjum i podręczniki... że byli tam w ostatnim stule
ciu jacyś mało znani działacze... Lom pa... M iarka... obecnie Korfanty... Wszystko dosyć nie
jasne i mgliste.

Sztygar patrzył nań uważnie, trochę drwiąco.
-  My są ludzie nieuczone, proste -  zauważył -  to i mało wiemy... Ale u was cosik jeszcze mniej... 

To jest prawda, że nigdyście się o Śląsk nie trapili...
Jerzy poczerwieniał jak burak i wyciągnął rękę.
-  Za to teraz -  zaręczył serdecznie, gorąco -  będziemy znowu jednym, jak za Krzywoustego, po

znamy się i pokochamy.
-  No, ja . .. -  zgodził się Żompała -  osobliwie, jeśli wy Polaki są  ludzie rzetelne, pracowite, nie 

oszkliwe, nie chachary, w  Boga wierzące, bo my „nie znaj Bogów” nie chcemy ,]44.

Obrazy Niemców nie zawsze są jednoznacznie negatywnie. Pisarka nie deprecjonuje w Niem
cach człowieczeństwa, dostrzega ich zalety, ale dla Polaków są wrogami, tak się bowiem ułożyły 
dzieje. Sztygar Żompała potrafi we wrogu zobaczyć zalety, charakteryzuje ich uczciwie:

Niemców znamy dobrze, to jest ale prawda -  przyznał -  rządne są, robotne, m ądre... wiado
mo. Ale my onych strasznie nie mamy radzi... barzej diabła... a najbarzej tego szwabskiego ga
dania... Wiedzom, żonaty już byłech, kiedych się po Śląsku uczył... Bom w szkołach do imentu 
zapom niał...45.

Wymienione przez Żompałę cechy Niemca funkcjonują w stereotypie, ale jednocześnie przyto
czone przykłady dowodzą, jak silne jest poczucie narodowe Ślązaków, jak bardzo ich pisarka fa
woryzuje. Zofia Kossak w zakończeniu, dopisanym do Nieznanego kraju w roku 1961, wyjaśniła, 
czym jest poczucie narodowe:

Dziwną tajemnicą jest to drzemiące w duszy ludzkiej poczucie narodowe. Nie decyduje o nim ani 
miejsce zamieszkania, ani przekonania polityczne czy społeczne, ani przynależność klasowa, ani na
wet wspólna mowa. Wszak w powstaniach śląskich zdarzało się, że po polskiej stronie ginęli, walcząc 
jako ochotnicy, ludzie nie znający innej mowy niż niemiecka!

Więc czymże jest poczucie narodowe?
Może być buntem jednostki lub zbiorowości przeciw gwałceniu swobody wewnętrznej każdego 

człowieka, jego wierzeń i uczuć; może być adaptacją z wolnego wyboru, pokochaniem psychiki
i kultury innego narodu tak mocno, że warto za nie dać życie. [...] Zasadniczym jednak źródłem po
czucia odrębności narodowej pozostaje więź plemienną, utworzona ze wspólnej wiary, tradycji, oby
czaju i przeszłości. Przeszłość gromadzi zasługi i winy, wzloty i upadki, współczesność je rejestruje, 
dorzuca wkład własny i przekazuje następcom. Ta wiekami tkana przędza jednoczy daną społeczność
i póki ona się snuje, póty egzystuje Naród. Naród, jednostka wnosząca do wielkiej rodziny innych na
rodów skarb swego dorobku.

Wierność poczuciu narodowemu bywa nieraz poczytywana przez polityków albo doktrynerów za 
śmieszny romantyzm, za niepraktyczność życiową, lecz przykład Śląska, przez sześćset Jat wbrew 
wszelkiej nadziei opierającego się germanizacji, odsłania jej wartość46.

Tak pojmuje również poczucie narodowe Niemiec -  Bogedain -  przedstawiciel obozu wroga, 
sprzyjający Polakom -  i w reportażu Nawrócony tłumaczy Miarce: co znaczy przynależność naro

44 Tamże, s. 223-224.
45 Tamże, s. 224.
46 Z. K o s s a k ,  Nieznany kraj..., Warszawa 1961, s. 349-350.
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dowa?47. W postaci ks. Bogedaina skupiają się niektóre cechy niemieckiego Michela, postaci nie 
tylko dla Niemców symbolicznej:

I znów nie wydaje mi się, by można było mówić o niemieckiej specyfice, gdyż w każdym narodzie 
bez trudu odnajdziemy przykłady takich różnych postaw i wielości tradycji, a w narodowych steroty- 
pach sąsiadować wszak będą ze sobą cechy niekiedy wzajemnie się wykluczające. Innymi słowy, 
w każdym narodzie można dostrzec różne jego oblicza, ale nikt tak jak Niemcy nie uświadomił sobie 
tego z taką, jak oni wyrazistością, i żaden chyba z narodów nie wywołuje u innych, tak jak Niemcy, 
równie przeciwstawnych skojarzeń48.

Zofia Kossak o tych „różnych obliczach” każdego narodu pamięta, ukazując w utworze dwa 
przeciwstawne obozy.

Stosunki śląsko-niemieckie i śląsko-polskie w Nieznanym kraju przedstawione zostały przez pi
sarkę panoramicznie. Kryterium tej panoramiczności stanowi kolejność następujących po sobie 
zdarzeń historycznych w układzie chronologicznym. Owa panoramiczność ujęta została przez 
autorkę jakby w klamry, wyznaczone latami -  rok 1015 i rok 1921. Czytelnik Nieznanego kraju, 
po lekturze utworu, był zorientowany, jakie koleje losów przechodzili Ślązacy przez cały ciąg 
wieków, stając w obronie swojego poczucia narodowego; jak zachowywali się Niemcy i jacy wo
bec Śląska byli Polacy. Ukazanie w toku dziejów świadomości poczucia narodowego dla pisarza 
nie jest zadaniem łatwym. Zdzisław Hierowski, chociaż bardzo surowo oceniał śląską twórczość 
Zofii Kossak, przyznawał jednak, że cechuje ją  „znacznie wyższa klasa literacka” i autorka chce 
trafić do jak największej liczby czytelników. Zaznacza jednak, że jest to tylko literatura popularna:

Natomiast z twórczości na śląskie tematy historyczne żaden utwór nie pretenduje do miejsca w tym 
zespole książek, które wyznaczają pisarstwu Zofii Kossak poważniejszą rangę literacką. Nawet naj
lepszy z nich, powieść Legnickie pole. Reprezentuje ta twórczość, rzecz zrozumiała, inną, znacznie 
wyższą klasę literacką niż prace wszystkich jej regionalnych poprzedników. Dzięki temu podjęte 
przez nią tradycyjne wątki otrzymują doskonalszy kształt artystyczny. Pod jej piórem dokonuje się 
ich awans z piśmiennictwa Iudowo-regionalnego do literatury, ich wejście do polskiej powieści histo
rycznej. Rzecz jednak w tym, że jest to awans do literatury tylko popularnej, mieszczącej się w 
skonwencjonalizowanych literacko formach historycznej powieści tendencyjnej. Przyjęcie tych 
form jest przynajmniej w  jakiejś mierze zabiegiem celowym. Autorce zależało bowiem, by 
przedstawione przez nią fragmenty przeszłości Śląska trafiły do możliwie największej ilości 
czytelników. Cel ten osiągnęła49.

Ten krytyczny sąd Zdzisława Hierowskiego o twórczości Zofii Kossak nie wydaje się sprawie
dliwy, zwłaszcza w świetle tego, co o Nieznanym kraju pisał Kazimierz Wyka, który cenił u pisar

47 „Jesteś pan zasadniczo w błędzie -  stwierdził spokojnie radca -  sam jestem Niemcem i nigdy nie przestanę nim 
być -  mogę cię jednak zapewnić, że polski język posiada wspaniałą literaturę... Bogatą, o wysokim poziomie, nie 
ustępującą w nieczem niemieckiej... Polska nie była bynajmniej krajem analfabetów... przeciwnie... Ma ona prze
piękne starożytne tradycje, pełne wielkości... [...] Lud górnośląski ma prawo żądać ode mnie, jako od opiekuna 
szkół, żebym dochodził jego praw językowych. Uważam to sam za najwyższy i najpiękniejszy obowiązek... [...] 
Rozkazywać nic w tej dziedzinie nie mogę, ale radzę: naucz sią dobrze języka polskiego, opanuj go, poznaj, choć 
częściowo, literaturę i zgłoś się wtedy do mnie...”. Z. K o  s s ak ,  Nieznany kraj, Warszawa 1932, s. 149-151.

48 T. S z a r o t a, Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Warszawa 1988, s. 11.
49 Z. H i e r o w s k i ,  Życie literackie..., s. 228; W dalszej części swojego wywodu krytyk stwierdzał: „Jednym 

z najtrudniejszych zagadnień, przed którym staje pisarz chcący odtworzyć jakiś fragment przeszłości Śląska, jest 
kwestia polskiej świadomości narodowej mieszkańców tych ziem. Jak się ta świadomość budziła i kształtowała, 
wśród jakich okoliczności historycznych i wśród jakich uwrunkowań natury politycznej, społeczno-ekonomicznej, 
religijno-obyczajowej? Jak wyglądała wśród przedstawicieli warstwy feudalnej i duchowieństwa, jak wśród miesz
czaństwa i ludu? Do jakiego stopnia rozbudził ją  i uformował powstający w okresie rozbicia dzielnicowego konflikt 
polsko-niemiecki.,.” (s. 229).
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ki przede wszystkim prekursorstwo w popularyzacji Śląska50. Hierowski zdaje się roli Zofii Kos
sak nie doceniać należycie, mimo że oprócz Kazimierza Wyki zasługi pisarki dostrzegali również 
inni krytycy (Zofia Starowieyska-Morstinowa, Leon Piwiński, Józef Emil Skiwski i krytycznie 
odnoszący się do utworu Adolf Nowaczyński). Zresztą Hierowski nie jest konsekwentnyw oce
nach, skoro uznaje, że „pod jej piórem dokonuje się awans z piśmiennictwa ludowo-regionalnego 
do literatury” a jej twórczość miała „znacznie wyższą klasę literacką”, zdobyła czytelników, i jed
nocześnie stwierdza -  „Jeżeli jej osiągnięcia artystyczne w zakresie tej tematyki nie wybijają się 
na czoło jej twórczości, jeżeli trudno je oceniać w kategoriach wartości bezwzględnych, to jej za
sługa społeczna jako pisarki nie podlega dyskusji”. Fakty są jednak inne, twórczość Zofii Kossak 
budziła zainteresowanie w okresie przedwojennym i budzi je nadal.

Wyjaśnić tu trzeba jeszcze jedną kwestię: Zofia Kossak, ukazując kształtowanie się świadomo
ści narodowej ludności Śląska i wielowiekowy konflikt śląsko-niemiecki czy śląsko-polski, mocno 
akcentowała, jak ogromne znaczenie w podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej spełniała 
wiara i jaką rolę w jego budzeniu odgrywał Kościół. Tej oczywistej prawdy badacz jakby nie za
uważa. Zofia Kossak nie tylko była prekursorką, pisząc na „tematy śląskie”. Uczyniła znacznie 
więcej dla regionu i literatury włączając się w tworzenie powstającej legendy kresów zachodnich, 
do czego z całym zaangażowaniem nawoływał S. Żeromski51. W obrazach, które przedstawiają 
przeżycia ludu śląskiego i jego zmagania o swą przynależność narodową, poszukiwanie tożsamo
ści narodowej, Maria Pawłowiczowa dostrzegała związki z nurtem literatury Kresów Wschod
nich52. Badaczka widzi podobieństwa problemów kresów zachodnich i wschodnich, z tą różnicą 
wszakże, że Śląsk charakteryzują odmienne uwarunkowania historyczne. Autorka Pożogi wyrosła
i kształciła się na literaturze kresowej, a przebywając na Wołyniu poznała dobrze Kresy, zakorze
niła się w ich kulturze, zrozumiała: czym były dla każdego mieszkającego tam Polaka? Nic więc 
dziwnego, że kreśląc w Nieznanym kraju obrazy wzajemnych układów między Ślązakami 
a Niemcami i Ślązakami a Polakami, wykorzystała doświadczenia kresowe. Na problem ten zwra
cała również uwagę Agata Smółka:

Heroizm kresów wschodnich Kossak-Szczucka wiązała z tradycją walk zbrojnych w  obronie gra
nicy oraz zagrożonych wartości kultury polskiej. Podobnie motywowała heroizację przeszłości Ślą
ska, choć w tym wypadku odmienne warunki historyczne zmusiły ją  do rozszerzenia pojęcia bohater
stwa kresowego. Pisarka złączyła je nie tylko z opisywanymi przez siebie zmaganiami zbrojnymi -  
konfliktem polsko-niemieckim za Bolesława Chrobrego (Nad Odrąw 1015 roku), najazdem mongol
skim i klęską Henryka Pobożnego pod Legnic ̂ (Legnickie pole), czy powstaniami śląskimi (Nad Od
rą w 1921 roku) -  lecz również z wielowiekowym trwaniem przy języku, religii i kulturze. One bo
wiem zadecydowały o zachowaniu polskiej tożsamości Ślązaków. Obronę wymienionych wartości 
pisarka przedstawiła jako walkę, w której orężem stały się polskie książki, gazety, organizacje, a na
wet parlament. Atmosferę zmagań Kossak-Szczucka spotęgowała powtarzaniem słów takich, jak 
„opór”, „bunt”, „bój”, „walka”, „obrona”, „twierdza” itp53.

Koniecznie, trzeba to moim zdaniem podkreślić, że gdy Zofia Kossak przedstawia grupy lub po
szczególnych przedstawicieli ziemi śląskiej, charakteryzuje ich postawy lub działania określeniami 
silnie nacechowanymi pozytywnie54.

50 K. W y k a, (bez tytułu), „Nowa Książka” 1937, nr 9, s. 528.
51 S. Ż e r o m s k i, Postęp i snobizm, Lwów 1929.
52 M. P a w ł o w i c z o w a ,  „Nieznany kraj" Zofii..., s. 10-11.
53 A. S m o ł k a, Oswajanie „Nieznanego kraju "..., s. 85-86.
54 J. P u zy  n i n a, Język wartości. Warszawa 1992. Autorka tego typu określenia umieszcza w grupie określeń od

noszących się do dobra moralnego: „Użyłam tu określenia: dobro moralne, wcale niejednoznacznego z dobrem dru
giego człowieka, w niektórych tylko ujęciach światopoglądowych stanowiącego element tego, co się rozumie przez 
dobro drugiego człowieka. Dobro moralne znajduje wyraz w postawach, zachowaniach i czynnościach ludzi zmie-
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Przedstawiając w Nieznanym kraju stosunki śląsko-niemieckie i śląsko-polskie oraz zmagania 
ludu śląskiego o zachowanie poczucia narodowego pisarka nie tylko nobilitowała polskość tej 
dzielnicy, ale także podnosiła problem wszystkich Polaków zamieszkujących tereny pogranicza. 
Oczywiście -  w Nieznanym kraju problemy ziemi śląskiej zajmują miejsce nadrzędne. W artykule 
Śląskjako temat literacki Zofia Kossak pisała o inspirującym oddziaływaniu Kresów Wschodnich 
na literaturę i zaniedbaniu przez nią Kresów Zachodnich:

Kresy wschodnie, Wołyń, Litwą Podole, Ukraina, miały powodzenie w literaturze. Wielcy wiesz
czowie stworzyli na nie modę trwającą dość długo. Kurhany, stepy, limany, dąbrowy, jaiy, puszcze 
nadniemeńskie i leśne ostępy, stanowiły ulubiony sztafaż nawet tych pisarzy lub poetów -  którzy kre
sowych rozłogów nigdy naocznie nie oglądali55.

I bardzo trudno jest zgodzić się z poglądem M. Fazana, który w utworze Zofii Kossak nie umiał 
doszukać się cech nobilitujących w skali ogólnopolskiej śląskich dziejów:

Ale przecież prawdąjest, że Śląsk nie był obszarem i w sensie geograficznym, i społecznym, który 
by literatura polska tak często i tak chętnie penetrowała, jak inne części ziem polskich lub z Rzeczą- 
pospolitą związanych wspólnotą państwową czy kulturalną. Z tych względów nie była w stanie 
wprowadzić do polskiej świadomości kulturalnej, a poniekąd narodowej, problematyki tej ziemi na tę 
skalę, co sprawy niegdysiejszych polskich kresów wschodnich, noblilitowanych talentami Mickiewi
czów, Słowackich, Zaleskich, Malczewskich, Orzeszkowych. Literatura śląska nie na Śląsku szukała 
Ślimaków, Radków, Borynów czy Niechciców. Nawet powstania śląskie nie były w stanie 
zmienić stosunku literatury polskiej do spraw tej dzielnicy. Jeśli czyn zbrojny Górnoślązaków, 
będący zresztą czynem całego narodu polskiego, nieodłączną cząstkąjego walki o niepodległość
i kształt terytorialny państwa, znajdował bardów, to wyłącznie wśród rodzimych ludzi pióra 
bądź okazjonalnych rymopisów56.

Nie dziwi zbytnio negatywny osąd Nieznanego kraju przez krytyków katowickiego środowiska 
literackiego, bo jak już powiedziano -  odnośnie do krytycyzmu Z. Hierowskiego -  wpływały na te 
sądy różnice światopoglądowe. Wprowadzając na karty Nieznanego kraju konflikty śląsko- 
-niemieckie i śląsko-polskie Zofia Kossak nobilitowała Śląsk w opinii społecznej i wyznaczała mu 
odpowiednią pozycję w literaturze polskiej, mimo zamierzonej tendencji w utworze i jego w ja
kiejś mierze charakteru agitacyjnego (Przywódcy; U stóp św. Anny). Warto w tym miejscu przy
pomnieć i odwołać się do artykułu Wandy Dobrowolskiej, która zachęcała do popularyzacji lite
rackiej ziemi śląskiej, i jako najistotniejsze cechy tej ziemi, wymieniała historię i specyfikę życia 
ludzi tam mieszkających:

Bogatą i bardzo odmienną od polskiej przeszłość, piękną przyrodę, [...] mało spopularyzowany 
w Polsce typ wieśniaka i górala śląskiego. [...] pora na Górny Śląsk, na czarne otchłanie tamtejszych 
kopalń i fabryk57.

Słowa te W. Dobrowolska napisała w roku 1931 i nie będzie przesadą twierdzenie, że w Nie
znanym kraju Zofia Kossak na jej postulaty odpowiedziała, a dodatkowo Śląsk popularyzowała też 
w publicystyce:

rząjących do dobra drugiego człowieka. Dobro drugiego człowieka jest celem i ewentualnym rezultatem dobrych 
moralnie działań i postaw. Zarówno ono samo, jak i warunkujące je stany rzeczy: pokój, wolność jednostki i społe
czeństwa, jawność działań społecznych i politycznych, bezpieczeństwo indywidualne i zbiorowe, praworządność, 
demokracja -  to pojęcia i wyrażenia o silnym (choć chyba konotacyjnym) nacechowaniu pozytywnym. Wśród nich 
szczególnie dużo dotyczy tego, co nazywamy dobrem ogólnym lub dobrem społecznym. Są one rezultatami działań
i postaw pozytywnych z punktu widzenia moralności społecznej” (s. 158-159).

55 Z. K o s s a k ,  Śląsk jako temat literacki..., s. 13.
56 M. F a z a n ,  Śląsk w twórczości..., s. 135-136.
57 W. D o b r o w o l s k a ,  Śląsk i Ślązacy w powieści polskiej, „Zaranie Śląskie” 1931, nr 1.
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Nie chcemy wojny, nie dążymy do oderwania ziem leżących nad przyrodzoną granicą Słowiańsz
czyzny -  Odrą... ale nie możemy dopuścić do celowego wynaradawiania polskości... tej polskości 
tysiąc lat z takim uporem bronionej... Musimy wytworzyć taki stan rzeczy, aby idea rewizji gra
nic, którą Niemcy tak lubią straszyć, stała się groźbą dla nich samych. Śląsk nigdy niemieckim nie 
będzie!58.

Pisarka, podejmując w Nieznanym kraju trud ukazania problemów śląsko-polskich i polsko- 
-śląskich, przybliżyła polskiemu czytelnikowi całą spuściznę dziej ową pokoleń mieszkańców Ślą
ska -  od początku istnienia państwowości polskiej aż po czas współczesny -  jaką była walka 
w obronie ziemi śląskiej, polskiego języka i polskiej myśli niepodległej. W Nieznanym kraju au
torka Wielkich i małych Śląsk nazywa „ojcowizną ojczyzny”, a Bolesław na widok Odry reaguje 
zgodnie ze stosunkiem pisarki do dziejów Śląska: „król uśmiechnął się k niej serdecznie, miłości
wie, jak król i jak swojak”.

Czyniąc tematem utworu dzieje Śląska pisarka przejmowała niejako po Sienkiewiczu zada
nie służby wobec ojczyzny, wiedząc dobrze, jakie znaczenie dla przetrwania narodowego od
grywa historia?

Rola Sienkiewicza i jego dzieł pisanych „ku pokrzepieniu serc” została dość dobrze przebadana, 
a czym były jego książki dla śląskiej młodzieży w czasie okupacji hitlerowskiej można się prze
konać, czytając wspomnienia z tego czasu, zawarte w zbiorze Śląsk chciał być polski. Wspomnie
nia młodzieży śląskiej z  lat okupacji hitlerowskiej 1939-194559. Warto w tym miejscu przypo
mnieć jeszcze raz: Zofia Kossak między innymi za Nieznany kraj była poszukiwana przez Niem
ców w czasie okupacji60.

Zofia Mitosek analizując mity i stereotypy funkcjonujące na różnych poziomach obiegów czy
telniczych stwierdzała:

Obraz wroga jest jednym z podstawowych składników świadomości grupowej. Jego inspiracjąjest 
historia polityczna, ale żywotność swą zawdzięcza on funkcji integracyjnej w obrębie społeczności. 
Znamy przyczyny powstania i postać wyobrażenia Niemca-wroga na Górnym Śląsku. W sytuacji, 
kiedy obiektem integracji miały stać się dwie grupy połączone więzią etniczną, ale od wieków 
politycznie rozdzielone: polska ludność Górnego Śląska i społeczeństwo nowo odbudowanego 
państwa polskiego, potrzeba odnalezienia wspólnych tradycji kulturowych i historycznych była 
szczególnie paląca61.

Moim zdaniem, na tej między innymi zasadzie w obiegi czytelnicze różnych poziomów wcho
dził Nieznany kraj Zofii Kossak. Między innymi, bo oprócz tego -  opisując życie ludzi czy wy
branych jednostek w poszczególnych epokach historycznych, ich obyczaje i codzienne troski -  
Zofia Kossak Nieznanym krajem włączała się tym samym w proces historyczno kulturowy.

58Z . K o s s a k  Zofia, Śląskjako temat literacki..., s. 13.
59 Śląsk chciał być polski. Wspomnienia młodzieży śląskiej z lat okupacii hitlerowskiej 1939-1945, zebranie, wy

bór i opracowanie M. M i t e r  a-D o b r o w o  1 s k a  przy współpracy K. H e s k i e j - K  w a ś n i e  wi c z ,  Katowice 
1984. Znajdujemy tam m.in. takie wspomnienia: „W czasie największych zwycięstw hitlerowskich, wśród po
wszechnej radości Niemców a zmartwienia Polaków, szukałem pociechy w książkach; sięgałem wówczas do utwo
rów Sienkiewicza, ponieważ najwięcej otuchy wlewały mi do serca. »Nie ma takiej sytuacji, z której by się podźwi- 
gnąć nie można było — mówi Zagłoba do przyszłych pokoleń...« (Feliks Ć. -  s. 215) lub: „Był rok 1943. Od rana 
byłem podniecony, [...] Powodem mego podniecenia był fakt, że dzisiaj miałem wypożyczyć sobie książkę do czy
tania [...] zniecierpliwienie moje bądzie usprawiedliwione, jeżeli powiem, że książką, którą dziś miałem otrzymać, 
byli Krzyżacy Sienkiewicza. Książki tej jeszcze nie czytałem, a znałem ją  tylko z opowiadania. Opowiadania te po 
prostu kusiły mnie do przeczytania całości. Zadośćuczynienie jednak tej pokusie było dla mnie dotąd niemożliwe, 
gdyż o książkę tę było trudniej niż o inną. Niemcy bowiem prześladowali ją, gdyż wiedzieli, o czym ona mówi, a jak 
wiadomo -  prawda w oczy kole” (Józef S. -  s. 215).

60 M. P a w ł o w i c z o w a ,  „Nieznany kraj”..., s. 14.
61 Z. M i t o s e k, Literatura i stereotypy, Wrocław 1974, s. 79.



96 Śląskie M iscellanea t. 13

S u m m a r y
Together with Zofia Kossak across... Unknown Country (Of the history of the reception of the work).

In the sketch Together with Zofia Kossak across... Unknown Country there was undertaken an attempt to present 
researcher’s opinions upon historie reality o f the work and the way Zofia Kossak showed Silesian-German and Sile- 
sian-Polish relations.

Unknown Country was published in 1932 and recived the Silesian Literary Prize. Kazimierz Czachowski, Mirosław 
Fazan, Zdzisław Hierowski, Alfred Jesionowski, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jacek Kolbuszewski, Adolf Nowaczyński, 
Maria Pawłowiczowa, Leon Piwiński, Edmund Rosner, Stefania Skwarczyńska, Zofia Starowieyska-Morstinowa, Amelia 
Szafrańska, Kazimierz Wyka, Zbigniew Zielonka and many other literary critics and reviewers expressed their opinions on 
this work. First of all, Zofia Kossak talked about Silesia in the columns of the magazines: “Czas” and “Tygodnik Ilustrow
any” and in the letters to her family, treating it as a literary topie and showing her own attitude to it, paving the way to this 
land for readers.

Unknown Country aroused interest among readers on high-artistic level as well as on lower reading ievels. The determi- 
nants discussed in the sketch were the most controversial.



C Z E S Ł A W A  M Y K I T A - G L E N S K  
U n i w e r s y t e t  O p o l s k i

C ó r k a  H e l e n y  i J o a c h i m a
-  B o ż e n a  S o  11 y s - S c h a y e r o  w a

Dzieje rodziny Heleny i Joachima Sołtysów są modelowym przykładem splotu indywidual
nych losów jednostek tyleż ponadprzeciętnych w swych opcjach, wyborach, ile też pomna
żających statystykę obywateli kraju podbitego, odmawiających zgody na ten stan zniewole
nia. Nie-ślązacy związali się z regionem o setki lat dłużej pozostającym poza organizmem 
państwa polskiego.

Joachim Sołtys urodził się w 1865 r. w Kępnie w rodzinie osiadłej tu po opuszczeniu osady 
Sołtysy na pograniczu ziemi kluczborskiej i oleskiej. Pięć lat wcześniej w Środzie Wielkopol
skiej, w rodzinie pielęgnującej tradycje patriotyczne, przyszła na świat Helena Neyman, którą 
Sołtys poślubi w pierwszym dniu lutego 1891 r. Dotychczasowe doświadczenia obojga 
w pracy dziennikarskiej, społeczno-patriotycznej, którą uosabiały nazwiska ich świadków: 
Józefa Chociszewskiego oraz Ignacego Klejnockiego, nadawały temu związkowi i prowa
dzonej przez oboje działalności wymiar nieformalnej instytucji o wszechobejmującym zakre
sie działań na rzecz środowisk lokalnych, w których przyszło im egzystować.

Po rocznym pobycie w Pile, Sołtysowie przenieśli się do Kluczborka. Tutaj rodzili się sy
nowie: Janusz (1893), Bogdan (1894) i Miłosz (1895). Helena Sołtys z obowiązkami macie
rzyńskimi łączyła swój patriotyczny wolontariat. Wśród miejscowej ludności, przeważnie go
spodarzy wyznania ewangelickiego, mówiących po polsku budziła obce im dotąd poczucie 
przynależności narodowej. To dla nich sprowadzała z Ełku pismo dla protestantów „Gazetę 
Ludową”. Na zebraniach założonego przez Sołtysów kluczborskiego Towarzystwa Polskiego 
Helena wygłaszała pogadanki i wykłady historyczne (m.in. Niewiasta polska w dziejach swe
go narodu). W ich mieszkaniu, jedynym polskim wówczas domu inteligenckim w Kluczborku, 
udzielano potrzebującym porad prawnych, gospodarczych. Sołtysowie organizowali też wycieczki 
do Krakowa i Poznania. Kiedy opuszczali Kluczbork w 1898 r., pani Helena miała prawo do su
mującego pracę tych kilku lat przekonania, iż „coś się na tym ugorze zazieleniło”.

Krótki pobyt w Opolu poprzedzał przeprowadzkę do Bytomia. Tam Joachim Sołtys, jako 
redaktor pierwszego magazynu literackiego „Światło” doskonalił swój warsztat dziennikarski. 
Obecność na łamach pisma zaznaczył „wprowadzeniem pierwszych akcentów niepodległo
ściowych i nieśmiałych własnych prób stylu młodopolskiego”. Sołtysom należy przypisać 
gros zasług w upowszechnianiu kultu Adama Mickiewicza na Górnym Śląsku. Stulecie uro
dzin poety i sprowadzenie jego prochów na Wawel, wyzwalały publicystyczną i literacką in
wencję admiratorki jego twórczości, Heleny Sołtys. Nazwisko jej męża utrwali historia ruchu 
neofilareckiego na Śląsku. Pod koniec 1901 r., jako delegat górnośląskich robotników udał się 
Joachim wraz z Janem Wyciskiem do Szwajcarii, by pozyskać dla pracy oświatowo- 
-wychowawczej Wincentego Lutosławskiego, inicjatora ruchu abstynenckiego Eleusis. Jego 
obecność oraz wykłady o twórczości wieszczów propagowały wśród robotników nie tylko 
wiedzę o nich, ale przyczyniały się też do utrwalenia ich kultu. Na przełomie lat 1902/1903 
w Gliwicach i Zabrzu powstały pierwsze śląskie koła elsów. Powołany w 1903 r. przez Sołty
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sów ich organ prasowy, miesięcznik „Iskra”, zaznajamiał nie tylko z twórczością autora 
„Dziadów”, lecz także z dorobkiem innych twórców tej epoki. Helena Sołtys w swych arty
kułach zachęcała do osobistego, czytelniczego kontaktu z tymi tekstami. W czasie przepro
wadzonych rewizji w robotniczych domach członków Eleusis -  z racji procesów wytoczo
nych przeciwko Sołtysowi -  niejednokrotnie wśród przeszukiwanych zbiorów znajdowano 
„Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego”.

Rok 1898 był znamienny dla Sołtysów też z powodów czysto rodzinnych. W czwartym 
dniu kwietnia urodziła się jedyna córka, Bożena. „Ośrodek polskości”, jak po latach nazwie 
dom rodziców, był dla niej najskuteczniejszą szkołą patriotyzmu i w zupełności zasługiwał na 
takie określenie. Usytuowanie pomieszczeń umożliwiało w miarę bezpieczną organizację taj
nego nauczania, tu mieścił się punkt kolportażu gazet i książek na teren Śląska, Szwajcarii 
i Królestwa. Dom Sołtysów był również punktem przerzutowym dla działaczy politycznych. 
Częste rewizje zmuszały do szukania i udoskonalania wciąż nowych sposobów ich ominięcia 
nie tak często w konspiracji stosowanych. Wciągano w konspirację własne dzieci, w gorącym 
momencie wysyłane na podwórko z wsuniętymi za ubranie najbardziej inkryminowanymi 
papierami. Mali Sołtysowie żałowali tylko, że swoją „służbą” nie mogą pochwalić się przed 
rówieśnikami. Czasem obciążające papiery ukrywano w dziecięcym wózku czteroletniej Bo
żenki, która szeroko rozpościerając sukienkę, maskowała jego niebezpieczną zawartość.

Po latach Helena Sołtysowa wracała wspomnieniem do tych wydarzeń, m.in. w artykule 
Pruskie rewizje, zamieszczonym w 162 numerze „Polski Zachodniej” z 1936 r. W tym sa
mym piśmie opublikowała wspomnienie, które utrwaliło się też w dziecięcej pamięci córki, 
jako osobiście przeżyty przykład dyskryminacji w szkole dzieci polskich. Sołtysowie posyłali 
swe dzieci do szkoły w Zabrzu i Gliwicach.

Sołtysowa wspomina, jak przyprowadziwszy swą córeczkę do szkoły na przedmieściu Ko- 
berkowo pod Zabrzem, zapytała nauczyciela Broiła, dlaczego część dzieci czeka na rozpo
częcie nauki w korytarzu szkoły, a reszta zziębnięta czeka na dworze na deszczu. Otrzymała 
odpowiedź: A, pani, tamte to polskie dzieci, te mogą czekać. Przybyła wyprostowała się 
dumnie: I moje dziecko jest polskie, nie sądzę jednak by było silniejsze od dzieci niemieckich 
i tym samym na mniejszą zasługiwało opiekę. Broll: Pani ubrana po miejsku, a Polka? I przy 
tym mówiąca literacką niemczyzną?... To chyba bardzo z daleka, bo u nas Polacy, to samo 
chłopstwo pospolite. -  Nie, jestem tutejsza, jak i tysiące innych współbraci, którzy się naro
dowości swojej nie wyparli1.

W połowie pierwszej dekady XX stulecia Sołtysowie po krótkim pobycie w Krakowie, 
osiedlili się we Lwowie, nabywając na jego peryferiach skromny parterowy domek. Przepro
wadzka Sołtysów w 1905 r. do Lwowa nie oznaczała zerwania kontaktów ze Śląskiem: Hele
na zaznajamiała lwowiaków z kulturą i historią Śląska a obydwoje małżonkowie organizo
wali pomoc (także materialną) kierowaną na śląskie adresy rodzin działaczy nękanych proce
sami sądowymi. Sołtys prosił „duchową patronkę śląskich neofilaretów”, Marię Konopnicką
o pomoc w pozyskiwaniu funduszy dla rodzin represjonowanych elsów śląskich. Bożena 
Sołtysówna kończy we Lwowie gimnazjiim Zofii Strzałkowskiej i -  nie bez wpływu przykła
du matki -  wcześnie rozpoczyna pracę społeczną w latach 1914—1916 w Krakowskim Ksią- 
żęco-Biskupim Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny, który swym działaniem obejmował 
uchodźców wojennych z zajetej części Małopolski, jak również krakowian deportowanych do 
obozów w Austrii i Czechach. W Lidze Kobiet głównymi obowiązkami młodej wolontariusz- 
ki była opieka nad rannymi w szpitalach (tam spotkała swych braci Bogdana i Miłosza) i ob
sługa kawiarenki, urządzonej z myślą o żołnierzach-rekonwalescentach.

1 H. S o 11 y s o w a, Te mogą czekać, „Polska Zachodnia” 1936, nr 187.
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Wiosną 1916 r. Bożena wróciła z matką do Lwowa w momencie opuszczenia miasta przez 
Rosjan. Domek na Kleparowie już nie istniał, zdewastowany, okradziony przez stacjonujące 
w nim wojskowe władze rosyjskie. Właściwy tej nacji w podobnych sytuacjach talent nisz
czenia nie oszczędził nawet okalającego dom ogrodu. Wraz z matką Bożena angażuje się 
w poczynania Ligi Kobiet, Białego Krzyża i w Komitecie Pracy Obywatelskiej Kobiet. Zu
pełnie oryginalną inicjatywą która zagarnia matkę i córkę jest wymyślony przez dwie znane 
i łubiane lwowianki, Marię Dulębiankę i Wiktorię Hozerową Klub Uliczników, skupiający 
dzieci ulicy i młodzież zagrożoną moralnie. Sołtysowa w jednym ze swych artykułów pisała:

M a Śląsk swych buksów, posiada Warszawa słynnych swych andrusów, a Lwów dla odmiany 
wyhodował sobie baciarów2.

Po zakończeniu wojny matka i córka znów opiekują się rodzinami poległych, organizują 
kuchnie studenckie, w Komitecie Wielkopolan przyjmują poznaniaków, którzy w 1919 r. 
spieszyli z żywnościową i finansową pomocą mieszkańcom Lwowa.

Listopad 1918 r. nie na wszystkich obszarach koił tęsknotę za wolnością i niepodległym 
bytem państwowym. Wolę powrotu w granice Macierzy Górny Śląsk zademonstrował 
w trzech powstaniach. Dla rodziny Sołtysów kolejny zew. Projekty ustabilizowanego, spo
kojnego życia, do jakiego mieli pełne, drogo okupione prawo, nie wchodziły teraz w rachubę. 
Joachim Sołtys w Warszawie wydaje broszury: Górny Śląsk i Wiadomości z  polskich ziem 
plebiscytowych, by przyczynami i celem zrywu Ślązaków zainteresować ogół społeczeństwa 
polskiego. Po usilnych staraniach Joachim dociera na Śląsk dopiero w styczniu 1921 r. i za
angażuje się w akcję plebiscytową. Zawodowo w tym czasie związany był z Ministerstwem 
Spraw Wojskowych.

Wyprzedziły go dzieci: trzech synów i córka. Miłosz z żoną od kwietnia 1920 r. organizo
wał w Bytomiu harcerstwo śląskie, kpt. Janusz i ppłk. Bogdan Sołtysowie walczyli w II i III 
powstaniu. Ich siostra Bożena otrzymała od por. Puszczyńskiego list wzywający ją  do pracy 
w POW. Witana jako „córka Joachima”, zaskoczona początkowo poleceniem, wyznaczają
cym jej, młodej, 22-letniej dziewczynie, lwowiance, za jaką się uważała, trudne, męskie pra
wie posłannictwo, na ziemi niemal nieznanej, stawia się posłusznie do oddziału Emila Kłoska 
w Szopienicach. Tam zajmuje się przenoszeniem, dostarczaniem broni do oblężonego przez nie
mieckie bojówki Bytomia; w sierpniu jest z tego powodu poszukiwana przez policję niemiecką.

Nie były to jej jedyne obowiązki. W Dębie pod Katowicami organizuje szkołę dla Towa
rzystwa Polek, wygłasza odczyty we wioskach powiatu katowickiego, z ramienia POW pro
wadzi kursy sanitarne, dobierając najbardziej wartościowe jednostki na przyszłe kurierki, za- 
przysięgane przez szefa łączności Grupy Wschód Tadeusza Szalińskiego. W III powstaniu 
właśnie ona, jako komendantka kurierek, została przydzielona do 1 pułku powstańczego pod 
dowództwem Walentego Fojkisa; organizuje punkt opatrunkowy w Małej Dąbrówce. Na wła
sne żądanie zostaje przeniesiona na front, do pułku zabrskiego, dowodzonego przez kpt. 
Cymsa. Bożena Sołtysówna, oficer oświatowy wygłasza pogadanki i odczyty. Jadąc po żywność 
i papierosy do Szopienic, jest świadkiem aresztowania w Bielszowicach sztabu Grupy Wschód.

W maju 1920 r. skończył się powstańczy epizod dla córki Heleny i Joachima Sołtysów -  
był to jednocześnie początek takiego biegu wypadków, który sprawił, że rozstanie jej z Ślą
skiem -jakkolw iek dość długie -  nie było ostateczne. Nie mogła wówczas przewidzieć, ja 
ką rolę w jej życiu odegra poznany w czasie kampanii plebiscytowej sympatyczny, acz nie
śmiały student pierwszego roku politechniki lwowskiej. Karol Schayer, przydzielony do

2 Cytowany fragment pochodzi z publikacji: B. S o i t y s - S c h a y e r o w a ,  List do redakcji, „Studia Śląskie” 23 
(1973), s. 337-345.
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dyspozycji por. Bronisława Kowalskiego pracował krótko w Sosnowcu i następnie udał się 
na front wschodni.

Na razie Bożena Sołtys ma dość pracy społecznej. Przyczyną tej -  chwilowej jak się okaże
-  frustracji nie jest zmęczenie walką. To rozczarowanie sposobem zagospodarowania jej wy
ników przez władze polskie, postrzegane bardziej jako nieumiejętność, lub brak woli zdys
kontowania niedawnego wysiłku ludzi ufnych w sens jego podjęcia. Sołtysówna wróciła więc 
do Lwowa i tam otworzyła Salon Mód dla eleganckich lwowianek, lecz już w roku 1928 roz
poczęła pracę w seminarium zawodowym ss. Urszulanek. W roku 1929 poślubiła Karola 
Schayera i wraz z mężem przybyła do Katowic. Inżynier architekt Karol Schayer projektował 
tam wówczas wiele ważnych budowli, m.in. gmach Muzeum w Katowicach.

Wbrew wcześniejszym postanowieniom -  tym razem za namową dr. Wilimowskiego -  Bo
żena podjęła pracę społeczną w Związku Obrony Kresów Zachodnich. Od roku 1935 pełniła 
funkcję referentki do spraw kobiecych w komendzie POW „Śląsk”. Jako członek sekcji pracy 
i Komisji weryfikacyjnej rozpatrywała wnioski byłych kurierek o przyznanie im Medalu Niepod
ległości (sama odznaczona Krzyżem Niepodległości nr 17953). Ale nie tylko te kwestie pochła
niają Bożenę Schayer. Skwapliwie zabiega o zatrudnienie bezrobotnych z rodzin peowiackich.

Po latach dziesięciu następuje rozstanie z Śląskiem. Tym razem już na zawsze. Podobnie 
jak z Polską do której Schayerowie nie wrócą już nigdy. We wrześniu 1939 r. rodzina ewa
kuuje się do Lwowa, gdzie raz jeszcze Bożena organizuje pomoc dla uchodźców ze Śląska. 
W roku 1940 z mężem i córką przez Rumunię i Bułgarię przedostaje się na Bliski Wschód do 
Turcji. W latach 1941-1946 przebywają Schayerowie w Palestynie. Bożena prowadzi tu cykl 
odczytów dla żołnierzy polskich. Kojąc własną i słuchaczy tęsknotę za Polską opowiada im 
o... ziemi śląskiej, jej historii, walkach powstańczych, o ludziach, których wówczas poznała,
o kobietach śląskich, o wszystkim, co jej własne doświadczenie dorzuciło do rodowej tradycji 
zmagań o Śląsk.

Na ziemi palestyńskiej Bożena Schayerowa zaczęła spisywać wspomnienia z lat 1920- 
1921 (około 400 stron maszynopisu), które opatrzyła tytułem Dwie ojczyzny. Urzeka w nich 
pieczołowicie oddana atmosfera owych pamiętnych miesięcy, kapitalny dar obserwacji, barw
ność opisu miejsc, sytuacji. Widoczna jest również bardzo wyraźnie świadomość ważności 
pisemnej rejestracji faktów, rangi dokumentów. Mimo woli przypomina się młodzieńcze 
zdziwienie Sołtysówny na wieść, że powstańcy opanowawszy na moment Gliwice, przejęli 
pospiesznie z gmachu sądu przygotowane wcześniej przez pracownika Polaka akta słynnego 
procesu gliwickiego kobiet. Czyż nie było spraw pilniejszych niż troska o papiery?

W roku 1946 Schayerowie opuścili Palestynę, udając się do Libanu, gdzie jako mieszkańcy 
Bejrutu spędzą 20 lat. W 1970 r. wyjeżdżają do córki, osiadłej od lat w USA. W dniu 15 II 
1971 r. umiera inż. Karol Schayer. Nie żyją już wówczas bracia owdowiałej Bożeny Schay- 
erowej. Dramatycznie ułożyły się losy rodziny. Joachim Sołtys w czasie II wojny światowej 
więzień obozu w Stutthofie, doczekał wyzwolenia. Przeżyła też wojnę Helena Sołtysowa, by 
w ostatnich latach życia doznać wszystkich udręk osamotnienia, o czym przejmująco mówi 
w swym wierszu Ja nie mam domu, Chryste, nie mam domu... Oboje Sołtysowie umarli 
w tym samym 1948 roku, on 22 marca w domu starców w Obrytem (pow. pułtuski), ona 20 
grudnia w szpitalu przy domu starców w Tarnowie.

W grudniu 1974 r. Bożena Sołtys-Schayerowa, zamieszkała wówczas w Rockford w Stanie 
Illinois w USA rozpoczęła spisywanie II tomu swych wspomnień pt. Powrót (przykładowe 
fragmenty w aneksie). Na ostatniej, 98 stronie zamieszcza notatkę:

Opis życia Śląska w latach 1928-1939 i mych przeżyć na tym tle, zaczęłam pisać 4 XII 1974 r., 
skończyłam pisać 30 XII 1974. Spisałam te wspomnienia na prośbę dr. pr. Franciszka Szymicz-
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ka, członka Komisji Historycznej ZBoWiD. [...] P.S. Dalszy ciąg mych przeżyć w roku 1939 
pt. POW opuszcza Śląsk, pisany i wysłany w roku 1972 do Instytutu Śląskiego w Opolu, gdzie 
znajduje się na przechowaniu. B.S.S.

I poniżej pieczęć Archiwum Prac Naukowych Instytutu Śląskiego w Opolu, sygn. 423 -  
A/B -  1335/74.

Mimo starań, nie udało mi się ustalić ewentualnej daty śmierci córki Heleny i Joachima 
Sołtysów. Jest wielce prawdopodobne, choć nie do końca pewne, że satysfakcji autorskich 
dostarczyła jej znikoma ilość publikacji tekstów pisanych w latach 70. A przecież oprócz ko
respondencji ze znajomymi w kraju, próbowała swych sił na niwie literackiej, pisząc też 
wiersze, nowele, opowiadania. Jedno z nich, pt. Wszystkiemu winien jest Antek (opis śmierci 
dowódcy bojówki Emila Kłoska z Szopienic) wydrukowano w tygodniku „Za wolność i Lud” 
(1974 nr 18). W teczkach archiwum Instytutu Śląskiego w Opolu znajduje się cykl opowia
dań Rodziny śląskie (każde z nich dedykowane komuś z poznanych, zapamiętanych przyja
ciół, towarzyszy walki). Znalazły się w nim: Pepita płaszcz, Lepsza kobieta, Narwaniec, 
Krzyż Niepodległości, Przysięga, Wszystko w porządku, Synowie reisenderki, Wina, Córka 
szmugłerki, Nasze klachułe, Byczy kawał, Tacy sami, Kurierka, Niezdara, Harda dusza, Cha- 
char, Bo zdzielą, Stałam się Polką, Taki dzień, Ryzykant. Są to właściwie utwory paraliterac- 
kie, gdyż czytelny podtekst faktograficzny w zbeletryzowanej nieco formie jest w odbiorze 
czytelniczym elementem dominującym. Zrodzone z latami poczucie wartości zapisu, swada 
ale i rzetelność relacji, wrażliwość i duża kultura własna złożyły się na powstanie dokumen
tów jedynych w swoim rodzaju, z których wyłania się portret wrażliwej, młodej dziewczyny, 
dzielnej peowiaczki a także dojrzałej, mądrej, mimo lat rozłąki ciągle duchowo młodej Polki. 
Większość tekstów znajduje się w Instytucie Śląskim w Opolu. Autorka bowiem dobitnie 
podkreślała, iż zależy jej na tym, aby te świadectwa prawdy trafiły do kraju, nie do archiwów 
amerykańskich, lecz tam, gdzie ich miejsce, do Polski.

L i t e r a t u r a :

B. S o ł t y s - S c h a y e r o w a ,  Dwie ojczyzny i Powrót -  wspomnienia (rękopis w APN Instytutu Śląskiego w Opolu) 
Korespondencja B. S c h a y e r o w e j  z dr. F. S z y m i c z k i e m ,  przekazana mi przez Adresata.
L. S ł u g o c k a, Helena z Neymanów i Joachim Sołtysowie. Przyczynek do dziejów walk o wyzwolenie narodowe 

w ostatnim okresie zaborów. Maszynopis w APN Instytutu Śląskiego w Opolu. Sygn. A 3022.
B. S o ł t y s - S c h a y e r o w a ,  List do redakcji, „Studia Śląskie” 23, 1973, s. 337—45.
Tobie Polsko. Szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku, pod red. W. L e s i u k a  

i W. Z i e l i ń s k i e g o ,  Opole-Katowice 1981.
Encyklopedia powstań śląskich, Opole, 1982.
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A n e k s

B o ż e n a  S o ł t y s - S c h a y e r o w a  

P O W R Ó T
( Ws p o mn i e n i a  s p i s a n e  w g r u d n i u  1974 r. w USA,  f r agme n t y )

Na lata miałyśmy dość pracy społecznej, ery „wojskowej”. Powstania śląskie bolesnym wspomnie
niem wryły się w nasze dusze. To, co dziś nazywa się Jedyne zwycięskie powstania polskie”, w na
szym odczuciu były klęską. Nie przyznano nam wielu powiatów, które pięknie głosowały za Polską. Co 
tragiczniejsze, na powiatach przemysłowych, łaskawie nam przydzielonych, panami pozostali nadal 
Niemcy. Ciężki przemysł, huty, kopalnie były w ich rękach.

Od pierwszych dni, po trzecim powstaniu, zaczęły się rugi, szykany, zwalnianie z pracy powstańców 
pod byle jakim pretekstem: gdzie byłeś?, coś robił?. „Nie było was tyle miesięcy w pracy, przyjęliśmy 
innych na wasze miejsce”. A działo się to pod okiem „opiekuńczych” władz alianckich, które rok temu 
gwarantowały spokój na ziemi, na której miał odbyć się s p r a w i e d l i w y  i bez nacisków wielmoż
nych, plebiscyt. Nadal gwaranci „sprawiedliwości” ze spokojem patrzyli na krzywdę ludności, która zrozpa
czona, śmiała chwycić za broń, by pokazać światu, że pragnie połączyć się ze zmartwychwstałą ojczyzną.

To prawda, powstania 1831, 1863 przyniosły nam tylko klęski. Zaślepieni, straciliśmy te niewiele 
wolności, jakąjeszcze rozporządzało społeczeństwo: własne wojsko, szkolnictwo, urzędy, dobrobyt ty
sięcy rodzin, pocieszając się, że „duch pozostał”. Powstania śląskie dały Polsce bogatą ziemię, prze
mysł, którego nam było brak -  ale my nie walczyłyśmy o węgiel. A o ten dziwny lud, który mimo wie
ków odrębnego życia i ucisku, nie zatracił swej mowy, ni poczucia odrębności z Prusami, choć uczono 
go śpiewać: „Ich bin ein Preusse-Schwarz-Weiss sind meine Farben”.

Na lata pozostał uraz do wszelkich poczynań społecznych czy narodowych. I tak trzy śląskie towa
rzyszki broni i prac plebiscytowych: Halina Wojciechowska Sołowijowa, Antonina Rokicka Niedbalska 
i pisząca te słowa, Bożena Sołtys-Schayerowa, wycofały się z tak zwanego życia publicznego, rozcza
rowane skromnymi, krzywdzącymi polskość osiągnięciami. Czasy powojenne były ciężkie, dewaluacja 
pieniądza niszczyła społeczeństwo. Nie dostała Polska odszkodowań za wojnę prowadzoną na jej zie
miach. Belgia, Francja -  lata całe zbierały obfite żniwo za zniszczony kraj. My musieliśmy zadowolić 
się tym, że na powojennych mapach Europy ukazał się wcale niemały kraj, zwany Pologne, Poland, 
Polen, Polska.

Powrót na ziemię rodzinną, odzyskaną podwójnie, bo i dla ojczyzny i dla mnie osobiście, był wstrzą
sem. Z mężem mym, inż. arch. Karolem Schayerem postanowiliśmy: żadnych patriotycznych szaleństw. 
To było dobre, gdy miało się lat dwadzieścia. Teraz stateczni pozytywiści, myślimy o sobie, o spokoju 
ogniska domowego. Czy to się da? Co krok ktoś znajomy pyta, zaprasza, wciąga. Nie sposób kryć się, 
udawać obojętną, [...].

Jak to po wojnie, brak mieszkań, a ceny „odstępnego” w tysiące. W Królewskiej Hucie, gdy się ma 
protekcję, można dostać ładne mieszkanko w Zakładzie Ubezpieczeń Państwowych. Proszę o poparcie 
starostę Szalińskiego.

-  Co, ja  mam panią popierać? Pani sama dla siebie jest protekcją.
Grzecznie, elegancko, zbyte komplementem. Burmistrz pyta:
Pani może przypadkiem jest siostrą kpt. Janusza Sołtysa z powstania? Tak znana rodzina, ale ja  do 

tych spraw nie mieszam się. Od tego jest dyr. p. Szczur.
Chciałam powiedzieć, że nie tylko jestem siostrą, ale tą, z którą wielki kapitan policji plebiscytowej 

raczył przywitać się przed kościołem w Gliwicach, a którą w Bielszowicach, w czasie III powstania, 
wraz z szefem sztabu, Grażyńskim, przydzielili do zabrskiego pułku. Ostatnio zaś widzieliśmy się rów
nież w Bielszowicach, w chwili, gdy wyprowadzano sztab Grupy Wschód, aresztowany, za samowolne 
ogłoszenie się kpt. Grzesika dowódcą powstania. Ale co z taką w ażną figurą mówić, przypominać nie
miłe chwile. Zmilczałam, odeszłam [...].
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Ale brata mego, Miłosza, ściągnęłam na Śląsk. Załatwiłam sprawę via Lucio, tzn. dr Lutman, bo na
czelnika Wydziału Szkolnego nie znałam osobiście. Uprzedzony o mym przybyciu i znający już sprawę, 
dr Ręgorowicz, przywitał mnie, mówiąc:

-  Nareszcie poznaję panią osobiście...Znałem tylko z opowiadań i kiedyś w teatrze pokazano mi: to 
jest Bożenka. „Tu mówi Bożenka” -  pamięta pani? Waszymi imionami szef łączności nazwał linie tele
foniczne. Pracowałem w propagandzie w Bielszowicach, co chwila było słychać: „Tu mówi Halina”, 
lub „połączcie mnie z Bożeną, Tosią, Jadzią”. Dobry kawał, miły dla ucha powstańców.

-  Tak, naturalnie, dla brata pani, w gimnazjum w Szarleju (czy to nie mąż pani projektował ten piękny 
gmach?) jest praca. Ale musi zobowiązać się, że do roku zda na Wszechnicy egzamin nauczycielski [...].

Jak zawsze czynny i ruchliwy dr Wilimowski przygważdża mnie, wciągając do Związku Obrony Kre
sów Zachodnich, zapoznając z sympatycznym prezesem, „Stasiem” Kudlickim. Nie sposób wymigać 
się, choć z mężem postanowiliśmy: żadnych patriotycznych „poczynań”.

Ale kolonie letnie to nie są „poczynania” . Dzieci ze Śląska Opolskiego, który pozostał w  granicach 
Rzeszy, przyjeżdżają na wakacje do Polski. Grupa pań czeka na dworcu katowickim, ze słodyczami. 
Zajeżdża pociąg w flagach biało-czerwonych, wychylają się główki zaciekawionej dzieciarni i rozlega 
się „szwargot szwabski”. Ależ one mówią po niemiecku! To mają być polskie dzieci? -  wyrywa się gło
śno, a mało taktownie jednej z komitetowych pań. W szkole by je  zbito, gdyby ośmieliły się mówić 
między sobą po „Śląsku” . Więc w gromadzie mówią po niemiecku, a nawet łatwiej im -  objaśniam po
spiesznie panie, a zwracając się do dzieci: „Pięknie was witamy na naszej polskiej ziemi”.

-  1 my was witomy, piekne panie. To my som już w Polsce? Daleko jeszcze do onych gór, kaj to 
momy jechać? -  Sypią się pytania za pytaniami.

-  Ano, sporo czasu zabierze, zanim dojedziecie do Rabki, bo i w Krakowie na was czekają, pokażą 
wam Wawel, albo coś innego (przypomniałam sobie, że mają zwiedzić tylko kościół Mariacki; Wawel, 
gdy będą wracać z wakacji).

-  Pani Bożeno, nie pomyślałem o tym wcześniej, ale pani jedyna potrafi dogadać się i „rozkrochma- 
lić” naszych podopiecznych -  mówi dr Wilimowski -  pani musi z nami odwieźć dzieci.

- T o  niemożliwe! Mój mąż...
-  W tej chwili piszę do niego. Proszę dopisać się -  prześlemy mu kartkę.
Bazgrzę więc naprędce i pospiesznie: „Kochany Lolasku, pojechałam niespodziewanie do Rabki 

z dziećmi z Opolskiego. Wracam jutro, pa, B.”. I tak, jak stoję, w letnim kostiumiku, bez nesesera, 
puszczam się w świat z rozświergotaną dzieciarnią. W Krakowie to samo zdziwienie: ależ te dzieci 
mówią między sobą po niemiecku -  dziwią się kolejne panie ze Związku Obrony Kresów Zachodnich. 
Jak im wytłumaczyć, by pojęły, zrozumiały, że za miesiąc, gdy będą wracać z kolonii w Rabce, będąjuż 
mówić swobodnie po polsku -  teraz im ciężko.

W domu po powrocie wyrzuty: jak  mogłaś bez opowiedzenia się, bez najkonieczniejszych rzeczy, 
pojechać?

-  Ależ napisałam ci kartkę, a nocną bielizna poratowały mnie panie z zarządu kolonii. Przeważnie na
uczycielki, sympatyczne. Za dwa tygodnie wybieram się z dr. Wilimowskim na kontrolę i odwiedziny.

Gdy po miesiącu, czy sześciu tygodniach, mali opolanie wracali do swych pieleszy, komitet poże
gnalny na dworcu katowickim nie usłyszał już szwargotu niemieckiego, a śpiew: „Myśmy przyszłością 
narodu” [...].

Na miejscach widocznych, na dworcach całego Śląska, porozlepiane afisze z podobizną Wojciecha 
Korfantego. Poszukiwany jak zbrodniarz!! Ciche, przerażone twarze czytających. To ten ich Wojtek, to 
przestępca, nie bohater narodowy, któremu ufając, na jego zew głosowali, bili się za Polskę??

-  Jak można? Jak może nienawiść partyjna, wyścig o władzę, zajść tak daleko -  obrzucam zarzutami 
Edwarda Rumuna, redaktora „Polski Zachodniej”, a mego wiernego przyjaciela z lat plebiscytowych -  
Czy nie rozumiecie, że tracicie twarz? Wy, rządzący, nie ten ścigany afiszami! To tak płaci się najwięk
szemu przywódcy ludu śląskiego?!

A Rumun rozkłada bezradnie ręce -  cóż może odpowiedzieć?
-  Ja nie biorę do ręki „Polski Zachodniej” ni „Polonii”, to ponad moje siły czytać te kalumnie, wza

jemne oskarżanie się. Pracujecie dla Niemców, nie dla Polski! [...].
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W nowej nadbudówce domu, w którym mieszkamy w Królewskiej Hucie, naprzeciw placyku -  ryn
ku, opodal przebudowanego i powiększonego gmachu magistratu (projekt inż. arch. K. Schayera), ści
gają. mnie zdumione i niechętne spojrzenia zasiedziałych lokatorów, „elegantną” panią, zarazki widać, 
że z Polski. Chodzi sobie taka z pieskiem na spacer, sama prowadzi auto. Dobrze powodzi się tym „go- 
rolom” na naszym Śląsku. Wiadomo, do roboty taka ręki nie przyłoży, Zimmermaedchen w białym 
fartuszku i heklowanym czepku wszystko za n ią  zrobi...

Aż pewnego dnia zmiana głupiej Frani, która cygankę wpuściła do domu i dała nabrać się na 50 zł., 
na Helę, córkę powstańca spod Strzelec. Jak to bywa, jedna odeszła, druga obiecana, ale jeszcze jej nie 
ma. Pranie zamoczone, a Zosia praczka z Bogucic nie przyjechała. Co robić?? Dwa razy w miesiącu 
każdy lokator ma wyznaczony swój dzień i pralnię do użytku. Mokra bielizna nie może czekać dwa ty
godnie, bo i gdzie?

Nie ma innej rady, zabieram się do prania. Balia pełna, czy uporam się z tym? „Somsiadki” z okien 
niespokojnie patrzą co się dzieje (pralnia mieściła się w podwórzu), a ja  piorę. O dziwo -  życzliwe 
uśmiechy sąsiadek i dopytywania, co zaszło, a po godzinie zjawia się zawodowa praczka. Współloka
torki sprowadziły mi pomoc! Od tego dnia ukłony, miłe uśmiechy na schodach, przed domem, towarzy
szą niedawno źle widzianej pani z pieskiem. Nawet dozorca (nazywał się pięknie: Przewdzięk) ofiaro
wuje się z pieskiem na dycht prościutkich nóżkach, bo Krzywoń nie pasuje do takiej pięknej pani, mó
wi, patrząc z niesmakiem na naszą Myszkę, czystej rasy „Zwerk dackel”, księżniczkę Donnesamrck, jak 
j ą  z dumą przedstawiam znajomym, dar samego księcia ze Świerklańca [...].

Jednak szkolnictwo na Śląsku wzmacniało się, rozbudowywało. Nie zapomniano o nauce. Nie budo
wano więzień ni koszar, a szkoły. Przed laty wzniesiony budynek Szkoły Technicznej w Katowicach 
ciągnął się coś kilometr długości, jak objaśniał mnie z dumą mąż, pokazując ogromne hale, pełne prze
dziwnych maszyn. Gimnazja w Lublińcu, Mikołowie, Szarleju, rozbudowane i powiększone w Tarnow
skich Górach -  to wszystko projekty Schayera -  więc je  pamiętam. Ale szkół powszechnych nie jestem 
w stanie nawet w przybliżeniu wymienić, wyliczyć: w bliskich, dalekich wsiach, w okręgu przemysło
wym, czy rolniczym na Śląsku Cieszyńskim, Górnym. Kraj dźwigał się, mimo niespokojnych czasów, 
a może właśnie z tego powodu spieszono się, by nadrobić zaległości półtorawiekowej niewoli [...].

B o m b a !  S k a n d a l ! ! !  Rewizje w biurach Zarządu Dóbr i Przedsiębiorstw Przemysłowych księcia 
na Pszczynie (mylnie zwanego Pszczyńskim) w biurach największego na Śląsku koncernu przemysło
wego -  w Wspólnocie Interesów (jak to zwało się po niemiecku?)! Nakryto wielkie, idące w miliony 
nadużycia podatkowe!! Książę na Pszczynie, znany polakożerca (i naczelny prezes Związku ogólnego 
Związku Niemców, obywateli polskich), od pierwszych lat, kiedy to Polska objęła Śląsk w roku 1922, 
nie płacił podatków. Księgowość wykazywała, że kopalnie, fabryki, lasy, folwarki, browar w Tychach 
pracowały deficytowo. Biedne książątko dokładało nieomal z własnej szkatuły do tych przedsiębiorstw. 
Toż samo wykazywały księgi Wspólnoty Interesów. Blisko przez lat piętnaście, ku naszej rozpaczy, 
władze polskie znosiły ten stan rzeczy. Jakże czuliśmy się upokorzeni tą  bezsilnością naszych władz.

Jedno z oskarżeń i zarzutów stawianych Korfantemu było: nie spolszczył przemysłu, pozwolił nie
mieckim grafom węglowym panoszyć się nadal na ziemi śląskiej. Do dziś głowię się, czy przymykano 
oczy na te machinacje umyślnie, czekając lata całe aż sumy należne z podatku i procenty od procentów 
urosną do sum zawrotnych?? Czy też wojewoda (?) przypadkiem, lub zniecierpliwiony, w końcu poło
żył rękę na tej własności narodu.

General-Director Flick zdążył uciec (wytworny, elegancki pan -  nigdy nie posądzałabym go o nie
uczciwość) i wielu pomniejszych dyrektorków. Księgi wykazały, że prowadzono podwójną buchalterię 
a pensja generaldirektora dochodziła do zawrotnej sumy 30 000 złp. Dla orientacji dodam: młody gene
rał zaczynał karierę od 1000 złp, a tylko pięciu generałów, inspektorów armii -  2000 złp. Mniej więcej 
tyle, ile mąż mój, architekt w okresie prosperity z prywatnych prac. Naturalnie, i nasi generałowie, wo
jewodowie, prócz czystej pensji, mieli różne reprezentacyjne, czy inne dodatki, jeśli nie pensje.

Po wykryciu nadużyć, za zaległe podatki, część majątku ks. na Pszczynie i Wspólnoty Interesów, 
przeszła na własność państwową. Bogactwo ziemi śląskiej zostało upaństwowione. Nad pozostałymi 
majątkami nadzór przymusowy, złożony z polskich inżynierów, prawników doprowadzał do porządku 
sprawy przedsiębiorstw, które przez lata nie wykazywały dochodów. Polska administracja naznaczyła
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pensje od 2500 do 5000 złp dla generalnego dyrektora. Na czele Wspólnoty Interesów stanął inż. Wik
tor Przedpełski, rzutki, przedsiębiorczy i nieprzeciętnie inteligentny, z „głową na karku”, niegdyś moc
no lewicowy i prawicowiec inż. Zbigniew Roch /Roehr?/. Zarząd dóbr księcia pszczyńskiego objął inż. 
Bronisław Kowalski. Wszyscy wyżej wymienieni, to niegdyś członkowie Śląskiej Organizacji Wojsko
wej, na najwyższym szczeblu [...]. Prócz licznej dyrekcji, pracownicy umysłowi, inżynierowie, techni
cy, majstrowie, robotnicy -  znaleźli zatrudnienie na miejsce zwalnianych Niemców. Po blisko 15 latach 
przemysł śląski przeszedł w  nasze posiadania. A kryzys dobiegał końca powoli [...].

Nie mogliśmy z mężem dociec, co miał na myśli Grażyński, ni jakie snuł plany. Nie przeczuwaliśmy, 
że marzył o wzniesieniu w śląskiej stolicy muzeum, jako wyrazu dbałości o rozwój kulturalny tej ziemi 
od wieków traktowanej przez Niemców wyłącznie jako dostarczycielkę węgla i produktów ciężkiego 
przemysłu oraz „Kanonenfuter” dla armii.

W roku 1934 wyjeżdża Schayer z dr. Dobrowolskim, dyrektorem Muzeum Śląskiego, gnieżdżącego 
się na poddaszu gmachu [Urzędu] Wojewódzkiego, do Belgii, Holandii i Niemiec, celem zapoznania się 
z najnowszymi budowlami tego rodzaju. Wykonanie planów Muzeum Śląskiego poza konkursem po
wierza wojewoda „swemu najzdolniejszemu architektowi”, jak przed laty wyraził się do piszącej te sło
wa. Po zatwierdzeniu planów przez komisję, złożoną z profesorów architektury i dyrektorów muzeów 
(Lwów, Warszawa) przystąpiono w 1936 r. do budowy. W tymże roku mąż mój opuszcza Urząd Woje
wódzki, otwierając własne biuro architektoniczne. Zatrudnia czterech ludzi: arch. Gruszkę, budowni
czego Peterka, kreślarza i Hafnera i maszynistkę do wszystkiego, córkę powstańca. Cieszyłam się, nie 
zdając sobie sprawy z osiagnięcia. Architekt, Leon Dietz d ’Arma, otworzył mi oczy, składają gratulacje: „Te
raz siedzicie na pewnym stołku. Posypią się, prócz Muzeum, prywatne robótki. Lolek ma już imię!!” [...].

Muzyka! Wprawdzie mąż mój od lat zarzucił skrzypce, ja  fortepian, nigdy nie grałam „perfekt”, ale 
radio, zawsze najnowszy model i najdroższy, ściągał miłośników muzyki do naszego domu. Pamiętam, 
wszystkie kanapy, fotele, krzesełka, zajęte przez gości, stłoczonych w niedużych pokojach. W Paryżu 
grał Paderewski! Był to chyba ostatni cykl koncertów tego światowej sławy Polaka. Z Brukseli przybyła 
królowa belgijska, by słuchać mistrza. Gdy Paderewski ukazał się na podium, cała śmietanka amerykań- 
sko-europejskiego wielkiego świata finansjery i sztuki, nie wyłączając królowej, wstała by uczcić 
Człowieka i Artystę. A na dalekim Śląsku, w ciasnych pokoikach słuchano gry mistrza w ciszy i sku
pieniu [...].

Przenieśliśmy się do czteropokojowego mieszkania w nowopostawionym domu przy ul. Lisieckiego. 
Wprawdzie na czwarte piętro (taniej) i bez windy, ale koniec z ciasnotą. Lampy, nowa jadania, pokój 
Krystynki, pieszczotliwie zwanej „Kicią” -  wszystko projektu Schayera, wzbudzały ogólny podziw 
[...]. Lubiłam dom, kochałam m ą rodzinę, najbliższych, szczęśliwa, jak mi się zdawało, zasłużonym 
pokojem dnia codziennego. W miarę, jak  polszczył się przemysł, przybywali coraz to nowi inżyniero
wie z politechniki warszawskiej, a przede wszystkim lwowskiej, dawna studenteria pracująca tu w czas 
plebiscytu, walcząca w powstaniach [...].

Pewnego dnia 1936 roku zaanonsowano mi: Jakaś pani z Warszawy czeka w gabinecie. Do mnie, 
z Warszawy? Od czasu, jak  wyszłam za mąż, a więc od ośmiu lat, nie byłam ani razu w stolicy, i nic 
mnie nie łączy z nią. Kiej licho??... A wysoka, sztywna pani przedstawia się: nazywam się Jadwiga 
Barthel de Weydenthal -  jestem przewodniczącą (komendantką?, prezeską?) P.O.W. Przyjechałam spe
cjalnie do pani w sprawie peowiaczek śląskich. W Biurze Historycznym nie ma nazwisk ni śladów ich 
działalności. Pani obowiązkiem jest wyświetlić te sprawy, jako jednej z trzech komendantek powiato
wych, które organizowały Ślązaczki do pracy w P.O.W. i jedynej, która tu mieszka -  mówi energicznie, 
nakazująco. Nie lubię takiego tonu. W ogóle babsztyl zanadto pewny siebie, rozporządzający m ą osobą.

-  Zapozna się pani -  ciągnie dalej herod-baba -  z peowiaczkami, które tu mieszkają, a to z Haliną 
Krachelską z P.O.W. Wschód i dr Janiną Zakrzewską, która pracowała w Łodzi. I żadnych wykrętów! 
Chyba Ślązaczkom należy się od ojczyzny jakieś podziękowanie. Trzeba spisy i życiorysy kobiet. Zo
staną odznaczone Krzyżem (czy Medalem?) Niepodległości. Zasłużyły.

Tym razem mąż nie pokpiwa, że „niechcący” wdepnęłam w pracę społeczną -  bo wymigać się nie da. 
Tosia-Magda Niedbalska i Halina Sołowijowa przysłały mi spisy zaprzysiężonych przeze mnie w roku 
1920-1921 kurierek, sanitariuszek.
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Zjawiły się [...] zapowiedziane: Halina Krachelska, w zawadiackim kapeluszu, pachnącym Paiyżem, 
w kostiumie od Coco Chanel oraz skromna dr Janina Zakrzewska, zapewniając, że mogę na ich pomoc 
liczyć. Niestety, obce na tym terenie, w ięc...

Podziękowałam za dobre chęci, ale sprawa nie będzie łatwa, ni prosta. W P.O.W. grupuje się opozy
cja przeciw Związkowi Powstańców, a przede wszystkim przeciw wojewodzie. To dawny sztab II po
wstania, usunięty w cień, obrzucony, wedle mej skromnej oceny, bezpodstawnymi zarzutami. Ludyga- 
-Laskowski czy Fojkis, którego znam bliżej i wcale wysoko nie cenię -  swego czasu wypowiedzieli się 
wyraźnie po stronie Korfantego. A Grażyński nie należy do ludzi, którzy przebaczają. Paradoks! P.O.W. 
Śląsk to prawica. Jak przyjmą narzuconą im przez Warszawę referentkę do spraw kobiecych? Wojewo
da zaś gotów przypuszczać, że coś knuje się za jego plecami.

Niespodziewanie Grażyński odniósł się przychylnie do zaplanowanej pracy: Nareszcie, pomyślałyście
0 waszych kobietach. Naturalnie, należą im się odznaczenia i wyciągnięcie z zapomnienia. Z mojej 
strony zapewniam pomoc [...].

M jr Jan Gray i Hanek Przybytek zacierali ręce z radości, rozgadując: Bożena jest „nasza stara” jesz
cze sprzed II powstania a i z III również. Dzięki niej będziemy mieć dostęp do wojewody. Gdzie zapu
ka, otwierają się drzwi. Jednak intryżek nie zabrakło: referentka do spraw kobiecych, to członek N a
czelnego Komitetu P.O.W. Tak ważne stanowisko nie może być obsadzone przez „narzuconą z War
szawy” osobę, tylko z wyborów. Ludyga wysuwa kontrkandydatkę, sw ą żonę. Niezły żart. Wiadomo 
było, że jest żonaty, że pani Ludygowa przebywając stale w bezpiecznym Sosnowcu, nie pokazywała 
się w Bytomiu, nie prowadziła żadnych prac, które by wiązały się ze ślązaczkami, z ich zadaniami. Co 
się dzieje za moimi plecami, informują mnie kobiety z Dębu, z Wełnowca. Pech chce, że tam obrano 
siedlisko dla „zasłużonej” majorowej. Stamtąd wybrano kilkanaście dobrych Polek, mówiąc: Wy bę
dziecie peowiaczki.

Sala pełna powstańców, peowiaków. Na podium zasiedli panowie z komendy, oznajmiając, że: oto
1 nasze baby, kiere nas wspomagały w czasie powstań, terozki byndom należały do POW-u. A na prze
wodniczącą Koła Kobiet mamy dwie kandydatki: panią Ludygę-Laskowską, żonę znanego każdemu 
majora i panią Schayerową. Obie siedzą w pierwszym rzędzie krzeseł -  więc je  widzicie!...

Rzeczywiście, siedzi pani Laskowska w otoczeniu licznych kumoszek, którym zapowiedziano, że „od 
dziś będziecie peowiaczkami”. Siedzę i ja  z czterema kobietkami, bo jak  zawsze pierwsza naiwna, nie 
przygotowałam sobie dworu. Na sali cisza [...]. Nagle głos z ostatnich rzędów czy balkonu: Pani 
Schayerowa, nasza dawna panuchna! Tak, Schayerowa -  toć my j ą  pamiętamy z bojówki -  woła inny -  
a do nas przywoziła broń, poznaję j ą  nic się nie zmieniła, zapewnia jakiś pochlebca. Tak, to ona wy
uczyła nasze oddziały za sanitariuszki na Wirku. Myśmy nie wiedzieli, że nazywa się Schayerowa... 
Ruch, rumor, krzyki, ściskają mi ręce różne chłopki, usprawiedliwiając się, radując z odkrycia, że pani 
inżynierka, to ich dawna znajoma.

Czy jest jaki sprzeciw? Nie? Wybór pani Schayer przeszedł jednogłośnie! Prosimy panią do stołu 
prezydialnego -  zaprasza starosta Wyglenda. I tu ściskanie rąk, gratulacje. I znów przypadkiem jestem 
członkiem Głównego Komitetu P.O.W. Śląsk. Ani mi się śniło zabiegać o to stanowisko. Nie przygoto
wałam sobie dworu, ni popleczników. Gdyby nie przypadek, że dawni „towarzysze” znajdowali się na 
sali, pani L. byłaby wywindowaną na piedestał, bo „była żoną zasłużonego członka sztabu Organizacji 
i powstańca” [...].

N a koncert „chłopca z Sosnowca”, który nie szczędził gardła, śpiewał dla maluczkich, na placu przed 
gmachem Województwa, wybrała się moja czelodka: kucharka i bona z K icią  by posłuchać mistrza. 
W parę dni po koncercie Kicia woła: Mamusiu, daj mi pięć glosy, Kiepula śpiewa na podwólku! Wy
chodzę na balkon kuchenny i słyszę „Madonna e mobile”, popisową arię mistrza, śpiewa na podwór
ku... hallerczyk! W rogatywce, szereg medali na piersiach. Jakby piorun trzasnął we mnie!! Proszę do 
mnie -  wołam, wskazując ręką, by „Kiepula” przyszedł na górę. Ten mundur? Te odznaczenia??

-  Tak, proszę pani, byłem podoficerem, walczyłem we Francji, w Polsce. Z wojska zwolniłem się 
sam, dobrowolnie. Teraz od lat jestem bez pracy. Mam żonę, dzieci, więc śpiewam po podwórkach.

-  Gdzie pan mieszka?
-  W ziemiance, za dworem Marii, tam gnieździ się sporo bezrobotnych.
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- N ie  obiecuję, ale może będę mogła panu pomóc.
I w te pędy do Gieni: co to za ziemianki??
Znam je, mieszka tam kilka rodzin, nie-Ślązacy. Ściągają tu -  bo Śląsk „bogaty” -  za pracą, której 

znaleźć nie mogą. Od czasu do czasu policja robi tam „porządek”. Daremny trud, nowi lokatorzy zja
wiają się na miejsce wysiedlonych. Hallerczyk? Nie znam go, a posyłamy tam co dzień mleko dla dzieci.

Ja -  wtrąca się do rozmowy pan domu -  mógłbym go zatrudnić do koni, rozwoziłby mleko. Muszę 
jednak mieć zezwolenie na zatrudnienie jednego więcej pracownika. Spróbuję załatwić to we „Wspól
nocie” z personalnym, choć hallerczyk jest Wielkopolaninem, może jednak uda się.

-  Co za niesamowitą historię opowiada mi pani -  mówi płk. K. Piasecki. Dawny podoficer! Nie mo
żemy mu zabronić nosić rogatywkę, odznaczenia. Naturalnie, damy mu pracę, tym bardziej, że p. Osta
szewski chce go zatrudnić, a nawet ma mieszkanie dla niego.

Co za radość! Szybko, od ręki załatwione. Niestety, równie szybko skończone. Wdzięczny hallerczyk 
popracował miesiąc czy dwa i znikł z hoiyzontu. Cygańskie życie, wieczna tułaczka były mu milsze [...].

Prowadziłam podwójne życie. Wczesnym rankiem na wsiach, kopalniach by wracając, wstąpić do 
Otta na ,jedno  ciastko” i ploteczki z nieprzeczuwającymi mej pracy znajomymi. Pani Kłębkowska za
rzuciła mnie wyrzutami:

-  Przyjęłam pani protegowaną, jako opiekunkę do mych dzieci, ciesząc się, że Terenia pozna obcy ję 
zyk. A panienka mówi mi: nie umiem po niemiecku, tata jakby usłyszał, że gadam po szwabsku, zbiłby 
mnie. Więc są  takie rodziny na Śląsku?

Dużo jest „takich rodzin”. Niestety, przybyła na Śląsk inteligencja polska odgrodziła się murem nie
ufności od miejscowej ludności. Nie dziw, że prasa niemiecka nazywa was złośliwie „okupantami”, bo 
niczym okupanci odżegnywujecie się od zbliżenia, poznania „tubylców” . Rozczarowani, nie kochają 
was. Z sercem czekano na polską inteligencję, ale nie odpowiedziano im z sercem. W parku słychać 
przeróżne „fraulein” jak  wołają: Wojtuś, komm hier! Danusia weint nicht! Jędruś, Zbyszek, sein artig! 
Te dziewczęta ze zniemczonych rodzin, pokończyły 8-klasowe szkoły mniejszościowe i opanowały ję 
zyk niemiecki. Teraz pracują jako „Fraulein” . Dziewczęta z takim samym wykształceniem, ale po 
szkole polskiej, nie znając niemieckiego, „bo by je  ojciec zbił”, pracują jako służące. Taki los zgoto
wały im polskie panie. Anczycówna, córka znanego wydawcy krakowskiego architekta, żona inżyniera 
pracującego w  Hucie Królewskiej, powiedziała mi: należy znać język wroga. Niezła wymówka. Ja mam 
również panienkę do dziecka. Córkę górnika z Francji. Tam ukończyła szkołę i mówi po francusku. Ję
zyk przyjaciół należy również znać.

S u m m a r y
Bożena Sołtys-Schayerowa, a Daughter of Helena and Joachim

The biographical sketch of Bożena Sołtys-Schayerowa, a doughter o f meritorious for Silesia national activists 
Joachim and his wife Helena Neyman, presents the personality and achievements of the continutor o f her parenfs at- 
titudes in important for Silesia times o f fights for national independence, particulary in 1919-1921. After the war, as 
an inhibitant o f Katowice, against the decisions she made together with her husband, engineer Karol Schayer, not to 
engage in social work, being a subject to the circumstances and to the passion typical of her, she engaged in welfare 
activity. After the end of World Warr II she lived in Israel, Liban and in the USA. In that last place o f her staying she 
began to write down her memories. The second part o f it, titled Powrót (Retuming) is included in the annex.
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K r ę g i  d z i e c i ń s t w a
-  U c i e k ł y  m i  b a j k i  Z o f i i  B r o n i k o w s k i e j

Zofia Bronikowska1 pozostawiła po sobie niezwykłe wiersze, poświęcone przestrzeniom, w któ
rych toczy się życie dziecka. Wyłania się z nich obraz radosnego, wypełnionego miłością, szczę
śliwego dzieciństwa. Autorka potrafiła z wyjątkowym wyczuciem portretować mały świat, pre
zentując rosnące obszary wzrastania w dorosłość. Na pierwszym miejscu widoczny jest niepowta
rzalny poetycki opis więzi między matką i synem. W dalszej kolejności jesteśmy świadkami doj
rzewania do pierwszych kontaktów społecznych w grupach rówieśniczych, eksploracji rzeczywi
stości poprzez zabawę, by wreszcie na końcu zastanowić się nad problemami egzystencji w świe
cie przyrody, a zatem w dalszym środowisku dziecka.

M a c i e r z y ń s t w o

Pokrewieństwo wedle prawa polskiego oznacza biologiczny związek krwi dwojga osobników2. 
Jakże niewiele znaczy to dla rzeczywistego oddania charakteru tego najznamienitszego z aspek
tów ludzkiego życia. Pokrewieństwo bowiem łączy najbliższe sobie istoty, ale tkwi tam bodaj 
znacznie większa tajemnicą, niż tylko stwierdzenie racjonalnie istniejącego związku krwi. Rodzice 
są dla swoich dzieci pierwszymi wzorami i modelami stylów życia, komunikowania się, realizacji 
norm i wartości, umiejętności rozwiązywania problemów. Są odpowiedzialni za wprowadzenie 
potomka w społeczeństwo, poprzez przekazanie jego zwyczajów, obyczajów oraz tradycji3. Speł
niają również specjalną funkcję, która związana jest z koniecznością otrzymywania miłości, przy
wiązania i bliskiego kontaktu. Doznawanie miłości jest podstawową psychiczną potrzebą każdego 
człowieka. Warunkuje ona ludzkie zachowanie się, będąc jednocześnie „wartością moralną, usy

1 Zofia Bronikowska -  autorka wierszy, sztuk teatralnych przeznaczonych dla najmłodszych odbiorców. Jej debiut przypada 
na czas okupacji, pierwszy tomik poezji dla dzieci Czarodziejski kołowrotek ukazał się w 1943 roku w Krakowie. W następnym 
roku opublikowała kolejne zbiory wierszy Poszedł Marek na jarmarek i Siedmiomilowe buty. Po zakończeniu wojny już w Ka
towicach wydała dwa dalsze tomiki: Wiatr nastawia mikrofon (1945) i Uciekły mi bajki (1958). Pisarka urodziła się 20 stycznia 
1912 roku w Czemiowcach, zmarła 20 lipca 1958 roku w Nowym Targu. W 1916 roku przeniosła się wraz z rodzicami -  Ry
szardem Wilsonem i Zofią z Ruńków -  do Oświęcimia. Tam też uzyskała świadectwo dojrzałości (1930). Po maturze rozpo
częła studia medyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1932 roku wyszła za mąż za Jana Bronikowskiego, Do roku 1941 
mieszkała w Oświęcimiu skąd została wysiedlona do Nowego Targu. Po wojnie osiadła w Katowicach. Bronikowska to nie
co już zapomniana autorka, która po wojennej zawierusze znalazła swoje miejsce na Śląsku. Jej los dzieliło wielu twórców, 
którzy w czasie lub po pierwszej wojnie światowej przyjeżdżali ze wschodu do budującej dopiero zręby państwowości odro
dzonej Polski (podobną drogę przebyła przecież i inna katowicka pisarka, rówieśniczka Bronikowskiej -  Kornelia Dobkie- 
wiczowa). Więcej informacji na temat pisarki można odnaleźć w: J. M o s k a 1, S. W i 1 c z e k, Album pisarzy śląskich, In
stytut Śląski w Opolu, Opole 1972 (wyd. II 1975); M. F a z a n ,  W. N a w r o c k i ,  Katowickie środowisko literackie 
w latach 1945-1967, Katowice 1969; A. K r a j e w s k i, Na koniku Zofia Bronikowska [wywiad]. „Trybuna Robotnicza” 
1958 nr 14. Tomik wierszy dla dzieci Uciekły mi bajki, Katowice 1958, stał się podstawą analizy w niniejszym opracowaniu.

2 Zob. J. I g n a t o w i c z ,  Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1995, s. 14.
3 Maria Ziemska nazywa to funkcją socjalizacyjną, zob. M. Z i e m s k a ,  Wpływ przemian funkcji rodziny na so

cjalizacją dzieci, w: Rodzina i dziecko, red. tejże. Wyd. III, Warszawa 1986, s. 234.
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tuowaną wysoko wśród innych odwiecznych wartości ogólnoludzkich”4. Ofiarowanie jej daje 
szansę dziecku na odczucie pełnej akceptacji.

Miłość ma wiele odmian, a i sama analiza relacji rodzicielskich dostarcza dwóch rodzajów czy 
raczej aspektów kochania. Miłość matki jest zawsze wszechobecna i wszechogarniająca. Ona nig
dy nie przestaje kochać, obdarzając tkliwością wszystkie cechy dziecka, jej uczucie jest zatem do
znaniem niejako globalnym. To dostarcza kilkulatkowi radości i wiary w siebie. To miłość bezwa
runkowa, przyrodzona biologicznie. Syn lub córka nie muszą bowiem spełniać określonych wy
magań, aby na nią zasłużyć.5 Jej archetypiczna rola najczęściej wiąże się z postawą szanującą6, to 
znaczy wykazującą zainteresowanie sprawami dziecka, ostrożność w osądzaniu, umożliwiającą 
własne działanie i rozumiejącą konieczność odrobiny niezależności.

Najpełniej uczucia matczyne oddają kołysanki, w tych małych formach poetyckich, genetycznie 
i funkcjonalnie należących do folkloru7 ukryte są bowiem najczulsze, najdelikatniejsze momenty, 
towarzyszące schyłkowi dnia. „Bo kołysanki są właśnie tymi utworami, które najbardziej i w spo
sób naturalny odpowiadają potrzebom ciała i psychiki dziecka”8. Znać tu zatem oddanie, troskę, 
bezwarunkową akceptację dorosłego nadawcy:

Luli...luli... Śpij, syneczku!
Luli...luli... Aaa... aa...

Nad snem twoim czuwa matka
I ochrania cię od zła...
Mróz na szybie pisze wierszyk,
Do zabawy gwiazdkę da...

Śpij Sławeczku... śpij, maleńki...
Świat jest piękny...
Aaa... a ...9.

Jerzy Cieślikowski powie, iż „kołysanka jest najstarszym utworem dla dzieci, a jednocześnie 
pierwszą poezją z którą styka się człowiek. [...] ma rytm i melodię służące wyraźnemu celowi -  
usypianiu”10. Będzie tu więc stosowna tematyka, opisująca wieczór, przygotowanie do nocy, mo
notonia rytmu i melodii, powtarzające się fonacje (aaa...), zwroty (luli, luli...). Jest wiele w niej 
tkliwości, słodyczy i sennego rozmarzenia11. Wszystko to odnajdziemy w usypiankach Bronikow
skiej, choć czasem przybiorą one specyficzną formę, na przykład w wierszu Kołysanka góralska. 
Cały tekst podporządkowany jest tu -  odmiennej niż kołysankowa -  rytmice.

3 i> j j IJ j
Za la - sem zie - lo - nym
sło - ne - czko się skry - ło.
Bę - dzie przez noc spa - ło,
W dzień się u - tru - dzi — ło...

4 M. Ł o p a t k o w a ,  Pedagogika serca, Warszawa 1992, s. 30.
5 Odwrotnie ma się rzecz z warunkową miłością ojcowską, na którą trzeba zasłużyć. Tak sądzi Erich Fromm, zob. 

t e g o ż ,  Zapomniany język, Warszawa 1995.
6 Zob. J. M c D o w e 11, D. D ay, Jak być bohaterem dla swoich dzieci, Warszawa 1997, s. 193.
7 Zob. R. W a k s m u n d ,  Wstęp, w: Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, wybór, układ i wstęp R. W a k - 

s m u n d, Wrocław 1987, s. 34.
8 A. B a 1 u c h, Pogaduszki do poduszki (o literaturze dla najmłodszych), Kraków 1996, s. 7.
9 Zimowa kołysanka, s. 10. Wszystkie cytowane wiersze pomieszczone są w zbiorze Zofii Bronikowskiej Uciekły 

mi bajki, Katowice 1958, przytaczać zatem będę w dalszej części opracowania jedynie tytuły utworów i numer strony.
10 J. C i e ś 1 i k o  w sk  i, Wiersz dziecięcy, „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 5, s. 15; zob także J. C i e ś l i k o w s k i ,  

Literatura osobna (rozdział pod tytułem Wiersz dziecięcy), Warszawa 1985.
11 Por. K. He s k a - K  w a ś ń  i e wi c z ,  „Mizerna, cicha, stajenka licha", „Gość Niedzielny” 1999, nr 51-52, s. 39.
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Dzięki temu wiersz traci swoistą monotonię kołysania na rzecz ludowej taneczności, pozostaje 
jednak w treści klimat świata układającego się do snu.

Oryginalna jest także kolejna propozycja -  tym razem niecodziennym „usypiaczem” jest koły
sanka utworzona na kanwie bajki manualnej. O takich kołysankach, naturalnie niejako zoriento
wanych na połączenie materii melicznej (słownej) z gestem pisze J. Cieślikowski: „piosenkowa 
zwerbalizowana warstwa kołysanki w sytuacjach sfunkcjonalizowania jej emisji, chociaż domi
nująca i zdaje się autonomiczna, jest przecież orientowana na gest [...], więc na podmiot swego 
zaistnienia -  na dziecko, [.. .])”12. Tekst zostaje otwarty na znaki gestu, dzięki temu jest morfolo
gicznie przypisany intersemiotyczności.

Tosi! Tosi łapci!
Jedziemy do babci!
Czeka kolebusia 
Na małego wnusia!

Kołysanka, s. 7

Kołysanka staje się tu raczej zachętą do zabawy, a nie snu. Rytmika, charakterystyczna bardziej 
dla dziecięcych wyliczanek, wprowadza właśnie w nastrój radosnego bawienia się. Można zary
zykować stwierdzenie, że powstaje w ten sposób nowy gatunek „wieczornej” poezji dziecięcej,
o podobnie utylitarnym, co kołysanka charakterze, służący jednak innemu niż usypianie celowi. 
Najlepszym określeniem oddającym jego specyfikę będzie więc pojęcie „rozbudzanka” lub „za- 
bawianka”. Znając prawidłowości rozwoju dziecka zauważamy zbieżność rzeczywistych potrzeb 
kilkulatka i ich literackiego ujęcia w rozbudzankach Bronikowskiej. Pojawia się tu bowiem cha
rakterystyczna dla dziecka tendencja do specjalnie zorganizowanego momentu zasypiania. Mają 
miejsce tak zwane czynności rytualne13, zabawa z dorosłym będzie zatem takim powtarzającym 
się magicznym działaniem, poprzedzającym moment kładzenia się do snu. Dzieci przedszkolne 
często potrzebują właśnie takiego, radosnego obcowania z opiekunem, zamiast wyciszenia i re
fleksji. To przypomina dialog przed zaśnięciem, poruszający ważne dla kilkulatka chwile dnia, 
jakże specyficzny dla sześciolatków14.

Opieka nad potomstwem wiąże się nierozerwalnie z problemem postaw rodzicielskich. Oczywi
stością jest uzależnianie stanu psychiki i rozwoju społecznego kilkulatka od stylu rodzicielskiego 
oddziaływania15. Maria Ziemska16 wyróżnia wiele typów owego oddziaływania, po stronie postaw 
pozytywnych umieszcza akceptację, współdziałanie, rozumną swobodę, uznanie praw, zaś wśród 
negatywnych wskazuje na odtrącanie, unikanie kontaktu, nadmierne wymagania oraz nadmierną 
ochronę. Nawet dogłębna wiedza nie przesądza jeszcze o umiejętnym przyjmowaniu właściwej 
postawy rodzicielskiej. O tym stanowi kolejny „matczyny” wiersz pióra Zofii Bronikowskiej.

Tuż przy oknie mamusia 
trzyma synka -  Maciusia, 
a w ogrodzie po drzewach 
tańczy srebrna ulewa...
[...]
Dzwoniąw szyby kropelki:
-  Wyjdź, Maciusiu maleńki!

12 J. C i e ś l i k o w s k i ,  Słowo -  obraz -  gest czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych, w: Sztuka dla 
najmłodszych, red. M. T y s z k ó w  a, W arszawa-Poznań 1977, s. 81.

13 F.L. I lg , L.B. A m e s ,  S.M. B a k e r ,  Rozwój psychiczny dzieci od 0-10 lat, wyd. 4, Gdańsk 1998, s. 89.
14 Tamże, s. 90.
15 Zob. J. W a l  c z y  n a , Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 

1978, s. 36 i n.
16 M. Z i e m s k a, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1969.
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Weź łódeczkę z papieru,
A popłynie bez steru.

-  Nie, nie! -  mówi mamusia -  
ja  nie puszczę Maciusia!
Maciuś jeszcze maleńki,
Jeszcze chodzić nie umie...

-  Nie, nie! -  mówi mamusia -  
i przytula synusia. -
Toż zaziębić się może,
Przecież deszczyk na dworze!...

Pada deszczyk majowy, s. 12-13

Nadmierna troska, obawa o każde nowe doświadczenie -  to uczucia znane każdej młodej ma
mie. Są one instynktownie odczuwane przez kobietę, wiążą się z dziecięcym traktowaniem matki 
jako źródła pocieszenia i bezpiecznego schronienia. Jeśli podlegają kontroli rozsądku wszystko 
jest prawidłowe. Trudności pojawiają się wówczas, kiedy uczucia te stają się obsesją. Lęk działa tu 
destrukcyjnie, a nadmierna ochrona prowadzi do negatywnych skutków. Dzieci mogą stać się in
fantylni i egocentryczne zarazem, nie będą umiały nawiązywać pozytywnych kontaktów z rówie
śnikami. -Nie oznacza to wcale, iż owa troska powinna być całkowicie wyeliminowana z kontak
tów matki i dziecka. Winna jednak podlegać kontroli rozsądku, o czy wspomniano wcześniej. 
Bronikowska podaje -  jakby ku przestrodze -  w zakończeniu wiersza stosowną puentę:

Rośnie wszystko w ogrodzie 
I na łące, i w polu...
To i Maciuś urośnie,
Tylko wyjdź z nim z pokoju.

Pada deszczyk majowy, s. 14

Można więc powiedzieć, iż więź z matkąjest „więzią pierwotną”17, stanowi etap normalnego roz
woju, jej efektem jest brak indywidualności, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i ogólnej orienta
cji. Ważne jest jednak to, że etap ten jest przejściowy i po nim jednostka musi w inny sposób, regulując 
swoje stosunki z otoczeniem, zapewniać sobie bezpieczeństwo. Poprzez własną aktywność poznaje 
też świat zewnętrzny, nie może tego czynić pośrednio. „Tożsamość przejęta” od matki (i jej podpo
rządkowana) jest zatem stanem naturalnym, ale nie może być ostatnim etapem rozwoju. Dążymy 
bowiem do tzw. „tożsamości osiągniętej” (identity achievement), gdzie jednostka potrafi samodziel
nie i trwale decydować o sobie, wyrażać osobiste przekonania18. Taką ideę -  jak się wydaje -  pragnie 
przekazać czytelnikom (czytelniczkom) poetka, wiersz zyskuje dzięki temu dodatkowy wymiar, staje 
się ważnym komunikatem dla czytającej osoby dorosłej. Brak uświadomienia sobie doniosłości faktu 
uwalniania dziecka spod kurateli, może w przyszłości prowadzić do momentów niebezpiecznych dla 
porozumienia między matką i dzieckiem. Taki przykład odnajdziemy w poniższym wierszu:

Gdy wieczorem prosi mama:
Myj się, synku, już i kładź! -  
To Staś bawi się wesoło, 
nie chce się Stasiowi spać...

A gdy rano mama budzi:
-  Już do szkoły pora wstać! -  
Staś ociąga się, marudzi
i kaprysi, i chce spać...

Staś, s. 34

17 E. F r o m m, Ucieczka od wolności, Warszawa 1999, s. 41 i n.
18 J. M i 1 u s k a, Kulturowy kontekst procesuformowania tożsamości, „Forum Psychologiczne” 1996, tom 1, nr 1—2, s. 85.
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Dziecko w stosunkach z matką19 ujawnia swe najlepsze, ale i najgorsze strony: kocha ją  najbar
dziej, pragnie jej miłości i aprobaty, ale i najwięcej od niej żąda20. Pobłażliwość i brak konse
kwencji kształtuje jednostkę, która nie chce się podporządkować ustalonym regułom, a przecież 
całe ludzkie życie to ciągły kompromis pomiędzy zasadami życia w grupie a wolnością własną. 
Żadne dziecko nie rodzi się bowiem istotą społeczną21, uczy się dostosowywać do innych obser
wując i naśladując dorosłych.

Jakość relacji dziecko -  opiekun stanowi rezultat jakości opieki sprawowanej nad dzieckiem22. 
Matki wrażliwe na sygnały ze strony potomka mają większe szanse na ustanowienie ufnego przy
wiązania23, taka jednostka jest śmiała, pewna w kontaktach z otoczeniem, zwykle osiąga wyższy 
poziom kompetencji poznawczych i społecznych.

Więź ukazana jest w tekstach poetki przez zabieg wplecenia imienia adresata w zdania utworu. 
Takie nazwanie adresata i przywołanie go pełni -  zdaniem Bogusława Żurakowskiego24 -  dwie 
funkcje: po pierwsze funkcję zachęty do lektury (w naszym przypadku słuchania tekstu), po drugie 
ogólnej wskazówki dla dorosłych kierujących lekturą. Nazwa adresata wpleciona zostaje w zdania 
wyrażające życzenie („Myj się, s y n k u ,  już i kładź” -  podkreślenia moje -  K. K.), obietnicę 
(„Nad snem t w o i m  czuwa matka / 1 ochrania cię od zła...”), czułą troskę („Spij S ł a w e c z - 
ku . . .  śpij, maleńki...”). Dzięki temu tworzy się matczyny monolog skierowany do konkretnego 
dziecka. Może zatem poruszać kwestie ważne dla tego, konkretnego odbiorcy. Mały czytelnik- 
-słuchacz potrafi wówczas spojrzeć na swój problem z punktu widzenia poetyckiej metafory. 
Przenosi ona bowiem znaczenia z jednych słów na inne, bazując na zasadzie pokrewieństwa tre
ści25. To pozwala na swoiste zamaskowanie rzeczywistych znaczeń, i ukazanie ich w bezpiecznej, 
bo znanej i wydawać by się mogło zupełnie niezaangażowanej bezpośrednio formie. Pouczenie 
takie nie jest natarczywe, dodatkowo samo dziecko musi dokonać odkrycia, że sytuacja z wiersza 
zbliżona jest do jego własnej. Dzięki temu łatwiej odkiyć nawet oczywiste prawdy. Przenośnia 
powoduje, że zrozumienie staje się znacznie bardziej naturalne. Nikt nie lubi być przecież poucza
ny, zaś każdy nosi w sobie potrzebę odkrywania i samodzielnego wyjaśniania świata26. Jeśli doko
na tego odkrycia, jeśli odnajdzie w wierszu swoje miejsce, zadziała siła przenośni, pouczenie zo
stanie odebrane i zintemalizowane (uwewnętrznione).

Adresat jest w wierszach „matczynych” Bronikowskiej w istocie integralną częścią utworu. 
Ujawniają go „zwroty illokucyjne, które mają na celu wywarcie wpływu na myśli i zachowanie 
dziecka”27. Będzie to miało swój udział w wychowawczym oddziaływaniu utworu, i to wycho

19 Więcej interesujących informacji dotyczących relacji matki i dziecka można odnaleźć w: J. Y o u n i s s ,  
J. S m o 11 a r: Adolescens relationships with Mothers, Fathers and Friends, University o f Chicago Press 1985.

20 F.L. I lg, L.B. Ame s ,  S.M. B a k e r ,  Rozwój psychiczny..., s. 192.
21 Por. E.B. H u r 1 o ck, Rozwój dziecka, Warszawa 1985, s. 349 i n.
22 R. V a s t a, M.M. H a i t h, S.A. M i 11 e r, Psychologia dziecka, Warszawa 1995, s. 469.
2j Ufne przywiązanie to rodzaj reagowania dziecka, kiedy czuje się ono na tyle bezpieczne, że potrafi przed roz

staniem z matką swobodnie eksplorować rzeczywistość, reaguje jednak negatywnie, kiedy widzi fakt opuszczania go 
przez matkę. Zachowuje się entuzjastycznie obserwując jej powrót. Taki stan przywiązania jest w pełni prawidłowy 
i okazuje się optymalny z punktu widzenia rozwoju. Pisze o tym M.D.S. A i n s  wo r t h ,  Patterns o f infant-mother 
attachment as related to maternal care: Their early history and their contribution to continuity, w: Humań deve- 
lopment: An interactional perspective, red. D . M a g n u s s o n  i V. A 11 e n, New Y ork, Academic Press 1983.

24 B. Ż u r a k o w s k i ,  Dziecko -  odbiorca wpisany w tekst poetycki, w: Dziecko jako odbiorca literatury, red. 
M. K i e l a r - T u r s k a ,  M. P r ze  t a c  zn  ik-G i e r  o ws k a ,  Warszawa-Poznań 1992, s. 25.

25 Zob. W. O v e r d i c k: Die zertanzten Schuhe. Malen nach Marchen mit kranken Kindern, w: Kranke Kinder 
brauchen Biicher. Bibliotherapie in Theorie und Praxis, Verlag Deutscher Arztinnenbund e.V. Munchen 1996, s. 85 i n.

26 Zob. także: K. K r a s o ń ,  Rozumienie i wyjaśnianie przeżywanego tekstu a komunikacja metaforyczna w pracy 
z dzieckiem potrzebującym wsparcia, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wspoma
ganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja”; zorganizowanej przez Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej w Bydgoszczy 17-18 listopada 1999.

27 B . Ż u r a k o w s k i ,  Dziecko -  odbiorca wpisany w tekst poetycki..., s. 31.
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wawczym w dwóch kierunkach, w oddziaływaniu na osobowość małego czytelnika-słuchacza28 
i dorosłego pośrednika lektury, matki.

Analizując poetycki obraz więzi między matką i dzieckiem (jest to zawsze syn, pieszczotliwie 
nazywany syneczkiem lub deminutiwem imienia) kreślony przez Zofię Bronikowską, musimy 
stwierdzić, iż znakomicie pojmuje ona wszystkie wymienione tu prawidłowości psychicznego 
rozwoju najmłodszych. W jej wierszach ukazana jest bowiem matka rozumiejąca, czuła, kochają
ca, wprawdzie podlegająca niebezpieczeństwom „nadtroskliwości”, ale jednak potrafiąca znaleźć 
właściwą drogę porozumienia z synem. Efektem postawy rozumiejącej, jednocześnie permisywnej 
jest ukształtowanie dziecka równie wrażliwego, kochającego i rozumiejącego. Widzimy taki przy
kład w poniższym wierszu:

Janek mówi:
-  Chodź do mnie!
Mieszkam niedaleko.
Nowe znaczki mam. Zobaczysz!
Nie chcesz?
A dlaczego?...
[...]
Bo wczoraj... Mama
nawet nic nie mówiła,
nawet się nie gniewała,
ale musiała mi obiad podgrzewać,
a była bardzo zmęczona...
Nie chcę, żeby znowu 
czekała

Powrót ze szkoły, s. 80-81

Można oczywiście utyskiwać, że teksty Bronikowskiej są nadmiernie moralizatorskie, dużo tu 
rzecz jasna pouczeń, przypominających jednak komunikaty pojawiające się właśnie w relacjach 
rodzinnych. Wiele znajdziemy tu jednocześnie przykładów na osiąganie dojrzałości przez dora
stające potomstwo. Wyraźnie taką wymowę ma Powrót ze szkoły, przytoczony wyżej. Znajdziemy 
również egzemplifikację tej tezy w finale wiersza Staś:

Oj, niedobrze! Ale w porę 
spostrzegł się na szczęście sam:
Odkąd spóźnił się do szkoły, 
postanowił zmienić plan!

Staś, s. 34

Apologetyka miłości rodzicielskiej, jakże czytelna w omawianych tekstach poetki, to naj
większy ich walor. Troska o realia interakcji niekorzystnie rzutuje na formę wierszy. Czasem 
trudno oprzeć się wrażeniu, że autorka niejako na siłę stara się „zrymować” wypowiedź 
i utrzymać ją  w ustalonym w pierwszej strofie rytmie. Zupełnie inaczej czyta się utwory, któ
rych tematem jest dziecięca zabawa, w nich udaje się Bronikowskiej wznieść na wyżyny po
etyckie29.

28 O literaturze jako instrumencie oddziatywania na osobowość dziecka czytaj: E. S t a r o r y p i ń s k a ,  Pedago
giczne aspekty obcowania dziecka z literaturą, w: Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria -  Recepcja -  Oddziaływanie, 
red. M. T y s z k ó w  a, Warszawa-Poznań 1979, s. 167 i n.

29 Pisze o tym również Krzysztof Woźniakowski, odnajdując cechy mistrzowskiego warsztatu poetki w jej wier
szach okupacyjnych. Zob. K. W o ź n i a k o w s k i ,  Jawna książka i literatura dziecięca w Generalnym Gubernator
stwie (1939-1945), w: Książka dla dziecka wczoraj -  dziś -  jutro, red. K. H e s k a-K w a ś n i e w i c z i I. S o c h a, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1727, Katowice 1998, s. 154-155.
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Z a b a w a

Widok bawiących się kilkulatków może być źródłem wyjątkowych obserwacji. Dzieci ujaw
niają w zabawie, a raczej w jej iluzyjnym charakterze, wszystkie swoje indywidualne przeżycia, 
doznania, całą swoją wiedzę i mądrość. To taki specyficzny model działania, gdzie transcendencja 
i realność przeplatają się dychotomicznie ze sobą gdzie zmyślenie, umowa i realia występują na 
równych prawach. To świat fantazji, marzeń, dziecięcych zainteresowań i przekonań, odnoszących 
się do otaczającej je rzeczywistości. Wyrażanie siebie w zabawie pełni rolę metakomunikacyjną 
uczestnicy zakładają wspólnie, iż to jest działanie iluzyjne, co tworzy specyficzny kontekst inter
pretacji tekstu. Taki układ uwalnia od konwenansu i otwiera drogę dogadania związku między 
fantazją bawieniem się a rozwojem poznawczym30. Bronikowskiej, świetnej obserwatorce za
chowań najmłodszych, udało się w wierszach oddać tę wyjątkową aurę bawienia się. Relatywność 
funkcjonalna przedmiotów, nadawanie im odmiennych znaczeń i przeznaczenia to dziecięcy punkt 
widzenia ukazany w Ziemniaczanych ludkach:

Ziemniaczany ludzik 
z pieskiem w białe łaty 
pasie swoją krówkę 
na liściu sałaty.

Ziemniaczana krówka 
na pastwisku stoi, 
a to jest gosposia, 
która ją  wydoi!

Ziemniaczane ludki* s. 18

Podobny obraz odnajdziemy w kolejnym utworze:

Ta zielona włóczka i ten szalik -  
to ws2ystko
jest olbrzymie, kwitnące 
pastwisko!...

Zaraz krowy nadejdą 
powoli
z białej, pstrej i brązowej 
fasoli...
[•••]
Lalka z  białego papieru 
jedzie wózkiem 
z różowej bibułki...

Nad głowami latają 
z gazety
wycięte wróble i jaskółki...

Nasze zabawki, s. 45

Oba wiersze pokazują zabawę przedszkolaków, którzy budują własny świat z dostępnych sobie 
przedmiotów. Każdy element pejzażu, każda postać to zakomponowany iluzyjnie obiekt. Tylko 
dzieci, właśnie w wieku 3-8 lat, najlepiej potrafią sobie radzić z taką umownie kreowaną rzeczy
wistością Poetyckie relacje Bronikowskiej stanowią swoisty scenariusz bawienia się. Podpowia
dają czytelnikowi (sądzić należy, że dorosłemu) jak można cieszyć się zabawą której podstawą 
nie są najdroższe zabawki, skomplikowane i bajecznie kolorowe. Pokazują że najważniejsza jest

30 M. Pr z e t ac z n i  k-G i e r o w s k a, Świat dziecka. Aktywność -  poznanie -  środowisko, Kraków 1993, s. 32.
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wspólnota, jaka podczas bawienia powstaje. Można inaczej powiedzieć, iż najistotniejsze jest to 
z k i m dziecko się bawi, a nie czym.  Wracamy tu znowu do problemu relacji z dorosłym opie
kunem, rozumiejącym potrzeby kilkulatka, szanującym zatem jego mały świat, umiejącym się 
wznieść do tej niedoścignionej dziecięcej wrażliwości i fantazji. Kolejny raz pojawia się też przy 
tej okazji wątpliwość, co do adresu czytelniczego wierszy poetki. Powstają sytuacje dialogu 
uczestników zabawy, komunikaty nadawane przez postaci wiersza stają się mimetycznym obra
zem rzeczywistości. Podkreślają konieczność interpersonalnego działania. Odczuwanie wspólnoty 
w zabawie jest tu warunkiem spełnienia podstawowego, ludycznego wymiaru tej aktywności. 
Stwarza też możliwość ekspansji własnego , ja” (bez zakazów i nakazów funkcjonujących w real
ności) przy jednoczesnym respektowaniu prawa innych uczestników do własnego sukcesu i rado
ści z bawienia się. Jeszcze dobitniej ukazuje to zjawisko Zabawa klockami-.

-  Masz już klocki?
-M am !
-  Usiądź sobie tam,
A ja  tu -  na wprost...
Zbudujemy most!

Na tym pierwszym będą tory, 
bo most będzie kolejowy...
A ten drugi most 
wspaniały!
Auta będą tu jechały 
i tramwaje. I . .. co chcesz!

Budujemy mosty, s. 24

Zabawa w pociąg to kolejny utwór, gdzie ukazana jest zespołowa, można rzec przedszkolna, za
bawa dzieci. Każdy pełni w niej swoją rolę, mamy więc konduktora, maszynistę, pasażerów, ka
sjera. Tors pociągu zbudowano z ustawionych rzędem krzeseł. Wiersz jest relacją z tematycznej 
zabawy, sądząc po skomplikowanych przygotowaniach i liczebności wymienionych uczestników
-  biorą w niej udział pięciolatki. Zabawa ma wszystkie fazy organizacyjne31, są zatem czynności 
wstępne, planowanie działań, akt bawienia się i finalizacja. Ten ostatni element organizacyjny -  
podobnie jak w rzeczywistych sytuacjach -  jest niemal niewidoczny, dzieci nie przepadają za po
rządkowaniem miejsca swojej eksploracji. Jest to przykład charakterystycznej dla pięciolatków 
właśnie zabawy jednoprzedmiotowej, niepełnej, gdzie brak ostatniej fazy działania.

Uwielbianą przez przedszkolaki formą aktywności jest ekspresja plastyczna, to też element za
bawy, ale zmierzający do tworzenia „produktu”, jakim jest dziecięcy rysunek. Stwarza również 
możliwość przebywania w innej, wtórnej rzeczywistości, będącej artystyczną wizją wizją kre
owaną przez małego twórcę. Zaspokaja potrzebę wykraczania poza codzienność i praktyczne 
działania32. Przykład zabawy -  rysowania, zupełnie wyjątkowy, odnajdziemy w wierszu Rysunki 
Krzysia'.

Ta dziewczynka -  to jest Ala,
A ten piesek -  to jest As.
Tak by chcieli pójść do lasu, 
a nie wiedzą, gdzie ten las...

Krzyś czym prędzej dorysował:
-  Proszę, już możecie iść!

31 Zob. W. H aj n i c z, Rozwój organizacji zabaw dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1982, s. 33-55.
32 Zob. M. K i e 1 a r-T u r s k a, M. P r z e t a c z n i k-G i e r o w s k a, Z zagadnień recepcji poezji lirycznej przez 

dzieci sześcioletnie, w: Dziecko jako odbiorca..., s. 77.
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Ale uważajcie dobrze, 
bo w tym lesie mieszka lis!...

Rysunki Krzysia, s. 35

Krzyś kreśli tu własny świat, zaludnia go zgodnie z indywidualnym wyobrażeniem, wydobywa 
się dzięki temu poza granicę tego, co może zrealizować w rzeczywistości. Staje się demiurgiem 
powołującym do życia wymyślone przez siebie postaci. Wiersz ten stanowi ponownie gotowy 
scenariusz działania, zaprasza do kreowania osobistych światów, jednocześnie „oswajając” doro
słych z nieograniczonymi wprost możliwościami dziecięcej wyobraźni.

O ż y w i a n i e  ś w i a t a

Wiele z tekstów z wpisaną tematyką zabawy to przykłady niezwykle udanych bajek dziecięcych 
(w rozumieniu genologicznym, jakie wyznaczył temu gatunkowi Jerzy Cieślikowski33).

Wiersze -  bajeczki łączą w sobie elementy baśniowe i cechy bajek ezopowych, podanych 
w rymowanej formie z rozbudowaną nieco strukturą dialogową. To stwarza dramatyzowane scen
ki, znakomicie nadające się do inscenizowania, rozgrywające się w swojskich dla dziecka obsza
rach. Główną zaś dominantą utworów staje się humor sytuacyjny, słowny i postaci.

Rosła pod płotem 
pokrzywa.
Swarliwa i leniwa.
Całymi nieomal dniami 
wiodła zajadłe spory 
z wszystkimi sąsiadami.

Pokrzywa, s. 46

Uparty chwast tak dalece zatruł życie innych roślin, że -  choć to wbrew logice -  wszyscy wy
prowadzili się. Bronikowska uczyniła z zakorzenionych reprezentantów flory istoty mobilne. Mie
ści się to jednak w bajkowej, a raczej baśniowej konwencji gatunku z jednej strony, z drugiej zaś 
jest cechą „świata na opak”, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.

Wiersze, oparte na takim porządku przewrotnie odwróconym, zbliżają poetkę do najlepszych 
utworów, tworzonych przez polskich bajkopisarzy — Jana Brzechwę i Juliana Tuwima. Tu ujawnia 
się prawdziwy potencjał poetycki Bronikowskiej: zabawa słowem, poparta umiejętnością reago
wania na potrzeby dziecka -  odbiorcy. Nawiązuje też do specyficznie pojętych mechanizmów 
psychologicznych, rządzących dziecięcą egzystencją: do antropomorfizacji i animizacji (rozu
mianych przez dziecko wedle reguły „wszystko jest takie jak ja”) oraz zawłaszczenia (co równo
znaczne jest z przyjęciem założenia, iż „wszystko należy do mnie”) . Dzięki temu młody odbior
ca otrzymuje tekst mieszczący się w jego możliwościach recepcyjnych, bowiem ukazane realia li
terackie znakomicie korespondują z oczekiwaniami czytelniczymi. Najznamienitszym przykładem 
jest niewątpliwie kolejny wiersz, który warto przedstawić w całości.

Idzie rak nieborak 
na wieczorny koncert 
żab.

33 Zob. J. C i e ś l i k o w s k i ,  Bajeczka dziecięca. (Próba określenia gatunku), w: J. C i e ś l i k o w s k i ,  Literatura 
osobna, wybór R. W a k s m u n d ,  Warszawa 1985, s. 75.

34 O zjawisku antropomorfizacji i animizacji jako cechach myślenia kilkulatków czytaj: M. P r z e t a c z n i k o w a ,  
Wiek przedszkolny, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pod red. M. Ż e b r o w s k i e j ,  Warszawa 1982, 
s. 473 oraz: E.B. H u r l o k ,  Rozwój dziecka..., s. 86.

35 O tych mechanizmach mówi A. B a 1 u c h , Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, 
wyd. II, Wrocław 1994, s. 77.
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Włożył frak. Piękny frak.
W klapę fraka wetknął 
kwiat.

Wąs podkręcił zadzierżyście,
Idzie szybko, zamaszyście 
Nad zielonomodiy 
staw.

Wtem mu drogę zabiegł wiatr
i szepleniąc szepnął
tak:

-  Panie Raku Nieboraku!
Co się stało, mówić strach!
Dzisiaj rano niespodzianie 
przyszły boćki na śniadanie, 
zjadły dy-ry-gen-ta żab!
I solistę!
Klarnecistę!
I basistę!
I flecistę!...
Nie ma już kapeli żab!

Zasmucił się srodze 
rak. I zawrócił rad nierad 
w stronę domu, 
wolno... 
w spak...

Żabi koncert, s. 52-53

Koniecznie trzeba również powiedzieć w tym miejscu o utworze Jagusia szyje spódniczką, który 
bardzo przypomina Tańcowała igła z nitką Jana Brzechwy.

Przez zielony jedwab -  biegiem 
zdąża igła drobnym ściegiem...
Nici za nią tuż gromadą 
Na drewnianej szpulce jadą!

A nożyce na rozstaju:
Ciach -  ciach, 
ciach-ciach! 
ostrzegają...
[...]
A wtem... Nić się zaplątała:
Katastrofa! Kres podróży!...
[•■•]
Przyszła babcia, przyszła mama, 
brat i siostra, ciocia piąta... 
i dopiero stryj Hieronim 
straszny węzeł ten rozplątał...

Jagusia szyje spódniczką, s. 40-41

Istnieje jednak zasadnicza różnica w tej krawieckiej kreacji Bronikowskiej i Brzechwy. Otóż 
u poety gonitwa igły, wspaniałej „niedościgłej” i nitki, na której plątały się supełki, uwieńczona 
jest uszyciem fartuszka. W wyżej przytoczonym wierszu cała działalność zakończyła się katastro
fą  nie będzie spódniczki. Bo jakżesz mógł rozprawić się z węzłem wuj Hieronim? Trudno to
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określić na podstawie tekstu, ale można jak sądzę domyślać się, iż całą procedurę trzeba będzie 
powtórzyć od początku. Może wszystko przez to, że do „tańca” igły i nitki wtrąciły się u Broni
kowskiej nożyczki? A może zawinił fakt, iż nici występują tu gromadnie, zawinięte na szpulce? 
Nie byłby to przecież pierwszy przykład poparcia tezy, iż ilość nie zawsze przechodzi w jakość.

P e d a g o g i k a  s e r c a

Ostatai nurt, w poetyckich rozważaniach pomieszczonych w zbiorze Uciekły mi bajki wyznacza 
specjalne traktowanie zewnętrznego otoczenia społecznego i przyrodniczego przez dziecięcego 
adresata. Mamy tu oddanego brata, a także miłośnika przyrody Można podjąć się sformułowania 
hipotezy, będącej niejako ogniwem łączącym łańcuch kilkuletniego życia małego czytelnika. To 
taka, a nie inna kreacja matki, jej zrozumienie dla dziecięcych potrzeb i specyfiki psychologicznej 
jednostki, przyczyniło się do ukształtowania osoby odpowiedzialnej, świadomej swoich możliwo
ści, rozumiejącej potrzeby innych, zwłaszcza słabszych istot. Zainwestowana bezwarunkowa mi
łość przyniosła owoce w postaci kochającego świat młodego człowieka. Te finalne w zbiorze 
wiersze mają zatem wymiar podsumowujący, niosą jednak ze sobą jeszcze dodatkowe wartości 
moralne. Zwracają uwagę na znaczenie innych osób, istot, które są w naszym otoczeniu, uczą sza
nowania ich prawa do odrębności istnienia. Pięknym przykładem jest tu rymowanka Poszedł Marek.

Poszedł Marek na jarmarek,
Ale nie po oś...
Kupił sobie ciastko z dziurką 
i z zabawek coś.

Wrócił Marek ucieszony,
Wesoły i rad...
dał zabawkę braciszkowi,
a ciasteczko zjadł!

Poszedł Marek, s. 19

Poetka za podstawę konstrukcyjną przyjęła tu fragment popularnej niekończącej się zabawy- 
-rymowanki, autorstwa Zofii Rogoszówny36, ale zupełnie inaczej rozwiązała tak zainicjowaną fa
bułę. Marek z jej utworu nie wykonuje Syzyfowej pracy, przeciwnie niż imiennik z drugiego wier
sza. Na jarmarku kupuje coś dla siebie, ale pamięta też o bracie. Dzięki temu może poczuć się we
soły i rad, jak chce Bronikowska. Zjawisko ukazania dobra, właściwego postępowania jest często 
obecne w jej poezji, to taka pedagogika dyktowana sercem, wychowanie wskazujące na najważ
niejsze w życiu człowieka wartości. To także nauka specjalnego spojrzenia na otaczający nas 
świat. Poetka dokonuje tego poprzez kreowanie piękna przyrody, pejzażu, jest to zawsze obraz
o niezwyczajnej barwie, wirtualnie gdzieś wyczuwany poprzez zmysły czytelnika.

Mlecze 
żółte, puszyste 
z motylami biegająpo łące.
Powietrze drży skowronkami, 
ziemia pachnie zielenią 
i słońcem...

Rozumiesz mowę ptaków? 
szum lasu?

36 Z. R o g o s z ó w n a ,  Poszedł Marek, w: Kolorowy świat. Wiersze i proza dla dzieci, wybór C. Ż m i h o r s k i e j ,  
Warszawa 1968, s. 384.
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poszept trawy?
To -  przyjaciele twoi!
Nie skrzywdź ich 
podczas zabawy...

Na łące, s. 65

W tym obszarze dziecięcego działania mieści się też troska o zwierzęta zimą. Antropomorfizo- 
wane bajki pokazują je zawsze przez pryzmat zabawy „światem na opak”, a przecież ich rzeczy
wista egzystencja często okazuje się trudna do zniesienia. Dostrzega to Bronikowska i poprzez 
swoje wiersze wprowadza kilkulatki w nurt edukacji ekologicznej.

Kot w bajkach był szczęśliwy 
i nigdy nie był głodny...
Postaraj się, aby ten również 
nie męczył się bezdomny.

Kotek, s. 56

Tak powie dorosły nadawca w wierszu Kotek. Przejęcie odpowiedzialności za innych jest nie la
da sztuką. Matką która zawsze troszczyła się o swoje potomstwo, teraz przekazuje tę umiejętność 
dziecku. Uczy je troski o innych, bardziej bezbronnych od niego i potrzebujących wsparcia. 
W kolejnym przykładzie niepotrzebny jest dorosły pośrednik, tu dziecko samo potrafi wsłuchać 
się w potrzeby zziębniętego ptaka:

U ciebie w pokoju ciepło.
Otwórz... otwórz okienko...
Nie widzisz, jak zziębłam?...
O tak!...

Ciepłe są twoje rączki, 
kochane, dobre, litosne... 
już mnie nie trwoży zima, 
w twym sercu znalazłam wiosnę!

Chorajaskółka, s. 57-58

Cóż zyskuje odbiorca z tak pojętej edukacji? Uczy się wrażliwości, życiowej mądrości, staje się 
kimś lepszym. Poza niezaprzeczalnymi walorami etycznymi osiągnąć może jeszcze inny zysk, pi
sze o tym Bronikowska w wierszu zamykającym cały tom, od którego zapożyczyła jego tytuł:

Uciekły mi bajki, 
byłbym został sam ...
Gdyby nie to szczęście, 
że przyjaciół mam!

Został ze m ną kotek, choć obieżyświat...
I piesek kudłaty.
-  W łaty? Nie. Bez łat.
[...]
W parku pasikonik, 
co ma w głowie pstro, 
na dłoń moją wskoczył 
jak na trawy źdźbło!

Uciekły mi bajki...
Byłbym został sam, 
gdyby nie to szczęście, 
że przyjaciół mam!

Uciekły mi bąki, s. 83-84
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W tomie Uciekły mi bajki widoczne są dwa dominujące w kodzie literatury dla dzieci obszary: 
dydaktyczny i zabawowy. Odbiorca jest „przedmiotem wychowania i zarazem kimś posiadającym 
autonomiczne dziecięce cechy”37. Przestrzenie dziecięcych światów -  matka, rówieśnicy, dalsze 
otoczenie -  to także obraz dorastania, dojrzewania. Łatwo ustalić kolejne porządki temporalne, 
które systematyzują, wiersze pomieszczone w omawianym tomie. Niemowlęctwo i wczesne dzie
ciństwo -  nierozerwalnie związane są z obecnością matki. Okres przedszkolny to czas kontaktów 
z rówieśnikami, zabaw, dostrzegania przewrotnej, fantazyjnej, ale dzięki temu skutecznie poucza
jącej, kreacji świata w bajkach. I wreszcie moment osiągnięcia dojrzałości szkolnej, kiedy obco
wanie z otoczeniem rozszerza się na odleglejsze środowisko, pojawia się pedagogika uwrażliwia
jąca na potrzeby słabszych, mniej dojrzałych istot. Wizja dzieciństwa według Bronikowskiej jest 
zatem zgodna z wyznaczoną przez Jerzego Cieślikowskiego pąjdologią38 literacką—jej wiersze to 
przecież obrazy dziecka, jego antropomorfizowanego świata, iluzyjnych działań w zabawie, repre- 
zentacjajego indywidualnej wrażliwości.

Warto przypomnieć wiersze poetki, poruszają one bowiem wiele kwestii ważnych z punktu wi
dzenia moralnej sylwetki dziecka, ukazująrealny świat najmłodszych odbiorców, a co najważniej
sze, wciąż znajdujączytelników39.

S u m m a r y
Circeles of Childhood -  “My FairyTales Run Away” by Zofia Bronikowska

The papier is devoted to the poetry of Zofia Bronikowska, colleeted in one vo!ume, called in the title. The area of the in- 
terest of the poems is marked by consecutive ehild’s environments: a family, a group of children of the same age, naturę sur- 
roundings. The author made the psychopedagogical analysis of the works, tuming our attention to their abilities to satisfy a 
need to read.

There emerges the picture of parental love, a relationship with an adult child’s protector who understands child’s needs, 
respects its smali world, is able to understand child’s uniąue sensibility and phantasy.

Experiencing corporate feelings in play ing is another element of creating ehild’s reality. It offers a possibility of expansion 
of one’s own “self* (without commands and prohibitions that must be obeyed in a real life) at the same time respecting the 
right of other participants in the game to their own successes and enjoying themselves. Many of the texts referring to chil- 
dren’s games are exemples of veiy successful fairy-tales for children. The fairy-tales poems combine elements of fairy-tales 
and Aesopean tales written in rhyme, with extanded a little dialogue structure. It creates dramatized scenes, perfect for stag- 
ing, played in situations natural for a child. Situational, verbal humour as well as humour of characters became the principal 
dominant of the works.

According to Bronikowska the vision childhood is then in accordance with literry pajdology set by Jerzy Cieślikowski, 
her poems are perfect pictures o f a child, its antropomorphized world, illusoiy actions in playing, representation of its indi- 
vidual sensibility.

37 B . Ż u r a k o w s k i ,  Problemy komunikacyjne literatury dla dzieci, w: Miejsce dziecka w komunikacji literackiej, 
red. t e g o ż ,  Warszawa-Poznań 1989, s. 17.

38 J. C i e ś 1 i k o w s k i, Przedmiot, sposoby istnienia i metody badania literatury dla dzieci. Propozycje metodolo
giczne do badań nad literacką twórczością dla dzieci, w: Sztuka dla dzieci szkolnych..., s. 34.

39 Jeden z wierszy Bronikowskiej stał się między innymi podstawą działania gwosi-eksperymentalnego z ośmiolat- 
kami prezentowanego podczas konferencji naukowej poświęconej książce dla dziecka. Plonem tego wystąpienia jest 
mój artykuł: Teatr dźwięku, obrazu i ruchu, czyli zabawa z poezją dla najmłodszych, w: Młody czytelnik w świecie 
książki, bibliotek i informacji, red. K. H e s k a - K w a ś n i e w i c z ,  I. S o c h a ,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ślą
skiego Katowice 1996, s. 178-185. Wiersze z omawianego tomu można także odnaleźć w śpiewnikach przeznaczo
nych dla dzieci przedszkolnych, zob. np. U. S m o c z y ń s k a - N a c h t m a n ,  Kalendarz muzyczny w przedszkolu, 
wyd. III, Warszawa 1988, s. 66, znalazła tu miejsce piosenka Różowy miś, która jest muzyczną wersją wiersza Miś 
idzie do przedszkola, znajdującego się w zbiorze Uciekły mi bajki na s. 17.
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M i t o l o g i a  p s z c z y ń s k i e g o  l a s u  

( Na  p o d s t a w i e  o p o w i e ś c i  l u d o w y c h  z e b r a n y c h  p r z e z  A l o j z e g o  Ł y s k ę )

Dominantę krajobrazową ziemi pszczyńskiej stanowią rozległe lasy iglaste, głównie świer
kowe z dużą domieszką sosny, z nimi też związana jest liczna grupa flory górskiej. W okoli
cach rzek rosną jesiony, olszyny i dęby, w wielu miejscach występują także bory bagienne. 
Pojawia się tu wiele rzadkich gatunków roślin, bujne mchy a w bogatym runie przeważa bo
rówka. Są w tych lasach wiekowe okazy drzew, z których najliczniejsze są dęby układające 
się w dwie aleje oraz lipy, czasami zdarzają się wiąz i buk. W licznych stawach leśnych i ba- 
gniskach zobaczyć można rzadko gdzie indziej spotykane rośliny. Od roku 1865 żyją tu żu
bry, a ich obecność stanowi istotny dowód potęgi pszczyńskich lasów. Badania uczonych 
stwierdzają jednak ich degradację i alarmują o objęcie ochroną1. Zanieczyszczenia płyną 
głównie z GOP-u i atakują przede wszystkim drzewostan, osłabiają drzewa, zwiększają ich 
podatność na szkodniki, hamują przyrost.

Na te wszystkie zjawiska z czułością sejsmografu reaguje literatura, głównie ta, która po
wstaje jako samorodny przejaw życia duchowego zamieszkującej tu ludności.

Zespół pojęciowy: las -  bór -  puszcza ma ogromną tradycję nie tylko w literaturze2 ale 
w ogóle w całej ludzkiej kulturze. Powtarza się on poprzez dzieje i wszystkie cywilizacje 
z jednaką mocą mieniąc się odcieniami znaczeń i bogactwem symboli3. Las -  pierwszy dom 
człowieka -  jest miejscem schronienia, ucieczki od ludzi ale też obszarem przebywania istot 
tajemniczych, nadprzyrodzonych (duchów, wilkołaków, krasnoludków), zawsze też był azy
lem dla wygnańców, powstańców, partyzantów, miejscem medytacji i wejścia w siebie; ma 
więc bardzo bogate pole semantyczne.

W literaturze ludowej las odgrywa rolę symboliczną -  bardzo rzadko dekoracyjną. Bo 
wprawdzie wpisane są w jego przestrzeń kompozycje barw i światłocienia, zarysowuje się 
opozycja pionu i poziomu, pojawiają możliwości różnorakich antropomorfizacji -  ale zdarza 
się to raczej rzadko; jest on przede wszystkim miejscem ważnych wydarzeń w życiu człowie
ka; świadkiem jego pracy, miłości, życia i śmierci. Istnieją w tych opowieściach lasy życia, 
ale co ciekawe przede wszystkim -  śmierci. Jest to często świat nieoswojony przez człowie
ka, odrębny i posiadający własne życie. A choć czasem współbrzmi z odczuciami ludzi a na
wet symbolizuje ich stany psychiczne -  to równocześnie jest odrębnym bytem. Las mówi 
własnym, niezrozumiałym językiem: szumem, który może być groźny lub łagodny. Możliwe, 
że jest to odległe echo życia religijnego Słowian, w którym dużą rolę odgrywały drzewa4? 
Człowiek odwiedza las szukając ciszy, odpoczynku, ukojenia, miłości, czasem ukrywa się

111 Praca magisterska Małgorzaty M a ł o b ę d z k i e j ,  Flora naczyniowa okolic Pszczyny wykonana na Wydziale 
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 1986 pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Floriana Celińskiego.

2 1. S i k o r a, Las -  bór -  puszcza, w: tegoż, Przyroda i wyobraźnia. O symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski, 
Wrocław 1992, s. 140.

3 Por. M. E 1 i a d e, Traktat o historii religii, Warszawa 1993.
4 Por. K. M o s z y ń s k i ,  Kultura ludowa Słowian, t. 1-2, Warszawa 1967.
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przed wrogiem. Las jest samodzielnym organizmem środowiska naturalnego: tajemniczym, 
którego człowiek do końca nie może pojąć.

Tutaj poszukuje szczęścia, oczyszczenia oraz tajemniczego kwiatu paproci młody drwal, 
bohater opowieści pt. Jana, 17 letni Klima -  drwal, co całe swoje życie splótł z „książęcymi 
lasami”. W lesie było inne życie ,jakby pełniejsze, weselsze. Bez upokorzeń”5 [11] -  była to 
jego przestrzeń wolności, w której nawet ciężka praca fizyczna zdawała się być wolnością. 
Las pachniał niepowtarzalnie, mienił się odmianami zieleni, pozwalał doznać ogromu i bez
kresu, jakby zapowiadając nieskończoność. Ten las, który poznajemy w opowieści, ukazany 
został w czerwcu -  miesiącu wielkiej urody. Wtedy właśnie Klima doświadcza pełni:

Czyż mógł odbierać urodę świata inaczej? Wokół roznosiła się odurzająca woń zakwitających 
ziół, świeżej zieleni, żywicy, mchów, wilgotnych bagien. Światem kroczył bujny, pełen słońca 
czerwiec, wszystko rwało się do życia. W taki czas nie mógł nie poczuć się szczęśliwy. Nabrał 
powietrza do płuc i w tej chwili poczuł tętnienie jakiejś radosnej, wszechogarniającej do młodo
ści. [11]

Wyjątkowo zgodny jest w tym opisie rytm młodości z rytmem przyrody: młodość, wiosna, 
wkrótce będzie jeszcze miłość.

Tajemniczy poszum starych drzew, szmerliwa mowa leśnych strumieni, spływających licz
nymi korytami do Korzyńca, rześkie powietrza -  tam tego, w śmierdzącym gnojem, pańskim 
dworze nie miał. W  lesie było mu na pewno lepiej, choć przy wyrębie też nie było łatwo. Musiał 
pracować od świtu do zmroku, prawie bez wytchnienia.

Ale teraz, gdy tak leżał, odczuwał błogość kilku wolnych chwil. Serce uderzało w nim żywo, 
miarowo. Lekki wietrzyk obmywał obnażoną pierś i pieścił miękki zarost prószący się na śnia
dym ciele. Napełniony jakąś dziwną radośc ią - zamknął oczy. [11]

W tej arkadyjskiej scenerii nastąpi pierwsze spotkanie z dziewczyną -  leśną zjawą i odkry
cie uroku kochania. Las jest od dawna wymarzonym miejscem na miłosne spotkanie; to jedno 
z jego tradycyjnych ujęć. Teraz zostaje przemieniony przez miłość -  odmienione zostają jego 
wymiary, barwy, głosy, traci swój realistyczny wymiar i jego wygląd zwłaszcza nocą zda się 
przypominać baśń:

Las kąpał się w  srebrze księżycowej poświaty. Z tajemnych mroków strzelały w górę czarne 
groty wyniosłych świerków, których ostrza zdawały się prawie dotykać nocnego nieba. Po igli
wiu, iskrzącym się milionami brylantowych odblasków, spadały istne wodospady światła, roz
praszając najgęstsza ciemność Pachniało świeżo skoszoną trawą. Gdzieś bardzo daleko pomru
kiwała letnia burza. [12]

Inicjacja miłosna nastąpi w lesie, na ziemi -  jest to sytuacja dobrze znana; także literaturze 
wysokiej, bo wywodzi się z jednego z podstawowych archetypów: obrazu matki-ziemi; po
całunek i pieszczota dokonują się na ziemi, która wiosną jest samym życiem i w to życie 
młodzi wpisują swoje. To wiosenny las sprawił, że

młodego mężczyznę, coś wypełniło [...] bez reszty i bez miary, wyzwalając w nim ogromną 
moc życia, i popychając do kroków nierozumnych, których przedtem nie zrobiłby nigdy. [12]

W lesie przeżyje Klima noc świętojańską wspólną dla całej Słowiańszczyzny, wokół mitu 
której rosną legendy o przeistoczeniu wody w stawach i rzekach w świętą wodę życia. I w le
sie będzie szukał kwiatu paproci.

5 A. L y s k o, Echa pszczyńskiego lasu, Bojszowy 1996; cytaty pochodzą z tego tomu -  cyfra w nawiasie kwadra
towym oznacza numer strony.
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Początkowo las to przestrzeń przyjazna, nawet burza w niej zdaje się tylko „pomrukiem”. 
Podlega jednakże w toku opowieści hiperbolizacji, którą potęguje sensualizm opisu oraz 
pewna tajemniczość. Jana jest oczywiście córką leśniczego i mieszka w leśniczówce, pocho
dzi więc z leśnego świata. W głębi lasu istnieje obszar wolności jeszcze innej -  Polska. Tu 
w nocy, tropiąc ślady dziewczyny, usłyszy Klima dźwięki patriotycznej pieśni:

jak długo w sercach naszych, 
choć kropla polskiej krwi... [13]

I te „echa leśne” włożone teraz w usta powstańców śląskich określą zmianę nastroju opowieści:

brzeźniak za niedługo skończył się, przechodząc w niewielką polanę, którą z przeciwnej strony 
okalał mur czarny świerkowego lasu. Dziewczyna wyjrzała z gęstwiny. Na środku leśnego uro
czyska opłomieniało ognisko. Przy nim stała grupa trzydziestu, może czterdziestu mężczyzn. 
Twarze ich były skupione, ręce wzniesione w górę wskazywały na biało-czerwony sztandar 
z polskim orłem. Doleciały go strzępy słów:

...o jczystą ziemię śląską bronić, póki nie zginiemy.
Przysięgamy!
Dopóki świat ten stoi, bronić chat naszych i progów,
Bronić ziemi pługiem rżniętej i rąbanej kilofem,
Bronić polskiej mowy.
Przysięgamy! [15]

To jest inne oblicze lasu; to polski las, tak dobrze znany znak wolności w naszej literaturze. 
To on jest jądrem istnienia narodowego, bywał odpowiednikiem polskości, jej obszarem a te
raz jest świadkiem przygotowań do śląskiego powstańczego ziywu. Ale las nie uchroni mło
dego życia, bo chłopak pochwycony właśnie w lesie przez grenzszuc przeżyje anty-noc 
świętojańską będącą zaprzeczeniem jej cudownych treści.

Często w opowieściach ludowych występuje obraz lasu jako przestrzeni ciszy, martwoty -  
oczekiwania na śmierć. Tak bywa przede wszystkim, gdy nadejdą mrozy, bo las zimowy jest 
zawsze groźny, nieprzyjazny człowiekowi -  jest pejzażem psychicznego niebezpieczeństwa, 
lęku przed spotkaniem z wrogiem, bywa miejscem ucieczki przed zagrożeniem -  ale nie daje 
ocalenia.

Las i los -  przedziwnie podobne dźwiękowo słowa, osaczają bohatera ze wszystkich stron: 
zimnem, bezkresem, bielą -  las jest jak senny koszmar -  gdy mija zima powraca życie z cie
płem i jasnością ale jest to tylko przerwa, gdyż ponowne nadejście zimy oznacza śmierć.

Taki los spotka Chłopca z Paprocan, uciekiniera z Wehrmachtu. W opowieści o nim 
czytamy:

W lesie pszczyńskim, w najdzikszym jego ustroniu tliło się ognisko. Przy jego nikłym blasku 
klęczał człowiek. Z cuchnących, poszarpanych szmat, które kiedyś nazywały się ubraniem, wy
łaziła zmierzwiona głowa. Obrośnięty, wychudły wyglądał jak okropny zwid. Żyły w nim tylko 
błyszczące od gorączki oczy. Człowiek, zgięty w pół dmuchał rozpaczliwie w  ogień, starając się 
rozpłomienić mokre patyki. Cały dygotał z zimna.

Gnił ju ż  w tym lesie drugi rok. Przeklął wojnę siebie, ludzi i cały świat. Był już  bez sił do 
dalszego życia. Las mu obrzydł. Obrzydł mu, lecz nie mógł się z niego ruszyć. N ie miał w y
boru. [31]

Kolejna zima, roku 1944, będąca już przedprożem wolności, nie przynosi odmiany losu, 
a nawet go pogarsza, bo zmarł drwal leśny: i choć „chłopiec z Paprocan” znał te lasy od 
dziecka, teraz zamieszkał nad brzegiem leśnego jeziorka o nazwie Rosochacz, wśród niedo
stępnych mokradeł -  nie są one w tej sytuacji przestrzenią oswojoną lecz wrogą:
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Nadal pozostawał mu jeszcze tylko las, tym bardziej nieprzyjazny, im bliżej było do zimy. [33]

Las to było zimno, głód i samotność. W opowieści pojawiają się określenia podkreślające 
wrogość i obcość lasu. Podobnie jest w tekście zatytułowanym W tamtą zimą, także poświę
conym uciekinierowi z Wehrmachtu.

Początkowe zdania tworzą obraz pięknej leśnej zimy i gdyby nie dominujący nastrój niepo
koju mógłby on zdać się nawet malowniczy. Jego dominantą kolorystyczną jest biel, która 
staje się potężną siłą skierowaną przeciw człowiekowi:

Zima tego roku była niezwykła. Drogi i leśne dukty zawiało głębokimi zaspami. Kłębiący się, 
srebrzysty pył, niesiony przez kurniawę wciskał się wszędzie, nawet w niespokojne, zastraszone 
ludzkie serca.

Przez leśne gąszcze i zasypane śniegiem szlaki brnął skulony człowiek. Wlókł ciężkie, zmar
znięte jak  pniak ciało, słaniał się, drżał z zimna i zmęczenia. [37]

I ten człowiek także nie doczeka w lesie ratunku. Jorga -  bohater opowieści o tym samym tytu
le, również znajdzie śmierć w zimowym lesie, mimo że czas wojny już minął. Biel wielkiego 
śniegu, szafir nieba, rumiane słońce nie są znakami dobrej odmiany losu, raczej poprzez kontrast 
swej urody -  stanowią drwinę z biedaka, który jest sam -  a przyroda ma wymiar makro. Jakiż 
mały jest człowiek zagubiony w lesie! W pięknie nie odnajdzie on ratunku; jego codzienne dozna
nia to zimno, głód, samotność. Podkreślają to epitety charakteryzujące las: ponury, milczący.

Zapadał zmierzch. Po śnieżycy, która szalała cały dzień, niebo nagle wypogodziło się i stało 
się czyste jak  szafir. Jedna jego połowa wspierała się o ciemniejszą stronę pszczyńskiego lasu, -  
druga -  nasycając się gasnącym blaskiem kończącego się dnia -  zanurzała się z wolna w topieli 
wieczornej mgły. N a noc zapowiadał się ostry mróz. Wyłaził już znienacka z krzaków tarniny 
na polach, spod zawianych śniegiem głogów przy drogach, z leśnych zarośli. [77]

W tego lasu urodzie jest coś obcego nawet w lecie, bo wtedy zginie w nim ukochany koń Burek, 
jedyna przyjazna Jordze istota i to wydarzenie położy się cieniem na pięknie czerwcowego dnia:

Las spał jeszcze. Głuszę przysłaniał jeszcze blady półmrok kończącej się nocy. Jeszcze nie 
dniało. Ale oto nagle od wschodu niebo obudziło się, poczęło szarzeć. Na jego błękitniejącym 
tle zaczęły się coraz bardziej zarysowywać czupryny sosen i świerków. Zieloną porębę, która 
szeroko rozpościerała się pod nim, powlekał powoli całun chłodnej mgły i zamieniał j ą  w białe 
jezioro. Z  niego to wynurzyć się miało niebawem kolisko wschodzącego słońca.

Tak, już ukazał się jego rąbek, ju ż  wypłynęła jego krągła rumiana gęba. Im wyżej spoglądało 
znad białego topieliska, tym było radośniejsze, bardziej uśmiechnięte. Po niedługim czasie, cały 
las kąpał się już w jego szczerozłotych promieniach Skądś nadleciał wiatr. Mgły zwolna rozpły
nęły się. Zapachniało miętą. [80-81]

Ten piękny, malarski i jakże sensualistyczny opis leśnej przestrzeni jest pełen barw, zapa
chów i jasności. Ów las istnieje jednak osobno -  obok człowieka, który właśnie w takiej sce
nerii dozna nieszczęścia, jakby dla podkreślenia, że jest z innego porządku świata.

Kolejnej zimy nieszczęśnik więc właśnie w lesie poszuka ostatecznego rozwiązania 
wszystkich swoich spraw, a on otoczy go zimną ciszą na zawsze. A będzie to czas wigilii, gdy 
skulony pod pniem grubej sosny człowiek zamarznie zasłuchany w tajemną mowę lasu [81], 
ponieważ i we śnie może on być oazą spokoju -  lub miejscem niebezpiecznym. Jednak zaw
sze i tak jest tu biedakowi lepiej niż wśród ludzi:

Tak rozmyślając o swoim nieudanym życiu, dotarł w kopnym śniegu do lasu. Las stał milczą
cy, ponury. Zewsząd sączyła się taka cisza, ze słychać było nawet dyskretny poszum fruwają
cych w ciemności iskierek śniegu. Leśny dworzec tonął w puszystej bieli.
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Jorga zatrzymał się na środku leśnej drogi i zadziwił krasą zimowego wieczoru. Zapragnął 
zostać tu, w  tej pełnej tajemniczych cieni scenerii. Zostać na zawsze. Choć zimno przenikało go 
na wskroś, choć doskwierał głód, było mu dobrze w lesie. Ze wstrętem odganiał myśli. Że musi 
wrócić do śmierdzącej, obrzydliwej stajni, w której nie ma już nawet Burka. [80]

W leśnym grzęzawisku utonie małe dziecko niecierpliwie oczekujące na ojca wciąż nie 
powracającego z wojennej tułaczki (Żyć nadzieją), a las będzie porażał swą grozą szukają
cych dziewczynki ludzi i obojętnie przyglądał się rozpaczy matki:

Ta noc była straszna. Zdawało się, iż całe piekło zmówiło się przeciw tym ludziom. Ciemna, 
choć oko wykol, dokuczliwie zimna, choć jeszcze sierpień. W koronach drzew huczał wiatr. Na 
las i zanurzonych w jego mroku ludzi lały się potoki gęstej ulewy. Znajome wszystkim w dzień 
zakątki pszczyńskiego lasu, w ponurej scenerii nocnej zdawały się być azylem potępieńców. 
Każdy krzak miotany wiatrem przywodził do wyobraźni postaci jakichś niezwykłych zjaw, każ
dy wystający z ziemi pniak lub wykrot budził grozę, dotyk każdej mokrej gałązki smagał desz
czem strachu. Ludziom ze wsi wydawało się, że w całym lesie czyhają na nich tajemnicze stwo
ry, gotowe w każdej chwili objąć swoimi lepkimi i niewidzialnymi mackami każdego, kto 
ośmielił się zanurzyć w przepastnych głębinach lasu. Ponura to była noc. [51]

Ten opis swym niesamowitym nastrojem zapowiada beznadzieję poszukiwań. Wszystkie słowa są 
tak nacechowane emocjonalnie aby potęgować lęk, budzić grozę. Kontrastuje on z wcześniejszymi 
opisami wdzięcznej i mądrej małej Hanusi. Gdy wszyscy ludzie stracą już całkowicie nadzieję, 
dziecka będzie jeszcze szukała zdesperowana matką biegająca jak oszalała po lesie:

Klucząc tak po leśnych bezdrożach, co sił w gardle rozpaczliwie wołała. Lecz dookoła zale
gała głucha cisza. Las stał ponury, milczący. Tylko skądś, z jego najdalszych trzewi wydoby
wało się szydercze wtórowanie echa i beznamiętny plusk ulewy. [55]

Ten las przypomina bardzo tamten zimowy z wcześniej charakteryzowanych opowieści; 
jest bytem obcym, odrębnym; istnieje ponad człowieczymi sprawami, pojawiają się nawet 
podobne epitety: las jest więc „ponury, milczący” nawet „szyderczy” choć zawsze piękny. Nie 
jest wszakże wrogi człowiekowi -  tylko jak już wspomniano -  obcy. Człowiek już nie potrafi żyć 
w lesie, choć z niego wyszedł. Zwierzęta wiedzą, jak spędzić zimę w lesie i nie błąkają się po 
ścieżkach. Może to cena, jaką człowiek płaci za oderwanie się od świata przyrody?

Ale to właśnie las -  rzecz ciekawa -  będzie stanowił opozycję dla świata kopalni. Tak wła
śnie jest w opowieści pt. Wczoraj, w której młody chłopak wychowany wśród kęp olszyn 
i skupisk starych dębów ciężką pracę na lędzińskiej kopalni znosi zaciskając zęby, w męce. 
Kopalnia to „ciemność”, „ciasnota”, „duchota” -  łąki i lasy to przestrzenie pełne jasności, 
barw -  to ratunek na kopalniany mrok:

Kończył się długi czerwcowy dzień. Słońce kryło się za pszczyński las. Opustoszałe łąki za
częły powoli zasnuwać się mgłą. Schodziła wieczorna cisza. Jeszcze tylko gdzieś kwilił ptaszek, 
jacyś spóźnieni kosiarze kładli pod olszyną ostatni pokos trawy. Potem uciszyło się zupełnie.

August rozłożył się wygodniej pod pniem dębu i czekał aż się ściemni jeszcze mocniej. Nad 
lasem niebo było jeszcze czerwone. Korony świerków i sosen nurzały się w ognistej topieli. 
A po przeciwnej stronie horyzontu, nad oświęcimskimi łęgami niebo zapadało się już w gęstą 
czerń nocy. Właśnie tam August zauważył na moment spadającą gwiazdę. Ale wystrzeliła nagle 
znad dalekich Beskidów, rysujących się niewyraźną kreską na południu, przecięła połać nieba 
na pół i utonęła gdzieś w wiślanej toni. [104]

Tu właśnie w młodym, brzozowym zagajniku górnik napotka zjawiskową dziewczynę -  
podobną do św. Barbary, która okaże się ostrzeżeniem przed katastrofą na nocnej zmianie, na 
którą miał pójść August.
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W pszczyńskich opowieściach ludowych „mieszka” bowiem wiele cudownych istot na zawsze 
związanych z lasem. Są więc „błaznujące światełka”, „świetle”, diabły, ,jaroszki”, skrzaty. Każde 
z nich pełni inną rolę i różne bywają okoliczności, w jakich człowiek może je napotkać.

Nad bezpieczeństwem wędrowców czuwały świetle -  dobre duszki nocne -  duże kule z za
rysem ludzkiej twarzy, ukazujące się w pobliżu krzyży oraz kapliczek polnych i leśnych. Po
magały chętnie dobrym ludziom -  w nocy w lesie nie wolno jednak było kląć -  wtedy nikt 
nie pomagał, nawet świetla.

Z lasów wybiegają drogi wiodące wszędzie i donikąd, straszą dukty wiodące pod lasem. 
W szczególnie niebezpiecznych miejscach stawiano więc krzyże i kapliczki, a w sytuacjach 
największego zagrożenia najpewniej wspierał znak krzyża. Zwłaszcza, że na rozstajach leśnych 
dróg, pod zwalonymi drzewami zbierały się diabły, będące uosobieniem zła. Każdy las miał ta
kie miejsca, w których można je napotkać. Opowieści ludowe lokalizująje dość dokładnie:

W każdy nowy czwartek (po nowiu księżyca) wszystkie diabły schodziły się do jednego miej
sca i wspólnie z czarownicami mieli urządzać tam hulanki. W naszej okolicy takim miejscem 
był bagnisty las między Bojszowami, a Świerczyńcem zwany Piekielcem [72]

czytamy w opowieści Diobfy6. To wydaje się charakteiystyczne -  wiara w diabły odstraszała 
od bagien i tym samym chroniła ludzi. Diabły siadały także pod grubymi starymi dębami 
i straszyły w starych opuszczonych leśniczówkach.

Były i jaroszki (elfy leśne, elfki, duszki, światełka leśne) -  dobre duchy lasu pomagające 
ludziom, a zwłaszcza zbłąkanym dzieciom wydostać się z gęstwy leśnej. Wsie pszczyńskie 
otoczone były głębokimi lasami i dla mieszkańców Swierczyńca, Kobióra, Międzyrzecza re
alne było zagrożenie zagubienia się w lesie -  stąd też powstała wiara w ducha lasu, który bę
dąc projekcję ludzkich lęków stawał się dobry lub zły.

Najczęściej był to mały ludzik, może krasnal, który z latarnią pełną światła wyprowadzał 
nocnego wędrowca z ciemności leśnych, czasem było to samo „prowadzące” światełko o niebie
skawym świetle, czasem Anioł Stróż przeprowadzający przez szczególnie niebezpieczne miej
sca, a czasem zły diablik, który płatał różne figle. [D 131]

Lasy polubiły też baśniowe skrzaty, które chowały się w opuszczonych dziuplach, w zbu
twiałych pniakach, wykrotach -  pomagały drwalom zbierać gałęzie, dzieciom grzyby i runo le
śne, zielarki prowadziły do uroczysk, ratowały zabłąkanych -  były wdzięczne za kawałek stra
wy -  ale wobec niedobrych osób były złośliwe. Hanka Krzymieniówna z Nowych Bojszów była 
wyśmienitą jagodziarką, bo odwdzięczał się jej malutki skrzat, któremu pomogła zawiązać but7 
(Jagodziarka). Skrzaty przypominają do złudzenia, nawet wyglądem popularne krasnoludki
i podobnie jak one budzą ludzką sympatię. Tylko bardzo zły człowiek mógłby je skrzywdzić.

* * *

Las -  odmieniany przez pory dnia, nocy i roku jest wyznacznikiem pejzażu ziemi pszczyń
skiej. Ukazywany jest głównie jako zbiorowość drzew i roślin, pojedyncze drzewa pojawiają 
się rzadko; natomiast poszycie przedstawiane bywa z precyzją botanicznego opisu. Las bywa 
opisywany także poprzez takie elementy jak poręba, polana, jeziorko czy młodnik. Najczę
ściej występującym motywem arboralnym jest świerk -  drzewo górskie i kojarzące się z gór

6 Cytaty pochodzące z książki: A. Ł y s k o ,  Duchy i duszki bojszowickie, Bojszowy 1993. Zostały oznaczone 
w nawiasie kwadratowym literą D oraz liczbą wskazującą numer strony.

71. S i k o r a ,  Przyroda i wyobraźnia..., s. 133.
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skim krajobrazem, stanowiące symbol nieustępliwości i entuzjazmu. Takie są też lasy 
pszczyńskie świerkowe i sosnowe, wyniosłe, odwieczne. Prawie równolegle ze świerkiem 
pojawia się sosna, w literaturze -  znak pejzażu ubogiego, nizinnego, a równocześnie drzewo 
„wyjątkowo silnie związane z poczuciem polskości i polskości, min z tego powodu, iż stano
wiła nieodłączny czynnik duchowego i materialnego życia ludu”8, poczciwe, swojskie drze
wo. Wtulony w jej gruby pień zamarznie biedny Jorga.

Z mniejszą częstotliwością pojawia się brzoza -  znak czystego życia, tak często występują
ca w liryce młodopolskiej jako symbol mocy, stałości i krzepkiej odporności, uosobienie ra
dości, nadziei, optymizmu i wiary w sens życia9. Brzoza była też drzewem popularnym 
w polskiej kulturze ludowej; ‘brzoza -  płaczka’ wywoływała nastrój melancholii, nostalgii, co 
miało swoje uzasadnienie kulturowe, bo brzozę chętnie sadzono na cmentarzach. Ona także była 
ważnym elementem stereotypu polskiego krajobrazu. Rzecz interesująca, że w pszczyńskich 
opowieściach ludowych występuje w znaczeniu pierwszym. Najwyraźniej w tekście pt. Pod 
ćwiklickim lasem, gdzie opisana została scena mająca miejsce w sobotę, 2 września 1939 ro
ku, gdy w lesie za gąszczem zasieków tkwiły przyczajone sylwetki polskich żołnierzy z 16 
pułku piechoty, do których pragnął dołączyć młody Franek Skarboń spod Rybnika. Ranny 
wspiera się o drzewo:

nad nim kikut ściętej brzozy. Dobrze jest mieć towarzysza na wojnie. Dobrze, jeśli jest nim na
wet drzewo. Sadowi się pod pniem. Znów jest gotowy do walki. Piach, który zamurował mu 
wzrok spłynął nagle z łzą. Przejrzał. Przez cienką szczelinkę powiek sączą się jasne strużki 
światła Widać las, mgła rzednie, a przez jej unoszące się w górę warstwy, przebijają pierwsze 
promienie wrześniowego słońca. [27]

Brzoza staje się towarzyszem walki -  nawet okaleczona jest oparciem dla polskiego żołnie
rza. Jakże to zgodne z symboliką polskiego września, zwłaszcza tego utrwalonego w poezji. 
To przecież ta sama „brzoza-płaczka”, co w wierszach Władysława Broniewskiego szumiała 
smutno na żołnierską dolą. W ten sposób opowieści pszczyńskich lasów wpisują się we 
wspólnotę polskiego losu. Z rzadka tylko pojawią się olszyny lub grupy dębów.

Wertykalny kształt drzewa pojmowano jako symboliczne dążenie człowieka do ideału, ma
rzenie o doskonałości, bywało ono biblijnym drzewem żywota -  ale też rozpaczy, smutku
i cierpienia. Z drzewa przecież zrobiono krzyż i ten symbol najwyższy też jest wpisany w je 
go istotę. Stojący w lesie na Chmielniku, w pobliżu jedlińskiej drogi, drewniany krzyż, spro
fanowany przez „Rusów” (Ukrzyżowany na Chmielniku) musi powrócić na swoje miejsce aby 
w domach bojszowickich zapanował spokój.

Ślady kultu drzew są bardzo dawne, obserwujemy je w Biblii; jest w nie wpisana idea 
wiecznego odradzania. Na drzewach przydrożnych, ale bywało i w głębi lasu, znajdowały się 
krzyże i kapliczki, często ustawione na rozstajnych drogach, przed wejściem w las -  czyniono 
przed nimi znak krzyża. Bardzo wyraźny ślad tych zachowań spotykamy w pszczyńskich 
opowieściach ludowych.

Drzewo nabierało cech sakralnych również dlatego, że

jest pionowe, że rośnie, że traci liście i na nowo je  odzyskuje, a więc regeneruje się („umiera”
i „zmartwychwstaje”) nieskończoną ilość razy, że posiada żywicę itd. Źródłem tych wszystkich 
uzasadnień jest prosta kontemplacja mistyczna drzewa jako formy i jako odmiany życia biolo
gicznego. Prawdziwej jednak wartości nabiera drzewo na skutek podporządkowania się pewne
mu prawzorowi, który niekoniecznie musi należeć do świata roślinnego. Drzewo staje się święte

8 Tamże.
9 Tamże, s. 108.
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na skutek swej mocy, tzn. dlatego, że objawia rzeczywistość pozaludzką, która ujawnia się 
człowiekowi określonym kształcie, przynosząc owoce i periodycznie się odnawiając10.

To w nim została symbolicznie zawarta „święta moc w porządku życia” 11. I dlatego pod 
drzewami biły cudowne źródła; dotknięcie ziemi, czy drzewa miało charakter dobroczynny -  
bo było dotknięciem samego źródła życia.

* * *

Mitologia pszczyńskiego lasu jest zgodna z symboliką kulturową w ogóle i dlatego ma wymiar 
uniwersalny -  a nie regionalny, mimo że pojawiają się realia geograficzne (nazwy rzeki, miejsco
wości, itp.). Mówi językiem symbolicznym minionych epok i jak one odsyła do czegoś nie
uchwytnego, wyższego. Las jest we wszystkich kulturach symbolem kluczowym. Jak napisał 
Manfred Lurker -  wybitny uczony, przewodniczący Instytutu Badań nad Symboliką w Salzburgu:

W naturze drzewa objawia się potęga życia. Pod sękatymi pniami, które przeżyły niejedno 
pokolenie, ludzie uświadamiali sobie krótkotrwałość własnego życia. W postaci owoców brali 
od drzewa siłę życiową, w liściach i kwiatach szukali lekarstwa na najrozmaitsze choroby, 
a tworzące dach gałęzie posłużyły im za wzór namiotu i domu. W kwitnieniu i owocowaniu, 
w  corocznym umieraniu i odradzaniu się przeczuwano działanie wyższej potęgi, która była dla 
człowieka nadzieją na przezwyciężenie śmierci12.

Ale potęga, moc i ogrom pszczyńskich lasów odchodzą powoli w przeszłość, gdyż i one jak 
cała przyroda podlegają niszczącej degradacji, jaką niesie ze sobą cywilizacja. Lecz w opo
wieściach ludowych wciąż szumią z jednakową siłą bowiem to one właśnie przechowują 
pamięć o pięknie nieprzebytej pszczyńskiej puszczy. Opowieść W stodole starego Brody za
czyna się właśnie od takiego wspomnienia:

Dziadek mi godali, że sto lot tymu lasy bojszowski noleżały do ksiązyńcia pszczyńskiego. To 
ponoś były piykne lasy13.

To wspomnienie, poparte autorytetem starego człowieka, szanowanego w rodzinie dziadka, 
właśnie poprzez osobę opowiadającą staje się wiarygodne.

Opowieści zawarły też ogromny ludowy lament nad umieraniem pszczyńskich lasów:

Roztoliczne drzewa, zdrowe, proste, pociągłe.. .Ptactwa tela śpiywającego, zwierzyny tela, jagód, 
grzybów, czystej wody w  leśnych stawach, ryb...Ludzie mieli las w wielkim powożaniu. Bo dzisioj 
ludzie to som brzydoki... Z naszych piyknych lasów porobili se śmietniska, zatruli wody, powietrze, 
wyciyni co lepsze drzewa. Patrzom i nic nie robiom, aby te piykne lasy ratować łod wymarcio.14

Jest więc w pszczyńskich opowieściach ludowych tak samo, jak w ślicznej fraszce Jana 
Sztaudyngera:

Wycięty las
szumi już tylko w  nas15.

10 M. E 1 i a d e, Traktat o historii religii, Warszawa 1993, s. 262.
11 Tamże, s. 263.
12 M. Lur k e r ,  Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994, s. 205.
13 A. L y s k o, Duchy i duszki bojszowskie. Opowieści ludowe z Górnego Śląska, Bojszowy 1992, s. 42.
14 Tamże, s. 139.
15 J. S z t a u d y n g e r ,  Wycięty las, w: Tenże, Piórka, Kraków 1999, s. 133.
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S u m m a r y

Mythology of Pszczyna Forest 
(On the basis o f the folk tales collected by Alojzy Łysko)

The forest is a key-symbol in all cultures. Then the mythology of the Pszczyna forest is in accordance with the 
coltural simbolism in generał and sińce that it is of not only local but also of the universal value, despite the geo- 
graphic realia that can be found there. The forest, changing with the times of night and day, seasons o f a year, is a 
determinant o f the Pszczyna area. It is not a decorative element in the folk tales, it is a place of very important evnts 
in human life, a witness of man’s work, fight, love, of his life and death. It stands for an independent, mysterious part 
of natural environment, that cannot be understood in fuli by a man.

Scientific studies show, however, the degradation of Pszczyna woods and claim taking it under a special protec- 
tion. The pollution comes mainly from GOP (Upper-Silesian Industrial Region) and, first o f all, demages trees, 
weakens them, increases their susceptibility to pests, hinder their growth. All these phenomena are reflected in lit
eraturę, particulary in the literature that is a natural aspect of a spiritual life of the people who live there. It is the rea- 
son why the forest in the folk tales still soughs like it always did, sińce it spreads the news about the old beauty and 
inpentrable jungle o f Pszczyna primeval forests.
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( S p r a w o z d a n i e  z k o n f e r e n c j i  n a u k o w e j )

W dniu 29 kwietnia 1999 r. w Katowicach odbyła się konferencja naukowa poświęcona 
dziejom książki i prasy śląskiej. Zorganizował ją  Zakład Historii Książki i Bibliotek Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

Referentów ze śląskich ośrodków badawczych oraz zebranych gości, w tym przedstawiciela 
władz miejskich, przywitała Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
prof. dr hab. Irena Socha, która przejęła przewodnictwo obrad sesji przedpołudniowej. Obo
wiązki przewodniczącego sesji popołudniowej wypełniał prof. dr hab. Joachim Glensk.

Wstępem do prowadzonych w czasie konferencji dyskusji był referat zatytułowany Wido
ku Iturowość regionu jako szczególna forma komunikacji, wygłoszony przez dr Dianę Pie- 
truch-Reizes. Autorka stwierdziła, że aby różne grupy etniczne, zachowując własną kulturę, 
mogły egzystować w obrębie jednego państwa, państwo to musi rozwijać nie tylko demokra
cję polityczną, ale także kulturową. Swoje rozważania Autorka przedstawiła w powiązaniu 
z wynikami badań prowadzonych przez współczesnego filozofa Paula Ricoeura. Jak wynika 
z referatu, z wielokulturowością powinno się również wiązać termin „człowiek marginalny” -  
należy identyfikować go z dwoma i więcej światami kultur, a na Śląsku -  ze światem kultury 
polskiej, niemieckiej i czeskiej.

Interesujący problem, stosując metodę bibliograficzną, przedstawiła dr hab. Elżbieta Gon
dek w referacie pod tytułem Adresaci książek wydanych na Śląsku pruskim w XIX  wieku 
(w świetle statystyki druków). We wnioskach Autorka podała, że statystycznymi adresatami 
polskiej książki byli początkowo czytelnicy mieszkający poza Śląskiem, natomiast książek 
wydanych w języku niemieckim -  przedstawiciele wykształconych warstw społecznych, jak 
na przykład nauczyciele, lekarze i kupcy. Dopiero około połowy XIX wieku śląskie oficyny 
w większym stopniu skierowały swój repertuar wydawniczy do odbiorców wywodzących się 
ze środowiska ludowego i były to przede wszystkim elementarne teksty religijne. Dla warstw 
bardziej wykształconych przeznaczano literaturę popularną i „wysoką”.

Niezwykle cenne informacje na temat książek dewocyjnych wydawanych na Śląsku na przeło
mie XIX/XX wieku przekazała prof. dr hab. Irena Socha (Modlitewniki dla dzieci i młodzieży na 
Śląsku do 1921 r.). Warto podkreślić, że modlitewnik był pozycją uniwersalną, łączył bowiem 
funkcje katechizmu, mszału, modlitewnika i śpiewnika, jak również kształtował właściwe 
wzory zachowań, czyli spełniał funkcję wychowawczą. Autorka wskazała, że tym, co wyróż
niało modlitewniki dla dzieci spośród innych książek dla nich przeznaczonych, był znacznie 
wyższy poziom opracowania edytorskiego. Zróżnicowane ceny modlitewników sprawiały, że 
były one dostępne dla wszystkich i na Śląsku pełniły także funkcję polskiej czytanki.

Z kolei problematykę dotyczącą prasy polskiej na Śląsku omówił prof. dr hab. Joachim 
Glensk w artykule zatytułowanym Nakład i kolportaż prasy polskiej na Śląsku w latach 
1789-1989. Jak wykazują dokumenty, gazety rozprowadzano zazwyczaj przy pomocy urzę
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dów pocztowych, agentur i ekspedycji samych wydawnictw, co oczywiście napotykało na 
wiele trudności. Bardzo rzadko natomiast wysyłano pisma wprost do czytelników. Zakończe
nie II wojny światowej i włączenie terenu Śląska do Polski, zdaniem prof. J. Glenska, tylko 
początkowo poprawiło sytuację, już w 1946 r. wprowadzono cenzurę prewencyjną która 
przetrwała do 11 kwietnia 1990 r. Najbardziej poczytnym pismem tego okresu była fawory
zowana przez władze „Trybuna Robotnicza”, ale wielu czytelników miał również cieszący się 
znacznie większą sympatią „Dziennik Zachodni”. Wśród magazynów ilustrowanych w ilości 
czytelników przodowała „Panorama”.

Do problematyki wydawniczej na Śląsku Cieszyńskim nawiązała dr Ewa Fonfara w arty
kule zatytułowanym Funkcje cieszyńskich organizacji i towarzystw w upowszechnianiu pro
dukcji wydawniczej na Śląsku Cieszyńskim w XIX  i X X  wieku (na przykładzie pierwszych taj
nych związków młodzieżowych i Czytelni Ludowej w pierwszej fazie procesu narodowo- 
twórczego). Głównym celem wspomnianych organizacji była nauka polskiego języka literac
kiego, z czym związane było organizowanie polskich księgozbiorów, stanowiących później 
zalążek Biblioteki Ludu Kraju Cieszyńskiego -  pierwszego publicznego księgozbioru pol
skiego na terenie Śląska Cieszyńskiego. W łatwiejszych warunkach, bo w oparciu o legalnie 
istniejące już ośrodki polskiego życia narodowego i kulturalnego, funkcjonowały takie 
związki, jak „Towarzystwo Narodowe” czy „Wzajemność”.

Mało znany temat urzędowej kontroli produkcji wydawniczej na początku XX wieku 
omówiła dr Krystyna Kossakowska-Jarosz (Książki pod urzędową kontrolą. Śląsk pruski na 
początku X X  wieku). Swoje rozważania Autorka oparła na Wykazie zakazanych polskich dru
ków [...]'. W system kontroli włączono jednak nie tylko sprzedawców książek, czytelników 
bibliotek ludowych (poprzez wpływanie na charakter gromadzonego przez nie księgozbioru), 
ale objęto nim również tych, którzy nie szukali kontaktów z książką. Służyły temu organizo
wane na wzór niemiecki zabawy młodzieżowe i ludowe.

Problematykę związaną z upowszechnianiem polskich treści politycznych w formie satyry 
w okresie powstań i plebiscytu przedstawiła prof dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Sa
tyra okresu powstań i plebiscytu na Śląsku). Odbiorcą tego typu agitacji był człowiek prosty, 
często nie znający literackiej polszczyzny, dlatego chętnie posługiwano się gwarą śląską. Nie 
bez znaczenia były również imiona nadawane postaciom, które toczyły dialog z czytelnikiem. 
Autorka referatu udowodniła, iż satyra mogła stać się elementem propagandy tylko dlatego, 
że związana była wyłącznie z aktualnymi wydarzeniami politycznymi.

Do historii chorzowskich oficyn drukarskich nawiązała prof dr hab. Danuta Sieradzka 
w referacie pod tytułem Kartki z  dziejów chorzowskiego drukarstwa (1869-1939). Na podstawie 
kwerendy akt archiwalnych i dostępnych książek adresowych Autorka zaliczyła Królewską Hutę 
(Chorzów) do grupy średniej wielkości ośrodków drukarskich2 i wskazała, że przed I wojną 
światową działało w mieście przynajmniej 10 drukarń (m.in.: Paula Gaertnerą, Richarda Gieblera), 
przy których często otwierano księgarnie. Przed wybuchem II wojny światowej funkcjonowało 
w Chorzowie 13 tego typu placówek. W okresie międzywojennym najbardziej liczyły się dwie 
drukarnie, a mianowicie: Leopolda Nowaka i związana z gazetą „Der Oberschlesische Kurier”.

Niezwykle ciekawe i mało znane fakty z dziejów upowszechniania książki i prasy mniej
szości niemieckiej zaprezentowała dr Maria Kalczyńska w referacie Wybrane instytucje wy
dawnicze i czytelnicze w upowszechnianiu książki i prasy mniejszości niemieckiej na Śląsku

1 Wykaz zakazanych polskich druków ukazujących się nieregularnie uznanych za podburzające, polskich pieśni 
i obrazowych przedstawień od roku 1850 do współczesności, wydanie 6 na nowo zestawione i wydane przez Wydział 
Polityczny Prezydium Policji w Poznaniu, Poznań 1911.

2 Odmiennego zdania jest K. Kossakowska-Jarosz, która uważa, że miasto stało się prężnym ośrodkiem poligra
ficznym dopiero po drugiej wojnie światowej.
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po roku 1990. W Polsce wydaje się kilkanaście tytułów periodyków w języku niemieckim, 
głównie na Śląsku, ale według Autorki, liczba publikacji tego typu może się powiększać 
w miarę wzrostu znajomości języka niemieckiego wśród członków mniejszości niemieckiej. 
Najlepiej w publikacje niemieckie zaopatrzona jest sieć bibliotek organizacji charytatywnej 
CARITAS, a jedną z większych państwowych bibliotek niemieckojęzycznych jest „Biblioteka 
Austriacka i Niemiecka” w Opolu. Przegląd regionalnej produkcji wydawniczej pozwolił 
Autorce stwierdzić, że Śląsk ponownie staje się terenem dwujęzycznym i wielokulturowym.

O tym, jak dalece twórczość Adama Mickiewicz oddziaływała na śląskie piśmiennictwo, 
mówił dr Jacek Lyszczyna (Echa lektur Mickiewiczowskich w twórczości pisarzy śląskich XIX  
wieku). Rozważania rozpoczął Autor od omówienia dorobku piśmienniczego Józefa Lompy
i ks. Antoniego Stabika. Analiza ich dokonań pozwoliła Autorowi na wyciągnięcie wniosku, 
że twórczość polskiego wieszcza narodowego nie była dla tych pisarzy źródłem większych 
inspiracji. Z kolei następne pokolenie, reprezentowane przez Norberta Bonczyka i Konstante
go Damrota, Autor uznał nie za epigonów, ale za spóźnionych romantyków.

Postać Zdzisława Hierowskiego, popularyzatora literatury czeskiej i słowackiej, stała się 
tematem komunikatu przedstawionego przez mgr Krystynę Tałuć (Zdzisław Hierowski -  po
pularyzator literatury czeskiej i słowackiej w Polsce). Śląski krytyk literacki zasłużył na to 
miano nie tylko pracą przekładową ale także publicystyczną pisząc m.in. o różnych przeja
wach życia kulturalnego naszych południowych sąsiadów.

Mało znany materiał, na podstawie analizy około 2 500 listów korespondencji skierowanej 
do Ludwika Brożka, przedstawiła mgr Jadwiga Miękina-Pindur (Zaołziańskie przyjaźnie Lu
dwika Brożka). Kontakty cenionego powszechnie znawcy śląskiej kultury dotyczyły różnych 
spraw i choć obejmowały ludzi o rozmaitych opcjach politycznych czy wyznianiowych, zaw
sze towarzyszyła im rzetelność informacji i tolerancja dla odmiennych poglądów. Autorka 
podkreśliła, że liczne kontakty L. Brożka miały charakter osobisty, obecnie wielu z jego 
przyjaciół już nie żyje, a zachowane listy to zaledwie garstka obfitej niegdyś korespondencji.

Obrady sesji zamknął referat pod tytułem Mutacja bielsko-żywiecka „ Gościa Niedzielne
go". (Wobec wielokulturowości regionu), wygłoszony przez mgr Joannę Jurgałę-Jureczkę, 
która podkreśliła fakt, że redakcja pisma od samego początku zdawała sobie sprawę z różno
rodności regionu, jaki stworzono powołując do istnienia w 1992 r. diecezję bielsko-żywiecką. 
Nie dziwi zatem to, że jednym z celów omawianego periodyku jest podkreślanie cech wspól
nych i łagodzenie antagonizmów.

Wygłoszone na konferencji referaty zostały opublikowane w pracy zbiorowej pod tytułem 
Obieg książki i prasy na Śląsku a wielokulturowość regionu pod redakcją prof. dr hab. Kry
styny Heskiej-Kwaśnie wicz.

S u m r a a r y
The circulation of Books and the Press in Silesia and Multiculture of the Region 

(A Raport on Scientific Conference)

Silesia belongs to the regions which, among others, are somehow forced to subsist among many national cultures 
in relation to their being situated on the border. This multiculture has always been manifested in variety o f literary 
production. It was addressed not only to the representatives o f different social levels, but also o f different cultures: 
Polish, German and Czech. Today the situation looks the same. The development o f national consciousciousness of 
e. g. the German national minoryty induce its members to support the literary production in the German language 
which more and more often frnds its permanent recievers. However, the harmonious co-operation of different ethnic 
groups is possible only in terms of developed not only the political democracy, but democracy of culture as well.
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Lattermann A. 85, 86 
Lauban Anna 10 
Lebiedzik Józef 69, 70 
Lehr-Spławiński Teodor 41 
Lenartowicz Teofil 52
Leopold I, z dynastii Habsburgów, cesarz 25
Lesiuk Wiesław 101
Leszczyński Józef 25
Leszczyński Mikołaj 26
Ligęza Józef 53, 62, 63
Ligoń Jan 76, 79
Ligoń Juliusz 45, 55
Lóhn Antoni A. 78, 79
Lompa Józef 30-38, 76, 79, 91
Londzin Józef 72-79
Ludyga-Laskowska 106
Ludyga-Laskowski 106
Lurker Manfred 128
Luther Martin 15
Lutman Roman 103
Lutosławski Wincenty 97
Łysko Alojzy 121-129

Łabędzki Hieronim 61 
Łacna Zofia 26 
Łatka Walenty 26 
Łopatkowa Maria 109 
Łysek Jan 70

M aciąg Włodzimierz 89 
Maciej II, król węgierski 20 
Magdeburger Joachim 22 
Magnusson D. 112 
Malczewski Antoni 94 
Maleczyński Karol 25 
Malherbe 15
Malicki Jan 14, 26, 31, 37, 62 
Małobędzka Małgorzata 121 
Mannack E. 13 
Marciszewski Jakub 26 
Marcjanik Małgorzata 40 
Marino Marini Giambattista 15 
Markiewicz Henryk 14, 30, 48 
Marvell 15
Matthisson Friedrich 32, 33, 34 
Maykowski Stanisław 70, 86 
Mazanowa Danuta 89 
McDowell Josh 109 
Melideus Jonasz 10 
Mencel Anna 18 
Mendykowa Aleksandra 31
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Menestrier Claude-Franęois 11 
Mężyński Andrzej 72 
Miarka Karol 45, 55, 76, 79, 91 
Michalewska Maria Teresa 26 
Michałowska Teresa 11, 12, 16 
Michejda Franciszek 81 
Michejda Jan 74 
Michelangelo Buonarroti 15 
Miciński Tadeusz 66
Mickiewicz Adam 67, 68-69, 77, 94, 97, 132
Miedziński Ziemowit 72
Mieroszewski Jan Krzysztof 26
Miękina-Pindur Jadwiga 81
Mikołaj z Kuzy 19
Miller Scott A. 112
Milton John 15
Miluska Jolanta 111
Mitera-Dobrowolska Mieczysława 95
Mitosek Zofia 95
Montaigne Michel Eyquem de 15
Morcinek Gustaw 82-84, 86
Morciniec Dorota 12
Morciniec Norbert 12
Morstinowa Zofia Starowieyska zob. Starowieyska- 

Morstinowa Zofia 
Morsztyn Jan Andrzej 14 
Moskal Jerzy 108 
Moszyński Kazimierz 121 
Mroczek Tomasz 26 
Musiol Ludwik 24-26, 27 
Mylphort Henricus 10

Naborowski Daniel 14
Nachtman Urszula Smoczyńska zob. Smoczyńska- 

Nachtman Urszula 
Nalepiński Tadeusz 70 
Naruszewicz Adam 31, 33 
Nawrat M. 28
Nawrocki Witold 39, 41, 42, 80, 108
Newton Izaak 18
Niedbalska Magdalena 105
Niemcewicz Jan Ursyn 31
Niemojewski Andrzej 64
Nietzsche Fryderyk 66, 71
Nikodem Jerzy pseud. Anhelli Skiwicz 64-71
Nowaczyński Adolf 81, 84, 93, 96
Nowak Leopold 131

Ochanowski Mikołaj 11 
Ogrodziński Wincenty 37, 39, 41, 45, 64 
Opitz Martin 17,18 
Opolski Mateusz 78 
Ortega y Gasset Jose 9, 10 
Orzechowski K. 24 
Orzechowski Stanisław 31 
Orzeszkowa Eliza 94

Overdick W. 112 
Owen John 13

Paderewski Ignacy 105
Pałaszewska Mirosława 84, 86
Pasek Jan Chryzostom 45
Pawłowiczowa Maria 73, 77, 81, 82, 88, 93, 95
Pawłowiczówna Weronika 73, 75
Pazurewicz Paweł 27
Petrarca Francesco 18
Pietruch-Reizes Diana 130
Pietrzyk Włodzimierz 89
Pinder Wilhelm 10
Pindur Jadwiga Miękina zob. Miękina-Pindur Jadwiga
Piwiński Leon 81-84, 93
Platon 16, 18
Platt Dobrosława 16
PlautusTitus 13
Pol Wincenty 58, 59, 82
Poliogonius Paulus 10
Popiołek Franciszek 24, 73, 75
Pound Ezra 9
Prejs Marek 16
Prokopiuk Janusz 16
Promnic Jan Erdman 24, 28
Przedpełski Wiktor 105
Przetacznik-Gierowska Maria 112, 114-116
Przybyszewski Stanisław 64
Puzynina Jadwiga 93

Quevedo y Villegas Francisco de 15

Racine Jean 15 
Rakowski Jan 27 
Reczek Stefan 25 
Reger Tadeusz 74, 76
Reizes Diana Pietruch zob. Pietruch-Reizes Diana
Revius 15
Ricoeur Paul 130
Ręgorowicz 103
Ripa Cesare 11
Rogoszówna Zofia 118
Rokicka Niedbalska Antonina 102
Romanowski Andrzej 48
Ronsard Pierre 18
Rosner Edmund 81
Rospond Stanisław 25, 26, 29
Rotrou Jean de 15
Rott Dariusz 23
Rubens Peter Paul 10
Rudolf 11, cesarz 9, 18, 20
Rudolphi Caroline 36
Rusnok A. 75
Rypson Piotr 11
Rzepka Wojciech Ryszard 41
Rzewuski Henryk 82
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Sagittarius Thomas 10 
Salomon Stanisław 26 
Sarbiewski Kazimierz 14, 16 
Sarkander Jan bł. 73, 75, 79 
Samowska-Temeriusz Elżbieta 16 
Scaliger Joseph Juste 9 
Scaliger Jules Cesar 9 
Schanze Helmut 11
Schayer Bożena Sołtys zob. Sołtys-Schayerowa 

Bożena
Schayer Karol 99, 100, 102-107 
Schiller Friedrich 34,47 
Schipp Karol 79 
Schletter Zygmunt 31 
Schmid Fridericus 10 
Schmidt Sieghfried J. 14 
Schopenhauer Artur 66 
Schone Albrecht 12 
Schulz-Behrend George 17 
Secundus Georgius F. 10 
Seneka 15, 18
Sęp-Szarzyński Mikołaj 31, 35, 36
Shakespeare William 15
Sienkiewicz Henryk 45, 77, 82, 95
Sikora Ireneusz 121, 126
Silesius loannes Langus 16
Simon Wojciech 52
Siudut Andrzej 25
Skarga Piotr 31, 56
Skiwski Józef E. 81, 93
Skromny (pseud.) zob. Chłapowski Józef
Skubalanka Teresa 13
Skwarczyńska Stefania 81, 89, 96
Skiwicz Anhelli (pseudo.) zob. Nikodem Jerzy
Sławiński Janusz 55
Słonka Małgorzata 72, 73
Słowacki Juliusz 64, 65, 82, 94
SługockaL. 101
Smoczyńska-Nachtman Urszula 120 
Smollar J. 112 
Smolorz Michał 72, 73, 75 
Smółka Agata 82, 93 
Socha Irena 80, 81, 113, 120, 130 
Sołowijowa Halina zob. Wojciechowska-Sołowijowa 

Halina 
Sołtys Joachim 97-107 
Sołtys Bogdan 97-98 
Sołtys Helena 97-101 
Sołtys Janusz 97 
Sołtys Miłosz 97-98, 103 
Sołtys-Schayerowa Bożena 97-107 
Sombsdorf Tomasz 22 
Sośnierz Joanna 26
Spławiński Teodor Lehr zob. Lehr-Spławiński 

Teodor 
Sponde 15
Stabik Antoni 30, 31, 36-38, 132

Staff Leopold 66
Stalmach Paweł 73, 76-79
Stange Henryk 18
Stankiewicz Witold 73
Starorypińska Elżbieta 113
Starowieyska-Morstinowa Zofia 81, 83, 93, 96
Stępień Marian 13
Stojanowska A. 29
Strzałkowska Zofia 98
Sukiennicka Wanda 9
Swiderius Andrzej 27
Syrokomla Władysław (własc. Ludwik Kondratowicz) 82
Szafrańska Amelia 81, 86, 87
Szafrański Franciszek 27
Szaliński Tadeusz 99
Szarota Tomasz 92
Szarzyński Mikołaj Sęp zob. Sęp-Szarzyński Mikołaj
Szatkowski Zygmunt 80, 81
Szczurek Kazimierz 72, 73, 74
Szczygut Weronika 75
Szecówka D. 80
Szekspir William zob. Shakespeare William
Sztaudynger Jan 128
Szuba Andrzej 9
Szymiczek Franciszek 72
Szyperski Stefan 52

Slaski Jan 16 
Śmiech Witold 41 
Sniegoń Franciszek 79 
Śreniowski Stanisław 25

Tałuć Krystyna 132 
Targ Alojzy 72 
Tasso Torąuatto 15 
Tatarkiewicz Władysław 11 
Temeriusz Elżbieta Sarnowska zob. Sarnowska- 

-Temeriusz Elżbieta 
Theophile 15 
Tomanek Rudolf 74, 75
Topór z pszczyńskich lasów (pseud.) zob. Kupiec Jan
Trembecki Stanisław 31
Treszel Marian 3 1
Trzynadlowski Jan 10
Turska Halina 41
Turzon Aleksy 24
Tuwim Julian 116
Tyszkowa Maria 110, 113

Urbańczyk Stanisław 13, 41

Vasoli Cesare 18 
Vasta Ross 112 
Velazquez Diego 9 
Vergilius Maro Publius 21 
Vondel Joost van den 10, 15 
Voss Johann Gerhard 10
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W acław, św. 9
Wagner O. 9
Wajs Andrzej 10
Waksmund Ryszrd 109, 116
Walczyna Jadwiga 110
Wantuła Andrzej 85
Wamke Frank J. 15
Webster John 15
Weintraub Wiktor 14
Wergiliusz zob. Vergilius
Westonia Elżbieta Joanna 10, 18
Wichura-Zajdel Edward 72, 73
Wilczek Stanisław 31, 108
Wilson Ryszard 108
Wilson Zofia 108
Władysław Łokietek 20
Wojciechowska-Sołowijowa Halina 102, 105
Wojtak Maria 40, 42
Wólfflin Heinrich 15
Wolińska Olga 28
Woronicz Jan Paweł 31
Woźniakowski Krzysztof 113
Wujek Jakub 31, 56
Wycisek Jan 97
Wyderka Bogusław 26

Wyka Kazimierz 10, 81, 83, 92, 93, 96 
Wyrzykowski Stanisław 70 
Wyspiański Stanisław 41, 64, 65

Youniss J. 112

Zabłocki Stefan 16, 17 
Zając Jan 26
Zkrzewska Janina 105, 106 
Zan Tomasz 68
Zapolya Janos Zsigmont zob. Jan Zapolya, król 

węgierski 
Zaremba Jan 86 
Zieliński Henryk 82 
Zieliński Władysław 101 
Zielonka Zbigniew 81, 86, 90, 96 
Ziemska Maria 108, 110 
Zimorowic Józef Bartłomiej 31, 33, 65 
Zygmunt III Waza, król polski 20

Zabczyc Jan 11 
Żebrowska Maria 116 
Żeromski Stefan 82, 83, 93 
Żmihorska C. 118 
Żurakowski Bogusław 112, 120
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