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Wstęp

Śląsk Cieszyński, tak jak Górny Śląsk, był terenem, który najwcześniej 
utracił polityczną i państwową łączność z Polską (XIV w.), a z upływem wie
ków także więź kulturalną. Stanowił on region, w którym współżyły w dziejach 
trzy grupy etniczno-językowe: Czesi, Niemcy i Polacy. W układzie tym główną 
rolę odgrywali Niemcy. Dopiero rozwój narodowościowych dążeń w Europie 
w okresie Wiosny Ludów przyczynił się do zaktywizowania polskiego życia 
kulturalnego. Dzięki tej aktywności zachowano na Śląsku Cieszyńskim ojczys
ty język i polską tradycję, które sprzyjały umacnianiu etniczno-językowej 
odrębności polskiej ludności oraz kształtowaniu narodowej świadomości przez 
akceptację kultury ogólnonarodowej.

Zarysowane tendencje wymusiły w drugiej połowie XIX w. bardziej libe
ralną politykę państwa austro-węgierskiego wobec narodowości zamieszkują
cych jego obszar. Na Śląsku Cieszyńskim powstały wówczas korzystniejsze wa
runki dla rozwoju polskiego życia kulturalnego niż na Górnym Śląsku, będą
cym w tym czasie pod panowaniem pruskim. Na Ziemi Cieszyńskiej licznie za
częto powoływać instytucje kulturalno-oświatowe, rozwijało się polskie szkol
nictwo oraz prasa w języku polskim. Prywatne biblioteki tworzyli nie tylko 
przedstawiciele inteligencji, lecz również narodowo uświadomiona ludność 
wiejska. Księgozbiory te stanowiły dokumentację kulturowego dziedzictwa 
okresu niewoli narodowej. Tradycja gromadzenia książek nie zanikła po 
1920 r., kiedy Śląsk Cieszyński wrócił do Polski.

Zamierzeniem moim było zbadanie polskich księgozbiorów domowych 
- zatem stanowiących własność osób prywatnych, przechowywanych w ich 
mieszkaniach i służących przede wszystkim posiadaczom1 - tworzonych w pol

1 Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. [Red. K. Głombiowski i in.J. 
Wrocław 1976, s. 58. Niektóre księgozbiory mogą zostać sprzedane lub przekazane instytucjom,
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skiej części Śląska Cieszyńskiego w XX w. Omówione biblioteki należą do 
księgozbiorów historycznych. Pojęcie to obejmuje „każdy zamknięty zbiór od 
kilku książek do wielotysięcznych kolekcji [...]. Za kolekgę zamkniętą można 
uważać każdy zbiór, którego gromadzenie zostało definitywnie ukończone czy 
to wiele wieków temu, czy współcześnie - jednak pod warunkiem, że 
właściciele bądź sprawcy albo zakończyli działalność, albo przerwali ją 
w jakimś punkcie bez zamiaru kontynuacji w dotychczasowym kształcie”* 1 2.

Aby zrealizować cele rozprawy, należało przeprowadzić bibliologiczne 
analizy bibliotek domowych. W badaniach takich umownie można wyróżnić 
warstwę „wewnętrzną” i warstwę „zewnętrzną”. „Do problematyki wewnętrz
nej należy zbadanie przedmiotu samego w sobie - jego struktury, wewnętrz
nych powiązań i uwarunkowań, zależności, prawidłowości i dynamiki prze
mian. W tym przypadku są to szeroko pojęte problemy gromadzenia, 
opracowania, udostępniania i wykorzystywania zbiorów historycznych, a tak
że wszechstronna analiza poszczególnych obiektów. [...] Problematykę zewnęt
rzną stanowią towarzyszące powstawaniu, funkcjonowaniu i zamieraniu księ
gozbiorów uwarunkowania polityczno-społeczne, ekonomiczne, artystyczne, 
intelektualne, ideowe itp. oraz ich odbicia w zawartości zbiorów”3. Ze względu 
na fragmentaryczność danych odnoszących się do niektórych kolekcji, nie 
wszystkie z tych elementów udało się zbadać.

Zbieractwo książek potraktowano zatem jako jeden ze składników kul
tury4. Pozwoliło to na próbę odkrycia przyczyn powstawania księgozbiorów 
prywatnych oraz na ukazanie ich funkcjonowania i rozwoju w określonych 
warunkach społeczno-politycznych i kulturowych. Równie istotne było ujaw
nienie funkcji bibliotek domowych przez analizę powiązań pomiędzy wykorzy
staniem zbiorów a ich strukturą. Takie spojrzenie na problem badawczy może 
przyczynić się do ustalenia profilu tematycznego kolekqi, jak również - jeśli 
badaniom podda się reprezentatywną liczbę księgozbiorów - do sformułowa
nia w przyszłości syntetycznych wniosków na temat znaczenia bibliotek w da
nej kulturze. Do głównego tematu rozprawy włączono zagadnienia pozwa
lające nakreślić problematykę tworzenia księgozbiorów prywatnych do 
XX w., ówczesnych warunków historycznych i kulturalnych, w których one 
powstawały. Proces tworzenia polskich bibliotek domowych na Śląsku Cie

tak jak część biblioteki Franciszka Zahradnika. Terminy: „biblioteka domowa”, „biblioteka 
prywatna” i „księgozbiór prywatny”, przyjmuje się za pojęcia o tej samej konotacji i dlatego używa 
się ich zamiennie.

1 B. Bieńkowska: Kilka uwag i propozycji w sprawie badań księgozbiorów historycznych.
„Studia o Książce” 1986, T. 16, s. 3.

3 Tamże, s. 6-7.
4 Niektóre problemy badawcze wiążą się z analizą semiotyczną. B.Kamińska-Czubała: 

Analiza semiotyczną w badaniach nad księgozbiorami historycznymi. W: Z problemów metodologii 
i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Red. M. Kocójowa. [Kraków 1990], 
s. 109-122.
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szyńskim ukazano jako jeden z przejawów kultury książki w regionie. Dążono 
raczej do zarysu syntetycznego, wydobywającego podobieństwa i różnice 
bibliofilskich i bibliotekarskich postaw i zachowań właścicieli, niż do charak
terystyki indywidualnych i swoistych cech wyodrębnionych kolekcji. Bardziej 
do ujęcia socjologiczno-historycznego niż do opisu księgozbiorów jako histo
rycznych fenomenów.

Brak pełnej dokumentacji dotyczącej zbiorów często nie pozwolił na 
dokładne określenie wielkości bibliotek, dlatego - omawiając niektóre kolekcje 
- wskazano jedynie przybliżony ich stan ilościowy. Wahał się on od blisko 500 
woluminów, które zebrał Jan Wojnar, do około 30 000 tomów zgromadzo
nych przez Ludwika Brożka. Jednak „każdy historyczny zbiór książek, choćby 
nawet składał się z banalnych wydawnictw i nie stanowił wybitnej całości 
z jakiegokolwiek punktu widzenia (np. przez wzgląd na właściciela, losy, 
miejsce czy czas powstania), może być mimo swej przeciętności a czasem 
właśnie dzięki niej - ważnym składnikiem ogólnego pejzażu kulturalnego, 
brakującym fragmentem źródeł zbiorowych. Jako ślad potrzeb i możliwości 
swych właścicieli zawsze zasługuje na wnikliwą uwagę”5.

Księgozbiory domowe nie zawsze są zbiorami bibliofilskimi, gdyż mogą 
stanowić podręczną bibliotekę służącą pomocą w nauce, pracy i codziennym 
życiu. „Kultura książki to nie tylko przyjemność jej posiadania, ale także 
umiejętność codziennego jej wykorzystania i dostosowania własnej biblioteki 
do potrzeb, zamiłowań i konieczności zawodowych. [Kolekcje domowe - H.L.] 
powinny służyć i rozrywce, i pracy i [...]- co najważniejsze - powinny składać 
się z książek istotnie żywych, tzn. czytanych i wykorzystywanych”6. Badane 
księgozbiory prywatne rozpatrywano właśnie pod kątem ich używania, nie 
omawiano ich bibliofilskiego charakteru.

Uwzględniając spośród różnych podziałów bibliotek ten, który wyodrębnia 
księgozbiory użytkowe i kolekqonerskie - przy czym jako kryterium róż
nicujące je określa się zasady gromadzenia - należy stwierdzić, że biblioteki 
użytkowe powstają dzięki nabywaniu książek uznanych za potrzebne, a więc 
takie, które kupuje się zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściciele zbiorów 
kolekqonerskich dążą zaś do uzyskania względnej kompletności, nabywając 
wydawnictwa jednorodne formalnie lub przedmiotowo7. Tworzone zbiory 
często jednocześnie spełniają obie omówione funkcje. Biblioteki użytkowe 
mogą mieć egzemplarze o charakterze kolekq*i - np. komplety serii wydaw
niczych lub książki na wybrany temat, zbierane bez ambicji zgromadzenia 
wszystkich pozycji - a niektóre kolekqe właściciele mogą użytkować inten

’ B. Bieńkowska: Kilka uwag..., s. 3-4.
6 C. Kwiecień: Od papirusu do bibliobusu. Książka o książce. Katowice 1960, s. 225.
7 R. Cybulski: Książka współczesna: wydawcy - rynek - odbiorcy. Warszawa 1986, 

s. 262-263.
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sywnie, zwłaszcza kiedy równocześnie stanowią one warsztat pracy naukowo- 
-badawczej lub literackiej. Dlatego podziały te nie zawsze są wyraziste 
i możliwe do uchwycenia8. Zbadane biblioteki domowe najczęściej spełniały 
funkcję księgozbiorów użytkowych, tworzonych jako pomoc w działalności 
zawodowej lub naukowo-badawczej właścicieli. Jednocześnie można było 
wyodrębnić wśród istniejących zbiorów zespoły książek będące wyrazem 
szczególnych zainteresowań ich posiadaczy. Tak na przykład w kolekcji Jana 
Brody, stanowiącej warsztat pracy badacza śląskich dziejów i nauczyciela, 
znajdowały się wydawnictwa ludowe Edwarda Feitzingera, zbierane ze wzglę
dów emocjonalnych. Posiadacz tych druków nie dążył do ich kompletności, co 
zadecydowałoby o uznaniu biblioteki za księgozbiór kolekcjonerski.

Tematyczna struktura stworzonych bibliotek wskazała na związki między 
kryteriami decydującymi o włączeniu tomów do zbiorów a wykorzystaniem 
tych dzieł w zawodowej i pozazawodowej aktywności. Silesiana należały do 
pozycji, które miały istotny udział niemal w każdym z zespołów. Dopiero 
zainteresowania ich właścicieli czasem wpływały na zawężenie ich tematyki do 
szczególnych druków (np. książki o spółdzielczości u Józefa Pilcha, co jednak 
nie przeszkadzało mu gromadzić druków o charakterze konfesyjnym).

Z braku odpowiednich danych nie można wskazać ilościowego udziału 
poszczególnych rodzajów książek we wszystkich bibliotekach domowych. 
Mimo to, dla zasygnalizowania problemu, warto podać zespoły druków, które 
najczęściej znajdowały się w księgozbiorach prywatnych. Literatura piękna 
wraz z książkami z pogranicza literatury faktu, głównie pamiętnikami, mieściła 
się we wszystkich domach. Z kierunkiem wykształcenia i wykonywanym 
zawodem wiązało się posiadanie fachowych książek, które liczebnie były 
porównywalne z wydawnictwami gromadzonymi w rezultacie pozazawodo- 
wych zainteresowań właścicieli. Biblioteki spełniały również funkcje księgo
zbioru podręcznego, gromadząc encyklopedie, słowniki i informatory9.

Gdy chodzi o konsumpcję książki, można wyróżnić zbiory, o których 
gromadzeniu decyduje zainteresowanie ich formalnymi cechami i ukształ
towaniem wydawniczym. Są to bibliofilskie druki, w których treść naj
częściej jest pretekstem dla artystycznej kompozycji typograficznej. Jako drugą 
kategorię podaje się książki stanowiące warsztat pracy naukowej lub literackiej 
albo zbiór lektur właściciela10. Te ostatnie przyczyny decydowały głównie 
o strukturze tworzonych zbiorów. Przykładem bibliofilskich zainteresowań 
piękną książką był księgozbiór Heleny Karpińskiej, która jako introligator 
sama dbała o zewnętrzną formę publikacji, zawsze dostosowaną do treści 
dzieła.

8 Tamże, s. 263.
* Tamże.

i» Tamże, s. 265-266.
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W różnorodnych tematycznie bibliotekach domowych znalazły odbicie 
warunki polityczne, w jakich gromadzono książki na Śląsku Cieszyńskim. 
Etnicznie zróżnicowany region, w którym współżyło w ciągu wieków kilka 
grup kulturowych, wpłynął na włączenie do zbiorów książek nie tylko pol
skich, ale również czeskich i niemieckich. Językowy charakter kolekcji określiła 
struktura produkcji wydawniczej miejscowych zakładów typograficznych.

Na rozwój polskiego życia społecznego na Śląsku Cieszyńskim we wszyst
kich prawie dziedzinach oddziaływało już przed I wojną światową śląskie 
nauczycielstwo11. Ze względu na rolę ich zawodu i warunki polityczno-kultu- 
ralne należałoby w przyszłości opracować zbiory pedagogów zarówno istnie
jące po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego, jak i powstające na Zaolziu. 
Badaniami nie objęto też niemieckich, czeskich i żydowskich bibliotek prywat
nych - szczególnie intensywnie powstawały one do 1939 r. - których proces 
tworzenia wynikał z charakterystycznych cech terenu pogranicza, czyli regio
nu, w którym ścierają się kultury różnych grup etniczno-językowych.

Zasięg chronologiczny rozprawy ograniczono do XX w. Wiele z ist
niejących wówczas księgozbiorów sięgało jednak swoimi początkami XIX w. 
(a nawet okresów wcześniejszych) i wyrastało z koncepcji opracowywanych 
w okresie niewoli narodowej. Toteż do tematyki pracy włączono zagadnienie 
ówcześnie tworzonych bibliotek. Z kolei zakresem terytorialnym rozprawy 
objęto polską część Śląska Cieszyńskiego.

Przytoczone w przypisach piśmiennictwo na temat prywatnych bibliotek na 
Śląsku Cieszyńskim - choć stosunkowo bogate - wskazuje jednak, że temat ten 
w pełni nie został dotąd rozpoznany. W odniesieniu do współczesnych kolekcji 
mamy do czynienia głównie z biograficznymi materiałami, w których biblio- 
logiczna analiza nie stanowiła zasadniczego celu badawczego. Przeważają 
prace omawiające okoliczności powstawania zbiorów, ich funkcjonowania 
- studia te wiążą się zatem z „zewnętrzną warstwą” zagadnienia - nie 
podejmują natomiast analizy zawartości bibliotek.

Podstawowym źródłem do badań księgozbiorów są źródła bezpośrednie, 
czyli zachowane biblioteki lub ich fragmenty oraz spisy dzieł12, które - będąc 
źródłem do badań - jednocześnie są przedmiotem analiz. Ten materiał 
badawczy nie został dotąd w pełni wykorzystany, dlatego też z autopsji 
zanalizowano osiągalne XX-wieczne kolekcje. Należały one do Edwarda 
Paździory (Dzięgielów), Józefa Pilcha (Ustroń), Szatkowskich (Górki Wielkie) 
i Jana Wojnara (Górki Wielkie) i nadal znajdują się one w domach swych 
pierwszych właścicieli. Zbadano także fragmenty kolekcji będących niegdyś 

11 L. Brożek: Udział szkoły w kulturze regionu. W: Księga pamiątkowa wydana z okazji 
50-lecia Męskiego Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego im. Pawła Stalmacha 
w Cieszynie. [Red. J. Broda i in.J. Cieszyn 1959, s. 115.

12 B. Bieńkowska: Kilka uwag..., s. 8.
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własnością Gustawa Morcinka (jest to część przechowywana obecnie w sko
czowskim muzeum) i Franciszka Zahradnika (zespół znajdujący się w cieszyń
skiej bibliotece Macierzy Ziemi Cieszyńskiej). W Książnicy Cieszyńskiej 
w Cieszynie zanalizowano zgromadzoną tam część zbioru Tadeusza Regera, 
a w bibliotece Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersy
tetu Śląskiego w Katowicach - fragment kolekcji Ludwika Brożka. Ze względu 
na rozproszenie księgozbioru Jana Brody (tylko nieliczne druki nadal posiada 
on w swoim domu) analizę przeprowadzono na podstawie ksiąg inwen
tarzowych sporządzonych przez bibliofila. Wykorzystując spis książek, zbada
no także bibliotekę Wincentego Zająca, którego zbiór jest przechowywany 
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Informacje o innych kolekcjach 
prywatnych - np. Heleny Karpińskiej (Cieszyn), Władysława Kukucza (Gum
na koło Cieszyna), Józefa Londzina (Cieszyn), Karola Szczurka (Kostkowice) 
- zarejestrowano dzięki wywiadom lub literaturze przedmiotu.

Zaznaczyć jednak trzeba, że prowadzenie badań nad księgozbiorami 
prywatnymi nie jest łatwe z kilku powodów. Informacji o bibliotekach 
domowych, szczególnie prowincjonalnych, nigdzie się nie rejestruje, toteż 
często po śmierci właściciela jego kolekcja ulega rozproszeniu, a po kilku 
latach bywa już za późno na prowadzenie badań. Stąd też bez sporządzenia 
odpowiedniej dokumentacji zbiorów i zarejestrowania faktu ich istnienia nie 
będzie można w przyszłości zbudować pełnej syntezy dziejów kultury. Wielo
krotnie sami kolekcjonerzy — nieufnie traktujący osoby korzystające ze 
zbiorów - opieszale pokazują swoje skarby. W wypadku współczesnych 
kolekqi domowych zazwyczaj nie można ich scharakteryzować na podstawie 
inwentarzy lub innych spisów dzieł - choć to istotna kategoria źródeł, 
wskazująca faktyczny stan zbiorów - ponieważ takie wykazy sporządzano 
sporadycznie. Dotarto zatem do różnych dokumentów dotąd niewykorzys
tanych. Odszukano korespondencję służącą odtworzeniu przynajmniej frag
mentów niektórych zbiorów, zgromadzono zestawienia książek (nawet cząst
kowe) - mają one zasadnicze znaczenie w przybliżeniu zawartości kolekcji, 
a niejednokrotnie stanowią jedyny zachowany dokument poświadczający fakt 
istnienia biblioteki - oraz zanalizowano informacje z pamiętników i wspo
mnień (przede wszystkim nieopublikowanych), w których autorzy opisali m.in. 
przyczyny swoich pasji kolekcjonerskich, ich zasięg, a często wskazali zawar
tość swoich księgozbiorów. Te relacje mają jednak często zbyt osobisty 
charakter, stąd też nie zawsze chętnie są udostępniane.

Zgromadzony materiał faktograficzny, mimo że niekompletny (luki doty
czą zwłaszcza danych statystycznych oraz faktów informujących o dokład
nej zawartości niektórych kolekqi), pozwolił scharakteryzować dwudziesto
wieczne biblioteki domowe. Treść rozprawy zreferowano w czterech roz
działach. Omówiono w nich zagadnienie powstawania księgozbiorów, prob
lematykę rozwoju polskiej świadomości narodowej w XIX w. i na początku 
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XX w. oraz wpływ sytuacji politycznej na tworzenie ośrodków polskiego życia 
kulturalnego, w tym polskich bibliotek prywatnych. Przedstawiono pod
stawowe kwestie związane z funkq'onowaniem tych kolekcji w XX w.: 
począwszy od gromadzenia zbiorów i stanu ich opracowania, przez ich 
charakterystykę pod względem wielkości, zasięgu chronologicznego i analizy 
językowej, skończywszy na opisie zakresu tematycznego zbiorów oraz sposobu 
ich wykorzystania, wskazującego funkqę biblioteki. Ta część dysertacji stano
wi syntetyczne ujęcie czynników określających charakter księgozbiorów domo
wych oraz wpływających na ich rozwój. Szczegółowym badaniom bibliologicz- 
nym poddano dwa księgozbiory prywatne: J. Brody i J. Pilcha. Tekst rozprawy 
uzupełnia aneks z tabelami wskazującymi wielkość zbiorów ich bibliotek.





Rozdział I

Zarys rozwoju bibliotek prywatnych 
na tle kultury książki na Śląsku Cieszyńskim

Powstawanie kolekcji domowych w czasie niewoli narodowej

Śląsk Cieszyński jako region należy do tych obszarów kulturalnych, 
w których książki gromadzili przedstawiciele wszystkich warstw społecznych 
(a także różnych wyznań), choć największe biblioteki znajdowały się na 
dworach książęcych i szlacheckich. Przedstawiciele tych wyższych warstw 
społecznych pełnili także funkcję mecenasów kultury, a ich zbiory często 
dawały początek wielkim kolekcjom, ofiarowywanym później społeczeństwu 
do publicznego użytkowania.

Pierwsze księgozbiory prywatne, o charakterze głównie konfesyjnym, mieli 
katoliccy księża. Po ich śmierci książki, co najmniej od XIII w., najczęściej 
przekazywano do cieszyńskiego kościoła parafialnego, który wraz ze stworzo
ną kolekcją spłonął w pożarze Cieszyna w 1789 r.1 Do końca XV w. biblioteki 
domowe tworzono jednak sporadycznie, choć na pewno w wielu domach 
znajdowały się najczęściej druki i manuskrypty religijne.

Najstarsza dworska biblioteka - jak można przypuszczać z relacji z po
dróży Tomasza Ujazdowskiego - znajdowała się na zamku Piastów2. Trudno 
jednak ustalić, jakiego rodzaju był to zbiór, ponieważ znane są tylko trzy 
pozycje z tej kolekcji. Miniaturowy iluminowany rękopiśmienny modlitewnik 
z XV w. stanowił, według tradyq’i, własność Elżbiety Lukrecji (1598-1653), 

1 M. Pawłowiczów a: Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 
1740-1920. Katowice 1986, s. 73.

2 L. Brożek: Cieszyńskie biblioteki. „Kalendarz Śląski” [Katowice] 1969, s. 152.
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ostatniej piastowskiej księżnej Cieszyna, a przechowywany był na dworze 
prawdopodobnie już w okresie wcześniejszym3. W jednym z druków, oprawio
nym w pergaminowe okładziny i zaopatrzonym herbami cieszyńskich książąt, 
zapisano starodawną pieśń rycerską4 5. Z kolei wydaną w 1605 r. u Szymona 
Kempiniego w Krakowie, w tłumaczeniu sławnego lekarza, książkę Polityki 
Aristotelesowej [...]s zadedykował księciu cieszyńskiemu Adamowi Wacławowi 
(1574-1617), swojemu paqentowi, krakowski lekarz i translator dzieł Arysto
telesa Sebastian Petrycy6.

Co najmniej od XVI w. gromadzono książki oraz tworzono archiwum na 
zamku w Grodźcu. Pierwsze udokumentowane źródło odnotowujące ten fakt 
- sporządzony po śmierci Joachima Marklowskiego z Żebraczy (właściciela 
zamku) inwentarz majątku - datowane jest jednak dopiero na 1663 r. W spisie 
wymieniono m.in. łacińskie księgi historyczne oraz trzy druki religijne. Z kolei 
w archiwum mieściły się dokumenty różnorodnych umów, sporów, kontrak
tów kupna, sprzedaży oraz korespondencja7.

Warunki sprzyjające gromadzeniu książek nastąpiły w XVI i XVII w. wraz 
z dotarciem na Śląsk Cieszyński ruchu reformacyjnego i jego intensywnym 
rozwojem. Nowe idee szybko znalazły zwolenników, zwłaszcza wśród zniem
czonej grupy mieszczan i szlachty, jak również chłopów, którzy przyjmowali 
religię w myśl zasady „czyja władza, tego religia”8. W zestawie lektur miejsce 
dzieł starożytnych autorów zajęły druki religijne. Biblia stała się podstawową 
pozycją tłumaczoną na języki narodowe9 oraz nabywaną i czytaną przez 
przedstawicieli wszystkich warstw społecznych, szczególnie przez protestan
tów. Opanowaniu umiejętności czytania sprzyjało bowiem wydanie w XVI w. 
dwóch dokumentów: Wacława Adama Porządek kościelny, który uzupełniła 
kilkanaście lat później o Porządek szkolny jego małżonka Katarzyna Sydonia. 
Treść tych pism świadczyła o dostrzeganiu konieczności kształcenia członków 
wszystkich grup społecznych.

O przywiązywaniu wielkiej wagi do wykształcenia świadczyło także spo
rządzanie umów przez wdowy posiadające małoletnie dzieci, których przyszli 

3 A. Rusnok: W poszukiwaniu źródeł. W: Duchowe źródła kultury cieszyńskiej. Katalog 
wystawy. [Red. K. Szelong, M. Szelong]. Cieszyn 2001, s. 17.

4 L. Brożek: Cieszyńskie biblioteki..., s. 152.
5 S. Petrycy: Polityki Aristotelesowey to iest rządu Rzeczypospolitey z dokladem ksiąg 

ośmioro [...]. Kraków, Druk. S. Kempiniego 1605 (K. Estreicher: Bibliografia polska. Cz. 3. 
T. 1. Kraków 1891, s. 214-215).

6 L. Brożek: Cieszyńskie biblioteki..., s. 152-153.
7 W. Gojniczek, A. Staszków: Biblioteka zamkowa w Grodźcu. Zarys dziejów i zawar

tość. „Pamiętnik Cieszyński” 1996, T. 11, s. 26-27.
’ F. Popiołek: Dzieje Śląska Austriackiego. Cieszyn 1913, s. 97.
9 J. Mandziuk: Śląskie duchowieństwo diecezjalne a książka protestancka w XVI i XVII 

wieku. „Roczniki Biblioteczne” 1992, z. 1-2, s. 140. Autor omówił protestancką literaturę i jej 
obecność w bibliotekach parafialnych i księgozbiorach księży.
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ojczymowie byli zobowiązani do posyłania chłopców do szkoły przed rozpo
częciem nauki rzemiosła. Z kolei Małgorzata Mierkowa, cieszyńska miesz
czanka, w testamencie z 1582 r. wyraziła życzenie, aby dzieci po jej śmierci 
posyłano do szkoły10. Te sprzyjające edukacji okoliczności również przy
czyniły się do powstawania księgozbiorów domowych, szczególnie wśród 
rodzin protestanckich, zarówno w miastach, jak i na wsiach11. Tak na 
przykład z końca XVI w. pochodziła „skrzynia ksiąg czysto zapieczęto
wanych należąca do Melchiora Tymanera, cieszyńskiego tkacza”12, a mu
zyczna biblioteczka - mieszcząca różne rodzaje nut, czasem uzupełnionych 
tekstami, czyli spełniających zarazem funkcję śpiewnika - była własnością 
nieznanego z imienia kantora cieszyńskiego zboru ewangelickiego13. Kasper 
Frelich (zm. w 1596 r.), bogaty pisarz cieszyński, z pochodzenia mieszczanin, 
po studiach zagranicznych nobilitowany do stanu szlacheckiego, dysponował 
bliżej nieznanym zespołem druków14. Kolekcji takich musiało być więcej, 
skoro już w XVI w. w Cieszynie funkcjonował warsztat introligatorski15. 
Ponieważ szesnastowieczny Cieszyn był miastem ewangelickim16, można 
przypuszczać, że ówcześni znaczniejsi cieszynianie powiększali swoje zbiory 
w znacznej mierze o druki protestanckie, wśród których znajdowały się 
polonika.

Pierwsze zmiany o charakterze konfesyjnym, ale mające także wpływ na 
sytuaqę polityczną, spowodowały nie tylko stopniowe rozluźnienie kultural
nych więzi łączących śląską ziemię z Polską (na co wpłynęło zwalczanie się 
dwóch kościołów, z których luterański pozostawał pod wpływem niemiec
kim17), ale doprowadziły również do podziału wyznaniowego na Śląsku oraz 
do stałego zmniejszania się liczby młodzieży, tak licznie studiującej w Akade
mii Krakowskiej jeszcze do połowy XVI w. Zła sytuacja finansowa cieszyńskiej 
szlachty oraz brak inspiracji ze strony cieszyńskiego dworu książęcego nie 

10 B. Poloczkowa: Życie codzienne w Cieszynie w okresie Odrodzenia. „Zaranie Śląskie” 
1967, nr 4, s. 795, 797.

11 K..D. Kadłubiec: Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej. Czeski Cieszyn 1987, 
s. 43.

12 Informację o księgozbiorze umieszczono w inwentarzu z 1576 r. B. P o 1 o c z k o w a: Życie 
codzienne w Cieszynie..., s. 796.

13 Taż: Materiały archiwalne o ośrodku protestanckim w Cieszynie w latach 1585-1644. 
„Pamiętnik Cieszyński" 1992, T. 5, s. 79. Powszechną formą zapisu pieśni w XVI w. były zestawy 
nut z załączonymi tekstami. Tamże, s. 83, przypis 8.

14 Tamże, s. 84, przypis 24; K. Szel ong: Podróże edukacyjne szlachty cieszyńskiej (do końca 
XVII w.). Motywy, kierunki, konsekwencje. W: Książka - biblioteka - szkoła w kulturze Śląska 
Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej. Cieszyn 4-5 listopada 1999. Red. J. Spyra. 
Cieszyn 2001, s. 67-69.

13 B. Poloczkowa: Życie codzienne w Cieszynie..., s. 796.
18 Tamże, s. 794.
17 A. Mendyk owa: Dzieje książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1991, s. 53.
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sprzyjały częstym wyjazdom na zagraniczne uczelnie. Nie było również, aż do 
1673 r., żadnej szkoły średniej, wpływającej na rozwój kulturalny regionu. 
Sporadyczne zatem podróże edukacyjne do pierwszej połowy XVI w. szlachta 
podejmowała na ogół - poza Czelami z Czechowic, dążącymi do zrobienia 
w przyszłości kariery dworskiej - z myślą o osiągnięciu wysokich godności 
kościelnych18.

W drugiej połowie XVI w. bardziej charakterystycznym zjawiskiem stały 
się podróże edukacyjne, których celem było zdobycie uniwersyteckiego wy
kształcenia będącego drogą do awansu. Wyjazdy do uczelni protestanckich 
były popularne w pierwszej połowie XVII w. Szczególną pozycję zyskały 
wówczas szkoły niderlandzkie w Lejdzie i Franekerze, stanowiące cywilizacyj
ne centrum Europy. Ich wybór świadczył o zmianie motywu peregrynacji: cele 
praktyczne zastąpiono chęcią zdobycia wiedzy, poznania świata oraz nowych 
nurtów ideowych i religijnych. O rzeczywistym dążeniu do gruntownego 
pogłębienia wiedzy świadczy fakt, iż - mimo przewagi ludności ewangelickiej 
w Księstwie Cieszyńskim - wielu szlachciców wybierało uczelnie kalwińskie, co 
na pewno nie spotykało się z przychylnością współwyznawców, a świadczyło 
o przemyślanym wyborze szkoły. W drugiej połowie XVII w. peregrynacjom 
edukacyjnym ponownie przyświecały cele pragmatyczne: wykształcenie ułat
wiało uzyskanie godności państwowych i kościelnych, czyli miało zapewnić 
źródło utrzymania. Mimo posiadanych kwalifikacji peregrynanci - poza 
nielicznymi wyjątkami, m.in. Czelami - nie piastowali wysokich urzędów, nie 
odegrali też ważnej roli politycznej. Protestanckie wyznanie większości wy
kształconych szlachciców, szczególnie w drugiej połowie XVII w. (czyli 
w czasie kontrreformacji), nie ułatwiało takiej kariery, a i sami zainteresowani 
do niej nie dążyli. Byli zazwyczaj członkami majętnych rodów i bardziej 
angażowali się na rzecz własnej społeczności wyznaniowej, udzielając schronie
nia wypędzonym pastorom, jak również uczestnicząc w rozwoju kulturalnym. 
Ten udział wyrażał się m.in. w gromadzeniu książek, a nawet w mecenacie 
literackim19.

Jednym z pierwszych peregrynantów z pierwszej połowy XVII w. o szero
kich zainteresowaniach literackich był cieszyński szlachcic Jerzy Sobek 
z Komie (zm. w 1649). Sporządzony w 1657 r. inwentarz obejmował m.in. 
wykaz ponad 570 dzieł z jego kolekqi, należącej do największych śląskich 
zbiorów dworskich. Umieszczenie w bibliotece podstawowych pozyqi ówczes
nej literatury świeckiej i religijnej dowodzi doskonałej orientaqi właściciela 
księgozbioru w najnowszych prądach literackich, teologicznych i filozoficz

1B I. Panic: Wybrane zagadnienia z sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej księstwa cieszyń
skiego na przełomie XVI i XVII w. „Pamiętnik Cieszyński” 1992, T. 5, s. 7-9; K. Szelong: 
Podróże edukacyjne szlachty cieszyńskiej..., s. 63-66, 112.

19 K. Szelong: Podróże edukacyjne szlachty cieszyńskiej..., s. 110-115.
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nych, zgromadzenie zaś druków luterańskich, kalwińskich oraz katolickich20, 
świadczy o zbieraniu i - jak można przypuszczać - czytaniu książek bez 
względu na ich konfesyjny charakter.

Rodzin szlacheckich o humanistycznych upodobaniach, wyrażających się 
m.in. w potrzebie gromadzenia książek, było więcej. Od XVII w. datuje 
się księgozbiory pozostawione przez Skrbeńskich: Franciszka Albrechta 
(XVII w.) - na swoim dworze w Petnkovech (Śląsk Opawski) zebrał 
biblioteczkę mieszczącą 67 dzieł; Jana Zygmunta (1656-1706) - miał na 
dworze w Porębie 54 druki religijne oraz 29 paczek nieoprawnych książek 
francuskich, a także Jerzego Mikołaja (zm. w 1688). Z kolei członkowie rodu 
Cyganów ze Słupska, władający Frysztatem i Dobrosławicami, wokół tego 
drugiego dworu skupili krąg kulturalny, a wzorem Kochcickich zapewniali 
swoim gościom dostęp do bogatej biblioteki. W jednym z zachowanych dzieł 
z siedemnastowiecznego księgozbioru umieszczono superekslibris Jana Jerzego 
Cygana (zm. 1611), będący najprawdopodobniej jedynym takim znakiem 
własnościowym ze Śląska Cieszyńskiego. Nawet jeśli wykonano go jednora
zowo - być może w czasie peregrynacji edukacyjnych - jego posiadanie 
świadczy o wysublimowanej kulturze czytelniczej właściciela, który podzielał 
zainteresowania przyszłego teścia, Andrzeja Kochcickiego seniora, w podobny 
sposób ozdabiającego swój księgozbiór. Na podstawie podpisu „Ex Biblio- 
theca Julii Adamii Wilimowsky” na jednej z książek wydanej w 1616 r. można 
przypuszczać, że także Juliusz Adam Skoczowski (16617-przed 1722) mógł 
dysponować większą liczbą druków21.

Jednocześnie jednak niektóre szlacheckie rody nie dysponowały okazałymi 
kolekcjami. Marklowscy z Hermanie, majętni ludzie żyjący w XVII w., mieli 
niewielki zbiorek złożony zaledwie z kilku łacińskich druków historycznych 
oraz trzech książek religijnych22. Należy przypuszczać, że rodzin takich było 
więcej.

Charakterystyczne dla Śląska Cieszyńskiego zjawisko transpozycji reli
gijnej wpłynęło na kształtowanie się mieszanej struktury wyznaniowej. Okres 
korzystnych zmian dla ewangelików przerwały tak naprawdę dopiero śmierć 
Elżbiety Lukrecji (1653) i przejście Księstwa Cieszyńskiego pod rządy habsbur
skie. Oznaczało to wprowadzenie regionu w krąg kultury i wiary kato
lickiej, ponieważ jedność wyznaniowa służyła umocnieniu wielonarodowej 
monarchii.

20 Niektóre z książek zgromadzonych przez J. Sobka znajdują się obecnie w zbiorach 
Biblioteki im. Tschammera w Cieszynie. K. Szelong przygotowuje edycję inwentarza J. Sobka. 
Tamże, s. 77-78, przypis nr 55, 56.

21 Tamże, s. 84-93, 101-102.
22 [L. Brożek] L.B.: Z dziejów książki na Śląsku Cieszyńskim. „Głos Ludu” 1955, 

nr 123, s. 4.
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Tak prowadzona polityka sprawiła, że aż do początków XVIII w. 
w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się duchowni ewangeliccy. Niejedno
krotnie zmuszani do wyjazdu z ziemi cieszyńskiej, najczęściej zostawiali swoje 
biblioteki na miejscu23. Jedna z takich opuszczonych kolekcji, w której książki 
zdobiono ekslibrisami, należała do Jerzego Trzanowskiego (1592-1637). Nie 
wiadomo dokładnie, w jaki sposób i kiedy jeden z jego druków - niemiecka 
postylla autorstwa Egida Hunna (Magdeburg 1600) - dotarł do zbioru 
któregoś z ewangelickich szlachciców, skąd z kolei przekazano go do obecnej 
Biblioteki im. Tschammera24. W bibliotece tej znajdują się zespoły książek 
o bardzo różnej proweniencji - m.in. część księgozbioru i rękopiśmienne 
kazania Jana Pragenusa (1604—1665) z Polskiej Ostrawy (Zaolzie)25. Są tam 
także fragmenty zbiorów cieszyńskich pastorów wypędzonych z Cieszyna za 
pietyzm: Jana Muthmana (1685-1747) i Samuela Ludwika Zasadiusa 
(1695-1756)26. Księstwo Cieszyńskie musiał opuścić również Jerzy Sarganek 
(1702-1743) z Dolnej Suchej (Zaolzie), który w 1728 r. powrócił do Cieszyna 
z zagranicznych uczelni, przywożąc ze sobą bogatą bibliotekę, zajętą przez 
cieszyńskich jezuitów, poszukujących w niej zakazanych książek. Po licznych 
zabiegach udało się jednak J. Sargankowi książki odzyskać27. W podobny 
sposób obchodzono się zapewne ze zbiorami innych protestanckich księży 
przybywających na Śląsk Cieszyński, co znacznie ograniczało nabywanie 
i recepcję druków niekatolickich.

Księgozbiory prywatne powstawały także poza Cieszynem. Zygmunt 
Frölich (zm. 1720), bielski prawnik, przekazał swoją kolekcję mieszkańcom 
Bielska. Nie zachował się wprawdzie katalog książek należących do niego, 
ale wiadomo, że zbiór miał charakter prawniczy28. Rodzinne zaś powiązania 
z J. Muthmanem29 pośrednio świadczą o posiadaniu przez bielskiego adwo
kata jakiegoś zbioru religijnych poloników. Mieszkańcy Bielska w okresie 
kontrreformacji w znacznej mierze pozostali ewangelikami, stąd można 

23 Liczne druki z tych kolekcji znajdują się obecnie w Bibliotece im. Tschammera, o czym 
świadczą proweniencje zamieszczone w książkach.

24 [J. Wantuła] J.W.: Wizerunek Jerzego Trzanowskiego. „Kalendarz Ewangelicki” 1931, 
s. 122-125.

25 M. Pawłowiczowa: Książka polska..., s. 78.
26 J. Broda: Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki 

Śląskiej” 1969, nr 1/4, s. 84.
21 J. Wantuła: Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku 

Cieszyńskim. Kraków 1956, s. 143.
211 W. Ć wiertni a: Biblioteki publiczne w Bielsku w latach 1720-1939. „Roczniki Bibliotecz

ne” 1968, z. 1-4, s. 107-112. O bibliotece Z. Frölicha zob. też: K. Hoinkes: Eine Bielitzer 
öffentliche Bibliothek von 1720. Posen 1936.

29 Siostra J. Muthmana i żona Z. Frölicha były siostrami. W. Ć wiertnia: Biblioteki 
publiczne w Bielsku..., s. 107.
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przypuszczać, że - podobnie jak cieszynianie - mieli przynajmniej druki 
protestanckie, a wśród nich Biblie, kancjonały, postylle.

Wybuchające w XVIII w. chłopskie bunty i panujące trudności gospodar
cze (będące także skutkami wojen prusko-austriackich, w wyniku których 
większa część Śląska przypadła Prusom, a przy Austrii pozostał Śląsk 
Cieszyński), a w wypadku szlachty protestanckiej także przejście Adama 
Wacława na katolicyzm, przyczyniły się do zubożenia licznych rodzin szla
checkich. Zmuszeni do sprzedaży majątków, przedstawiciele tych wyższych 
warstw przenosili się do miasta.

Zabezpieczeniem dworskich bibliotek, znajdujących się w szlacheckich 
majątkach przechodzących na własność Komory Cieszyńskiej, zajmował się 
Jerzy Fryderyk Bludowski (1655-1730), przedstawiciel śląskiej szlachty pro
testanckiej o polskich tradycjach30. Liczący kilkadziesiąt tomów księgozbiór 
J. Bludowskiego po jego śmierci stał się własnością zięcia, Adolfa Bogumiła 
Schmelinga, szlachcica pochodzącego z Pomorza, oraz córki Marii Luizy. 
Około 1750 r. biblioteki szlachciców przekazano do cieszyńskiego kościoła 
ewangelickiego, z czasem stały się one zalążkiem przyszłej książnicy zboro
wej31. Jej fundator - Bogumił Rudolf Tschammer (1711-1787) - był synem 
szlacheckiego rodu, którego dobra wykupiła Komora Cieszyńska, a on sam 
osiadł w Cieszynie i pracował jako adwokat oraz wieloletni kasjer miejscowego 
zboru. W 1787 r. ofiarował zborowi swój księgozbiór, obejmujący 500 dzieł, 
głównie z dziedziny prawa, historii i polityki (stanowi on właściwy trzon 
księgozbioru), jak również przekazał dotację służącą dalszemu pomnażaniu 
kolekcji, nazwanej na cześć ofiarodawcy Biblioteką im. Tschammera32. Od 
1802 r. napis o tej treści umieszczano również na innych woluminach 
darowanych zborowi.

W okresie międzywojennym w bibliotece znajdowało się ponad 8000 
pozyqi. W najliczniejszym wówczas zespole literatury o treści teologiczno- 
-wyznaniowej (2600 pozycji), gromadzącym m.in. 73 edycje Biblii (pochodziły 
z lat 1482-1750), przeważały wydawnictwa ewangelickie, ale nie brakowało 
również mniej licznych druków katolickich. Inne zbiory obejmowały historię 
kościoła (478 tomów), łacińskie dzieła teologiczno-religijne (380), syntezy 
filozofii (360), opracowania prawa (500), tomy z zakresu historii powszechnej 
(635), słowniki i encyklopedie (112), piśmiennictwo polityczno-społeczne (250). 

30 M. Pawłowiczowa: Księgozbiory prywatne na Śląsku Cieszyńskim lalach 1740-1920. 
„Roczniki Biblioteczne" 1988, z. 1, s. 211.

31 K. Szelong: Podróże edukacyjne szlachty cieszyńskiej..., s. 100; G. Ciompa-Wucka: 
Biblioteka im. Tschammera Cieszynie. W: Cieszyńskie księgozbiory historyczne. Materiały 
z sesji naukowej. Cieszyn, 18-20 listopada 1991. [Red. H. Łaskarzewska]. Warszawa 1993, 
s. 23-24.

32 M. Pawłowiczowa: Książka polska..., s. 77.
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Były także wydawnictwa z dziedziny gospodarczej, przyrodniczej, technicznej, 
medycznej. Heraldyka i wojskowość składały się z 52 tomów, z geografii 
zgromadzono 90 pozycji, a z medycyny 8233. W bibliotece znalazły się 
także fragmenty kolekqi należących niegdyś m.in. do Frangsteinów ze 
Skoczowa, Goczałkowskich ze Stonawy, Góreckich z Górek, Jaworza i Stona- 
wy, jak również do Karwińskich z Błędowic i Górek, oraz innych rodzin 
szlacheckich34 *.

W książkach, których najwcześniejsze wydania sięgają początku XVII w., 
oprawnych w deskę i skórę albo pergamin, umieszczono liczne zapiski 
świadczące o lekturze dzid. Ich właścicielami i czytelnikami byli miejscowi 
i pozaśląscy szlachcice, księża, studenci, mieszczanie, lekarze oraz nauczyciele. 
Najstarsze pozycje to przeważnie wydawnictwa niemieckie i łacińskie, 
a w mniejszym stopniu to publikaqe angielskie, czeskie, francuskie i włoskie. 
W Bibliotece im. Tschammera nie odnaleziono wielu poloników protestanc
kich (2%), ponieważ szlachta w czasie rekatolizacji Śląska w XVII w. - chcąc 
uniknąć prześladowań - wyrzucała ewangelickie druki, stanowiące w większo
ści polskie książki, którymi zaopiekowali się śląscy chłopi33. Do lektury 
polskich druków zachęcał swoich parafian także m.in. J. Muthman, który 
- rozdając takie książki - przyczynił się do upowszechnienia narodowego 
piśmiennictwa36. Wiele z tych tomów nie dochowało się do współczesnych 
czasów, ulegając w ciągu wieków „zaczytaniu”. Umiejętność czytania stawała 
się bowiem coraz bardziej powszechna i sprzyjała gromadzeniu książek, choć 
na pewno nie tworzono pokaźnych zbiorów, szczególnie wśród biedniejszych 
warstw społecznych.

W czasie kontrreformacji ludność wyznania protestanckiego pozbawiono 
możliwości uczestniczenia w niedzielnych nabożeństwach. Toteż powszechnie 
zbierano się w domach, czytano religijne druki, pogłębiając wiarę, co z kolei 
sprzyjało poszanowaniu książki wśród ludności wiejskiej. Domowe nabożeń
stwa przyczyniły się do gromadzenia w bibliotekach Biblii (jako podstawowej 
lektury w czasie tych modlitw), kancjonałów i postylli, której głośna lektura 

33 J. Wantuła: Biblioteka Zboru Ewangelickiego w Cieszynie. „Zaranie Śląskie” 1936, z. 2, 
s. 134-135.

34 J. B r o d a: Rodowód i zawartość Biblioteki Zborowej im. Tschammera w Cieszynie. „Zwrot” 
1970, nr 4, s. 19. Brak właściwie opracowanego katalogu ze wskazaniem proweniencji utrudnia 
ustalenie, jakie dokładnie zbiory tworzą dziś Bibliotekę im. Tschammera i w jakim stopniu jest to 
księgozbiór polski.

33 J. Wantuła: Książki i ludzie..., s. 90. Obecnie niemożliwe jest przeprowadzenie 
dokładnych analiz szlacheckich księgozbiorów i podanie bliższych informacji o strukturze tych 
kolekcji, ponieważ nie zachowały się inwentarze i inne spisy książek, które gromadziła cieszyńska 
szlachta. Liczne fragmenty zbiorów scalono bez wskazania nazwisk właścicieli i wielkości ich 
kolekcji, jak miało to miejsce w wypadku Biblioteki im. Tschammera, a to utrudnia prowadzenie 
badań.

36 Tamże, s. 141.
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zastępowała kazanie37. Takie też druki (niezbędne dla dopełnienia obowiąz
ków wyznawców tej wiary) przejmowali chłopi, gdy - jak wspomniano 
- powracająca do wyznania katolickiego szlachta pozbywała się luterańskich 
książek, wśród których znajdowały się polonika.

Można zatem przyjąć, że w drugiej połowie XVIII w. nie było domu bez 
jakiejś polskiej książki religijnej, przekazywanej jako cenny dar z pokolenia na 
pokolenie i przechowywanej w specjalnej skrzyni na ubrania, zwanej „tróhłą”. 
Najpierw były to druki ewangelickie, później katolickie38. W tak powstających 
protestanckich biblioteczkach gromadzono m.in. dzieła Jana Muthmana: 
Książeczka o Jezusie, Wierność Bogu i Cesarzowi czasu powietrza morowego 
należąca, Odnowienie chrztu przymierza świętego, i Samuela Zasadiusa: Muzy
ka anielska oraz przełożony przez niego na język polski Rajski ogródeczek 
Jana Arndta. Druki te przyczyniły się do rozszerzenia zakresu używania 
języka polskiego wśród cieszyńskiej społeczności o mieszanej strukturze 
etniczno-językowej, a także wpłynęły na wzrost poczucia odrębności Polaków. 
Służyły one celom pragmatycznym, przede wszystkim pogłębianiu wiary, gdyż, 
zgodnie z regułami, które wprowadził Marcin Luter, ewangelicy powinni 
w kościele używać języków narodowych. Toteż niezbędne do wyznawania 
wiary druki używano i tym właśnie tłumaczy się fakt „zaczytania” wielu 
egzemplarzy książek.

Za pomocą druków religijnych odbywała się nauka domowa39, w czasie 
której matki - zajmujące się wychowywaniem - wprowadzały dzieci w świat 
lektury, która spełniała dwie podstawowe funkqe: religijną oraz świecką. Druk 
religijny bowiem był nie tylko podręcznikiem wiary, ale także książką do nauki 
języka ojczystego.

Posiadanie Biblii stało się powszechną koniecznością40. Inne książki, nie 
tylko religijne, pożyczano sobie nawzajem i cieszyły się one taką poczytnością, 
że niejeden właściciel dziełka nie wiedział, gdzie znajduje się jego własność41. 
Dotyczyło to przede wszystkim druków o tematyce świeckiej, których brak 
odczuwano mocniej.

Popyt na religijną literaturę był tak duży, że zwyczajem stało się przepisy
wanie książek, kiedy były niedostępne lub drogie. Rękopis czesko-polskiej 
postylli z 1700 r. Kazatel domowni, odnaleziony w Drogomyślu u Joachima 
Jidza, zawierał fragmenty Ewangelii oraz pieśni, psalmy, modlitwy i „na
ukę chrześcijańską”, jak również wiele czeskich psalmów w przekładzie 

31 W. Kriegseisen: Książka i biblioteki w kulturze ewangelików polskich w X VII i XVIII w. 
W: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Warszawa 1993, s. 9.

38 J. Pilch: Polskie pierwodruki cieszyńskie. Cieszyn 1990, s. 11-12.
39 J. Wantula: Książki i ludzie..., s. 75.
40 Tamże, s. 74.
41 Pamiętnik dra A. Cincialy notariusza w Cieszynie (1825-1898). Wydał J.S. Bystroń. 

Katowice 1931, s. 10.
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Jana Kochanowskiego oraz kilka pieśni polskich*2. Nabywaniu bohemików 
sprzyjało używanie w kościele języka czeskiego, szczególnie w czasie śpiewu. 
W kościele protestanckim od 1636 r. powszechnie korzystano z czeskiego 
śpiewnika (pełnił także funkcję modlitewnika i religijnego podręcznika) J. Trza- 
nowskiego Cithara Sanctorum*3, zaspokajającego potrzeby ewangelików 
w Czechach, na Morawach, Słowagi i Śląsku. Była to główna księga religijna 
obok Biblii i zbiorów kazań. Na Śląsku używano przede wszystkim Postylli 
chrześcijańskiej, tzw. Dambrówki (1 wyd. Toruń 1621), ks. Samuela Dambrow- 
skiego. •

Na Śląsku Cieszyńskim powszechnie posługiwano się także kancjonała
mi**, które często wkładano do trumien zmarłych - obyczaj ten kultywowano 
jeszcze w latach pięćdziesiątych XX w. - co przyczyniło się do zapomnienia 
wielu polskich wydań kancjonałów i innych druków polsko-ewangelickich*5, 
a świadczyło o dużym przywiązaniu właścicieli do książek religijnych.

Przez cały XVIII w. druki polskie wychodziły głównie w oficynach we 
Wrocławiu i w Brzegu, skąd „docierały [...] wszędzie tam, gdzie mówiono 
i czytano po polsku, gdzie istniało na nie społeczne zapotrzebowanie”, a zatem 
sprowadzano je także na Śląsk Cieszyński*6. Jednak ograniczone kontakty 
z polskimi oficynami, wydającymi książki od XVIII w. pisane łacinką, oraz 
przyzwyczajenie do czcionki gotyckiej sprawiły, że na Śląsku Cieszyńskim 
zarówno ewangelicy, jak i katolicy długo korzystali ze starszych gotyckich 
edycji z XVI i XVII w., zwłaszcza że w szkołach uczono z podręczników 
pisanych gotykiem. Tylko nieliczni przedstawiciele inteligencji prywatnie uczyli 
się pisma łacińskiego i kupowali polonika w Częstochowie, Kalwarii Ze
brzydowskiej i Krakowie.

Kiedy w XVIII w. cieszynianie nie mieli wystarczającej liczby polskich 
katolickich książek religijnych drukowanych gotykiem, nabywali druki czeskie, 
publikowane wówczas zazwyczaj szwabachą. Niektóre z nich zawierały frag
menty, najczęściej zbiory pieśni, w języku polskim. Wierni jednak przy
zwyczaili się do czeskich książek i nie zawsze umieli je odróżnić od polskich, 
drukowanych gotykiem uznając jedne i drugie za czeskie*7. Dopiero druk 
Prawdziwej Jedziny do nieba Jana Judasza Hackenberga, Jerzego Bajtka * * * * * * 

42 J. Londzin: Polskość Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn 1924, s. 30.
43 W. Chojnacki: Polskie kancjonały na Śląsku w XVII-XX wieku. Szkic bibliograficzny. 

„Roczniki Biblioteczne” 1958, z. 1-2, s. 204.
44 Dużą popularnością cieszył się tzw. kancjonał toruński, drukowany w Toruniu i Gdańsku. 

Jego egzemplarze jeszcze w latach pięćdziesiątych XX w. można było odnaleźć na Śląsku 
Cieszyńskim. Tak na przykład w Kostkowicach jeden z gospodarzy miał gdańską edycję tego 
kancjonału z 1630 r., a inny - z 1646. Tamże, s. 189.

45 Tamże, s. 198.
44 A. Mendyk owa: Dzieje książki polskiej..., s. 252.
47 J. Londzin: Polskość..., s. 39, 53-54.
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i Franciszka Knöbla w 1761 r. w Opawie, w oficynie J.W. Szyndlera, 
zapoczątkował publikację polskich książek katolickich na Śląsku w jego 
austriackiej części. Duży nakład opawskiej edyqi świadczył o istniejącym 
wśród katolików zapotrzebowaniu na polskie słowo.

Wyrazem polsko-czeskich wpływów w kulturze i kościele ewangelickim na 
Śląsku Cieszyńskim była odkryta dzięki jednemu z „zapiśników” - rękopisów 
zawierających fragmenty z różnych książek, a także informacje o rodzinie, 
fakty historyczne, notatki przyrodnicze, przepisy lekarskie, treść kazania 
i pieśni religijne - najstarsza chłopska biblioteka prywatna na Śląsku Cie
szyńskim. Należała ona do Jerzego Wacławika (zm. przed 1796 r.) z Zamarsk, 
przybyłego z ziemi pszczyńskiej, i obejmowała 19 pozycji. Były to czeskie 
i polskie druki religijne: kazania, modlitwy, kangonały (przeważały osiemnas
towieczne druki brzeskie ks. J. Muthmana i ks. S. Zasadiusa oraz wydane 
w różnych oficynach kancjonały), jak również wydawnictwa o tematyce 
świeckiej. Kolekcję otrzymał syn Paweł w dniu ślubu (19 lipca 1796 r.) z Ewą 
Chrobok (1779-1844), córką hażlaskiego wójta. Paweł kontynuował też 
pisanie ojcowskiego pamiętnika i powiększył bibliotekę o dalszych 15 pozycji. 
Księgozbiór zapewne odziedziczyła córka Pawła, przyszła żona Jana Brań- 
czyka (1806-1870) w Haźlachu, który do rękopisu również dołączył własne 
fragmenty, w tym pięć polskich pieśni48.

Autorem „zapiśnika” był także inny cieszyński chłop - Jerzy Gajdzica (1777— 
1840) z Cisownicy koło Ustronia. Książki interesowały J. Gajdzicę od najmłod
szych lat, a naukę czytania wyniósł z rodzinnego domu. Do jednoklasowej 
szkoły ewangelickiej w Ustroniu uczęszczał tylko przez miesiące zimowe, podo
bnie jak inne chłopskie dzieci w XVIII w. Młody Gajdzica zakończył szkolną 
edukację wcześnie, ale rozwożąc różne towary, odwiedzał wiele miast. Jego 
kontakt z nauką nie urwał się, ponieważ wielokrotnie z tych podróży przywoził 
książki. Duża rozpiętość w datach poszczególnych wydań druków oraz odnale
zione znaki własnościowe pochodzące z różnych lat (także po śmierci cisownic- 
kiego chłopa) świadczą o tworzeniu zbioru przez kilka pokoleń Gajdziców49.

Jerzy Gajdzica znał sztukę introligatorską, sam oprawiał kupowane druki 
w deskę i obciągał ozdobnie wytłoczoną skórą z okuciami50. W używanym 

48 J. Broda: O pewnym chłopskim bibliofilu. „Bibliotekarz” 1955, nr 7, s. 208-209; T enże: 
U otwartych drzwi kultury na Śląsku Cieszyńskim. „Pielgrzym Polski” 1959, nr 12, s. 135; 
A. Mencwel: Widziane z dołu. Warszawa 1980, s. 48.

49 G.Ł. Butlerowa: Pamiętnik Jerzego Gajdzicy. W: „Śląskie Studia Historyczne”. T. 2. 
Red. J. Chlebowczyk. Katowice 1977, s. 220-223; Taż: Jura Gajdzica. W: Zapomniani. 
Z dziejów literatury polskiej na Śląsku. Red. J. Malicki i G. Szewczyk. Katowice 1992, 
s. 11. Ze względu na dwa różne imiona, G.Ł. Butlerowa opowiedziała się za koniecznością 
rozróżnienia właściciela biblioteki i autora zapiśnika. W zapiśniku występuje forma Jurek, a na 
znakach własnościowych - Jura. Dla odróżnienia osób często stosowano odmienne brzmienia tego 
samego imienia, szczególnie, kiedy dotyczyło to ojca i syna.

50 G.Ł. Butlerowa: Pamiętnik Jerzego Gajdzicy..., s. 221.
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ekslibrisie - będącym pierwszym chłopskim znakiem własnościowym na Śląsku 
Cieszyńskim - swoje nazwisko J. Gajdzica umieszczał na dole strony tytułowej, 
co sprawiało wrażenie nazwiska drukarza lub nakładcy. Fakt ten omyłkowo 
zinterpretował Jan Stanisław Bystroń, uznając J. Gajdzicę za nakładcę książki, 
która - według badacza - znajdowała się u potomka nakładcy, również 
Jerzego Gajdzicy51. Bibliofil Jerzy Gajdzica znaczył też swoje książki, wkleja
jąc na odwrocie okładki egzemplarzy oprawnych lub też na odwrocie kart 
tytułowych jednakowego formatu karteczki ozdobione obwódką dookoła 
nazwiska i zawierające informacje o miejscu zamieszkania i rok najpraw
dopodobniej nabycia książki. W odnalezionych pięciu ekslibrisach z nazwis
kiem J. Gajdzicy zauważa się zróżnicowanie formy pisowni i dat. Pierwsze 
napisy były gotyckie, późniejsze łacińskie. Najmłodszy z odnalezionych zna
ków - wklejono go na odwrocie karty tytułowej Modlitw dla nabożnego 
chrześcijanina Pawła Twardego (1737-1807), wydanych w Brzegu w 1778 r. 
- zawiera najdokładniejsze informacje: „Jura Gajdzica z male Tisownice Dne 
6. Aprila 1821”. Ekslibrisy pozwoliły na częściowe odtworzenie biblioteki 
zbieracza. Ponieważ cisownicki bibliofil miał dziesięcioro dzieci i każdemu 
z nich dał w posagu po kilkanaście książek, można więc szacować, że 
biblioteka J. Gajdzicy liczyła około 60 pozycji, gdyż przypuszczalnie nie 
darował mniej niż pięć tomów. W zbiorze znajdowały się pierwsze polskie 
druki napisane przez cieszyńskich księży ewangelickich, np. J. Muthmana 
Wierność Bogu i cesarzowi czasu powietrza morowego należąca (Brzeg 1716), 
S. Zasadiusa Mleczna potrawa duchowna (Brzeg, przed 1730) i Jana Kłapsi 
(1759-1805) Modlitwy i rozmyślania nabożne (Wrocław 1794). W posiadaniu 
Gajdziców były także S. Dambrowskiego Kazania pokutne (Brzeg 1820) oraz 
Andrzeja Pauliniego (1765-1829) Nauka Ewangelii Chrystusowej dla dziatek 
szkól ewangelickich na wsi (Brno 1833) - pierwszy polski podręcznik używany 
w ewangelickich szkołach na Śląsku Cieszyńskim52.

Interesujący dokument z połowy XIX w. pozostawił także Jan Wojnar 
(1820-1894), organista, bibliofil. Są to trzy starannie przepisane księgi modlitw 
i psalmów zatytułowane Rozmaite modlitwy i pieśni, także rozmyślania z róż
nych morawskich i krakowskich książek. Zgromadził też w Jabłonkowie „wcale 

51 Błąd ten wyjaśnił J. Wantuła - odkrywca ekslibrisu i książek z kolekcji Gajdziców. 
J. Wantuła: Książki i ludzie..., s. 76; J.S. Bystroń: Nieznany druk polsko-ewangielicki [!] 
z Śląska Cieszyńskiego. „Reformacja w Polsce” 1922, nr 5-6, s. 126-127; R. Wagner: Nieznany 
druk ewangelicki śląski. „Reformacja w Polsce” 1922, nr 7, s. 237-238.

52 J. Broda: U otwartych drzwi kultury na Śląsku Cieszyńskim. „Pielgrzym Polski" 1959 
nr 11, s. 121-123; Ł. Butlerowa: Jura Gajdzica..., s. 10-11. Wcześniej najpopularniejszym 
podręcznikiem w śląskich szkołach powszechnych (ewangelickich i katolickich) był od 1781 r. 
wydany w języku czeskim Slabikář pro venkovské školy (potocznie nazywany ślabikarzem). 
O nauce ze ślabikarza pisał Andrzej Cinciała: „Na drugi dzień pytał mię nauczyciel o litery ze 
ślabikarza [...]. Ślabikarz (groszówka) był cały czeski, a to utrudniało bardzo naukę czytania, bo 
w nim przychodziły wyrazy, których nie rozumiałem”. Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały..., s. 2.
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bogatą bibljoteczkę [!]. Uważał ją za swój skarb najcenniejszy i każdy tom 
oprawiał w jednakowe okładziny drewniane”53.

Chłopów o czytelniczych zainteresowaniach było więcej. Według zbelet
ryzowanej relacji Gustawa Morcinka (1891-1963), w Ustroniu powstała 
spółka biblioteczna, której członkowie - trzech ustrońskich chłopów - za
mówili u miejscowego nauczyciela rękopis utworu ks. J. Trzanowskiego pt. 
Komentarze do objawienia św. Jana. Współwłaściciele korzystali na przemian 
z tego manuskryptu z 1820 r. i wspólnie go darowali w testamentach jako 
zbiorową własność, będącą w ich posiadaniu tak długo, aż ją Jan Wantuła 
(1877-1953) odnalazł zapomnianą w „trówle” na strychu u ostatniej spadko
bierczyni i wykupił do swojego księgozbioru5*.

Na przełomie XVIII i XIX w. Cieszyn reprezentował dość wysoki poziom 
intelektualny i naukowy na tle innych prowincjonalnych miast cesarstwa 
austriackiego. Cieszyńscy mieszczanie popierali rozwój oświaty, stąd też nie 
tylko członkowie cieszyńskich rodów szlacheckich należeli do ludzi wykształ
conych. Prawie wszyscy mieszkańcy miasta umieli czytać i pisać. Zdobycie 
wykształcenia stało się regułą. Ci, którzy zajmowali się nauką i kulturą, 
przechodzili do warstwy nauczycieli (zalążka późniejszej inteligencji) lub 
duchowieństwa albo zostawali urzędnikami, tak jak np. Jan Antoni Szersznik 
(ur. 1715), ojciec przyszłego księdza - Leopolda Jana (1747-1814)55.

Równocześnie jednak wprowadzenie przez cesarza Józefa II postanowień 
Patentu Tolerancyjnego (1781) zagwarantowało protestantom swobodę działa
nia w zakresie m.in. zakładania zborów. Spowodowało to wyjazdy pastorów 
i wiernych do nowych placówek i jednocześnie ograniczenie środków finan
sowych pochodzących od wiernych, co doprowadziło do obniżenia poziomu 
nauczania w ewangelickiej Szkole Jezusowej. Braki te w pewnym stopniu 
wyrównywało stowarzyszenie czytelnicze (1787), nazwane później Literarische 
Gesellschaft, którego celem było dokształcanie pastorów oraz rozwój ich życia 
duchowego, później także szkolenie nauczycieli gimnazjum ewangelickiego. 
Towarzystwem kierował Traugott Bartelmuss (1735-1809), właściciel biblio
teki liczącej ponad 700 woluminów, które po śmierci pastora włączono do 
kolekqi L. Szersznika. Wśród innych wyróżniających się protestanckich du

53 Z. Kos sak-Szczucka: Miłość książki. „Tęcza" 1936, nr 5, s. 30. Słownik pracowników 
książki polskiej. Suplement. Red. H. Tadeusiewicz przy współudz. B. Karkowskiego. 
Warszawa 1985, s. 235.

54 G. Morcinek: Jan Wantula. W: J. Wantuła: Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńs
kiego. Wybór pism. Układ i słowo wstępne R. Rybacka. Warszawa 1954, s. 17-18.

35 J. Spyra: Środowisko intelektualne Cieszyna w czasach Leopolda J. Szersznika. W: Ks. 
Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej. Cieszyn 6-7 listopada 
1997. [Red. H. Łaskarzewska, A. Bad’urovä]. Cieszyn 1998, s. 64; A. Kubacz: Wpływ 
reform terezjańskich i józefińskich na rozwój szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. W: Książka 
- biblioteka - szkolą..., s. 153.
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chownych znajdowali się także: Christian Gottlieb Fröhlich (1740 lub 
1744-1795) - autor m.in. pierwszych samodzielnych śpiewników ewangelickich 
dla Śląska Austriackiego, wydanych w języku niemieckim - i Jan Kłapsia56, 
który choć wygłaszał kazania w języku polskim, większość druków wydawał 
w języku niemieckim, mniej liczne polskie książki kierował do cieszyńskiej 
ludności wiejskiej57.

Znamienitą postacią wśród cieszyńskiej społeczności był ks. Leopold 
Jan Szersznik, znany przede wszystkim jako autor syntetycznego opracowania 
Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthum 
(Cieszyn 1810) oraz założyciel i fundator książnicy przeznaczonej do publicz
nego użytkowania. Leopold Szersznik pochodził z wykształconej rodziny 
mieszczańskiej. Leopold Gottlieb Innocenty Polzer (1697-1753), ojciec Joanny 
Alojzji (1727-1754) - matki L. Szersznika, był m.in. absolwentem prawa 
uniwersytetu w Wiedniu i miał dość pokaźną wielotematyczną bibliotekę oraz 
archiwalia do dziejów Księstwa Cieszyńskiego. Jan A. Szersznik, ojciec 
przyszłego księdza, posiadał około 600 pozycji z zakresu filozofii, historii, 
medycyny, prawa i teologii. Kolekcja ta, szczególnie religijne druki o życiu 
męczenników i pustelników - zdaniem Janusza Spyry - w dużym stopniu 
wpłynęła na umysłowy rozwój młodego L. Szersznika, który po ukończeniu 
cieszyńskiego gimnazjum udał się na dalszą naukę do Ołomuńca, Brna, 
a następnie do czeskiq Brzeźnicy58.

Początki prywatnego księgozbioru, którego zaczątkiem mogły być dzieła, 
jakie ofiarował ołomuniecki nauczyciel Franz Zeno, sięgają czasów rozpo
częcia przez L. Szersznika studiów. O rozwoju bibliofilskich zainteresowań 
przyszłego księdza można mówić dopiero po przybyciu uczonego do Pragi 
w 1768 r. Struktura ówczesnej kolekcji L. Szersznika, obejmującej głównie 
druki z zakresu historii Słowiańszczyzny i materiały na temat dziejów 
Towarzystwa Jezusowego, wskazywała na ścisły związek z pracami badaw
czymi, jakie prowadził cieszyński uczony59 60. Odpowiadało to uprawianiu, m.in. 
przez jezuitów, XVII-wiecznej nauki erudycyjno-faktograficznej, polegającej 
na wnikliwym zbieraniu informacji ze wszystkich dostępnych źródeł00.

56 T. Bartelmuss ukończył szkołę ewangelicką w Cieszynie i uniwersytet w Jenie, a w 1760 r. 
został proboszczem kościoła Jezusowego w Cieszynie. Był również m.in. inspektorem cieszyńskiej 
szkoły ewangelickiej i superintendentem wyznania ewangelickiego Moraw, Śląska Austriackiego 
i Galicji. J. Spyra: Środowisko intelektualne Cieszyna..., s. 55, 60-61.

57 G.B. Szewczyk: Literatura oświecenia na Śląsku w świetle stosunków kulturalnych 
polsko-niemieckich. W: Ks. Leopold Jan Szersznik..., s. 25.

58 J.R. Spyra: Życie i działalność ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814). W: 190 lat 
założenia Muzeum i Biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802-1992. [Red. J.R. Spyra]. Cieszyn 
1993, s. 13-16.

39 K. Szelong: Biblioteczne zbiory Leopolda Jana Szersznika. W: 190 lat..., s. 37-40.
60 B. Bieńkowska: Leopold Jan Szersznik - fundator biblioteki publicznej w Cieszynie. 

W: Ks. Leopold Jan Szersznik..., s. 141.
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Leopold Szersznik powrócił do Cieszyna w 1775 r., z tytułem doktora 
teologii i po święceniach kapłańskich, i objął posadę nauczyciela w miej
scowym gimnazjum katolickim. Prefektem tej szkoły mianowany został 
w końcu 1787 r. Jezuita ten pełnił również obowiązki przełożonego konwiktu, 
a w 1804 r. został inspektorem szkół parafialnych. Jako wyraziciel oświecenio
wych idei dążył do przeprowadzenia w szkolnictwie reformy, której pod
stawowym elementem - oprócz nauczania w języku polskim i lepszego 
wykorzystywania w edukacji pomocy naukowych - było zorganizowanie 
właściwych kolekcji bibliotecznych i muzealnych61. Szersznik podjął zatem 
starania o unowocześnienie przestarzałych i niekompletnych zbiorów gimna
zjalnych. Zakupy książek ze środków własnych oraz środków domu macierzys
tego bardzo wzbogacały ten zbiór. Znaczna jego część spłonęła jednak 
w pożarze Cieszyna w 1789 r.62, dlatego L. Szersznik udostępnił na potrzeby 
szkoły własną kolekcję. Wprawdzie władze państwowe nie przejęły jej jako 
biblioteki gimnazjum, ale faktycznie pełniła ona taką funkqę. Równocześnie 
od 1802 r. stanowiła księgozbiór publiczny. Utworzona przez księdza fundacja 
zabezpieczać miała przyszłe losy zbiorów. Iniqatywa L. Szersznika wy
przedziła utworzenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. 
Wiadomo, że dr Józef Maksymilian Ossoliński, twórca Zakładu, odwiedził 
cieszyńskiego kolekqonera w 1811 r.63, zapewne w celu przyjrzenia się nie 
tylko zgromadzonym zbiorom, ale również dla sprawdzenia zastosowanych 
rozwiązań organizacyjnych i prawnych fundacji.

Biblioteka, licząca pod koniec XVIII w. kilka tysięcy woluminów, składała 
się z książek należących do L. Szersznika, z dzieł pochodzących ze zbiorów 
jego dziadka i ojca oraz fragmentów kolekcji cieszyńskich dominikanów 
i jezuitów. Dary od miejscowych mieszczan, szlachciców, przebywających 
w mieście urzędników i oficerów przyczyniły się w latach 1802-1807 do dużego 
wzrostu księgozbioru i dowodziły ofiarności społeczeństwa. O doborze wydaw
nictw nie decydowały względy wyznaniowe, o czym świadczy fakt zakupu 
tomów z biblioteki wspominanego T. Bartelmussa6*. Zespół 300 książek 
podarował Aleksander Klaibor, cieszyński dziekan i komisarz biskupi, a inny 
zbiór przekazał (?) Duchowski, przyjaciel L. Szersznika65. Książki sprezen
towali także Antoni Gorgosz (1765-1813), syn cieszyńskiego piekarza, a po 
studiach profesor cieszyńskiego gimnazjum66, oraz bliżej nieznany (?) Damek 

61 J.R. Spyra: Życie i działalność..., s. 19-21.
42 I. Panic: Kartki z dziejów gimnazjum jezuickiego w Cieszynie (1674-1773). „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 1989, s. 78.
43 K. Szelong: Biblioteczne zbiory..., s. 40-44.
44 Tamże, s. 42, 44.
45 J. Wytrzens: Życiorys proboszcza L. Jana Szersznika. Cz. 2. „Zaranie Śląskie” 1930, 

z. 4, s. 190-191.
44 J. Spyra: Środowisko intelektualne Cieszyna..., s. 54. W 1802 r. podarował m.in. 

książeczkę: [P. Erdt): Anleitung für angehende Bibliothekare und Liebhaber von Büchern.
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z Ogrodzonej. Większość wydawnictw dostarczali jednak członkowie miejs
cowych rodów szlacheckich polskiego i czeskiego pochodzenia, np. Prażmo- 
wie, Laryszowie, Goczałkowscy, Skrbeńscy, Beesowie67. Eksponaty muzealne 
przekazał m.in. Albin Heinrich (1785-1864), pełniący po śmierci L. Szersznika 
funkcję kustosza jego biblioteki68. Proweniencyjne znaki na książkach wskazu
ją, że woluminy przywieziono również z Brna, Krakowa, Pragi, Nowego 
Sącza, Opawy, Wiednia i wielu innych miast69.

Po śmierci L. Szersznika jego księgozbiór w 1815 r. liczył 7296 dzieł 
drukowanych w 11 099 woluminach oraz zbiór rękopisów, map i rycin70, 
w tym np. rękopiśmienny niemiecki modlitewnik z 1150 r., pisany na 
pergaminie, a z poloników najcenniejszy był graduał, zawierający m.in. polski 
tekst Bogurodzicy, oraz polski przekład Orlanda Szalonego Lodowca Ariosta 
z XVII w.71 Księgozbiór miał być przede wszystkim warsztatem pracy 
nauczycieli, a dopiero w dalszej kolejności stanowił podstawę pracy naukowo- 
-badawczej i - czego dowodzi zebranie licznych wydań tych samych dzieł, 
szczególnie Biblii, jak również pozycji unikatowych - był wyrazem bibliofil
skich zainteresowań kolekcjonera. Wszystkie te czynniki wpłynęły na uniwer
salną politykę gromadzenia zbiorów.

Każdą dziedzinę72 wiedzy reprezentowały: podstawowe piśmiennictwo, 
stanowiące lekturę wykształconego człowieka, teksty źródłowe, zarówno 
syntezy wiedzy, jak i szczegółowe omówienia oraz podręczniki, antologie, 
wypisy i wyciągi, interpretacje, pomoce naukowe i dydaktyczne (w tym

Augsburg 1786. K. Szelong: Prace Leopolda Jana Szersznika nad ewidencją i skatalogowaniem 
zbiorów bibliotecznych. W: Ks. Leopold Jan Szersznik..., s. 154, przypis 11.

67 J. Król: Leopold Jan Szersznik - jego działalność i kontakty z „budzicielami" czeskimi. 
„Zaranie Śląskie” 1962, z. 1, s. 20.

®B Pierwszym tymczasowym bibliotekarzem był Joseph Teichgräber. M. Makowski, 
J. Spyra, K. Szelong: Zbiory i fundacja Szersznika po 1814 r. W: 190 lat..., s. 81-83.

69 J. Król: Leopold Jan Szersznik..., s. 20.
70 O opracowaniu zbiorów zob. np.: K. Szelong: Biblioteczne zbiory..., s. 45-47; Tenże: 

Prace Leopolda Jana Szersznika..., s. 150-156.
71 J. Wondraćek: Krótka wiadomość o polskim rękopisie Orlanda Szalonego w Szersznikow- 

skim księgozbiorze w mieście Cieszynie się znajdującym. In: Programm des k. k. katholischen 
Gymnasiums in Teschen für das Schuljahr 1865. Teschen [1865], s. 14-25. Więcej informacji o dziale 
rękopisów zob.: I. Panic: Zespól archiwalny biblioteki Księdza Leopolda Szersznika. W: 190 lat..., 
s. 61-67.

72 L. Szersznik zgromadził m.in.: K. Kluk: Dykcjonarz roślinny. Warszawa 1786-1803; 
G. Knapski: Thesaurus latino-germanico-polonicus. Kraków 1693; O. Kopczyński: Gramaty
ka dla szkól narodowych na klasę III. Warszawa 1782; R. Ładowski: Historia naturalna 
Królestwa Polskiego, czyli Zbiór krótki przez alfabet ułożony zwierząt, roślin i minerałów 
znajdujących się w Polszczę, Litwie i prowincjach odpadłych zebrana. Kraków 1783. J. Szczepa
nie c: Księgozbiory historyczne w Cieszynie - ich wartość i potrzeby badawcze. Ekspertyza. W: 
Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim. Rola kulturowa i przedmiot badań. Red. 
R. Gładkiewicz. Cieszyn 1997, s. 91-96.



Powstawanie kolekcji domowych w czasie niewoli narodowej 31

literatura metodyczna), a także wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, 
słowniki, bibliografie), zgromadzone w dużym wyborze i znakomitych wyda
niach. Posiadanie zaś poradników dla bibliotekarzy i bibliofilów oraz opraco
wań historii książki73 świadczy, że L. Szersznik dostrzegał konieczność 
zdobycia wiedzy pozwalającej gromadzić księgozbiór w sposób rzetelny 
i przemyślany.

Główny zrąb biblioteki utworzyły dzieła z XVIII w., ale zawierała ona 
także książki z XVI i XVII w., wiele inkunabułów, manuskryptów, map, 
czasopism (np. dwa pierwsze tomiki warszawskich „Zabaw Przyjemnych 
i Pożytecznych” z 1770 r.). Pod względem struktury językowej była to kolekcja 
łacińska i niemiecka - przewaga piśmiennictwa w języku niemieckim wynikała 
z faktu, że w XVIII w. do Cieszyna najszybciej docierała niemiecka produkcja 
oficyn z Brna, Ołomuńca, Wiednia i innych miast z niemieckiego kręgu 
naukowego. W niewielkim stopniu reprezentowały tę kolekcję wydawnictwa 
polskie, a najmniej licznie występowały w niej druki francuskie, włoskie, 
hebrajskie i arabskie. W uniwersalnej bibliotece L. Szersznika można wyróżnić 
kilka zespołów tematycznych. Religijna literatura stanowiła około 20% 
kolekcji i obejmowała m.in. katolickie i ewangelickie zbiory modlitw i kazań. 
W zespole dzieł świeckich przeważała humanistyka, a w jej ramach historyczne 
opracowania dziejów Słowiańszczyzny - np. sporo syntez historii Polski 
i książki autorstwa Jana Długosza, Marcina Kromera, Stanisława Orzechow
skiego - i piśmiennictwo pedagogiczne, obejmujące m.in. (oprócz opracowań 
Jana Amosa Komeńskiego i Jana Henryka Pestalozziego) podręczniki szkolne, 
literaturę dla dzieci i młodzieży, poradniki dla nauczycieli, sprawozdania 
z działalności poszczególnych szkół74.

Pomimo uniwersalnego charakteru zbioru, w jego kolekcjonowaniu do
strzega się równocześnie osobiste zainteresowania fundatora, jak również 
preferencje wyznaniowe - choć w bibliotece znalazły się książki różnorodne 
pod względem konfesyjnym, to jednak przeważali autorzy katoliccy, a zwłasz
cza jezuiccy - oraz pragmatyczne i mieszczańskie. Leopold Szersznik, orien
tując się w stanie współczesnej nauki oraz znając aktualną ofertę rynku 
księgarskiego i jej wartość bibliologiczną, stworzył księgozbiór jako właściwie 
zorganizowany warsztat pracy dla ówcześnie tworzącej się warstwy zawodowej 
inteligencji miejskiej, której sam był przedstawicielem75. Podkreślić również 
trzeba, że zasługą L. Szersznika nie była sama idea założenia biblioteki. 
Istotniejszy jest fakt zebrania przez badacza zbiorów z wielu dziedzin wiedzy 

73 B. Bieńkowska: Edukacyjna rola biblioteki Leopolda J. Szersznika. W: Książka 
- biblioteka - szkoła..., s. 335; K. Szelong: Biblioteczne zbiory..., s. 48; J. Szczepaniec: 
Księgozbiory historyczne w Cieszynie..., s. 93-96.

74 K. Szelong: Biblioteczne zbiory..., s. 45-50. Tamże wymieniono poszczególne działy 
kolekcji oraz ich wielkość.

75 B. Bieńkowska: Leopold Jan Szersznik..., s. 147-149.
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w Cieszynie, mieście położonym z daleka od ówczesnych centrów naukowych 
(dzięki temu również przygotowanie właściwej bazy do prowadzenia nauko
wych badań), oraz stworzenie dydaktycznego księgozbioru dla nauczycieli 
i w mniejszym stopniu dla uczniów, co w pełni odzwierciedlało oświecenio
we aspiracje L. Szersznika w procesie nauczania i prowadzenia prac badaw
czych.

Pojezuickie książki, których L. Szersznik nie włączył do biblioteki, oraz 
prywatne zbiory księży, pracujących niegdyś w cieszyńskich i okolicznych 
parafiach, stały się zalążkiem Biblioteki Dekanatu Cieszyńskiego. Sięga ona 
swymi początkami wspomnianego wcześniej pożaru Cieszyna w 1789 r. 
Wówczas też przeniesiono parafię i dekanat do mniej zniszczonego kościoła 
i klasztoru dominikańskiego. Proboszczem nowej placówki kościelnej został 
ks. Jan Piotr Brzuska (1757-1840), twórca religijnej kolekqi76.

Najstarsze pozycje w Bibliotece Dekanatu należały do cieszyńskich dzieka
nów: ks. Henryka Samuela Wolffa (1663-1705), ks. Jana Gallusa Twaruszki 
(1670-1720) i ks. Bernarda Globischa (zm. 1777). Ten ostatni przekazał 18 wo
luminów, wśród których były łacińskie i czeskie edyqe Biblii, komentarze, 
dzieła św. Alberta i Jana Gersona, a także leksykon grecko-łaciński. Znaczny 
wzrost księgozbioru nastąpił dopiero pod koniec XVIII w. Cieszyńskim 
dziekanem obrano wówczas ks. Antoniego Alojzego Lóhna (1734-1806), 
pochodzącego z Głogówka na Górnym Śląsku, ale prowadzącego duszpaster
ską działalność na terenie Śląska Cieszyńskiego. Kolekcja A. Lóhna - człowie
ka oczytanego i wykształconego - licząca przynajmniej 231 tytułów w 314 to
mach, obejmowała głównie wydawnictwa niemieckie (185 tomów) i łacińskie 
(100), zdecydowanie mniej A. Lóhn miał pozycji polskich (10 tomów) i czes
kich (8). Przeważały religijne książki: różne wydania Biblii, komentarze, zbiory 
kazań, żywoty świętych oraz prace filozoficzne i historyczne. Polskimi drukami 
katolickimi były modlitewniki: J.J. Hackenberga, J. Bajtka i F. Knóbla 
Prawdziwa jedzina do nieba, wydany w Opawie w 1761 r., oraz Owaniszews- 
kiego Głos synogarlicy na pustyni świata tego (Lwów 1747) - jeden z popular
niejszych modlitewników katolickich na Śląsku. W zbiorze uwzględniono też 
metodyczne opracowania dla nauczycieli niemieckich szkół, książki matematy
czne, niemiecki słownik ortograficzny, historyczny i polityczny opis Śląska 
oraz dzieje Kościoła katolickiego i protestanckiego na tym terenie. Gromadze
niu tej literatury sprzyjał obowiązek nadzorowania szkół. Posiadanie druków 
protestanckich - np. Sześć ksiąg o prawdziwym chrześcijaństwie J. Arndta 
i dzida S. Dambrowskiego77 - w księgozbiorze katolickiego kaznodziei 

16 M. Pawłowiczowi Książka polska..., s. 73. O ks. J. Brzusce zob.: Słownik biograficzny 
katolickiego duchowieństwa śląskiego XIXi XX wieku. Red. M. Pater. Katowice 1996, s. 61-62.

11 W. Pawłowicz: Biblioteka Dekanatu w Cieszynie. Historia i księgozbiór. W: Cieszyńskie 
księgozbiory..., s. 42-44; Taż: U źródeł Biblioteki Dekanatu w Cieszynie - kolekcja księdza Anto
niego Alojzego Lóhna. „Pamiętnik Cieszyński" 1995, T. 10, s. 19-20.
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należy tłumaczyć jego otwarciem na nowe prądy religijne, a przynajmniej 
chęcią ich poznania lub potrzebą polemiki.

Na podstawie książek przechowywanych w Bibliotece Dekanatu Cieszyń
skiego można wnioskować, iż prywatne księgozbiory katolickich księży 
z XVIII w. miały charakter głównie religijny. W zbiorach tych znajdowały się 
przede wszystkim teologiczne rozprawy, modlitewniki, różne edycje Biblii oraz 
zbiory kazań. Dominował język łaciński, chociaż niektóre druki wydano 
w języku niemieckim, w mniejszym stopniu były to wydawnictwa czeskie, 
francuskie i polskie78 79. Gromadzenie książek o tematyce niereligijnęj świad
czyło o różnorodnych zainteresowaniach właścicieli, wykraczających poza 
religijne potrzeby czytelnicze, i dowodziło, że śląskie duchowieństwo za 
pośrednictwem piśmiennictwa utrzymywało kontakt z naukowymi środowis
kami innych miast.

Twórca Biblioteki Dekanatu, autor Książki modlitewnej dla katolickiej 
młodzieży szkolnej jako też dorosłej (Cieszyn 1823), także pozostawił księgo
zbiór. W liczącym 331 tomów fragmencie kolekcji J. Brzuski - stanowi on 
obecnie wyodrębniony zespół w Bibliotece - przeważają dzieła teologiczne: 
różne wydania Biblii i komentarzy, modlitewniki, pisma ojców Kościoła, prace 
filozoficzne, ascetyczne i zbiory kazań. Są to - oprócz religijnych książek 
z XVI i XVII w., wskazujących na bibliofilskie zainteresowania właściciela 
- pozycje znajdujące się w wielu ówczesnych bibliotekach księży. Zdecydowa
nie bardziej różnorodny był dział literatury świeckiej. Jego charakter wynikał 
z zainteresowań naukami ścisłymi, szczególnie fizyką i medycyną. Ksiądz 
Brzuska znany był z przeprowadzania eksperymentów z wykorzystaniem 
prądu elektrycznego, czym budził postrach wśród wiejskiej ludności. Swoje 
wszechstronne zamiłowania dzielił między zjawiska meteorologiczne, oznacza
nie wysokości gór, budowanie termometrów i barometrów, sporządzanie 
organów z piszczałkami ze sklejonego papieru i wiele innych zajęć. W swojej 
bibliotece miał zatem druki z zakresu fizyki, mechaniki, techniki, przyrodo
znawstwa i nawet magii. Ksiądz Brzuska zebrał także opracowania z takich 
dyscyplin, jak medycyna, weterynaria, farmakologia i fizjologia. Miał podręcz
niki z dziedziny filologii: gramatyki języka łacińskiego, polskiego i włoskiego. 
Zespół ten uzupełniały syntezy filozofii7’. Księgozbiór, będący dla J. Brzuski 
nie tylko podstawą do pogłębiania wiary za pomocą religijnych dzid, ale także 
warsztatem pracy badacza amatora, właśnie ze względu na wielość i różno

78 M. Pawłowiczów a: Książka polska..., s. 74.
79 W księgozbiorze znajdowały się m.in.: Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen 

verborgene philosophische Wissenschaft und verdeckte Geheimnisse der Natur. Grün 1792; Erasmi 
Roterodami opus. Coloniae 1569; Garten Meister. Leipzig 1751; Giftreiches Krankenbuch. Augsburg 
1759. Tytuły książek przyjęto z: W. Pawłowicz: Biblioteka Dekanatu..., s. 44-46; M. Pa
włowiczów a: Ksiądz Jan Brzuska (1757-1840), jego prace i księgozbiór. „Biuletyn Informacyj
ny Biblioteki Śląskiej” 1969, nr 1/4, s. 94-101.
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rodność książek naukowych świadczył o szerokich zainteresowaniach właś
ciciela i zapewne pod koniec pierwszej połowy XIX w. wyróżniał się na tle 
innych kolekcji cieszyńskich duchownych.

Dokładnie nie wiadomo, jak dużej biblioteki właścicielem był inny ks. 
Brzuska - Jan Antoni. Miał on przynajmniej 21 dzieł w 19 tomach, choć mógł 
być także posiadaczem książek podpisanych samym nazwiskiem. Najpraw
dopodobniej był on starszy niż twórca Biblioteki Dekanatu80.

Zaznaczyć trzeba, że także księgozbiór gromadzony przez bonifratrów 
- ich zakon funkcjonuje na Śląsku austriackim od 1694 r. - miał charakter nie 
tylko konfesyjny, służący zaspokajaniu religijnych i duchowych potrzeb 
czytelniczych mnichów. Równie istotny był dział medyczny, którego tworzenie 
było uwarunkowane samokształceniowymi aspiraqami zakonników, zajmują
cych się od zarania swoich dziejów leczeniem. Nie należy sądzić, ażeby 
poszczególni posiadacze zbiorków sporządzali jakieś spisy dla swoich książek, 
ale takie indywidualne biblioteczki istniały, i po śmierci właścicieli przechodzi
ły na własność konwiktu.

Wyodrębniony obecnie zespół książek należał niegdyś do Ludwika Perzyny 
(1742-1812), autora medycznych dzieł w języku polskim, m.in. dwóch opraco
wań, wydanych w Kaliszu w 1793 r.: Lekarz dla włościan, czyli Jak zwalczać 
choroby na wsi oraz Nauka cyrulicka. Książki z księgozbioru L. Perzyny 
drukowane były przeważnie w warszawskich oficynach, ale niektóre mszały 
pochodziły np. z Wiednia81.

Źródłem wzrostu zakonnego księgozbioru (oprócz darów zakonników) 
było także przekazywanie książek przez pensjonariuszy (niektóre tomy, prze
ważnie wydawnictwa Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra, ofiarował w drugiej 
połowie XIX w. ks. Ignacy Świeży - 1839-1902) oraz zakupywanie nowości. 
Głównie polonika, wśród których znajdowały się druki religijne, np. P. Skargi: 
Kazania na niedziele i święta (Lipsk 1843), beletrystyka, a z silesianów m.in. 
różne edycje śpiewników i kilka tomików poezji Adama Sikory (1819-1871), 
przeznaczone były również dla pacjentów82.

Na przełomie XVIII i XIX w. szlachta cieszyńska (katolicka i ewangelicka) 
straciła na znaczeniu i członkowie tylko nielicznych rodów szlacheckich 
wpływali na życie kulturalne regionu. Do tych wyjątków należał hrabia Johann 
Larisch-Mónnich (1766-1820), cieszyński starosta ziemski, później kierownik 

90 W. Pawłowicz: Biblioteka Dekanatu..., s. 46. Inni księża pracujący w cieszyńskim 
dekanacie również pozostawili wiele książek. Sporządzony przez M. Pawłowiczową wykaz 
podpisów właścicieli książek (wchodzących w skład Biblioteki Dekanatu Cieszyńskiego, znaj
dującej się od 2002 r. w Książnicy Cieszyńskiej) pozwala przypuszczać, że dekanacki księgozbiór 
mieści przynajmniej 40 kolekcji. M. Pawłowiczów a: Ksiądz Jan Brzuska..., s. 97.

91 M. Pawłowiczów a: Biblioteka bonifratrów w Cieszynie. W: Studia bibliologiczne. T. 2. 
Red. J. Paszek. Katowice 1988, s. 75-89.

82 Tamże, s. 75-80.
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cieszyńskiego Urzędu Obwodowego, radca, a od 1813 r. Gubernator Moraw 
i Śląska83 84. W zamku w Solcy dysponował bogatą biblioteką rodzinną, two
rzoną w którejś z rodowych rezydencji w końcu XVI lub na początku XVII w. 
Zasadniczy rozwój księgozbioru przypadł jednak dopiero na początek XIX w., 
kiedy do zbioru Larischów dołączono fragmenty dwóch innych kolekcji, 
należących do Orlików z Łazisk (rodziny o polskim rodowodzie, osiadłej na 
Śląsku i Morawach w XVII w.) oraz Vetterów von der Lilie. Pierwszy zbiór 
Larischowie przejęli najprawdopodobniej około 1800 r., kiedy hrabia Johann 
dostał wraz z odkupionym od Orlików majątkiem w Dolnych Żywocicach 
(należał on do rodu od 1659 r.) również bibliotekę naukową, którą umieścił 
tam w 1721 r. Karl Franz Alexander Orlik (1694-1770), a w niewielkim 
stopniu powiększył jego syn Johann Baptista. Kolekcja liczyła około 250 dru
ków z XVI i XVII w. Były to głównie dzieła łacińskie, francuskie i włoskie, 
w mniejszym stopniu niemieckie, o przewadze piśmiennictwa z zakresu historii 
i polityki; mniej reprezentowane były druki klasyczne, prawnicze oraz wydaw
nictwa słownikowe i podręczniki gramatyki. Z kolei z książek Vetterów 
(hrabiowskiej rodziny wywodzącej się z Ratyzbony, a osiadłej na Śląsku 
i Morawach, posiadającej od 1660 r. aż do końca II wojny światowej zamek 
Nová Horka, w którym mieściła się ich rodowa biblioteka) Larischowie 
przejęli część obejmującą ponad 50 tomów, należących do nieznanego członka 
rodu Vetterów - zebrał on piśmiennictwo z XVI i XVII w., przede wszystkim 
druki prawnicze - oraz będących własnością hrabiego Karla Vettera (1758-po 
1836), gromadzącego literaturę medyczną, chemiczną, alchemiczną i herme
tyczną. W zespole tym znalazł się również jeden druk należący do hrabiego 
Juliusa Leopolda von Hoditz (1640-1693). Zbiór hrabiów von Hoditz był 
najsławniejszą kolekcją literatury alchemicznej na Śląsku. Integralną częścią 
księgozbioru K. Vettera jest fragment biblioteki Josefa Andreasa Christopha 
z Beretzka (w połowie XVIII w. był urzędnikiem w służbie Liechtensteinów), 
której pozostałości znajdują się także w innych zbiorach. Pochodzący z Polski, 
a nobilitowany w Czechach ród Beretzków zgromadził różnorodny zbiór 
obejmujący dzieła z zakresu medycyny, chemii, prawa, genealogii oraz pozycje 
o charakterze encyklopedycznym8*.

Oprócz księgozbiorów Orlików i Vetterów kolekcję utworzyły dzieła 
zebrane przez Larischów (były to często pozycje stanowiące fragmenty innych 
znacznych kolekcji, np. Karla Ignatza Steinberga), którzy w ciągu XIX w. 
wszystkie wydawnictwa oznaczyli ekslibrisem heraldycznym Larischów-Món- 
nich. Znak ten zawierał nazwisko rodu oraz nazwę siedziby biblioteki 
- „Solza”, choć do pomnażania biblioteki przyczynili się w ciągu XIX 
i pierwszej połowy XX w. wszyscy członkowie rodu. Obecnie zachowany 

83 J. Spyra: Środowisko intelektualne Cieszyna..., s. 63.
84 P. Mašek: Biblioteka dworska z Solcy. „Pamiętnik Cieszyński” 1996, T. 11, s. 37-39.
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fragment kolekcji z Solcy to przede wszystkim dzieła łacińskie, około 30% 
stanowią germanika, pozostałe pozycje wydano m.in. w języku francuskim, 
a najmniej jest wydawnictw w języku angielskim. W zbiorze znajdowały się 
druki z takich dziedzin, jak filozofia, filologia, militaria, fizyka, a także pozycje 
podróżnicze, biograficzne i beletrystyka85.

Znacznie skromniej prezentowały się na początku XIX w. biblioteki 
domowe o polskim charakterze. Fakt ten wynikał m.in. z małej świadomości 
narodowej Polaków mieszkających na Śląsku Cieszyńskim oraz ich słabej 
aktywności politycznej i kulturalnej. Na sytuację tę wpłynęły m.in. częste 
zmiany granic politycznych na tym terenie.

Dopiero wydarzenia z początku lat czterdziestych XIX w. (Śląsk Cieszyński 
w ramach monarchii Habsburgów wyłączony został z Moraw i zyskał własny 
sejm i samorząd krajowy) wpłynęły na proces instytucjonalizacji życia kultu
ralnego, którego wynikiem było powstanie dwóch typów instytucji. Pierwszy 
z nich tworzyły wyspecjalizowane, profesjonalne placówki: wydawnictwa, 
drukarnie i teatry. Drugi rodzaj stanowiły ośrodki powoływane przez różne 
grupy narodowe, wyznaniowe i zawodowe, opierające swoją działalność na 
społecznej aktywności członków. Choć niemal wszystkie instytuq’e pierwszego 
typu należały do mieszkającej na Śląsku Cieszyńskim ludności niemieckiej, jej 
przedstawiciele uznawali kulturę za towar, stąd - licząc na zyski - służyli 
również społeczności czeskiej i polskiej86.

Szkolnictwo było jednym z głównych sprawnie działających narzędzi 
polityki germanizacyjnej monarchii habsburskiej. Zdobycie wykształcenia 
oznaczało więc często przejście do niemieckiego kręgu kulturalnego oraz 
przynależność do austriackiej państwowości i społeczności87, bo język niemie
cki dawał „człowiekowi naukę i światło”88. Dlatego też zasadniczym celem 
pierwszych tajnych polskich stowarzyszeń młodzieżowych było poznanie 
polskiego języka literackiego i dziedzictwa kulturowego. Samokształceniowe 
aspiracje miało Złączenie Polskie (1842-1843), zorganizowane przez Pawła 
Stalmacha (1824-1891), jak również Towarzystwo Uczących się Języka Pol
skiego na Ewangelickim Gimnazjum w Cieszynie (1847-1850), które powołał 
Andrzej Cinciała (1825-1898). Członkowie związków zobowiązali się nie tylko 

85 Tamże, s. 39-41.
84 M. Fazan: Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim h> latach 1842/1848-1920. 

Wrocław [1991], s. 16-17.
87 J. Chlebowczyk: Przedmowa. W: Wspomnienia Cieszyniaków. Zebrał i oprać. 

L. Brożek, przedmowa J. Chlebowczyk. Warszawa 1964, s. 14.
88 A. Cinciała: Fragmenty z „Pamiętnika". W: Wspomnienia Cieszyniaków..., s. 47. 

W gimnazjum katolickim w połowie XIX w. językiem wykładowym nadal pozostawał język 
niemiecki, ponieważ uważano, że młodzież za pośrednictwem języka niemieckiego poznaje kulturę 
niemiecką. E. Buława: Z dziejów gimnazjów cieszyńskich w XIX wieku. W: Liceum im. A. Osu
chowskiego w Cieszynie 1895-1995. W stulecie założenia pierwszego polskiego gimnazjum na Śląsku. 
Red. I. Panic. Cieszyn 1995, s. 33.
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uczęszczać na wykłady, ale także - co ważniejsze - w domu mówić po polsku 
i płacić składki na utworzenie księgozbioru89. Dzięki edukacyjnej funkcji 
tajnych związków następował awans polskiej kultury w społecznej świadomo
ści (do tej pory w programach nauczania dawano pierwszeństwo kulturze 
niemieckiej) oraz zaczynał się proces upowszechniania wśród Polaków ich 
własnego dziedzictwa. Idee pierwszych tajnych organizacji - przede wszystkim 
zapoczątkowanie w szkołach obu wyznań nauki w języku polskim według 
polskich podręczników - udało się częściowo urzeczywistnić, wprowadzając do 
szkół w Księstwie Cieszyńskim po 1848 r. polskie książki.

Pierwszym oficjalnym ośrodkiem polskiego życia kulturalnego było Towa
rzystwo Cieszyńskie dla Wydoskonalenia się w Języku Polskim, znane pod 
nazwą Czytelnia Polska (1848), realizujące te same cele, co związki młodzieży, 
ale o szerszym zasięgu działania90. Najważniejsze zadanie - upowszechnienie 
języka polskiego - wykonało dzięki zgromadzeniu księgozbioru funkcjonujące
go jako Biblioteka Ludu Kraju Cieszyńskiego (1849)91. Instytucje te, jak 
również aktywność pierwszych amatorskich zespołów teatralnych (zapoznają
cych ludność z polskim teatrem, uświadamiających jej zatem istnienie narodo
wej kultury92), przyczyniły się do nawiązania kulturalnych kontaktów z in
nymi polskimi ziemiami, przede wszystkim Krakowem i ze Lwowem. Rozwój 
polskiego życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim stał się dzięki temu 
jednym z ważniejszych problemów ogólnonarodowych, a miejscowej ludności 
uświadomił znaczenie zinstytucjonalizowanych form życia kulturalnego93.

W Ustawie dla biblioteki kraju Cieszyńskiego zapisano, że „do biblioteki 
mają się kupować książki polskie [...]. Piąta część dochodów biblioteki może 
się wynałożyć także na inne słowiańskie książki, a mianowicie czeskie” (par. 
15). Trudno cokolwiek powiedzieć o społecznym oddziaływaniu księgozbioru 
i o propagowaniu wśród ludności wiejskiej czytelnictwa polskich książek. 
Zgromadzony zbiór przydatny był w upowszechnianiu polskiej kultury, ale 
bardziej zainteresować mógł inteligengę niż chłopstwo, chyba że bogate, lepig 

” A. Cinciała: Fragmenty z „Pamiętnika"..., s. 47-48. W późniejszym okresie powołano: 
Towarzystwo Narodowe (1861-1871), Wzajemność (1863-1880), Jedność (1886). M. Fazan: 
Polskie życie..., s. 48-49. Oprócz Złączenia Polskiego w gimnazjum ewangelickim powstały 
równocześnie dwa inne związki: niemiecki Gelehrten Verein (jego członkowie studiowali pisma 
Fryderyka Schillera) i Česká beseda (jego aktywiści, pochodzący z Czech i Moraw, kształcili się 
w języku czeskim i poznawali narodową literaturę). E. Buława: Formowanie się intelektualnego, 
światopoglądowego i zawodowego oblicza polskiego nauczycielstwa szkól ludowych na Śląsku 
Cieszyńskim do 80. lat XIX w. W: Książka - biblioteka - szkolą..., s. 224.

90 M. Fazan: Polskie życie..., s. 55.
91 Ustawa dla biblioteki kraju Cieszyńskiego. Cieszyn 1849. Zob. też: M. Danel: Biblioteka 

Czytelni Ludowej w Cieszynie. „Pamiętnik Cieszyński” 1995, T. 10, s. 27-30.
92 B. Orszulik: Pierwsze polskie przedstawienia amatorskie w Cieszynie. „Zaranie. Śląskie” 

1974, z. 2, s. 313-317.
93 M. Fazan: Polskie życie..., s. 66.
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przygotowane do odbioru polskiej literatury wyższego obiegu intelektualnego 
i artystycznego94.

W XIX w. edukacji tej nie mogły zapewnić miejscowe gimnazja, oferujące 
w szkolnych księgozbiorach głównie piśmiennictwo służące realizacji niemiec
kich programów nauczania. Takimi wydawnictwami dysponowało gimnazjum 
katolickie (1773)9S, choć było również wyposażone w druki polskie, zebrane 
m.in. przez nauczyciela ks. Eugeniusza Janotę (32 dzieła), przesłane w darze 
z Galicji, jak również w książki czeskie, otrzymane np. od Matice Česká 
i Moravská Jednota. Funkcjonowała wprawdzie odpowiednio zaopatrzona 
książnica ks. L. Szersznika96, ale korzystali z niej głównie nauczyciele (można 
ich zatem uznać za łączników między kolekqą a szkołą). Dla uczniów była 
dostępna tylko w bardzo ograniczonym zakresie - za zgodą lub na zlecenie 
pedagogów, którzy decydowali o doborze uczniowskich lektur, o sposobie ich 
używania oraz egzekwowania wiadomości. Odpowiadało to ówczesnym wzo
rom: biblioteki były przede wszystkim „warsztatami pracy pedagogicznej 
i naukowej oraz źródłami inspiraqi intelektualnej i moralnej”97. Skromnie 
przedstawiały się także początki biblioteki gimnazjum ewangelickiego (1810), 
pomnażanej m.in. dzięki darom. Na przykład w 1849 r. Josef Kalchberg 
ofiarował 75 woluminów dzieł filozoficznych, a w 1851 r. 100 tomów, m.in. 
historycznych książek, dał nauczyciel Heinrich Sitting98. W 1873 r. obie szkoły 
połączono, tworząc państwowe gimnazjum, zwane później Gimnazjum Arcy- 

94 Tamże, s. 62.
95 W 1851 r. zbiór gimnazjalny (czyli bez kolekcji J.L. Szersznika) liczył 98 woluminów, 

w 1852 r. - 152 tomy. Programm des k. k. katholischen Gymnasiums in Teschen. Prag [1852], s. 39. 
O bibliotece, którą utworzył E. Janota, zob. m.in.: „Gwiazdka Cieszyńska” 1854, nr 25.

96 W 1851 r. przekazany zbiór obejmował 8480 dzieł w 12 480 tomach i był podzielony 
na 22 działy. Programm des k. k. katholischen Gymnasiums..., s. 36-37. J. Szersznik uczynił ze 
swojego księgozbioru bibliotekę publiczną, choć pierwotnie zamierzał stworzyć przede wszystkim 
bibliotekę gimnazjalną; taką też funkcję spełniała. Związki między gimnazjum a kolekcją 
potwierdzało również uwzględnianie jej w corocznych sprawozdaniach gimnazjalnych. B. Bień
kowska: Edukacyjna rola..., s. 332-333.

97 Tamże, s. 333, 335-336, 338.
9a W 1851 r. biblioteka liczyła 400 woluminów, a w 1859 r., dzięki darom i zakupom, zbiór 

ten wzrósł do 1952 tomów. Uczniowie utworzyli kolekcję książek w języku czeskim. Duży zespół 
polskich druków zakupiono w 1860 r. - były to m.in. dzieła Ł. Górnickiego, S. Grochowskiego, 
A. Naruszewicza, M. Reja, P. Skargi - a pierwsza wzmianka o polskim dziale bibliotecznym 
pochodzi z 1867 r. Programm des k. k. evangelischen Gymnasiums in Teschen am Schluß des 
Schuljahres 1851. [Teschen 1851], s. 27-28; Fest-Programm des k. k. evangelischen Gymnasiums zu 
Teschen zur Erinnerung an die hundertfünfzigjährige Jubelfeier dieser Lehranstalt, veröffentlicht von 
der Direction im Jahre 1859. Teschen [1859], s. 49-50; Programm des k. k. evangelischen 
Gymnasiums in Teschen am Schlüsse des Schuljahres 1860. Teschen [1860], s. 32-34; Programm des 
k. k. evangelischen Gymnasiums in Teschen am Schlüsse des Schuljahres 1867. Teschen [1867], s. 37; 
Programm des k. k. evangelischen Gymnasiums in Teschen am Schlüsse des Schuljahres 1868. 
Teschen 1868, s. 51; Programm des k. k. zweiten (evangelischen) Staats-Gymnasiums in Teschen am 
Schlüsse des Schuljahres 1869/70. Teschen 1870, s. 42.
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księcia Albrechta, dysponujące na przełomie XIX i XX w. biblioteką o chara
kterze głównie humanistycznym. Największy polski księgozbiór szkolny, 
powiększany przede wszystkim dzięki pomocy polskiego społeczeństwa i pol
skich instytucji (np. Biblioteki Raperswilskiej na początku XX w.), zaczęto 
tworzyć pod koniec XIX w. wraz z otwarciem Gimnazjum Polskiego (1895). 
Była to pierwsza polska szkoła średnia na Śląsku Cieszyńskim, utworzona 
przez Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego", która odegrała istotną 
rolę w zakładaniu także innych szkół z polskim językiem wykładowym.

Od drugiej połowy XIX w. drugim oprócz Cieszyna ośrodkiem kształcenia 
na poziomie średnim było Bielsko. Mieściła się tam szkoła realna (1860), której 
m.in. Julius Kóntzer z Białej w 1868 r. przekazał 2000 książek oraz dar 
pieniężny na dalsze pomnażanie księgozbioru, powiększanego w XIX i na 
początku XX w. głównie o dzieła z języka niemieckiego oraz tomy z literatury 
angielskiej99 100. Funkcjonowało również gimnazjum (1871) - pod koniec 
XIX w. jego biblioteka miała charakter humanistyczny, przeważały dzieła 
z filologii klasycznej i współczesnej (łącznie stanowiły one ponad połowę 
zbiorów)101 - oraz Państwowa Szkoła Przemysłowa (1874).

Niemieckie szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim nie sprzyjało kształtowaniu 
potrzeby posiadania większych polskich biblioteczek. W pierwszej połowie 
XIX w. należały one zatem do rzadkości i były własnością m.in. pierwszych 
działaczy narodowych: P. Stalmacha, A. Cinciały - którzy dla zdobycia 
książek dla Towarzystwa Uczących się Języka Polskiego odbyli w 1847 r. 
pieszą podróż do Krakowa, sprowadzając na Śląsk Cieszyński pierwsze polskie 
dzieła naukowe - oraz cieszyńskiego adwokata Ludwika Kluckiego (1801- 
1877). Prawnik ten pochodził z Moraw, a gruntowne jurystyczne wykształ
cenie, zakończone stopniem doktora prawa, uzyskał w Lombardii. Za aktyw
ność spiskową z działaczami narodowo-wyzwoleńczego ruchu włoskiego 
skazano go na karę śmierci, jednak po dwóch latach został ułaskawiony 
iw 1831 r. przybył do Cieszyna, obejmując posadę adwokata. Ponieważ polska 
kultura stała mu się bliska, włączył się do działalności polskiego ruchu 
narodowego: współpracował m.in. z P. Stalmachem w wydawaniu „Tygodnika 
Cieszyńskiego”102, a swoich klientów zachęcał do używania języka polskiego, 

99 [H. Langer] H. Zeprzałka: Biblioteki szkolne na Śląsku Cieszyńskim w świetle 
sprawozdań szkolnych (1850-1939). W: Książka - biblioteka - szkoła..., s. 344-345; Taż: 
Księgozbiory biblioteki Gimnazjum Polskiego w Cieszynie w latach 1895-1939. (Wybrane zagadnie
nia). W: Watra. Bielsko-Biała 1997, s. 71-78.

100 Programm der k. k. Staats-Oberrealschule in Bielitz XXVIII Jahrgang. Schuljahr 
1903/1904. Bielsko 1904, s. 13.

101 Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums zu Bielitz fur das Schuljahr 1897/1898. Bielitz 
1898, s. 5-32.

102 „Tygodnik Cieszyński” - polskie pismo ludowe, wydawane było od 6 maja 1848 r. przez 
L. Kluckiego, początkowo przy pomocy A. Cinciały (wówczas jeszcze ucznia gimnazjalnego), 
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nazwy własne pisał po polsku, podobnie wystawiał dokumenty103. Dlatego też 
w jednej ze znakomitszych - jak na owe czasy - dziewiętnastowiecznych 
bibliotek mieszczańskich cieszyński adwokat umieścił nie tylko zbiór praw
niczych książek, ale także polską kolekcję, która choć znajdowała się tylko 
w jednej szafie, była „dosyć liczną, a w całym Śląsku żadna inna jej nie 
wyrównała, bo też nie było żadnej innej”104. Księgozbiór ten, oprócz polskich 
druków, obejmował głównie wydawnictwa niemieckie, ale zawierał także 
piśmiennictwo czeskie i inne słowiańskie. Wśród stale napływających nowości 
największym zainteresowaniem cieszyła się „Gazeta Lwowska” z beletrystycz
nym dodatkiem105, która od 1811 r. ukazywała się jako gazeta urzędowa.

Pod wpływem lektury poloników z biblioteki L. Kluckiego oraz słowiano- 
filskich poglądów swojego pracodawcy zainteresował się polską kulturą 
- zapewne jako jeden z nielicznych - A. Cinciała. Znany był na Śląsku 
Cieszyńskim nie tylko z racji wykonywania zawodu prawnika i prowadzenia 
działalności narodowej, ale również z folklorystycznych zainteresowań106. 
W stworzonej przez niego kolekcji, nazwanej Silesiaca, znajdowały się książki, 
broszury, czasopisma (np. kompletne roczniki „Tygodnika Cieszyńskiego” 
i „Gwiazdki Cieszyńskiej”, którą wydawał P. Stalmach od 1 marca 1851 r. 
zamiast „Tygodnika Cieszyńskiego”), manuskrypty, statuty i sprawozdania, 
a także archiwalne materiały, a wśród nich m.in. wycinki, drukowane 
przemówienia, listy, pieczęcie i klepsydry. Zachęcał ludzi do gromadzenia 
starych dokumentów i książek oraz - zdając sobie sprawę ze znaczenia 
ludowych źródeł - do spisywania tekstów regionalnych pieśni, historycznych 
wspomnień, zasad gospodarskich i innych wiadomości zebranych wśród ludu. 
Zgromadzone zbiory, po śmierci A. Cinciały rozproszone po różnych biblio
tekach prywatnych (m.in. w zbiorach ks. J. Londzina) i publicznych (np. 
w Czytelni Ludowej)107, stanowiły efekt żmudnej pracy zbieracza świadectw 
polskiej kultury ludowej, jak również wynik działalności na polu narodowego 

a od 5 lipca 1848 r. pod red. P. Stalmacha. Na łamach pisma podnoszono sprawy uświadomienia 
narodowego ludności polskiej Śląska Cieszyńskiego. Zwracano uwagę na Słowiańszczyznę, 
akcentowano polskość Śląska, przybliżając czytelnikom historię i literaturę polską, walczono 
o wprowadzenie języka polskiego do szkół i urzędów.

103 Śląski słownik biograficzny. T. 3. Red. J. Kantyka i W. Zieliński. Katowice 1981, 
s. 153-155.

104 Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały..., s. 37.
,0J Tamże.
106 Jest autorem m.in.: Pieśni ludu śląskiego z okolic Cieszyna. Zebr. A. Cinciała. Kraków 

1885; Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Śląsku, w Księstwie 
Cieszyńskiem. Zebr. A. Cinciała. Cieszyn 1885.

107 Tenże: Obrzędy weselne w Cieszyńskiem. Wydał L. Brożek. „Zaranie Śląskie” 1932, 
z. 3, s. 166; D. Kadłubiec: Historia i współczesność badań nad cieszyńską kulturą ludową, 
zwłaszcza zaolziańską. W: Zaolzie. Studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czecho
słowacji. Red. M.G. Gerlich i D.K. Kadłubiec. [Katowice] 1990, s. 34.
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uświadomienia polskiej ludności. Nie wiadomo dokładnie, jak liczny księgo
zbiór i jakiego rodzaju druki miał P. Stalmach. Można jedynie przypuszczać, 
że używał go nie tylko właściciel, ale również jego współpracownicy z „Tygod
nika Cieszyńskiego” i „Gwiazdki Cieszyńskiej”, tacy jak A. Kotula, J. Win
kler, J. Heczko. Publikowanie na łamach pism wierszy i fragmentów większych 
dzid A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego i J. Słowackiego świadczyć może, że 
P. Stalmach, jako redaktor polskich czasopism, wykorzystywał bibliotekę do
mową w działalności publicystycznej i narodowej, choć mógł też czytywać 
książki znajdujące się w innych polskich instytucjach. Emanuel Grim (1883— 
1950) w jednym z obrazków scenicznych przedstawił rozmowę P. Stalmacha 
i Karola Miarki (1825-1882) na temat kolekcji cieszyńskiego działacza:

„Miarka (widząc książki w szafce): ho, ho, ho! a tu tyle książek!, czy to 
wszystkie polskie?

Stalmach: A jakieżby, czybym kupował inne?; to tylko podręczna bibljo- 
teka [!], potrzebna w redakcji, a w domu to mam prawdziwą bibljotekę [!]”108.

Pozbawienie polskiej ludności w latach 1855-1861 ośrodka skupiającego 
dążenia narodowo uświadomionej społeczności zahamowało rozwój pol
skiego życia kulturalno-narodowego. Korzystne zmiany nastąpiły po powo
łaniu Czytelni Ludowej (1861), instytucji nawiązującej wprawdzie swoimi 
celami do zadań Czytelni Polskiej109, ale skupiającej członków już nie 
tylko z Cieszyna, ale również z oddalonych wsi. Ta decentralizacja życia 
kulturalnego oznaczała także otwieranie czytelń poza Cieszynem, np. w Dro
gomyślu (1868), Jabłonkowie (1870), Skoczowie (1871). W rezultacie 
do 1900 r. w większości cieszyńskich wsi powstały biblioteki gminne ze 
znacznym udziałem książek o tematyce rolniczej110. Było to świadectwo roz

10B E. Grim: Dwa orły polskie. Pięć chwil z życia Stalmacha i Miarki, ujętych w sceniczne 
obrazki w setną rocznicę urodzin. Katowice 1924, s. 10.

109 M. Fazan: Polskie życie..., s. 71. Książki z Biblioteki Polskiej dla Ludu Kraju 
Cieszyńskiego, czyli Czytelni Polskiej, przekazano do biblioteki ks. L. Szersznika. Próbę 
odzyskania księgozbioru podjęli członkowie Czytelni Polskiej, której oddano 607 dzieł w 837 
tomach. Później Czytelnia otrzymała jeszcze słowiańskie czasopisma z lat 1848 i 1849. Programm 
des k. k. katholischen Gymnasiusm in Teschen für das Schuljahr 1864. Teschen 1864, s. 49-50; 
Programm des k. k. katholischen Gymnasium in Teschen für das Schuljahr. [Teschen] 1865, s. 43. 
O Czytelni Ludowej zob.: T. Dyboski: Pamiętnik Czytelni Ludowej w Cieszynie 1861-1911. 
Cieszyn 1912.

110 Czasem lilie Czytelni Ludowej łączyły się z Czytelniami Katolickimi, jak np. w Jabłon
kowie i Skoczowie. J. G a 1 i c z: Z minionych lat. Przyczynki do historii ruchu narodowego na Śląsku 
Cieszyńskim. Cieszyn 1937, s. 76-77; M. Pawłowiczowa: Utwory J.I. Kraszewskiego w biblio
tekach towarzystw i związków politycznych Śląska Cieszyńskiego (1848-1920). „Biuletyn Infor
macyjny Biblioteki Śląskiej” 1973, s. 45; J. Wantuła: Książki i ludzie..., s. 216; E. Fonfara: 
Funkcje cieszyńskich organizacji i towarzystw w upowszechnianiu produkcji wydawniczej na Śląsku 
Cieszyńskim w XIX i XX wieku - na przykładzie pierwszych tajnych związków młodzieżowych 
i Czytelni Ludowej. W: Obieg książki i prasy na Śląsku a wielokulturowość regionu. Red. 
K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1999, s. 61.
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budzonych potrzeb czytelniczych oraz narodowych wśród szerokich kręgów 
społeczeństwa.

Książek jednak było zbyt mało, toteż zazwyczaj udostępniano je sobie 
nawzajem. Na przykład J. Wantuła korzystał z tomów wypożyczanych przez 
przyjaciela Franciszka Kajfosza - członka Czytelni Katolickiej, w której 
znajdowały się przeważnie wydawnictwa dawnej lwowskiej Mrówki i Macierzy 
Polskiej ze Lwowa. Ówczesny wikary i bibliotekarz upominał czytelników, aby 
książek nie udostępniali ewangelikom. Na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XIX w. we wszystkich oddziałach hut w Lipinie, Ustroniu 
i Trzyńcu założono biblioteki robotnicze (łącznie liczyły około 400-500 
tomów), które zawierały rozważnie dobrane książki popularnonaukowe i po
wiastki, uzupełniane i wymieniane między filiami. Z cieszących się dużą 
popularnością księgozbiorów - przede wszystkim z powodu braku bibliotek 
- korzystali starsi i młodsi. Po około pięciu latach istnienia biblioteczki te 
zlikwidowano, najprawdopodobniej pod wpływem działaczy Nordmarku, ale 
zamknięty w szafie księgozbiór przechowywano w Ustroniu jeszcze do około 
1905 r.111 Dla ewangelików natomiast J. Wantuła przy powołanym przez 
siebie Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (1898) otworzył bibliotekę, 
liczącą po roku działania już 200 tomów, w końcu 1929 r. - 1017112, 
a w 1939 r. - około 3000 tomów113 114 115 * *.

Polskie książki znajdowały się także w dziewiętnastowiecznych biblio
tekach miejscowych pastorów. Karol Koczy (1789-1856), pastor zboru ewan
gelickiego w Ustroniu, w języku polskim wygłasza! homilie i tworzył. Prze
robił m.in. brzeskie wydanie katechizmu M. Lutra, z 1673 r., i opublikował 
pt. Katechizm doktora Marcina Luthera (Brno 1833). Dołączył do niego m.in. 
dodatek służący do nauki czytania po polsku, który w 1853 r. został 
wydrukowany jako elementarz języka polskiego11*. Gromadził polskie wyda
wnictwa (w tym np. roczniki „Przyjaciela Ludu”113, pisma wydawanego 
w latach 1834-1849 w Lesznie, pierwszego pod zaborem pruskim polskiego 

111 J. Wantuła: Pamiętniki. [Oprać. J. Broda]. Ustroń [1925-1947], s. 14-15, 34 (masz, 
w posiadaniu J. Brody).

112 Biblioteki oświatowe. Spis na dzień 1.01.1930 r. Warszawa 1932, s. 151.
113 J. Wantuła: Pamiętniki..., s. 61.
114 J. Londzin: Polskość..., s. 52; J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny Ziemi 

Cieszyńskiej. T. 1. Cieszyn 1993, s. 154. Rozgłos przyniosło mu propagowanie sadownictwa, 
warzywnictwa i kwiaciarstwa. Pasji tej poświęcił dzieło na temat sadownictwa pt. Książeczka 
o sadach i owocu względem nabywania, wychowania, pożytkowania; z baczeniem osobliwem na 
położenie klimatu Szląskiego. [Berno 1844].

115 P. Stalmach: Fragmenty z „Pamiętnika". W: Wspomnienia Cieszyniaków..., s. 32.
M. Pawłowiczowa podała, że w opanowaniu poprawnego języka literackiego pomagał
K. Koczemu polski księgozbiór i prenumerowany „Przyjaciel Ludu" z Leszna. Swoje zbiory 
udostępniał okolicznym chłopom. M. Pawłowiczowa: Księgozbiory prywatne..., s. 221. 
Dokładnie nie wiadomo, jaki to był zbiór.
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magazynu ilustrowanego, przeznaczonego raczej dla inteligencji, poświęconego 
głównie historii Polski, dawnej literaturze, etnografii i folklorowi, krajoznawst
wu i pielęgnowaniu tradycji historycznej) oraz zapewne polskie książki swojego 
autorstwa. Jednak odmowa pomocy w założeniu biblioteki Złączenia Pol
skiego świadczyć może o braku zrozumienia dla idei kształcenia w języku 
narodowym. Choć pisał po polsku, nie był Polakiem.

Z kolei Gustaw Henryk Kłapsia (1799-1865), syn pastora Jana Kłapsi, 
ofiarował młodzieży ze Złączenia Polskiego dwie polskie książki: Satyry 
Adama Naruszewicza i Marię Antoniego Malczewskiego116, dbał o poprawne 
nauczanie języka polskiego (sam w kazaniach posługiwał się dobrą polszczyz
ną) i dążył do opracowania polskiego kancjonału, by zastąpić nim powszechnie 
używany czeski śpiewnik117 (udało się to dopiero Jerzemu Bogusławowi 
Heczce 1825-1907). Fakty te pozwalają stwierdzić, że w domu duchownego 
gromadzono religijne i świeckie druki polskie.

Jerzy Heczko, wskazując na różnice językowe, trafnie napisał w przed
mowie do Kancjonału (Cieszyn 1865): „Aczkolwiek język czeski jako po
bratymczy, nam Polakom dość jest zrozumiały, przecie nikt nie zaprzeczy, że 
nasz ojczysty jest nam najzrozumialszy, czego niezbitym dowodem jest i to, że 
u nas wszędzie polskie Biblie czytane, polskie modlitwy i kazania mówione 
bywają i że w naszych szkołach polskie książki zaprowadzone są. Więc jasna 
rzecz, że i nasz śpiew nabożny powinien być polski, aby nas tym lepiej 
zbudować mógł”118. Choć Kancjonał J. Heczki wyraźnie nawiązywał do 
czeskiej Cithary Sanctorum - stąd można go uznać za polską kontynuację 
dzieła J. Trzanowskiego119 - odegrał istotną rolę w rozwoju świadomości 
narodowej polskich ewangelików na Śląsku Cieszyńskim. W kościołach tego 
regionu powszechnie wykorzystywano czeskie śpiewniki, zwłaszcza że w piątej 
edycji książki J. Heczki z 1875 r., drukowanej u Prochasków, po raz pierwszy 
na Śląsku Cieszyńskim zamiast druku gotyckiego użyto liter łacińskich.

Na rozwój czytelnictwa w języku polskim duży wpływ wywarł Leopold 
Otto (1819-1882), który przybył do Cieszyna po upadku powstania stycznio
wego. Prowadzona przez tego pastora działalność społeczno-oświatowa, przede 
wszystkim w formie wygłaszanych odczytów i organizowanych przedstawień 
teatralnych, przyczyniła się do skupienia wokół niego głównie nauczycielstwa 
oraz do pogłębienia polskiej świadomości narodowej wśród cieszyńskich ewan
gelików. W swoim księgozbiorze L. Otto miał książki Adama Naruszewicza, 
Ignacego Krasickiego, Franciszka Karpińskiego, Kazimierza Brodzińskiego, 

118 P. Stalmach: Fragmenty z „Pamiętnika"..., s. 32.
111 J. Wantuła: Książki i ludzie..., s. 163.
118 H. Czembor: „Cithara Sanctorum" ks. Jerzego Trzanowskiego. „Pamiętnik Cieszyński" 

1992, T. 5, s. 34.
119 Tamże.
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Józefa Ignacego Kraszewskiego (np. Tułacze. Poznań 1870)120 oraz encyklo
pedie i opracowania z zakresu historii literatury polskiej. Wiele z tych polo
ników ich właściciel przekazał do Biblioteki im. Tschammera121. Ze zbioru 
ks. L. Otto korzystali miejscowi czytelnicy, o czym donosił on w listach 
J.I. Kraszewskiemu, pisząc, że „chłopi szląscy, [...] z wielkim przejęciem czytają 
utwory Bolesławity”122. Polskie wydawnictwa miał również nieznany z imienia 
pastor w Błędowicach123 oraz ks. Jerzy Heczko, który podarował swoją dużą 
bibliotekę zborowi w Ligotce (Zaolzie). Liczni duchowni, na wzór zboru 
w Cieszynie, zakładali też czytelnie w kościołach ewangelickich124.

Tworzenie księgozbiorów nie było wśród katolików tak rozpowszech
nionym zwyczajem, jak w środowisku protestantów, co trafnie spostrzegł 
w czasie wizyt w domach wiejskich ewangelików w XIX w. Jan Kubisz 
(1848-1929). Zanotował on, że widział u nich „Biblję, Postyllę Dambrow- 
skiego, Rajski ogródeczek, kancjonał [...]. W niektórych domach znalazłem tyle 
książek, żem nie mógł wyjść z zdziwienia: o prawdziwem chrześcijaństwie 
księgi, stare Biblje, różne modlitewniki, półkancjonałki, różne książeczki do 
nauki religji, a u wielu nawet Zwiastun Ewangeliczny księdza Otto”. W mniej 
zasobnych bibliotekach katolików J. Kubisz odnalazł jedynie morawskie 
modlitewniki125, używane z powodu - jak wspomniano wcześniej - braku 
gotyckich edyq'i polskich.

Do usunięcia z kościołów i domów katolickich powszechnie stosowanych 
czeskich modlitewników i śpiewników przyczynił się ks. Antoni Janusz, 
wydając Pracę codzienną126, która następnie stała się podstawą opracowania 
przez ks. Jana Żmijkę Kancyonalu katolickiego, mniejszego i razem książki 
modlitewnej, wyjętej z „Pracy” (Opawa 1862). Dwie inne książki wydał 

120 M. Pawio wieżowa: Utwory J.I. Kraszewskiego w bibliotekach prywatnych oraz 
związków młodzieżowych Śląska Cieszyńskiego (1800-1922). „Biuletyn Informacyjny Biblioteki 
Śląskiej” 1974, s. 77.

121 Taż: Księgozbiory prywatne..., s. 221-222.
122 List ks. L. Otto do J.I. Kraszewskiego z 21 września 1870 r. W: Listy śląskie do Józefa 

Ignacego Kraszewskiego z lat 1841-1886. Oprać. J. Pośpiech. Opole 1966, s. 202.
123 „Kartkiz dziennika" Andrzeja Cincialy. Wydał L. Bro żek. „Zaranie Śląskie” 1958, z. 3, 

s. 80.
124 M. Pawłowiczowa: Księgozbiory prywatne..., s. 222. Parafia w Błędowicach musiała 

być dość dobrze zaopatrzona w druki, ponieważ wiele pozycji było w niej dostępnych jeszcze 
w połowie XX w. Niektóre z dzieł wymienił W. Chojnackiw Bibliografii druków ewangelickich 
Ziem Zachodnich i Północnych 1530-1939. Warszawa 1966.

125 J. Kubisz: Pamiętnik starego nauczyciela. Garść wspomnień z życia śląskiego w okresie 
budzącego się ruchu narodowego w b[yłym] Księstwie Cieszyńskim. Cieszyn 1928, s. 182-184.

126 Praca codzienna, coroczna i całożywotna każdego Chrzęścianina katolickiego, albo Książka 
modlitewna i kancyonal dla katolików, z różnych ksiąg nabożnych i śpiewników zebrana. Cieszyn 
1857. Antoni Janusz ukończył studia teologiczne w Ołomuńcu. Uczestniczył tam w zorganizowa
niu Biblioteki Polskiej Teologów Wrocławskich w Ołomuńcu. Był proboszczem w Zebrzydo
wicach. Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa..., s. 147-148.
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ks. Józef Guziur: Książkę do nabożeństwa dla katolików (Biała 1861) oraz 
Drogę do niebieskiej Ojczyzny, czyli Książkę do nabożeństwa dla chrześcian 
prawowiernych rzymsko-katolickich (Wiedeń 1868). Wszystkie te pozycje dru
kowano czcionkami łacińskimi, dlatego starsi ludzie musieli uczyć się nowego 
alfabetu127. W rozwoju narodowej świadomości katolików miały one takie 
znaczenie, jak dla ewangelików kancjonał Jerzego Heczki.

Należy jednak podkreślić, że światłym rodzinom potrzebne były nie tylko 
książki religijne, ale coraz częściej równie niezbędne okazywały się druki 
o tematyce świeckiej. Oba rodzaje wydawnictw spełniały dla ludności wiejskiej 
funkcje ideowe, poznawcze, praktyczne i ludyczne. Literaturę konfesyjną - jak 
wcześniej wspomniano - wykorzystywano w codziennej modlitwie, a piśmien
nictwo świeckie pozwalało zdobyć podstawowe wykształcenie, służyło radą lub 
do rozrywki. Dopiero w okresie Wiosny Ludów słowu pisanemu nadano nową 
funkcję i stało się ono także pomocą w procesie odrodzenia narodowego 
Śląska Cieszyńskiego. Na wzrost świadomości narodowej Polaków wpłynęło 
m.in. zwiększenie liczby wydanych poloników128, czemu sprzyjało zniesienie 
w Austrii w 1848 r. cenzury, jak również rozwijanie cieszyńskiego ośrodka 
wydawniczego.

Brak w XIX w. polskich urzędowych placówek sprawił, że ich funkcje 
w pewnym stopniu przejęła prasa129. Odgrywała ona rolę instrumentu kształ
tującego polską publiczność czytelniczą, a także oddziaływała na wybór na
bytków do bibliotek domowych (służyły temu również drukowane katalogi, 
np. F. Kozubowskiego Przewodnik w wyborze książek dla młodzieży. Cieszyn 
1879). Propagowała bowiem - głównie na łamach „Tygodnika Cieszyńskiego”, 
a później „Gwiazdki Cieszyńskiej”, gdzie podawano informacje o ukazujących 
się publikacjach, ich przeznaczeniu i języku tekstu - czytelnictwo polskiej lite
ratury, popierała samokształcenie Polaków w celu podniesienia ich poziomu 
umysłowego oraz informowała o działalności polskich ośrodków życia kultu
ralnego. Prowadzenie szeroko pojętej akcji uświadamiania było możliwe dzięki 
dostrzeżeniu integralności życia kulturalnego i narodowego. Adresowanie zaś 
prasy do określonych kręgów odbiorców świadczyło o dostosowaniu treści 
i form przekazu do poziomu umysłowego czytelników oraz ich zainteresowań.

127 J. Londzin: Polskość..., s. 48-50. Drukowanie książek szwabachą zakończono około 
1848 r., później druki gotyckie ukazywały się rzadko, do czego zachęcał m.in. P. Stalmach. List 
L. Brożka do W. Chojnackiego z 25 lutego 1953 r. W: Listy dr. Ludwika Brożka. [Oprać. 
J. Broda], Skoczów 1999 (masz, w posiadaniu J. Brody).

128 H. Leszczyńska-Stąsiek: Praca z książką polską na Śląsku Cieszyńskim w drugiej 
połowie XIX i na początku XX wieku. W: .Acta Universitatis Wratislaviensis’’. Nr 46. Biblioteko
znawstwo. T. 4. Wrocław 1966, s. 114. Dokonano przeglądu czasopism i książek.

129 W latach 1848-1920 na Śląsku Cieszyńskim wydawano ponad 200 pism. A. Pilch: 
Czasopiśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920. (Materiały do bibliografii). 
W: Studia i materiały z dziejów Śląska. T. 3. Red. K. Popiołek. Wrocław 1960, s. 455.
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Stworzenie cieszyńskiego ośrodka wydawniczego zapewniło stały dostęp 
nie tylko do literatury religijnej. Także druki o problematyce świeckiej coraz 
częściej włączano do polskich księgozbiorów bogatych chłopów, liczniej 
powstających od lat sześćdziesiątych XIX w. (trwał wówczas proces narodowe
go uświadomienia, zapoczątkowany wydarzeniami Wiosny Ludów). Nie wia
domo, ile było takich domów, ale należy przypuszczać, że oddziaływały one na 
kręgi sąsiedzkie, stając się dzięki temu ośrodkami życia kulturalnego w okresie, 
kiedy dominował model sąsiedzko-rodzinny, polegający na spotykaniu się 
i wspólnym czytaniu książek130, co sprzyjało pielęgnowaniu polskiej mowy. 
Wykorzystanie księgozbiorów chłopskich na początku drugiej połowy XIX w. 
trafnie opisał J. Kubisz, notując, że jego ojciec Paweł „każde rano po śniadaniu 
siadał za stołem i śpiewał pieśni nabożne [...] i czytał Biblję, którą, jak mówił, 
cztery razy w życiu całą przeczytał, a zmarł licząc lat 52. Oprócz Biblji czyty
wał także Jana Arndta Rajski ogródeczek lub Księgi o prawdziwem chrześcijań
stwie. [...] Czytanie należało także do tych środków, któremi uprzyjemniano 
i urozmaicano pracę przędzenia. Przędzono zwyczajnie do godziny 9. wieczór 
i kończono pracę pieśnią wieczorną, którą śpiewano z polskiego kancjonału, 
znajdującego się obok kancjonału J. Trzanowskiego w każdym ewangelickim 
domu”131. Tradycją w środowiskach plebejskich stało się przekazywanie 
książek i były one „w wielkiem poszanowaniu u każdego, zaś właściciel ich 
miał nad niemi szczególną opiekę i przy śmierci - jeżeli nie wcześniej - roz
porządził niemi jak innym swoim majątkiem, rozdzieliwszy je ciepłą ręką lub 
ustanowiwszy w swoim testamencie podział, jaki ma nastąpić”132.

Pod koniec XIX w. znacznie zwiększyła się liczebność literatury świeckiej 
w księgozbiorach. Wojciech Gorazda zanotował, że wówczas „u każdego 
trochę zamożniejszego chłopa jest schludny pokój gościnny z politurowanymi 
meblami, kanapą i krzesłami, gdzie nieborak ma szafki z książkami treści 
religijnej i światowej, między temi ostatniemi często pisma Mickiewicza 
i innych poetów, doborowe powieści polskich pisarzy jakoteż [!] książki 
odnoszące się do naszych dziejów”133.

Właścicielem, zapewne niewielkiego, zbiorku był Adam Sikora (1819-1871) 
ze wsi Jabłonków, tkacz i poeta ludowy. Sikora lubił czytać i od miejscowego 
księdza (?) Szczygła pożyczał „Gwiazdkę Cieszyńską”, zajmowała go również 
lektura „książek nabożnych i żywotów św. Pańskich”, zapewne przynoszonych 
z pielgrzymek do Częstochowy i Kalwarii, które to druki wzbogacały - nie 

130 M. Fazan: Polskie życie..., s. 39. O czytaniu polskich czasopism i książek pisał m.in. 
J. Chociszewski do J.I. Kraszewskiego w liście z 22 maja 1862 r. Treść listu zob. w: Listy śląskie..., 
s. 58.

131 J. Kubisz: Pamiętnik starego nauczyciela..., s. 23-27. Po wydarzeniach z 1848 r. 
zniesiono pańszczyznę i poddaństwo, co znacznie poprawiło sytuację chłopów.

132 Pamiętnik dra Andrzeja Cincialy..., s. 9.
133 W. Gorazda: Silesiana. Z pamiętnika dziennikarza. Kraków 1896, s. 15.
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wiadomo jak liczny - księgozbiór. W posiadaniu A. Sikory była Książka 
modlitewna dla katolickiej młodzieży szkolnej jako też dorosłej ks. J. Brzuski 
(Cieszyn 1823), otrzymana za dobre postępy w nauce. Był pilnym uczniem i co 
roku dostawał nagrodę134 w postaci, jak można sądzić, książki. Adam Sikora 
nie należał do bogatej warstwy chłopstwa, dlatego jego biblioteka najpraw
dopodobniej nie była duża.

Znacznie większy zbiór miał Jan Glajcar z Sibicy (1823-1911), wzorowy 
rolnik i działacz społeczny, a także członek wielu towarzystw na Śląsku 
Cieszyńskim (m.in. Bazaru Cieszyńskiego, Macierzy Szkolnej dla Księstwa 
Cieszyńskiego, Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek)135. Z wizyty w domu 
J. Glajcara Jan Bystroń zanotował, że „wszędzie znać zamożność, dostatek 
i wyższe wykształcenie! Znajdzie się tu i doborowa biblioteka, i biust 
Mickiewicza, Kraszewskiego i innych polskich pisarzy. Różne pamiątki 
świadczą, że ich właściciel nietylko [!] pokochał Polskę, aleją też poznał, że był 
i w Krakowie, i w Warszawie”. W umieszczonym w oszklonej szafie księgo
zbiorze J. Glajcara znajdowały się roczniki pism „Gwiazdka Cieszyńska” 
i gadzinowe „Nowiny Śląskie”. Tytuły wychodzące w Krakowie, Lwowie 
i Poznaniu wypożyczał zapewne z Czytelni Ludowej. Wśród oprawionych 
i czysto utrzymanych książek pojawiały się nie tylko wydawnictwa współczesne 
(m.in. utwory A. Mickiewicza i powieści J.I. Kraszewskiego), ale także edyqe 
starsze, np. Kalendarz Historycki Daniela z Weleslawina z 1590 r., bliżej 
nieznany Kancyonal z 1597 r., Kazanie Grzegorza z Żarnowca z 1597 r. 
i Kazania S. Dambrowskiego z 1772 r.136 Ich posiadanie dowodziło pod
trzymywania tradycji przekazywania książek z pokolenia na pokolenie, jak 
również czytania polskich wydawnictw, co sprzyjało pielęgnowaniu polskiej 
mowy wśród chłopstwa.

W posiadaniu innego rolnika, Pawła Mamicy z Podobory, były zarówno 
dzida o tematyce gospodarskiej (np. Bartnik postępowy, Gospodarz toruński}, 
jak i wydawnictwa religijne (m.in. Jana Seklucjana Kazania). W bibliotece jego 
znajdowały się nie tylko polonika, m.in. Bronisława Trentowskiego Chowanna, 
Samuela Smilesa Pomoc własna, ale także druki czeskie, np. J.A. Komeńskiego 

134 L. Brożek: Cieszyńscy pisarze ludowi. W: Płyniesz Olzo... Zarys kultury duchowej ludu 
cieszyńskiego. Red. D. K a d ł u b i e c. |T. 1]. Ostrawa 1970, s. 78-82; L. S i k o r a: Życiorys Adama 
Sikory tkacza-poety z Jabłonkowa. „Zaranie Śląskie” 1907, z. 1, s. 13-16.

135 [J. Bystroń] J.B.: Z Cieszyńskiego. Szkic z podróży po kraju rodzinnym, zawiera
jący krótki opis polskiej części Śląska austriackiego. „Biblioteka Warszawska” 1884, T. 2, 
s. 412.

136 J. Grzegorzewski: Zarysy i sylwetki z Księstwa Cieszyńskiego. „Ateneum” 1885, 
T. 1, s. 15. J. Glajcar w liście z 9 września 1904 r. do ks. J. Stonawskiego pisał m.in. o zało
żeniu towarzystwa, którego celem byłaby troska o gromadzenie i codzienne czytanie w każdym 
domu Biblii albo przynajmniej Nowego Testamentu. List Jana Glajcara do ks. Jana Stonawskiego 
z 9.09.1904 r. W: Listy z XX w. [Oprać. J. Broda]. Skoczów 1998 (masz, w posiadaniu 
J. Brody).
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Labirynt Světa131. Bliżej nieznany księgozbiór zebrał również inny mieszkaniec 
Podobory, młynarz Andrzej Bardoń, od 1886 r. członek zarządu Macierzy 
Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego137 138. Wiadomo tylko o książkach, które 
czytała córka Bardonia, Anna, wychowanka sióstr boromeuszek. Były to 
niemieckie dzieła historyczne, kilka tomów utworów Fryderyka Schillera oraz 
kilkanaście woluminów powieści historycznych J.I. Kraszewskiego139. Własną 
biblioteczkę, pochodzącą z przełomu XIX i XX w., miał Jerzy Buzek 
(1842-1907) z Końskiej (Zaolzie) - absolwent ewangelickiego gimnazjum 
w Cieszynie, doskonale znający cztery języki: francuski, grecki, niemiecki 
i łaciński; prenumerował wiele pism i czytał „literaturę postępową”140. Inny 
światły chłop, Antoni Kłaptocz (1862-1935), właściciel małego gospodarstwa 
rolnego w Jaworzu Średnim, prezes miejscowej Czytelni Katolickiej, dzięki 
zgromadzonym książkom zdobył rozległą wiedzę weterynaryjną, niezwykle 
przydatną w gospodarstwie rolnym141. Z kolei w Ustroniu mieszkał artystycz
nie uzdolniony aktor amatorskiego kółka Związku Polskiej Młodzieży Ewan
gelickiej, pracownik huty w Ustroniu Paweł Ferfecki (ok. 1874- koniec 1940 
lub początek 1941), właściciel bogatego zbioru monologów - często je wygła
szał w czasie przedstawień - i sztuk ludowych, miał też tomiki A. Mickie
wicza i J. Słowackiego (wydane przez K. Miarkę). Lubił czytać, szczególnie 
poezje142.

Zaznaczyć trzeba, że pasje bibliofilskie bliskie były nie tylko polskim, ale 
również czeskim chłopom. Josef Střiž (1833-1905), z Bruzowic na Śląsku 
Cieszyńskim, zgromadził bibliotekę liczącą około 5000 tomów, czeskich, 
niemieckich i polskich silesiaków. Mniej więcej połowę zbioru stanowiła 
beletrystyka, ale były też wydawnictwa przyrodnicze, podróżnicze, historyczne, 
filozoficzne, kościelne, medyczne, jak również kalendarze, zbiory pieśni, druki 
jarmarczne (zwłaszcza wydane na Śląsku Cieszyńskim) oraz zbiór ponad 600 
map. Książki z tej kolekcji rozpoznawano po charakterystycznych, samo
dzielnie wykonywanych czerwonych tekturowych oprawach, z tytułem ręcznie 

137 J. Grzegorzewski: Zarysy..., s. 240-244. Tytuły książek i nazwiska ich autorów 
przejęto w formie, w jakiej podał autor. Zob. też: [J. Kukucz] Jan z Borku: Stosunki polskie 
w Księstwie Cieszyńskim. W: XXX Sprawozdanie wydziału polskiego akademickiego stowarzyszenia 
„Ognisko" w Wiedniu z czynności za rok 1894/1895. Kraków 1896, s. 12-13; A. Tajner: Jan 
Glajcar, żarliwy obrońca mowy ojczystej. „Kalendarz Śląski” [Ostrawa] 1974, s. 119-120.

138 A. Zając: Kierunki działalności i zmiany organizacyjne. W: Polskości bastion. Szkice 
z przeszłości Macierzy. Red. R. Danel. Cieszyn 1985, s. 13.

139 J. Grzegorzewski: Zarysy..., s. 247. Bardoniowie byli wprawdzie ewangelicką 
rodziną, ale nie było wówczas w Cieszynie ewangelickich szkół dla dziewcząt.

140 J. G o 1 e c, S. B o j d a: Słownik biograficzny..., T. 1..., s. 54; J. K u b i s z: Pamiętnik starego 
nauczyciela..., s. 141-142.

141 R. Niesyt: Czytelnia Katolicka w Jaworzu. „Kalendarz Beskidzki" 1984, s. 192.
142 J. Wantuła: Pamiętniki..., s. 155-159.
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pisanym na pierwszej stronie tomu oraz ekslibrisem z nazwiskiem i imieniem, 
czasem adresem, właściciela1*3.

Samokształceniowe aspiracje były bliskie nie tylko światłym chłopom, 
dążącym do upowszechniania wiadomości rolniczych (a w niektórych wypad
kach, jak u J. Wantuły, także wiedzy literackiej i historycznej). Swoje pasje 
realizowali głównie za pośrednictwem Towarzystwa Rolniczego i kółek rol
niczych w formie odczytów, wykładów (wygłaszanych m.in. przez Józefa 
Zaleskiego, 1850-1915), wymieniając doświadczenia praktyczne. Podobne 
zamiłowania charakterystyczne były też dla duchowieństwa ewangelickiego 
i katolickiego, identyfikującego się z polską kulturą. Cele intelektualne 
wyróżniały jednak przede wszystkim nauczycieli polskiego szkolnictwa ludo
wego i średniego. Brak odpowiedniej edukaqi domowej i szkolnej oraz 
profesjonalnych ośrodków naukowych (cieszyńskie księgozbiory, np. L. Szer- 
sznika, były wówczas niedostępne dla ogółu) sprawił, że tylko dzięki pracy 
samokształceniowej - była ona wyrazem spontanicznej aktywności i polegała 
na gromadzeniu informaqi o kulturze narodowej, jej wartościach, głównie 
języku i historii - można było poznać historię swojego narodu. Kształcenie to 
odgrywało istotną rolę zwłaszcza dla nauczycieli kończących niemieckie 
szkoły, które nie przygotowywały do pracy wśród polskich uczniów. Polskie 
oddziały przy niemieckim seminarium w Cieszynie (1869) zorganizowano 
w 1904 r., a dopiero w 1910 r. utworzono polskie Seminarium Nauczycielskie 
w Cieszynie-Bobrku, które jeszcze w czasach przynależności Śląska Cieszyń
skiego do monarchii austriackiej było ośrodkiem polskiego życia kultural
nego1**. Stąd też celem Kółka Pedagogicznego w Ustroniu (1889), przekształ
conego w 1896 r. w Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP)1*5, stało się * * * 

143 K. Ježová: Knihovna Josefa Střiže ve Sbírce Okresního Vlastivědného Muzea ve 
Frýdku-Mistku. „Těšínsko” 1986, č. 3, s. 26.

144 O seminariach zob. np.: M. Gwadera: Polskie księgozbiory pedagogiczne h> wojewódz
twie śląskim w latach 1922-1939. Katowice 2005.

145 Od 1840 r. konferencje i kształcenie zawodowe nauczycieli organizowali dydaktycy 
ewangeliccy, korzystając z własnego, skromnego, zapewne niemieckojęzycznego księgozbioru 
pedagogicznego. Najprawdopodobniej dyskutowali także o doskonaleniu nauczania w języku 
polskim, choć pewnie omawiano też konieczność usprawnienia metodyki edukacji języka niemiec
kiego. Kontynuacją konferencji była działalność Towarzystwa Nauczycieli (1868-1879), skupiają
cego polskich pedagogów ewangelickich i katolickich, którzy w większości w 1879 r. utworzyli 
proniemiecki Związek Nauczycieli Wiejskich (Landlehrerverein). Pod koniec XIX w. wielu 
pedagogów z niego wystąpiło i zaangażowało się w działalność Polskiego Towarzystwa Pedagogi
cznego. E. Buława: Formowanie się intelektualnego..., s. 224-225, 227, 235-236,238; Ł. Dawid: 
Źródła intelektualnej, światopoglądowej i zawodowej formacji nauczycielstwa polskiego Śląska 
Cieszyńskiego w latach 1888-1918. Szkic do portretu zbiorowości. W: Książka - biblioteka 
- szkolą..., s. 246; A. Zając: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne na Śląsku Cieszyńskim 
(1889-1924). „Zastane Śląskie” 1964, z. 2, s. 290-305. W 1867 r. powołano stowarzyszenie 
żydowskich nauczycieli pracujących w szkołach publicznych Moraw i Śląska Austriackiego. 
J. S p y r a: Szkolnictwo żydowskie na Śląsku Cieszyńskim i jego rola w procesie asymilacji miejscowej 
społeczności żydowskiej (przed 1918 r.). W: Książka - biblioteka - szkoła..., s. 297, przypis 59.
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nie tylko kształcenie zawodowe, narodowe i kulturalne146, w tym doskonalenie 
się w języku polskim jako narzędziu pracy pedagogicznej i instrumencie 
komunikacji narodowej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Równie 
istotne stało się inspirowanie badań w zakresie historiografii regionalnej. 
Materiał folklorystyczny w postaci pieśni i opowiadań ludowych, przede 
wszystkim o tematyce historycznej, miał uzupełnić braki wiedzy naukowej 
o polskiej przeszłości wieloetnicznego regionu. Znanym w środowisku pedago
gicznym folklorystą był Robert Zanibal (1843-1878).

Nauczyciel Jan Londzin (1836-1906), ojciec ks. Józefa Londzina (1863— 
1929), gromadził m.in. ludowe pieśni, stare książki, rękopisy i inne dokumen
ty147, co zapewne wpłynęło na wychowanie dzieci w poszanowaniu dla polskiej 
kultury. Ruch społeczny związany z potrzebą zarejestrowania polskich pieśni 
przyczynił się także do zwiększenia udziału tych utworów w repertuarze 
amatorskich zespołów śpiewaczych.

Nauczyciel Polak stał się pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w. sym
bolem polskości i patriotyzmu dla lokalnej wspólnoty, zaczął się też kształ
tować nowy typ nauczyciela - działacza narodowego i społecznika - a wraz ze 
wzrostem jego wiedzy utwierdzał się autorytet społeczny pedagogów. Po
trzebom samokształceniowym nie mogły jednak sprostać pierwsze skromne 
biblioteczki, założone przez niektóre terenowe koła PTP. Także dział pedago
giczny Gimnazjum Polskiego był dostępny jedynie dla dydaktyków tej szkoły, 
a zbiory, m.in. miejscowych stowarzyszeń i Czytelni Ludowej, nie zawierały 
odpowiedniego piśmiennictwa pedagogicznego. Skromne też były nieliczne, 
tworzone przez nauczycieli, biblioteczki domowe i książki z ruchomego 
księgozbioru wypożyczonego w 1902 r. od krakowskiego Towarzystwa Oświa
ty Ludowej148. Biblioteki takie musiano dopiero tworzyć.

Jednym z właścicieli takiego zbioru był Jerzy Michejda (1860-1928), 
kierownik ustrońskiej szkoły, organizator comiesięcznych konferencji peda
gogicznych. Jerzy Michejda, troszcząc się o wychowywanie młodzieży w pol
skim duchu, opowiadał w czasie lekcji z historii o wydarzeniach z dzie
jów Polski, a ambitnym wychowankom pożyczał książki z prywatnej biblio
teki. Wiadomo, że w szkole rozprowadzał czasopismo „Przyjaciel Ludu” 
(Nawsie)149.

14<s Kształceniu służyło m.in. organizowanie konferencji, wydawanie „Miesięcznika Pedagogi
cznego” (od 1892 r.), korzystanie z księgozbioru Czytelni Ludowej i niewielkiej biblioteki fachowej 
towarzystwa. M. Fazan: Polskie życie..., s. 195-209.

147 K. Szczurek: Hetman cieszyńskiej ziemi. „Kalendarz Cieszyński” 1990, s. 119.
148 Ł. Dawid: Źródła intelektualnej..., s. 246-248, 251.
149 J. P i 1 c h: Z przeszłości Ustronia. W: J. P i 1 c h, A. W a s z e k: 200 lat Szkoły Podstawowej 

nr 2 (obecnie im. Jerzego Michejdy) w Ustroniu (1787-1987). Ustroń 1987, s. 17-19. Dokładnie nie 
wiadomo, jakie książki zgromadził J. Michejda. Można jedynie przypuszczać, że znajdowały się 
wśród nich pozycje historyczne i roczniki „Przyjaciela Ludu".



Powstawanie kolekcji domowych w czasie niewoli narodowej 51

Zainteresowanie książką bardziej wzbudzała jednak zazwyczaj atmosfera 
domu rodzinnego. Gustaw Morcinek (1891-1963) - jak wspominał - dzięki 
domowej edukacji poznał sztukę czytania przed podjęciem nauki w szkole, co 
było zjawiskiem charakterystycznym dla śląskich rodzin. Elementarz i stare 
kalendarze, które gromadziła matka, były pierwszymi jego lekturami. Później 
przyszła kolej na literaturę jarmarczną. Szkolna biblioteka nie dostarczała 
polskich książek, dlatego zawiązano związek koleżeński i każdy z jego 
członków kupował inną powieść, którą następnie udostępniał kolegom. 
Większą możliwość korzystania z polskich dzieł dał dopiero księgozbiór 
Towarzystwa Szkoły Ludowej, z którego G. Morcinek jako pierwszą pozycję 
wypożyczył najpiękniejszą książkę z czasów jego dzieciństwa. Były to Pożary 
i zgliszcza Marii Rodziewiczówny150. W czasach edukacji szkolnej zafascyno
wał się pisarstwem Henryka Sienkiewicza151. Rozwój czytelniczych zaintereso
wań G. Morcinka przebiegał więc podobnie jak u innych młodych ludzi tego 
okresu: od ludowych książek, ukazujących się najczęściej nakładem Edwarda 
Feitzingera (1851-1932) do historycznych dzieł polskich pisarzy.

Czytelnicze pasje nie zanikły po ukończeniu szkoły powszechnej i podjęciu 
w 1907 r. pracy w kopalni. W Karwinie działało wówczas Stowarzyszenie 
Katolickich Robotników „Praca”, które odegrało znaczącą rolę w kształ
towaniu kulturalnych zainteresowań wielu Polaków. Morcinek, jako biblio
tekarz Stowarzyszenia, miał nieograniczony odtąd dostęp do książek, szczegól
nie do dzieł klasyków literatury polskiej152. W 1910 r. podjął naukę w Semina
rium Nauczycielskim Męskim Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej dzięki 
składkom zebranym przez górników. Prawdopodobnie przyszłemu pisarzowi 
pomagali również miejscowi księża i matka Maria. Z bialskiego seminarium 
G. Morcinek wyniósł dobrą znajomość języka niemieckiego, właściwe przygo
towanie metodyczne do pracy w szkole oraz umiejętność pracy społecznej153.

Na rozbudzenie i kształtowanie pragnienia posiadania własnych biblio
teczek, a przynajmniej na dostrzeganie ich wartości, wpływ miała działalność 
założonego przez ks. J. Londzina w 1901 r. Polskiego Towarzystwa Ludo
znawczego (PTL). Była to pierwsza polska instytucja o charakterze nauko
wym, która miała zajmować się pracą oświatową, naukową i wydawniczą, 
a także zakładaniem księgozbiorów i muzeów154. Organem prasowym Towa

150 G. Morcinek: Z mojej ziemi. Wybór publicystyki. [Wybór i słowo wstępne L. Bro
żek]. Katowice 1955, s. 97-101.

151 U. Gum u la: Gustaw Morcinek i książki. W: W kręgu Gustawa Morcinka. Rozprawy. 
Szkice. Przyczynki. Scenariusz filmowy. Red. K. Heska-KwaśniewicziJ. Malicki. Kato
wice 1992, s. 96.

152 K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon". Biografia literacka Gustawa Morcinka. 
Opole 1988, s. 43^*4.

153 Tamże, s. 47.
154 A. Rusnok: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie. „Pamiętnik 

Cieszyński” 1996, T. 11, s. 43-45.
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rzystwa był regionalny kwartalnik „Zaranie Śląskie”, pismo o charakterze 
literackim, choć zamieszczające też sporo materiałów folklorystycznych, zało
żone w Cieszynie w 1907 r. z inicjatywy Ernesta Famika (1871-1944)155, 
nauczyciela Gimnazjum Polskiego. Dzięki kadrze pedagogicznej, wywodzącej 
się często z Krakowa i Lwowa (w szkole tej znalazł zatrudnienie m.in. historyk 
Franciszek Popiołek, 1868-1960), placówka ta również stała się ośrodkiem 
bardzo popularnych na Śląsku Cieszyńskim na początku XX w. badań 
regionalnych oraz studiów w zakresie dziejów literatury polskiej, które 
prowadzili np. językoznawca Edward Klich (1878-1939) i Kazimierz Wróblew
ski (1873-1907). Z drugim gimnazjum polskim - w Orłowej - związał się 
z kolei Roman Pollak (1886-1972), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
badacz historii literatury i kultury staropolskiej oraz stosunków kulturalnych 
i literackich polsko-włoskich.

W 1906 r. Karol Praus (1861-1918) otworzył w szkole w Jasienicy Zbiornicę 
dla Badań Beskidzkiej Skorupy Ziemskiej, przekształconą w 1910 r. w Geo
graficzno-Geologiczne Muzeum Beskidzkie, przeniesione w 1913 r. do zamku 
w Skoczowie. Zbiory Muzeum oddano w depozyt miastu, ale właścicielem był 
nadal K. Praus, a jego syn - także Karol, nauczyciel skoczowskiej szkoły ludo
wej - pełnił obowiązki kustosza. W czasie I wojny światowej eksponaty i biblio
tekę spakowano i umieszczono na strychu. Ocalałe zbiory ojca zabezpieczył 
w 1918 r. syn, systematycznie powiększając je o wytwory sztuki ludowej156.

Na kulturę Śląska Cieszyńskiego na początku XX w. oddziałał także Julian 
Ochorowicz (1850-1917), filozof, psycholog, badacz parapsychologii. Po 
przyjeździe do Wisły w 1902 r. prowadził tam doświadczenia naukowe oraz 
zajmował się budowaniem letniskowych domków. Dom badacza, zwany 
Ochorowiczówką, i znajdujący się tam księgozbiór w czasie I wojny światowej 
rozkradli wiślańscy pasterze. Ocalałą część kolekcji zakupił Andrzej Podżorski 
(1886-1971), nauczyciel, twórca Muzeum Beskidzkiego w Wiśle i właściciel 
zbioru o charakterze głównie etnograficznym157. Prowadzona przez J. Ocho- 
rowicza naukowa aktywność pośrednio wskazuje na charakter kolekqi, 
w której znajdowały się zapewne opracowania filozofii, psychologii i para
psychologii. Oddalony od naukowych centrów badacz za pośrednictwem na 
bieżąco gromadzonego księgozbioru musiał utrzymywać kontakt z najnow
szymi osiągnięciami nauki. Z kolei działalność budowlana przyczyniła się 
najprawdopodobniej do zakupu książek z architektury.

1JJ M. Fazan: Polskie życie..., s. 215.
15e J. Wantuła: Osobliwości małego miasteczka. Dawne kroniki podbeskidzkiego regionu 

Skoczowa. Katowice 1983, s. 20-22.
117 A. Podżorski: Jak przepadly zbiory Ochorowicza. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1965, 

nr 5, s. 4-5; A. W antu ła: Dr Julian Ochorowicz w Wiśle. „Zaranie Śląskie” 1937, z. 3, s. 199-200. 
Około 50 woluminów z biblioteki A. Podmorskiego obecnie znajduje się w Bibliotece Muzeum 
Beskidzkiego w Wiśle.
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Z biblioteki J. Ochorowicza chętnie korzystał Jan Wantuła158. Inni 
miejscowi chłopi nie wypożyczali książek, choć znajdowały się wśród nich 
m.in. poczytne dzieła Władysława Orkana159 i - jak należy przypuszczać 
- książki Bolesława Prusa, przyjaciela naukowca ze szkolnych lat. W jakim 
stopniu korzystał ze swoich zbiorów sam właściciel, trudno powiedzieć.

Imponująca kolekcja Brunona Konczakowskiego (1881-1959) - syna 
cieszyńskiego kupca Józefa i Emilii z domu Drobik - mieściła nie tylko książki, 
ale także eksponaty o charakterze muzealnym (m.in. zbiory porcelany, 
malarstwa, starych zegarków, zabytkowych mebli), których gromadzenie 
właściciel zapoczątkował pod koniec XIX w., w trakcie pobierania nauk 
handlowych w Wiedniu. Pasja ta przyczyniła się do szybkiego wzrostu 
kolekcji, przede wszystkim dawnej broni, powiększanej dzięki regularnym 
nabytkom w Wiedniu, Berlinie, Monachium, Zurichu (w polskich ośrodkach 
dokonywał częstszych zakupów dopiero po 1945 r.). Bruno Konczakowski stał 
się zatem jeszcze przed I wojną światową znanym kolekcjonerem i członkiem 
wielu międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. drezdeńskiego zrzeszenia zbiera
czy i znawców dawnej broni Verein für historische Waffenkunde160.

Życie literackie - zapoczątkowane wystąpieniem Jana Kubisza w 1868 r., 
a rozwijające się wraz z wydawaniem od 1907 r. „Zarania Śląskiego”, pisma 
skupiającego głównie uczniów i nauczycieli Gimnazjum Polskiego oraz pol
skiego Seminarium Nauczycielskiego - a także artystyczne (jego genezy należy 
szukać na początku XX w.) w 1920 r. osiągnęło stopień względnego zaawan
sowania. Owo życie kulturalne pozbawione było jednak wsparcia - poza 
czasopismem - profesjonalnych i wyspecjalizowanych instytucji - stanowiło 
raczej wytwór amatorskiego ruchu artystycznego, który był bardziej zain
spirowany toczącym się procesem narodowotwórczym niż motywacjami 
artystycznymi161. Placówki takie powszechnie zaczęto dopiero tworzyć po 
1920 r.

158 W liście do J. Ochorowicza pisał, że nie tylko powieści chce czytać, ale także książki 
naukowe. Ponieważ nie mógł zdobyć jednego z dzieł J. Ochorowicza, więc - gdy dowiedział się, że 
J. Ochorowicz przebywa w Wiśle - napisał do niego list z prośbą o pożyczenie dzieła. Autor 
podarował mu książkę z dedykacją. Był to rok 1904. J. Wantuła: Moje wspomnienie o Julianie 
Ochorowiczu. „Zeszyty Wrocławskie” 1950, nr 1-2, s. 3-4.

139 J. Wantuła: Książki i ludzie..., s. 228-231.
160 J. Spyra: Zabytkowy księgozbiór Bruno Konczakowskiego. W: Cieszyńskie księgo

zbiory..., s. 29.
141 M. F azan: Polskie życie..., s. 237-257. Zob. teżK. Heska-Kwaśniewicz: „Zaranie 

Śląskie" (1907-1939). Zarys monograficzny. Katowice 1979.
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Losy księgozbiorów w okresie międzywojennym, 
pod okupacją niemiecką i po 1945 r.

Po kapitułami Niemiec w 1918 r., narody wcielone niegdyś do Austrii 
zaczęły odbudowywać swą państwowość. Między Polską a Czechosłowacją 
rozgorzał wówczas graniczny spór o Śląsk Cieszyński, który podzielono, 
w wyniku niekorzystnej dla Polaków decyli o ustaleniu granicy bez prze
prowadzenia plebiscytu, między dwa państwa (teren przyłączony do Czecho
słowacji przyjęło się nazywać Zaolziem). W rezultacie odmiennie przebiegł 
rozwój polskich instytucji życia politycznego i kulturalnego. Polski obszar 
Śląska Cieszyńskiego w 1922 r. połączono z częścią ziem Górnego Śląska, co 
sprawiło, że odtąd oba regiony o zróżnicowanym zaawansowaniu kulturalnym 
(Śląsk Cieszyński był lepiej rozwinięty) utworzyły razem województwo śląskie, 
do którego w 1938 r. na krótko włączono Zaolzie.

Zbiory zgromadzone głównie w Cieszyńskim Muzeum Miejskim - umiesz
czono w nim m.in. książki z Czytelni Ludowej, Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego, bibliotekę J.I. Kraszewskiego i L. Szersznika (obecnie znaj
dują się one w Książnicy Cieszyńskiej) - stanowiły cenny warsztat naukowy, 
dotąd dokładnie niezbadany; podobnie, jako nierozpoznana, przedstawiała się 
Biblioteka im. Tschammera. Księgozbiory tych instytucji - poza kolekcjami 
L. Szersznika i zgromadzonymi w ewangelickim zborze - miały charakter 
polski, mogły więc odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu polskiego życia 
narodowego w czasach austriackich, jak również wpływać na jego rozwój po 
odzyskaniu niepodległości. Zupełnie inny charakter miały biblioteki szkolne, 
które gromadziły - oprócz Gimnazjum Polskiego w Cieszynie i Prywatnego 
Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej, które po 1920 r. znalazło się na 
Zaolziu - głównie wydawnictwa niemieckie. Fundamentalnym problemem 
stało się więc zaopatrzenie szkół w odpowiednią literaturę, w tym przede 
wszystkim polską.

Przypomnieć trzeba, że w 1925 r. do Cieszyna przeniesiono zbiory, które 
Franciszek Kraszewski syn pisarza, ofiarował Macierzy Szkolnej Księstwa 
Cieszyńskiego 3 grudnia 1908 r. Trafiły one do gimnazjum polskiego w Orło
wej z przeznaczeniem na bibliotekę nauczycielską. Kolekcja liczyła wówczas 
14 389 tomów oprawnych.

Księgozbiory szkolne - na podstawie statystycznych przybliżeń - w roku 
szkolnym 1913/1914, czyli ostatnim przed wybuchem I wojny światowej, li
czyły w bibliotekach gimnazjalnych Śląska Cieszyńskiego około 38 000 ksią
żek, w szkołach realnych znajdowało się wówczas około 8500 woluminów162 *, 

162 [H. Langer] H. Zeprzałka: Biblioteki szkolne..., s. 354-355. Do tego zasobu należy
dodać książki seminarium bielskiego i seminariów cieszyńskich. M. Olszówka: Księgozbiory
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zdecydowanie gorzej kształtowały się zasoby ówczesnych szkół ludowych. 
Zaznaczyć trzeba, że stopniowo zamykane na Śląsku Cieszyńskim szkoły 
z niemieckim językiem nauczania - co wynikało z nowej organizacji szkolnict
wa po 1920 r. - często stawały się zalążkiem bibliotek tworzonych w polskich 
ośrodkach naukowych. Gimnazjum Polskie (obecnie im. A. Osuchowskiego) 
w Cieszynie przejęło księgozbiór Gimnazjum Arcyksięcia Albrechta, a książki 
z innych szkół niemieckich umieszczono m.in. w Gimnazjum Matematyczno- 
Przyrodniczym. Z kolei likwidacja cieszyńskiego Seminarium Nauczycielskiego 
z niemieckim językiem wykładowym (funkcjonowało ono od połowy XIX w.) 
i przejęcie jego bogatych pomocy naukowych - szczególnie przyrodniczych 
i biblioteki nauczycielskiej - znacznie poprawiło poziom kształcenia w Semina
rium Nauczycielskim Żeńskim w Cieszynie (1919), które długi czas borykało 
się nie tylko z brakiem odpowiednich wydawnictw, ale także ze złymi 
warunkami lokalowymi163. Zbiory niemieckie - choć nieaktualizowane - ciąg
le mogły stanowić wartościowy zrąb, o czym świadczył m.in. fakt, że inne 
placówki domagały się, aby przekazano im książki164.

Ośrodkiem szkolnictwa niemieckiego po 1920 r. nadal pozostawało Biel
sko. Tutaj mieściło się m.in. dobrze zaopatrzone w książki Ewangelickie 
Seminarium Nauczycielskie (w 1922 r. znajdowało się tam 5852 dzieł w 8084 
tomach)165, prywatne Seminarium Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Damę, 
a także gimnazjum niemieckie, którego biblioteka była wśród zbiorów szkol
nych najbogatsza pod względem liczby woluminów - mieściła w 1928 r. łącznie 
9512 tomów166 * *. Przeniesienie w 1922 r. Państwowej Wyższej Szkoły Gos
podarstwa Wiejskiego z Bydgoszczy do Cieszyna wpłynęło natomiast na 
rozkwit życia publicznego w mieście oraz na rozwój kultury rolnej w skali 
ogólnokraj owej16 7.

pedagogiczne w zakładach kształcenia nauczycieli w województwie śląskim w latach 1922-1939. 
W: M. Olszówka, U. Wołczyk: Biblioteki pedagogiczne i działalność naukowa nauczycieli 
w województwie śląskim (1922-1939). Katowice 2000, s. 31-36, 45. Zob. też: M. Gwadera: 
Polskie księgozbiory pedagogiczne w województwie śląskim w latach 1922-1939. Katowice 2005; 
A. Pu z i o: Biblioteki szkolne w województwie śląskim 1922-1939. „Roczniki Biblioteczne" 1986, 
z. 1/2, s. 99-108. Biblioteczki tworzyły również organizacje i kółka młodzieżowe. [H. Langer] 
H. Zeprzałka: Biblioteki szkolne..., s. 345, 351.

143 Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie za rok 
1928/1929. [Cieszyn 1929], s. 25; Sprawozdanie Dyrekcji Państw[owego] Żeńskiego Seminarium 
Nauczycielskiego w Cieszynie. Rok szkolny 1924/1925. Cieszyn 1925, s. 5-7, 28; [H. Langer] 
H. Zeprzałka: Biblioteki szkolne..., s. 345, 346, 356. Tamże zob. o innych księgozbiorach 
szkolnych.

144 M. Olszówka: Księgozbiory pedagogiczne..., s. 39.
165 Tamże, s. 35-36.
144 K. Puzio, A. Puzio: Biblioteki mniejszości niemieckiej w województwie śląskim 

1922-1939. „Roczniki Biblioteczne” 1984, z. 1-2, s. 204.
147 J. Chlebowczyk: Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX. Katowice

1971, s. 153.
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Nadal jednak funkq’onowały szkoły, głównie wiejskie, które nie wpływały 
na rozwój kulturalny miejscowej ludności, a nauczyciele nie angażowali się 
w działalność oświatową168. Takim pedagogiem był np. Paweł Pustówka 
(1879-1969, uczył w szkole w Ustroniu-Równi, założonej w 1903 r.), który 
prowadził etnograficzne badania, spisując teksty ludowych pieśni. Znacznie 
lepiej przedstawiał się poziom szkół w większych miejscowościach, gdyż ich 
nauczyciele znani byli z aktywności społecznej i kulturalnej. Paweł Lipowczan 
(1891-1941), w latach 1928-1939 kierownik powszechnej szkoły w Ustroniu, 
jednocześnie przełożony miejscowej Dokształcającej Szkoły Zawodowej, przez 
wiele lat był prezesem ustrońskiego oddziału Macierzy Szkolnej oraz człon
kiem licznie powstających w okresie międzywojennym ośrodków kultury, m.in. 
Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid Śląski” w Cieszynie, Towarzystwa Miłoś
ników Ustronia i spółdzielni pożyczkowo-oszczędnościowej Bank Ewangelicki. 
Paweł Lipowczan wygłaszał odczyty o postępach w rolnictwie, ogrodnictwie 
i pszczelarstwie169. Miał bogatą bibliotekę pedagogiczną, dużo czytał i kupo
wał wszystkie nowości170, przypuszczalnie również książki niepedagogiczne. 
W okresie międzywojennym do głosu doszło także młode pokolenie nauczycieli 
- m.in. Jan Broda (ur. 1911) - którzy kontynuowali pasje zbierackie swoich 
starszych kolegów.

Zaznaczyć trzeba, że według wciąż aktualnego modelu działalności kul
turalnej, wypracowanego na Śląsku Cieszyńskim do 1920 r. - region ten 
zachował cechy pogranicza kulturalnego — należało zachowywać i manifes
tować świadectwa dziedzictwa polskiego, a aktywność tę traktować jako 
obowiązek narodowy. Na kształtowanie tak pojmowanego zadania duży 
wpływ wywarła aktywizacja nauczycieli męskiego Seminarium Nauczyciel
skiego w Cieszynie-Bobrku, które w okresie międzywojennym nadal odgry
wało rolę jednego z ośrodków polskiego życia kulturalnego. Pracujący 
w szkole pedagodzy zaszczepili w młodych ludziach ideę zbieractwa wytworów 
polskiej kultury ludowej, podnosili poziom kształcenia placówki oraz jej 
znaczenie kulturotwórcze i patriotyczne w regionie. Osobowość i praca 
naukowa muzykologa Karola Hławiczki (1894-1976), krajoznawcza pasja 
Alojzego Milaty (1885-1936), społeczna i badawcza działalność w dziedzinie 
folklorystyki i literatury ludowej dyrektora seminarium Ernesta Farnika 
(1871-1944) i zaangażowanie wielu innych znawców swej profesji wpłynęły na 
rozkwit różnorodnych zamiłowań licznych wychowanków szkoły. Jan Broda, 
późniejszy bibliofil i znawca dziejów książki i historii kościoła ewangelickiego 

188 J. Pilch: Okres międzywojenny. W: Opowieści entuzjastów. Wybór prac z konkursu na 
pamiętnik-wspomnienie, kronikę działacza amatorskiego ruchu artystycznego. Oprać, i przedmowa 
T. Żeromski. Warszawa 1960, s. 55.

189 J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 1..., s. 175-176.
170 J. Pilch: Z przeszłości..., s. 17
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na Śląsku Cieszyńskim, Jan Kowalik (1910-2001), bibliograf książki polskiej 
na obczyźnie, Jan Sztwiertnia (1911-1940), wybitny muzyk, i wielu innych 
wychowanków są tego dowodem. Toteż właśnie w środowisku nauczycieli, 
których profesja zakłada konieczność ciągłego dokształcania, często zaczęły 
powstawać księgozbiory prywatne, których rozwój nie był już ograniczony 
dostępnością do piśmiennictwa.

Nauczycielom, nie tylko polskim, ale także niemieckim, którzy gromadząc 
książki, kontynuowali pracę pedagogiczną rozpoczętą w czasach monarchii 
habsburskiej, przyświecały zazwyczaj cele uwarunkowane ich działalnością 
zawodową i rozwojem zainteresowań. Cechowała ich również właściwa wszyst
kim ówczesnym zbieraczom (najbardziej dostrzegalna w środowisku polskich 
dydaktyków mieszkających po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego) potrzeba 
zachowania pamiątek narodowych w środowisku o mieszanej strukturze 
etnicznej.

Odpowiedzią na tak sformułowany program były nie tylko zbiory muzeum 
Karola Prausa i zamiłowania kolekcjonerskie (głównie w zakresie eksponatów, 
a dopiero w dalszej kolejności książek) B. Konczakowskiego. To przede 
wszystkim polscy nauczyciele mieszkający na Zaolziu musieli wypracować 
nowe formy aktywności narodowej i kulturalnej. Wśród zaolziańskich polskich 
bibliotek domowych wyróżniała się zatem kolekcja Jana Matuli (1875-1946) 
z Łyżbic. O kolekcjonerze tym Ludwik Brożek (1907-1976)171 napisał m.in. że 
„był to zbieracz silesiaków na wielką skalę, luteranin, ewangelickie rzeczy, tak 
jak śp. Wantuła, stawiający na pierwszym miejscu”172. Uchronił on przed 
zniszczeniem cenne materiały dokumentujące przeszłość Śląska Cieszyńskiego, 
a obejmujące woluminy nie tylko z literatury polskiej, ale także czeskiej 
i niemieckiej173. Z kolei pokaźne zbiory mineralogiczne, udostępniane społe
czeństwu, zgromadził Alfred Famy (1890-1940)17*. Inna kolekcja książek175 
i owadów - jednak już nie o polskim charakterze - była własnością Alfreda 
Hetschko (1854—1933), nauczyciela, entomologa. Pochodził on z Nowosądec
kiego, ale już w 1859 r., wraz z rodzicami, zamieszkał w Ligotce Kameralnej 
(Zaolzie). Ukończył cieszyńskie gimnazjum, a następnie studia przyrodnicze, 
by później objąć posadę nauczyciela w Seminarium Nauczycielskim w Bielsku, 
a od 1896 r. w Cieszynie. W 1920 r., po przejściu na emeryturę, powrócił do 
Ligotki Kameralnej176.

171 O życiu i działalności L. Brożka zob. m.in.: J. Miękina-Pindur: Ludwik Brożek 
„Śląski Estreicher". Sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty. Katowice 2001.

172 List L. Brożka do W. Chojnackiego z 21 stycznia 1957 r. w: Listy dr. Ludwika Brożka...
173 S. Zahradnik: Jan Matula. „Zwrot” 1980, nr 8, s. 63.
174 J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 1..., s. 94.
173 Zbiór około 30 publikacji z zakresu entomologii znajduje się w bibliotece Muzeum 

w Cieszynie. J. Spy ra: Biblioteka Muzeum w Cieszynie. „Pamiętnik Cieszyński” 1995, T. 10, s. 69.
174 J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 3. Cieszyn 1998, s. 96-97.
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Zmiana sytuacji politycznej po 1920 r. wymagała również określenia 
nowych celów i zadań funkcjonujących dotąd stowarzyszeń. Tworząca w cza
sie zaborów polskie szkolnictwo Macierz Szkolna zajęła się od 1936 r. przede 
wszystkim organizacją miejskich i wiejskich bibliotek, powoływanych w ra
mach centrali w Bielsku i Cieszynie177. Zazwyczaj ogólnodostępne i bezpłatne 
księgozbiory polskie tej organizacji funkcjonowały obok dobrze zaopatrzo
nych kolekcji niemieckich, zebranych m.in. w Bücherei d. Verbandes Deuts
cher Katholiken i Deutsche Lesehalle. Obie instytucje powołano w Bielsku 
w 1904 r., a w końcu 1921 r. dysponowały one odpowiednio 4000 i 2750 
tomami. Księgozbiór niemiecki udostępniała też biblioteka Stowarzyszenia 
„Nordmark”, działająca w Cieszynie od 1895 r. (w 1921 r. obejmowała ona 
9135 woluminów). Niemieckie towarzystwa gromadzące książki powstawały 
także w okresie międzywojennym. W 1920 r. otwarto w Bielsku Deutsche 
Jugendbücherei, które w 1929 r. miało 1716 wydawnictw, a w wapienickiej 
szkole niemieckiej od 1929 r. literaturę udostępniało swoim członkom - było 
ich wówczas 18 - Deutsche Volksbücherei, rozporządzające 77 tomami178. 
Zazwyczaj lepiej zaopatrzone od polskich, m.in. dzięki przyznawanym polskim 
dotacjom państwowym, biblioteki oświatowe mniejszości niemieckiej liczyły na 
Śląsku Cieszyńskim 11 placówek (łącznie w województwie śląskim było ich 
49)179. Podstawowym zadaniem Macierzy Szkolnej, wspomaganej także dzia
łalnością kół „Siły”, stało się więc odpowiednie urządzanie księgozbiorów 
oświatowych i pozyskanie Polaków, szczególnie młodzieży, oraz rozwój 
amatorskiego ruchu teatralnego i śpiewaczego.

Na początku XX w. nieliczne tylko koła „Siły” miały własne księgozbiory, 
których rozwój przypadł na okres międzywojenny. W 1923 r. Zarząd Główny 
„Siły” w Cieszynie zorganizował tzw. bibliotekę wędrowną, z której spakowa
ne do skrzyń książki stale wędrowały między kołami. W 1928 r. Paweł Lazar 
(1878-1928), jeden z działaczy organizacji, zapisał jej swoje oszczędności, 
które przeznaczono na powiększenie kolekcji. W trafnie dobranym zbiorze 
objazdowej biblioteki imienia P. Lazara znajdowały się powieści Bolesława 
Prusa, Andrzeja Struga i G. Morcinka, pozycje o tematyce śląskiej oraz 
literatura polityczna, zgodna z ideologią ugrupowania „Siły”, m.in. dzieła 

177 M. Heller: Kultura umysłowa Śląska Cieszyńskiego w okresie II Rzeczypospolitej. 
Wprowadzenie do problemu. W: Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 
40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie. Red. I. Panic. Cieszyn 1996, 
s. 195.

178 Na podstawie: Biblioteki oświatowe..., s. 148-151. Zob. też: P. Greiner, R. Kaczma
rek: Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim h> latach 1922-1939. Katowice 
1993.

179 K. P u z i o, A. P u z i o: Biblioteki mniejszości niemieckiej..., s. 201-202. Prawo mniejszości 
niemieckiej do organizowania instytucji kulturalnych, często finansowanych przez państwo, 
określiły zapisy konwencji genewskiej.
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Feliksa Daszyńskiego, wydawnictwa o charakterze gospodarczym, naukowym 
i ówcześnie dostępne publikaqe o problematyce regionalnej180.

Coraz częściej zaczęły powstawać biblioteczki w środowisku działaczy 
robotniczych i samych robotników. Do tworzenia zbiorów zachęcał ich m.in. 
Tadeusz Reger (1872-1938), właściciel tematycznie i formalnie zróżnicowanego 
księgozbioru. Mniejsza biblioteka, bo dopiero co powstająca, była własnością 
Józefa Pilcha (1913-1995) z Ustronia.

Repolonizacyjną pracą zajmowali się członkowie m.in. skoczowskiego koła 
Macierzy Szkolnej. Wcześniej akcję tę prowadzili działacze Czytelni Katolic
kiej (1871), nastawionej na rozpowszechnianie prasy i polskich książek 
(biblioteka osiągnęła w 1939 r. przeszło 3000 tomów i skupiała około 100 
czytelników), organizowanie okolicznościowych imprez narodowych, odczy
tów i wykładów181. Działali w mieście, które do 1918 r. było ośrodkiem ruchu 
ślązakowców, kierowanego przez Józefa Kożdonia (1873-1949), nauczyciela 
miejscowej szkoły ludowej. Istotną rolę w pozyskiwaniu polskiego społeczeń
stwa odegrali nauczyciele: utworzyli w 1922 r. bibliotekę182 (prowadził ją 
do 1931 r. G. Morcinek, przy współpracy m.in. L. Brożka), a także organizo
wali przedstawienia amatorskiego teatru183, dla którego sztuki reżyserowali 
skoczowscy pedagodzy - wśród nich Jan Żebrok (1883-1965), prezes koła 

180 J. Pilch: Z dziejów Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Siła" na 
Śląsku Cieszyńskim (1908-1939). Opole 1987, s. 46-49; Tenże: Ze wspomnień miłośnika książek. 
„Poglądy” 1976, nr 10, s. 2.

181 Polska Czytelnia Katolicka powstała z inicjatywy miejscowych księży - K. Paździory 
i A. Nogala. J. Want ula: Polskie regionalne stowarzyszenia kultury w Skoczowie. „Kronika 
Skoczowska” 1986, s. 2. T. Zarzębski podaje rok 1873 jako początek działalności Czytelni 
Katolickiej. T. Zarzębski: Prawo biblioteczne w okresie zaborów 1795-1918, 1939-1945. 
Warszawa 1997, s. 243.

182 Za rok założenia biblioteki przyjmuje się także 1923 r. Por. Biblioteki oświatowe..., 
s. 151. W 1928 r. biblioteka liczyła 1000 tomów, w 1938 - ponad 3600. J. Wantuła: Polskie 
regionalne..., s. 2. J. Wantuła podaje w innym miejscu, że w 1939 r. w bibliotece znajdowało się 
1443 tomów i ze zbiorów korzystało 147 czytelników. Dane z 1938 r. są zatem najprawdopodob
niej nieprawidłowe, zwłaszcza że przyjmuje się, iż w księgozbiorze biblioteki Macierzy Szkolnej 
było 1000 tomów, które uległy całkowitemu zniszczeniu. Straty bibliotek w czasie II wojny 
światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy. Red. nauk. A. M ę ż y ń - 
ski. Warszawa 1994, s. 287. Następcą G. Morcinka był P. Pszczółka, polonista, okresowo za
stępowany przez J. Plachego, księgowego. Od 1937 r. bibliotekę prowadził K. Broda, mistrz for
mierski. J. Wantuła: Międzywojenna Macierz w Skoczowie. „Kalendarz Cieszyński” 1992, s. 88.

183 Jedyną polską sceną zawodową na Śląsku w okresie międzywojennym był Teatr im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (1922). Patronował on miejscowym dramaturgom, 
wystawiając sztuki E. Grima, Z. Kossak, G. Morcinka i innych regionalnych pisarzy. Teatr 
nie ogarniał swym zasięgiem tzw. masowego widza. Wśród tej publiczności popularnością cieszył 
się teatr amatorski, kontynuujący wzory i wartości wypracowane w dobie niewoli narodowej. 
M. Fazan: Życie kulturalne Śląska Cieszyńskiego w dobie rozwoju procesu narodowościowego. 
W: Zderzenia i przenikanie kultur na pograniczach. Materiały z konferencji naukowej w Opolu, 
19-20.10.1987. Opole 1989, s. 515-517.
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Macierzy Szkolnej, i Rudolf Kukucz (1899-1930), również aktywny działacz 
sportowy. Urządzane przez Macierz Szkolną odczyty dla dorosłych wygłaszali 
L. Brożek, G. Morcinek, F. Popiołek. Z kolei dzięki Leopoldowi Janickiemu 
(1904-1966) powstał chór, a później orkiestra184.

W rozwoju ruchu śpiewaczego na Śląsku Cieszyńskim ważną rolę odegrał 
Chór Towarzystwa Śpiewaczego w Cieszynie (1908), którego członkowie 
w okresie międzywojennym brali udział w koncertach organizowanych przy 
współudziale orkiestry Pułku Strzelców Podhalańskich i uczennic Seminarium 
Nauczycielskiego w Cieszynie185. Istotne przeobrażenia programowe w ruchu 
śpiewaczym, polegające głównie na zmianie repertuaru, dokonały się w latach 
dwudziestych XX w. Zamiast obowiązujących zadań patriotycznych ważne 
stały się cele artystyczne. Nowy program trafnie sformułował i konsekwentnie 
realizował Stefan M. Stoiński. Równocześnie tworzono szkolnictwo muzyczne, 
m.in. Konserwatorium Muzyczne w Katowicach (1928), którego jednym 
z absolwentów był J. Sztwiertnia186.

Sprawy czytelnictwa i gromadzenia książek były istotne także dla katolickiej 
hierarchii kościelnej. W publikowanych od 1925 r. „Wiadomościach Diecezjal
nych” - organie urzędowym Śląskiej Kurii Biskupiej w Katowicach - podawa
no wykazy książek (zazwyczaj nowości). Spisy te obejmowały nie tylko piśmien
nictwo religijne, ale także książki naukowe, m.in. z zakresu literatury, historii, 
warte przeczytania szczególnie przez kapłanów, ale także polecane np. dla sto
warzyszeń młodzieżowych. Do wykazów dołączono krótkie opinie i informacje 
o kategorii odbiorcy, czasem uwagi merytoryczne i stylistyczne. W umieszczo
nym w 1938 r. artykule o nowym indeksie ksiąg zakazanych podkreślano, że ci, 
co zabronione wydawnictwa czytają, „przechowują, drukują [...] popadają tym 
samym [...] w klątwę”187. Zachęcano księży do gromadzenia książek i zakłada
nia bibliotek, bo „dowodem kultury kapłana nie są światowa zamożność domu 
ani wykwintne urządzenie mieszkania, lecz biblioteka, książki, jakie w ciągu 
roku zgłębił, pisma fachowe, które czyta, wzorowe kazania i przemówienia, 
artykuły i prace publicystyczne, które napisał [...]. Nie wystarczy też dla kapła
nów, aby zadowolili się wykształceniem, które dawniej uchodziło za dostatecz
ne, lecz powinni zdobyć pełniejszą i rozleglejszą wiedzę w różnych dziedzinach, 
wiedzę odpowiadającą wspaniałemu i powszechnemu rozwojowi nauk”188.

184 J. Wir a: Z dziejów Macierzy Szkolnej w Skoczowie. „Podbeskidzie” 1983, z. 7-8, 
s. 80-81.

185 M. Heller: Kultura..., s. 195.
188 M. Fazan: Życie kulturalne..., s. 518-519.
181 Indeks książek zakazanych ze stanowiska prawnego i moralnego. „Wiadomości Diecezjal

ne" 1938, nr 5, s. 233.
188 Orędzie Episkopatu Polski do Duchowieństwa i Wiernych h> sprawie uchwal Pierwszego 

Polskiego Synodu Plenarnego. „Wiadomości Diecezjalne” 1938, nr 2, s. 39-40. W. Pawłowi- 
czówna: Książki i czasopisma h> katowickich „Wiadomościach Diecezjalnych" z lat 1925-1939.



Losy księgozbiorów w okresie międzywojennym, pod okupacją... 61

Potrzebę samokształcenia i gromadzenia księgozbiorów domowych - pod
kreśloną w przywołanym artykule w 1938 r. - dostrzegano wcześniej, o czym 
świadczyło tworzenie zbiorów ksiąg przez duchownych. Jedna z okazalszych 
kolekgi, zapoczątkowanej wprawdzie w czasach niewoli narodowej, ale 
w pełni rozwinięta w okresie międzywojennym, powstała w Cieszynie i była 
własnością ks. J. Londzina.

Ksiądz J. Londzin odznaczał się wszechstronną aktywnością. Na przykład 
w okresie międzywojennym wszedł w 1918 r. do prezydium Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego, pełniąc do 1920 r. funkcję jednego z trzech przewodni
czących, a mając duże poparcie mieszkańców Cieszyna wybrany został w 1927 r. 
burmistrzem miasta; przyczynił się również do budowy dwóch pierwszych pol
skich schronisk - na Ropiczce (1913) i na Stożku (1922)189. Wśród jego różno
rodnych zainteresowań książka zajmowała poczesne miejsce. Ksiądz Londzin 
prowadził rozległe badania nad dziejami Śląska; był autorem wydanych w Cie
szynie takich opracowań, jak: Polskość Śląska Cieszyńskiego (1924), Polemika 
o Pawia Stalmacha, czyli „Prawda o początkach ruchu narodowego na Śląsku 
Cieszyńskim" (1925), Stan szkól ludowych w Księstwie Cieszyńskim na początku 
XIX stulecia (1902) i Historia Generalnego Wikariatu w Cieszynie (1926). 
Oprócz biblioteki należącej do PTL, J. Londzin zgromadził drugi zbiór, prze
kazany później Dziedzictwu bł. Jana Sarkandra. Kolekcja ta, którą uporząd
kowali następnie L. Brożek i K. Franek (skarbnik Śląskiego Towarzystwa 
Miłośników Książki i Grafiki)190, stanowiła własność księdza191.

Pasje kolekcjonerskie i naukowe nie były obce również duchownym 
niemieckim. Ryszard Wagner (1883-1945), pastor bielskiego zboru, a także 
historyk i publicysta, autor m.in. historycznych opracowań o Bielsku, zebrał 
bogaty naukowy kilkutysięczny księgozbiór, obejmujący m.in. stare druki 
i materiały historyczne dotyczące głównie Bielska i Białej192.

W okresie międzywojennym swój renesans przeżywał zamek w Grodźcu, 
należący od 1927 r. do prawnika Ernesta Habichta (1874-1957), galicyjskiego 
działacza narodowego. Nowy właściciel odrestaurował zamek i otoczył opieką 
bogate zbiory naukowe, a rezydenga stała się miejscem spotkań, m.in. 
cieszyńskiej elity kulturalnej. Do bywalców zamku należała Z. Kossak 
i F. Popiołek193.

W: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945. Zarys problematyki. Red. M. Pawio wi
eżowa. Katowice 1994, s. 107-112.

189 Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce. [T. 2]: K-P. [Red. R. Bender]. 
Warszawa 1994, s. 90-92.

]9° Ruch bibliofilski na Śląsku. „Kurier Bibliofilski” 1939, nr 2, s. [42].
191 [H. Langer] H. Zeprzałka: Z rozważań nad księgozbiorem Józefa Londzina (1862- 

1929). W: Śląskie Miscellanea. T. 13. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2000, s. 74-76.
192 J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 3..., s. 257-258.
193 W. Gojniczek, A. Staszków: Biblioteka zamkowa..., s. 28.
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Wznowienie w 1929 r. „Zarania Śląskiego” było próbą nawiązania do 
czasopiśmienniczych tradycji na Śląsku Cieszyńskim. Do ponownego ukazania 
się pisma przyczynił się E. Farnik, który - mimo że od lat przebywał 
w Katowicach, pełniąc tam funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Oświecenia 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim - wskrzesił periodyk w Cieszynie. Starano 
się jednak związać z „Zaraniem Śląskim” ludzi z Górnego Śląska. Złe przyjęcie 
pierwszego numeru pisma zaważyło na decyzji E. Farnika o wycofaniu się 
z redakcji. Przewodniczącym komitetu redakcyjnego został G. Morcinek, a od 
1931 r. sekretariat redakqi objął L. Brożek19*, który po kilkuletniej pracy 
pedagogicznej, w 1935 r. otrzymał propozyqę zatrudnienia w Bibliotece Sejmu 
Śląskiego w Katowicach. Posada w placówce specjalizującej się w gromadzeniu 
druków śląskich w pełni odpowiadała zainteresowaniom badacza śląskich 
dziejów.

Cieszyńskie środowisko literackie zyskało na znaczeniu dopiero w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX w., wraz z przyjazdem w 1923 r. Z. Kossak 
do Górek Wielkich, majątku dzierżawionego przez Kossaków, rodziców 
autorki Nieznanego kraju194 195, oraz debiutem literackim G. Morcinka. Pisarze 
ci uznali potrzebę pisania o Śląsku oraz włączenia jego dziejów i współ
czesnych problemów do literatury ogólnopolskiej. Dzięki temu w okresie 
międzywojennym nastąpiła nobilitaqa Śląska i stopniowe asymilowanie jego 
tradyqi w polskiej kulturze. Literatura stanowiła bowiem dla wielu pisarzy 
pokolenia autorki Pożogi instrument wychowania patriotycznego i kultural
nego, niezbędny do zrealizowania ważnego celu - szybkiego zjednoczenia 
wszystkich polskich ziem. Dla tak pojmowanych zadań literatury konieczne 
było posiadanie właściwych bibliotek, których losy często bywały odmienne.

Gustaw Morcinek196, pochodzący z Karwiny (Zaolzie), zamieszkał w Sko
czowie w 1919 r. Wówczas też rozpoczął pracę pedagogiczną w miejscowej 
szkole powszechnej, a później działalność literacką. W nadwiślańskim grodzie 
w 1933 r. przeprowadził się do wybudowanego za honoraria autorskie domu, 
który wkrótce nazwano „Domem w Słońcu”. Tam też znajdował się księgo
zbiór pisarza. Można przypuszczać - skoro w pisanych w czasie II wojny 
światowej listach z obozu do siostry Teresy pisarz pytał nie tylko o przyjaciół, 
ale martwił się również o losy swego księgozbioru197 - że już w okresie 
międzywojennym kolekcja ta tworzyła pokaźny zbiór.

194 Z. Hierowski, D. Meyza: „Zaranie Śląskie" - pierwsze polskie pismo regionalne 
(1907-1967). „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1969, T. 12, s. 201-209.

195 O twórczości i recepcji dzieł Z. Kossak zob. np.: J. Jurgała-Jureczka: Oswajanie 
„nieznanego kraju". Śląsk w życiu i twórczości Zofii Kossak. Cieszyn 2002; B. Pytlos: „Córa 
Sienkiewicza" czy „Alicja w krainie czarów". Z dziejów recepcji twórczości Zofii Kossak. Kato
wice 2002.

198 O życiu i twórczości pisarza zob. np.: K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon“...
197 Tamże, s. 109.
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Biblioteka domowa mieściła się również w Górkach Wielkich, w posiadło
ści Szatkowskich, Zofii Kossak i jej męża Zygmunta Szatkowskiego 
(1896-1976). Można sądzić, że część książek pisarka przywiodą z dworu 
Kossaków na Wołyniu, opuszczonego przez rodzinę po rewolucji paździer
nikowej, niektóre zaś tomy mogły być własnością rodziców. Analizując 
ekslibrisy umieszczone w książkach w postaci kwadratowej pieczątki o treści: 
„Z Bibljoteki Z.Z. Szatkowskich. Górki Wielkie”, stwierdzono, że przynajm
niej 11 pozycji pochodziło z przedwojennej kolekcji. Były to opracowania 
z historii, prace biograficzne198 i syntezy kultury199. Zachowało się również 
opracowanie Walerego Przyborowskiego Historia sześciu miesięcy. Ustęp 
z dziejów 1862 roku (Wyd. 2. Warszawa 1904). Były też dwa kolejne woluminy: 
pierwszy tom książki Para Michauda Histoire des croisades (Paryż 1841) oraz 
wydane w Brzegu w 1859 r. Modlitwy nabożne na cześć i chwałę Ojca, Syna 
i Ducha Świętego, zawierające dedykację Jana Kajzara z Bielska oraz rok 1939, 
najprawdopodobniej oznaczający datę przekazania podarunku.

Tradycję gromadzenia książek przez ludność wiejską, zapoczątkowaną na 
szerszą skalę - szczególnie w zakresie literatury świeckiej - w drugiej połowie 
XIX w., kontynuowali liczni przedstawiciele tej społeczności. Już wówczas 
własnymi bibliotekami dysponowali J. Wantuła, J. Pilch (obaj z Ustronia) 
i Jan Wojnar (1891-1964) z Górek Wielkich. Właściciele ci odegrali istotną 
rolę głównie kulturotwórczą w regionie, a zgromadzone księgozbiory służyły 
zazwyczaj celom samokształceniowym i poznawczym, m.in. w dziedzinie rol
nictwa - jak w wypadku J. Wojnara200 - a czasem ich posiadacze wykorzys
tywali je w pracy naukowo-badawczej. Taką działalnością zajmował się 
w okresie międzywojennym J. Wantuła (a po 1945 r. też J. Pilch), uprawiający 
pisarstwo publicystyczne i naukowe, pisząc o życiu i pracy cieszyńskich pasto
rów czy o książkach zgromadzonych w uporządkowanej przez siebie Bibliotece 
im. Tschammera. Początki pasji bibliofilskiej J. Wantuły można uznać za 
typową aktywność narodowo uświadomionych reprezentantów warstwy wiej
skiej z przełomu XIX i XX w., których zainteresowania rozwinęły się w okresie 
międzywojennym. Określenie ich drogi życiowej daje zatem obraz rozwoju 
ruchu bibliofilskiego na początku dwudziestolecia międzywojennego.

Jan Wantuła201 pochodził z rodziny ewangelickiej, pielęgnującej tradycję 
wspólnej modlitwy i lektury pism religijnych - później czytano także „Przyja
ciela Ludu” (1885) - ale jednocześnie zbyt ubogiej, aby rodzice mogli dać 
swoim dzieciom wykształcenie wykraczające poza kilka klas szkoły ludowej, 

198 Np. Sz. Askenazy: Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Wyd. 2. Warszawa 1910.
199 Np. J. Ptaśnik: Kultura wioska wieków średnich w Polsce. Warszawa 1922.
200 Ludzie zasłużeni dla Brennej i Górek. [Red. H. Szotek], Brenna 1998, s. 83-84; M. Sa

ra ma: Tam, gdzie książki dodają do wiana. „Panorama” 1961, nr 5, s. 8.
201 Na podstawie: J. Wantuła: Pamiętniki...
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do której i tak - ze względu na konieczność pomocy w gospodarstwie - nie 
uczęszczały systematycznie. Dzięki matce J. Wantuła w wieku sześciu lat 
nauczył się czytać z kupionego dla niego w Cieszynie „ślabikarza”, czyli 
elementarza drukowanego gotykiem, dopiero później przyswoił sobie alfabet 
łaciński, dlatego gdy zaprowadzono go do szkoły, umiał już czytać i trochę 
pisać. Następnie - w wieku siedmiu lat - przyszła kolej na inne książki 
gromadzone w domu. Były to kalendarze oraz druki religijne: modlitewniki, 
zbiory kazań, śpiewniki (polski i czeski), a przede wszystkim Biblię. Taka 
edukaqa domowa i szkolna była udziałem wielu ówczesnych dzieci chłopskich. 
Podkreślić jednak trzeba, że J. Wantuła odstąpił od panującego zwyczaju (być 
może pod wpływem nauczyciela Jerzego Michejdy, który wzbudził w nim 
zainteresowanie książką) i dzięki samokształceniu doszedł do ogromnej wie
dzy. Początki były trudne: lektura każdej książki, także zeszytowych wydań 
romansów niemieckich i czeskich, często kupowanych za grosze, bo bibliotek 
wiejskich nie było. Ze szkolnego księgozbioru, zaopatrzonego prawie wyłącz
nie w kilka powiastek Franza Hoffmanna i kilka książek podróżniczych, 
na okres zimowy książki otrzymywali tylko starsi uczniowie. Dopiero później, 
po usilnych prośbach, J. Wantuła uzyskał prawo korzystania z biblioteki. 
Dostępne na wsi wśród chłopów były zazwyczaj książki „bzdurne i głupie” 
-jak mawiał Jan Wantuła - wydawane przez E. Feitzingera, potem powieści 
wychodzące w Chrzanowie (np. Leśna różyczka, czyli Tajemnica żebraka). 
Dzięki przyjacielowi - F. Kajfaszowi - miał dostęp do wydawnictw Czytelni 
Katolickiej w Ustroniu. Czytał także zeszytowe powieści w języku morawskim 
(odpłatnie wypożyczane od morawskiego robotnika), których lektura wycho
wanemu na kancjonale Jerzego Trzanowskiego nie sprawiała trudności. 
Pierwszą książkę o dziejach Polski przeczytał w klasie III. Była to stara 
oberwana, niekompletna książka z obrazkami - bez tytułu, kilku pierw
szych i ostatnich kartek. Z książki Wieczory pod lipą Lucjana Siemieńskiego, 
którą wypożyczył mu nauczyciel J. Michejda, dowiedział się, że jest Polakiem. 
Później zaczęły się też pojawiać kalendarze Jana Steinbrennera z Wimperku 
w Czechach oraz trudno dostępne almanachy, bo drukowane w Mikołowie, 
czyli na Śląsku pruskim. Były jeszcze tylko druki religijne. Toteż w 1896 r., 
wspólnie z kilkoma kolegami, zakupił książki z katalogu Księgarni Polskiej 
we Lwowie. Każdy z nich miał na własność kilka tomów (np. F.W. Cza
plickiego Bohaterska rodzina, poezje J. Kasprowicza), które mogli sobie 
nawzajem wypożyczać; udostępniali je też innym, choć nie zawsze wracały. 
Zaabonowane wydawnictwa stały się zalążkiem pierwszej publicznej wypo
życzalni książek w Ustroniu i przetrwały do II wojny światowej jako biblio
teka Macierzy Szkolnej. W 1897 r. J. Wantuła został członkiem Czytelni 
Ludowej w Cieszynie i odtąd mógł czytać dużo, wypożyczając po 6-10 tomów 
co 3-4 tygodnie. Kupował już wtedy takie książki, których nie było w żadnej 
czytelni, a więc przede wszystkim dzieła naukowe służące samokształceniu. 
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Prawie w ogóle nie nabywał pozycji ludowych. Równocześnie rozpoczął nie
formalną rejestrację regionalnych pieśni. Później przyszła kolej na pracę na 
rzecz różnych towarzystw, m.in. Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej 
(ZPME) (1898), Austriackiego Związku Zawodowego Metalowców (jako 
członek kolportował z obowiązku wydawnictwa popularnonaukowe „Na
przodu” z Krakowa, „Myśl Niepodległą” Andrzeja Niemojewskiego i broszury 
Jana Hempla), Macierzy Szkolnej (1903). Następnie zajmował się organizowa
niem dla nich bibliotek (np. w powstałej bibliotece ZPME, dla której Czytelnia 
Ludowa w Cieszynie wypożyczyła około 40 tomów, był bibliotekarzem) oraz 
wygłaszaniem odczytów i wykładów, a później także pisywał do czasopism, 
m.in. lwowskiej „Zorzy” (wcześniej dla „Głosu Ludu Śląskiego”), którą 
redagowała Maria Wysłouchowa. Ona też przysyłała J. W ant ule czasopisma 
i powieści, zauważając jego zamiłowanie do czytania. Brał również udział 
w przedstawieniach teatralnych. Dopiero jednak w okresie międzywojennym 
- w 1925 r. przeszedł na emeryturę - rozwinął swą działalność kulturalno- 
-oświatową i pracę badawczą w dziedzinie przeszłości Śląska, obejmującą też 
wyszukiwanie materiałów w starych bibliotekach kościelnych i archiwach. 
Jednocześnie kompletował własny księgozbiór, który w chwili wybuchu wojny 
liczył ponad 2300 tomów.

Z prywatnego księgozbioru innego rolnika - Pawła Rymorza z Kozakowic 
koło Goleszowa (w 1886 r. został on członkiem zarządu Macierzy Szkolnej 
Księstwa Cieszyńskiego202) - znamy obecnie tylko kilka pozyq'i, identyfiko
wanych po umieszczonej w nich owalnq pieczątce z nazwą właściciela, 
miejscowości i ze wskazaniem zawodu. W bibliotece domowej J. Brody 
odnaleziono książkę Pawła Pszczółki Historia dzwonów na Śląsku i za granicą 
przed wojną światową i po wojnie światowej (Cieszyn 1929). Z kolei w zbiorze 
Edwarda Paździory znajdował się wydany w Wiedniu w 1849 r. zbiór kazań 
Bogusława Jerzego Heczki Pierwiastki. Nie wiadomo dokładnie, jak liczna 
była kolekqa P. Rymorza i jaki profil tematyczny reprezentowała.

W okresie międzywojennym rozrosła się także biblioteka B. Konczakow- 
skiego. Księgozbiór, którego pomnażanie nie stanowiło początkowo domeny 
właściciela, stanowił jedynie część kolekcji, zawierającej również eksponaty 
muzealne. Okaqonalnie nabywane przed I wojną światową książki obejmo
wały przede wszystkim literaturę militarną i myśliwską oraz najstarsze edyq'e 
Biblii. Dopiero w latach trzydziestych XX w. kolekqonowanie druków 
przybrało na sile. Odrębny zespół starych druków zapoczątkował wówczas 
zbiór ponad 100 woluminów z księgozbioru Josefa Schwerdtfegera (1867- 
1931), opawskiego profesora, historyka i numizmatyka203.

202 L. M i ę k i n a: Prekursorzy. W stulecie narodzin ruchu zawodowego nauczycieli polskich na 
Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn 1988, s. 49.

203 J. Spyra: Zabytkowy księgozbiór Bruno Konczakowskiego. W: Cieszyńskie księgo
zbiory..., s. 30.
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Intensywny rozwój życia kulturalnego zaktywizował również pewną grupę 
śląskich działaczy, którzy utworzyli w Katowicach Związek Bibliotekarzy 
Polskich z sekcją bibliofilską (1937), przekształconą tego samego roku w Śląs
kie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki, którego celem było „krzewie
nie zamiłowania do książki i grafiki oraz współdziałanie w podniesieniu 
poziomu estetycznego tak książki, jak i wszelkich wytworów sztuki drukarskiej 
i graficznej”204. Ukazanie się w 1939 r. dwóch specjalnych numerów „Silva 
Rerum”, stanowiących dokumentację dziejów książki i bibliofilstwa na Śląsku, 
należało do jednej z inicjatyw nowego Towarzystwa205. Członkami tego 
stowarzyszenia byli m.in. L. Brożek, G. Morcinek i T. Pietrykowski.

Ludwik Brożek na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej 
został kustoszem Muzeum w Cieszynie. Posada ta sprzyjała powiększaniu 
księgozbioru, który - dzięki pasji zbierania książek i materiałów dotyczących 
Śląska Cieszyńskiego - intensywnie wzrastał, dochodząc w 1939 r. do około 
2500 woluminów206. Do stycznia 1939 r. Brożkowa kolekqa najprawdopodo
bniej przechowywana była w kilku miejscach, skoro K. Franek z Orłowej pisał 
do bibliofila, że wraz z przeprowadzką z Katowic do Cieszyna - nastąpiła ona 
na przełomie marca i kwietnia - „zbliża się chwila komasacji [Brożkowego 
- H.L.] dobytku papierowego. To będzie frajda teraz w tym pogrzebać, no ni. 
Półki dokoła ścian”207.

Zaznaczyć trzeba, że w okresie międzywojennym w bibliotekach domo
wych, szczególnie na wsi, powszechnie gromadzono druki religijne, nawet 
z XVI w., choć częściej pochodziły one z XVIII i XIX w. Było to zarówno 
piśmiennictwo ewangelickie - np. oprawione w deski obciągnięte skórą 
J.B. Heczki Pierwiastki (Wiedeń 1849) i Kancjonał nowo wydany i przydatkiem 
nowym pomnożony, wydany w Brzegu w 1773 r. - jak i katolickie, w tym np. 
J.J. Hackenberga, J. Bajtka i F. Kóebla Prawdziwa jedzina do nieba (Opawa 
1761)208. Druki takie posiadali m.in. Karol Kukucz (1893-1961) z Gumien 
koło Cieszyna i Paweł Kotas (1871-1931) z Rzeki (Zaolzie).

204 Ruch bibliofilski..., s. [42].
205 C. Kwiecień: Bibliofile śląscy. W: Księga pamiątkowa Ogólnopolskiego Zjazdu Biblio

filów w Toruniu, 23-24 września 1978. [Kom. red. T. Zakrzewski i in.]. Toruń 1982, s. 132-133.
208 List L. Brożka do W. Chojnackiego z 12 marca 1950 r. Cyt. za: W. Chojnacki: 

Wspomnienie o Ludwiczku - przyjacielu. „Biuletyn Ludoznawczy” 1978, z. 8, s. 46. Gromadzenie 
księgozbioru często wiązało się z wieloma wyrzeczeniami, o czym donosił m.in. swojemu bratu 
Karolowi w liście z 19 sierpnia 1926 r., pisząc m.in.: „[...] książki, w tych się formalnie kocham 
i ograniczę się do różnych »zdziorbów«, a książkę kupię”. Między Cieszynem a Krakowem. 
Młodzieńcza korespondencja Ludwika Brożka do brata 1924-1930. Przygotował do druku i wstę
pem opatrzył A. Brożek. Opole 1979, s. 27.

201 List K. Franka do L. Brożka ze stycznia 1939 r. Cyt. za: J. Miękina-Pindur: 
Zaolziańskie przyjaźnie Ludwika Brożka. W: Obieg książki i prasy na Śląsku a wielokulturowość 
regionu. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1999, 134-135.

208 J. Pilch: Ze wspomnień... „Poglądy” 1976, nr 10, s. 2.
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Bibliofilskie zamiłowania P. Kotas odziedziczył po swoim ojcu Janie 
z Rzeki, kamieniarzu. Księgozbiór Pawła - wzbogacony o nieznane dzieła 
wniesione w posagu przez jego żonę Zuzannę Wałach, córkę postępowego 
rolnika i wójta rzeckiego209 - cechowała jednak większa różnorodność 
treściowa, podczas gdy Jan gromadził głównie książki religijne210.

Pomyślny dla rozwoju bibliotek domowych na Śląsku Cieszyńskim okres 
przerwał wybuch II wojny światowej. Chociaż polityka okupanta skierowana 
była głównie na niszczenie bibliotek publicznych i będących własnością 
różnych towarzystw, wiadomo, że wraz z aresztowaniem właściciela księgo
zbioru prywatnego, przeprowadzano rewizję i likwidowano kolekcję.

Skutecznie realizowana polityka okupacyjnych władz niemieckich zmierza
ła do zahamowania aktywności kulturalnej ludności śląskiej. Wywożenie 
najcenniejszych wydawnictw i dzieł sztuki, zamykanie bibliotek dla polskich 
czytelników, ale także dezorganizaqa (przez scalanie różnych zbiorów, a także 
ich przenoszenie) i niszczenie zasobów (palenie, topienie, mielenie na makula
turę) stały się powszechnymi metodami dewastacyjnej działalności Niemców. 
W instrukcjach na temat postępowania z księgozbiorami nie ominięto także 
demonstracyjnego i publicznego unicestwiania książek, przeprowadzania rewi
zji teczek dzieci, ściągania wydawnictw od czytelników w celu ich zniszczenia, 
czy poszukiwań nawet w zakamarkach różnych instytuq’i. Metod tych było 
wiele, a ich źródłem była wiedza, z jednej strony o znaczeniu książki w życiu 
Polaków - szczególnie w okresie zaborów - z drugiej zaś o licznych kolekcjach 
(głównie dziewiętnastowiecznych), z których w okresie międzywojennym sporo 
napłynęło do kraju. Dla tak pojmowanej polityki sformułowano podstawy 
prawne i organizacyjne, określające sposób postępowania z dobrami kultury, 
w tym m.in. książkami, znajdującymi się w rękach Polaków i Żydów. Ziemie 
„wcielone” do Rzeszy - m.in. Śląsk - miały ulec całkowitej germanizaqi. 
Zlikwidowano zatem większość bibliotek szkolnych, oświatowych, stowarzy
szeń, urzędów oraz instytuq’i państwowych i samorządowych, kościelnych oraz 
wiele księgozbiorów prywatnych. Ogółem w województwie śląskim zniszczono 
przynajmniej 829 bibliotek szkolnych, powszechnych i domowych. Zawartość 
likwidowanych bibliotek często umieszczano w magazynach zbiorczych - jeden 
z nich funkqonował w Katowicach - w których książki (zazwyczaj zrzucone 
na jedno miejsce) przechowywano w bardzo złych warunkach, a później - choć 
miały być sortowane i częściowo przekazywane niemieckim instytucjom 
- kierowano na przemiał211.

209 Najprawdopodobniej była córką Jana Wałacha (1823-1895), działacza społecznego 
i oświatowego. Prowadził gospodarstwo rolne w Rzece, a w latach 1874-1881 był tam 
nauczycielem i wójtem. J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 3..., s. 259.

210 J. Broda: Paweł Kolas. W: Tenże: Drobiazgi XXI. [Górki Wielkie] 1973, s. 111-112 
(masz, w posiadaniu J. Brody).

211 Straty bibliotek..., s. 29-44.
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Uznane za nieprzydatne dla III Rzeszy zbiory Dziedzictwa bł. Jana 
Sarkandra wraz z kolekcją ks. J. Londzina i najstarszą polską biblioteką 
cieszyńską, należącą niegdyś do teologów ołomunieckich212, wiosną 1940 r. 
przewieziono do zbiornicy makulatury i zniszczono. Kilkanaście najstarszych 
ksiąg z biblioteki L. Londzina (mszały i Biblie z XVI w.) zdeponowano 
w Staatsarchiv w Katowicach213. Nieliczne ocalałe tomy z księgozbioru 
ks. J. Londzina znajdują się obecnie w Bibliotece Dieceq’alnej w Katowi
cach i Bibliotece Śląskiej214 * * *. Rozproszeniu i dewastacji uległy także zbiory 
Karola Prausa213.

W czasie II wojny światowej zniszczono również zbiory zamkowe w Grodź- 
cu. Spalono archiwum, m.in. akta majątku rezydencji, sporządzane od 
XVIII w., a biblioteka i eksponaty sztuki szybko znalazły się w centrum 
zainteresowania niemieckich władz, choć szczegółowe przejrzenie kolekcji 
i wykonanie sprawozdania nastąpiło dopiero w 1941 r. W lutym następnego 
roku tomy z grodzieckiej biblioteki przewieziono do Katowic, skąd trafiły wraz 
z innymi skonfiskowanymi dobrami do Institut für Landesforschung bei der 
Provinzialverwaltung Kattowitz, mieszczącym się przy dzisiejszej ulicy Fran
cuskiej. Po skatalogowaniu zbiorów planowano przekazać je w większości do 
Landes Bibliothek w Katowicach, pozostałe do Staatsarchiv, Landesmuseum 
w Bytomiu i do Institut für Landesforschung. Z powodu zbliżania się frontu 
jesienią 1944 r. Institut fur Landesforschung ewakuowano do Cieszyna. Po 
wojnie materiały po Instytucie weszły do zasobu cieszyńskiego muzeum, a po

212 Biblioteka Polska Teologów Wrocławskich w Ołomuńcu, a potem Biblioteka Teologów 
Polaków w Widnawie powstała w 1844 r. dzięki darowi polskich książek (ewangelii, katechizmów, 
podręczników gramatyki) ofiarowanemu przez Generalnego Wikariusza ks. dr. Mateusza Opols
kiego, który uznał, że księża pracujący wśród Polaków muszą znać język polski. Istotną rolę 
w pomnażaniu księgozbioru miały też składki śląskich teologów. Czasem do seminarium 
napływały wydawnictwa od darczyńców. Zmarły w 1899 r. Józef Bilowicki, proboszcz w Jabłon
kowie, zapisał w testamencie 40 dzieł przeznaczonych dla kleryków. W 1922 r. zbiór umieszczono 
w Cieszynie. J. Galie z: Biblioteka Polska Teologów Wrocławskich w Ołomuńcu i Widnawie. 
Przyczynek do dziejów ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn 1934; F. Szymiczek: 
O katalogu działowym „Biblioteki teologów Polaków we Widnawie". „Biuletyn Informacyjny 
Biblioteki Śląskiej” 1957, nr 4, s. 208-213; W. Pawłowicz: Polski księgozbiór teologów 
wrocławskich w Ołomuńcu i Widnawie. W: Śląskie Miscellanea. T. 4. Red. J. Malicki 
i K. Heska-Kwaśniewicz. Warszawa 1992, s. 49-57.

213 [L. Brożek] J. Kurzelowski: Niedola książki. „Zwrot” 1950, nr 9, s. 13.
214 L. Brożek: Wspomnienie o bibliotece „Dziedzictwa". „Biuletyn Informacyjny Biblioteki

Śląskiej” 1958, nr 2/3, s. 105. W. Pawłowiczówna: Ślady księgozbiorów księży - uczonych 
śląskich w Bibliotece Diecezjalnej w Katowicach. W: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Zarys 
problematyki. Red. M. Pawłowiczów a. Katowice 1997, s. 255.

211 Po śmierci K. Prausa w 1941 r. eksponaty wyrzucono na śmietnik, część zbiorów 
rozprzedano, inne zagarnęli krewni. Książki opatrzone pieczątką muzeum - resztki biblioteki 
naukowej Prausów, trafiły do zbiornicy makulatury i poszły na przemiał. J. W an tuła:
Osobliwości małego miasteczka. Dawne kroniki podbeskidzkiego regionu Skoczowa. Katowice 1983, 
s. 2-22.
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wyodrębnieniu z niego w 1960 r. Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej 
przekazano tam m.in. księgozbiór i część archiwaliów Instytutu216.

Książki Instytutu wchodzą obecnie w skład największego księgozbioru 
historycznego Książnicy Cieszyńskiej, zwanego pomuzealnym, obecnie opraco
wywanego. Wśród tego zespołu wydawnictw może znajdować się kolekcja 
z Grodźca. Druga część akt Institut für Landesforschung znalazła się w zaso
bie Archiwum Państwowego w Cieszynie. W marcu 1955 r. przekazano 
z Archiwum Państwowego w Katowicach do zbiorów jego cieszyńskiego 
oddziału rękopis ordynaqi ziemskiej Księstwa Cieszyńskiego, pochodzący 
z grodzieckiego księgozbioru. Tę oprawną w skórę księgę o wymiarach 19 cm 
x 15 cm wpisano do inwentarza Komory Cieszyńskiej. Manuskrypt ten wart 
jest większej uwagi, gdyż to jedyny, jak dotąd, znany ocalały egzemplarz 
z biblioteki w Grodźcu. Rękopis obejmuje 72 numerowane karty, spisany 
został w języku czeskim, natomiast deklaracja stanów z 1590 r. po niemiecku. 
Na drugiej stronie okładki widnieje wpis: Dem Erdman Marklowsky freyherr [!] 
von Fernstem geherigs Landes-Ordnung21'’.

Akty niszczenia książek często przybierały formy demonstracyjne, świad
czące o braku szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego. W Orłowej 
(Zaolzie) do rozpalonego na rynku stosu Niemcy wrzucali nawet stare 
druki218, w tym - jak można przypuszczać - nie tylko polonika. Podobne, 
powtarzające się przykłady „oczyszczania” księgozbiorów można uznać za 
powszechne działania. Wśród zniszczonych w Ustroniu ponad 7000 polskich 
druków219 znajdowały się spalone na stosie książki należące do Macierzy 
Szkolnej. Także tam, na ustrońskim rynku, podobny los miał spotkać cenny 
księgozbiór J. Wantuły, uratowany tylko dzięki ostrzeżeniu innych ludzi. 
Właściciel spakował zbiory do kilku skrzyń (wewnątrz obitych blachą) 
i następnie zakopał w ogrodzie. Inne wydawnictwa, jedne rozdane między 
znajomych - niektóre z nich po wojnie wróciły, kolejne być może zostały 
zaczytane lub przywłaszczone - pozostałe oddane na przechowanie Wiktorowi 
Kargerowi (1880-1976), w większości przetrwały czasy zagłady. Pozycje 
najmniej cenne (m.in. katalogi drzew owocowych, cenniki, bezwartościowe 
pisma), skazane na zniszczenie, czekały w domu. I taki też los je spotkał: 
spalenie na stosie220. Nie udało się - niestety - uratować wielu innych cennych

218 W. Gojniczek, A. Staszków: Biblioteka zamkowa..., s. 29-31.
211 Tamże, s. 31.
218 M. Pawłowiczów a: Losy książki polskiej na Śląsku w czasie II wojny światowej. 

W: Symposia bibliologica. Dokumentacja księgozbiorów historycznych. Współpraca krajowa i mię
dzynarodowa. Skutki II wojny światowej dla bibliotek polskich. [Red. A. Mężyński]. Warszawa 
1995, s. 172. Problematyka zagłady książek na Zaolziu nie doczekała się pełnego opracowania. 
Zagadnienia tego nie ujęto również w: Straty bibliotek...

219 M. Pawłowieżowa: Losy książki polskiej..., s. 172.
220 K. Biliński: Świadomość tożsamościowa w „Pamiętniku" Jana Wantuły. W: Śląskie 

Miscellanea. T. 9. Red. J. Malicki i K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1996, s. 44-45.
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kolekcji, w tym bibliotekę Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w Ustro
niu, zawierającą około 3000 tomów221. Niemcy spalili także księgozbiór oraz 
katalogi Czytelni Katolicko-Ludowej w Skoczowie. Wiadomo tylko, że znaj
dowały się w niej liczne dzieła J.I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza i J. Sło
wackiego222.

Zaznaczyć trzeba, że stale podejmowano próby ratowania zbiorów, a za
służył się w tych działaniach W. Karger (przedwojenny pracownik cieszyńs
kiego muzeum, przywrócony do pracy w czasie wojny223), który przekonał 
władze okupacyjne o znaczeniu rzekomo nieuporządkowanych zbiorów 
muzealnych, mieszczących także woluminy ważne dla dziedzictwa niemiec
kiego. Toteż - jak relacjonował W. Karger - należałoby najpierw dokładnie 
przejrzeć zbiory i dokonać selekcji. Celowa zwłoka w przeglądaniu kolekcji 
pozwoliła przez długi czas uchronić tomy przed zniszczeniem. Część księgo
zbioru - około 5000 woluminów ze zbioru L. Szersznika - w obawie przed 
zniszczeniem w czasie bombardowania, latem 1944 r. Niemcy wywieźli do 
Gnojnika i Wojkowic, miejscowości, które po zakończeniu wojny znalazły się 
w Czechosłowaqi224. Zrzucone na hałdę w kościele św. Krzyża książki, 
należące niegdyś do J.I. Kraszewskiego i cieszyńskiej Czytelni Ludowej, udało 
się uratować; tylko niewielka ich część uległa zniszczeniu. Zachowały się także 
wydawnictwa należące do T. Regera225. Małe straty - głównie ze względu na 
niemiecką strukturę językową - poniosła także Biblioteka im. Tschammera. 
Selektywnych zniszczeń dokonano w zbiorach oo. bonifratrów i Bibliotece 
Dekanatu, usuwając głównie polonika. Bonifratrzy musieli opuścić swoją 
cieszyńską siedzibę i przenieść się do Krakowa. Pozostawione bez opieki 
książki - około 1600 tytułów (inwentarz z około 1937 r. liczył 1539 tytułów), 
częściowo ukryte w licznych zakamarkach, Niemcy wyrzucili z budynku, co 
przyczyniło się do zniszczenia wielu woluminów226.

O ratowaniu książek, nie tylko polskich, czasem decydował przypadek. 
O jednej z takich sytuacji pisał J. Broda:

„Pewnej niedzieli okupacyjnej [...] zobaczyłem [...] hałdę książek, prze
znaczonych na przemiał czy na spalenie. Rozglądnąwszy się, czy nie ma gdzieś 
w pobliżu jakiegoś gestapowca czy innego strażnika, zacząłem ukradkowo 
grzebać w tej masie książek polskich, aż natrafiłem na jakiś starodruk 

221 J. Wantuła: Karty z dziejów..., s. 7.
222 M. Pawłowiczowa: Utwory J.I. Kraszewskiego w bibliotekach towarzystw..., s. 45-46.
222 B. Poloczkowa: Wiktor Karger - organizator i opiekun zbiorów Oddziału Zabytkowego 

Biblioteki Śląskiej w Cieszynie. „Książnica Śląska" 1985-1987, T. 23, s. 47-54.
224 T. Aleksandrowicz: Siadami antyku i Biblii. Z dziejów cieszyńskiego księgozbioru 

księdza Leopolda Jana Szersznika w latach 1922-1945. W: Książka polska na Śląsku w latach 
1922-1945. Zarys problematyki. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice 1994, s. 211.

225 M. Pawłowiczowa: Losy książki polskiej..., s. 172.
226 Taż: Biblioteka bonifratrów..., s. 72.
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niemiecki i wetknąłem go szybko do teczki (w razie wpadki nie mogą mnie 
karać za to, że niosę książkę niemiecką!). W domu okazało się, że przy
wiozłem Chronikę F[ilipa] Melanchtona, drukowaną w roku 1563 w Witten- 
berdze”227.

Ważną rolę w ratowaniu książek i księgozbiorów odegrali również har
cerze, wynosząc je z miejsc przechowywania, a często także z transportów 
przeznaczonych na przemiał. Wydawnictwa te funkcjonowały później w ra
mach domowych wypożyczalni „bezrewersowych” (dzięki temu w czasie 
rewizji w domu nie było książek) i służyły samokształceniu lub wykorzys
tywano je jako pomoce naukowe w akcji tajnego nauczania, a po wojnie często 
stały się podstawą organizowanych bibliotek. Nie były to jedyne książki 
dostępne na Śląsku. Inne tomy trafiały do drużyn harcerskich, m.in. cieszyń
skich, drogą przerzutu z Krakowa228. Udostępniano także polskie księgi 
z księgozbiorów prywatnych, których właściciele (m.in. J. Broda, J. Pilch 
i J. Wantuła) - zdając sobie sprawę z potrzeby czytania takich wydawnictw, 
a także często próbując zachować od zniszczenia przynajmniej część kolekcji 
- wypożyczali swoje zbiory, wprowadzając je do obiegu czytelniczego229. Inni 
zaś, w obawie przed prześladowaniami, przekazywali J. Brodzie polskie 
książki, stare druki i roczniki czasopism230.

Zmuszani do opuszczania mieszkań, cieszynianie posiadający biblioteki 
domowe - podobnie jak i Polacy z innych regionów - część swoich zbiorów 
zabierali, inne tomy musieli ukryć w różnych zakamarkach lub oddać na 
przechowanie znajomym. Dochodziło wówczas często do rozbicia zwartej 
kolekcji i po wojnie nie zawsze można było przywrócić jej pierwotny kształt. 
Wojenne dzieje książek L. Brożka, J. Pilcha, J. Wantuły i wielu innych 
zbieraczy są tego dowodem.

Ludwik Brożek tak m.in. zrelacjonował losy swoje i własnej biblioteki 
w czasie okupacji - a był to opis sytuacji powtarzających się na Śląsku: 
„W pierwszym dniu wojny Cieszyn zajęli Niemcy i posady mnie pozbawili. 
Wyrzucili mnie także z mieszkania w mieście. Zamieszkałem daleko poza 
miastem [w Sibicy koło Cieszyna - W. Chojnacki], gdzie mnie nikt nie znał. [...] 
wojna wyswobodziła mnie częściowo od nadmiernego »zapapierzenia«. Część 
mojej biblioteki, głównie zbiór kompletnych czasopism śląskich (cieszyńskich), 
ukryta w dawniejszym mieszkaniu, została zabrana przez Niemców, wywiezio
na do papierni, część zaś, ulokowana w piwnicy, zniszczona została przez 
wilgoć. Około dwa i pół tysiąca książek straciłem. Niewielką stosunkowo ilość, 

227 J. Broda: Mój przyjaciel..., s. 73.
228 K. H eska-Kwaśnie wicz: Udział harcerstwa w ratowaniu książki polskiej na Śląsku 

w latach okupacji niemieckiej. W: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945..., s. 191-196.
229 Część swoich książek - według relacji J. Brody z grudnia 2004 r. - rozdała sąsiadom także 

m.in. Z. Kossak.
220 P. Przecławski: Zapiśniki Jana Brody. „Dziennik Zachodni” 1988, nr 17, s. 3.
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którą zabrałem z sobą na przedmieście, uratowałem”231. Trzeba zaznaczyć, że 
przeprowadzki również przyczyniały się do zniszczeń. Tak na przykład 
w utraconej części kolekcji J. Brody znajdowały się m.in. listy od L. Brożka, 
P. Hulki-Laskowskiego i J. Wantuły232.

Już w czasie wojny L. Brożek zaczął odnawiać swoją bibliotekę, przepisując 
książki i rękopisy, w tym druki J. Londzina, gdyż z posiadanych prawie 
125 utworów J. Londzina pozostała mu wówczas jedynie piąta część. O tej 
iście benedyktyńskiej pracy pisał m.in.: „To zbyt cenne rzeczy, by miało 
ich brakować w zbiorze rzeczy śląskich, który na nowo kompletuję i stwa
rzam - z niczego. Dosłownie »z niczego«, bo czysty zeszyt pragnę zmienić 
(przez przepisanie) w cenny tom”233. Niektóre książki L. Brożek naby
wał w muzeum w Opawie23*. W czasie wojny zajmował się działalnością 
naukową, m.in. zbierał materiały o Skoczowie235, a niektórymi dziełami 
wymieniał się z bibliofilem Rafałem Olszakiem (1900-1978), górnikiem z Gór
nej Suchej236.

W czasie wojny przesiedleńcy z Rzeszy zajęli dom G. Morcinka, którego 
w pierwszych dniach wojny aresztowano i wywieziono do obozu w Sachsen- 
hausen-Oranienburgu koło Berlina, a później do Dachau. Teresie udało się 
ukryć księgozbiór brata i wiele innych cennych pamiątek: niektóre książki 
schowała na strychu, inne w zakamarkach u sąsiadów, m.in. u skoczowianina 
Karola Jeiknera. Także poprawiony maszynopis Wyoranych kamieni, ukryty 
w nieczynnym kominie, szczęśliwie został uratowany, dzięki czemu już 
w 1946 r. książka mogła ukazać się drukiem237.

Wybuch II wojny światowej i germanizacyjna polityka przyczyniły się także 
do zniszczenia biblioteki Szatkowskich, zawierającej wówczas wiele cennych 
pozycji rękopiśmiennych, stare druki i licznie kupowane współczesne lek
tury238. Zofia Kossak opuściła wraz z dziećmi posiadłość w Górkach Wielkich 
pod koniec sierpnia 1939 r. i udała się do Warszawy, nie zapomniawszy 
spakować - jak wspominała po latach córka Anna Bugnon-Rosset - „wszyst
kich wartościowych sprzętów i przedmiotów, artykułów pierwszej potrzeby, 
dużo papierów i książek Mamy”; część książek pisarka rozdała mieszkańcom 

231 List L. Brożka do Władysława Chojnackiego z 12 marca 1950 r. Cyt. za: W. Choj
nacki: Wspomnienie o Ludwiczku - przyjacielu..., s. 46.

232 J. Broda: Z fali na falę. Wspomnienia z ostatnich siedmiu dziesięcioleci. Skoczów 
1983, s. 110 (masz, w posiadaniu J. Brody).

233 List L. Brożka do Rafała Olszaka z 18 sierpnia 1943 r. W: Listy dr. Ludwika Brożka... 
Podkreślenie autora.

234 List L. Brożka do Rafała Olszaka z 25 stycznia 1944 r. W: Listy dr. Ludwika Brożka...
235 List L. Brożka do Rafała Olszaka z 28 czerwca 1943 r. W: Listy dr. Ludwika Brożka...
236 List L. Brożka do Rafała Olszaka z 14 grudnia 1943 r. W: Listy dr. Ludwika Brożka...
231 K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon"..., s. 107-109.
238 Wywiad przeprowadzony z byłym kustoszem Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich 

prof. M. Hellerem w maju 2000 r.
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Górek Wielkich239. Zabrany majątek spłonął, niestety, na warszawskim 
dworcu. Podobny los - spalenie i kradzież opuszczonego majątku - spotkał 
książki i materiały archiwalne pozostawione w dworku Szatkowskich, gdzie 
w czasie wojny mieściła się tzw. Berufschule, szkoła kształcąca młodzież 
w kierunku rolniczo-wojskowym240. Nieliczne uratowane tomy z przedwojen
nej biblioteki - rozpoznanie tych druków ułatwił znak własnościowy w formie 
pieczątki - obecnie znajdują się w Górkach Wielkich.

Wielu innych cieszyńskich pisarzy - m.in. Jerzy Nikodem (1885-1945), 
Jerzy Probosz (1901-1942), Jerzy Sznurowacki (1883-1941), Jan Szuścik 
(1879-1940) - zginęło w obozach, a ich księgozbiory przepadły241.

Niszczono nie tylko książki, ale także ich spisy, które pozwalały orientować 
się w gromadzonym księgozbiorze. Utrudniało to ewentualne późniejsze 
odtworzenie kolekcji (także produkcji piśmienniczej) i uniemożliwiało tym 
samym starania o zwrot zagrabionego majątku. Takie sytuaqe częściej 
dotyczyły katalogów bibliotek publicznych, ale czasem też księgozbioru 
domowego. Na przykład sporządzony przez P. Kotasa katalog zaginął wraz 
z większością książek w czasie II wojny światowej242.

Polskie zbiory, skradzione i wywiezione przez Niemców, często bezprawnie 
przejmowali Rosjanie lub Czesi i dopiero po wieloletnich zabiegach kolekcje te 
udawało się odzyskać. Przekazane w 1938 r. do Centralnego Archiwum PPS 
w Warszawie druki na temat Polskiej Partii Socjaldemokratycznej (PPSD) 
z biblioteki T. Regera Niemcy przewieźli do Poczdamu i Gdańska Oliwy. 
Odnaleźli je później żołnierze rosyjscy i ulokowali w Moskwie. Tę część 
cieszyńskiej kolekcji - obecnie jest ona zdeponowana w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie i obejmuje 36 jednostek inwentarzowych, głównie druki 
ulotne PPSD z lat 1914-1919, materiały z kongresów tej partii i jej działalności 
- zwrócono w ramach akcji rewindykacyjnej243. Podobny los spotkał część 
Szersznikowskiej kolekcji, którą latem 1944 r. Niemcy przewieźli do Gnojnika 
i Wojkowic (obecnie Zaolzie). Następnie zbiory znalazły się w kilku kolejnych 
miejscowościach, a były to: Šumperk, Frýdek, w końcu Praga, skąd w 1962 r. 
prawie w komplecie powróciły do Cieszyna244.

Wiele bibliotek w czasie wojny zaginęło i można jedynie mieć nadzieję, 
że znajdują się w nieopracowanych dotąd bibliotecznych zbiorach różnych 

239 Informacja J. Brody.
240 Zofia Kossak we wrześniu 1939 roku. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1990, nr 39, s. 3. Por. 

przyp. 238.
241 M. Pawłowiczowa: Losy książki polskiej..., s. 172. Zob. też: K. Heska-Kwa- 

śniewicz: Taki to mroczny czas. Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej. 
Katowice 2004.

242 J. Broda: O chłopskim bibliofilstwie. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1973, nr 27, s. 4.
243 K. Kubiński: Losy zbiorów bibliotecznych Tadeusza Regera. „Pamiętnik Cieszyński” 

1995, T. 10, s. 97.
244 T. Aleksandrowicz: Śladami antyku i Biblii..., s. 212.
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placówek naukowych, m.in. w tzw. księgozbiorze pomuzealnym przechowywa
nym obecnie w Książnicy Cieszyńskiej. Udokumentowane straty cieszyńskich 
zbiorów sięgają ponad 38 000 tomów, ale obliczeniami objęto głównie biblio
teki szkolne i publiczne; pominięto zbiory prywatne, które w tym regionie 
powszechnie gromadzono, stąd należy przyjąć zdecydowanie większe dane 
szacunkowe. Będą one jeszcze znaczniejsze, gdy dodamy do nich zasoby 
księgarń i drukarń245 246 247 248.

Zniszczenia książek były ogromne2*6: zlikwidowane księgozbiory szkolne, 
publiczne, naukowe, przemieszczone niektóre ich fragmenty (również poza 
granice Polski) oraz zniszczona dokumentacja bibliotek i jej urządzeń stanowi
ły typowy obraz powojennej Polski, tym bardziej dotkliwy, że wielu przed
stawicieli inteligencji - m.in. nauczycieli, bibliotekarzy, naukowców - a także 
ludzi posiadających ogromną wiedzę zamordowano. Planowo i chaotycznie 
prowadzone działania dewastacyjne na Śląsku i pozostałych rejonach Polski 
nie spowodowały jednak całkowitej zagłady polskich zbiorów. Ukrywanie 
książek w różnych wcześniej wspomnianych schowkach (np. w nieużywanych 
studniach, w nieczynnych kominach, jak w domu G. Morcinka), rozdawanie 
sąsiadom (sprzyjało to ochronie druków w czasie rewiqi, ale także rozwojowi 
czytelnictwa) i wiele innych konspiracyjnych działań przyczyniło się do 
zachowania pewnej części księgozbiorów, które tuż po wojnie mogły wzboga
cić biblioteki szkolne, publiczne, naukowe i rozmaitych instytucji.

Uratowane przed niemiecką zagładą książki były od 1949 r. - a w woje
wództwie śląskim już w 1948 r. - w centrum zainteresowania nowych władz 
państwowych. Wprawdzie walkę toczono z książką „złą, wrogą ustrojowi 
ludowemu, społecznie szkodliwą”, to jednak - ze względu m.in. na brak 
wykształcenia wśród osób przeprowadzających czystki, lęk przed zachowaniem 
druków niewskazanych, obawę przed oskarżeniem o zbyt małą liczbę wycofa
nych pozycji - niepewny był także los innych tomów „podejrzanych” o jakikol
wiek związek z antyradziecką polityką. Wśród autorów śląskich szczególną 
uwagę zwrócono na dorobek pisarki Z. Kossak, która przebywała wówczas na 
przymusowej emigracji2*7. Pisarka wraz z córką Anną zamieszkała w latach 
1945-1956 w Wielkiej Brytanii, dokąd przyjechał później jej mąż i syn. Tam też 
Szatkowscy zgromadzili drugą kolekcję. W 1948 r. rodzina przeniosła się na 
farmę w Trossell Cottage w Komwalii2*8, skąd pochodzi prowadzony tam 
dziennik, który obecnie znajduje się w góreckim muzeum.

245 M. Pawłowiczowa: Losy książki polskiej..., s. 172.
246 Ich częściowy rejestr zawiera wykaz: Straty bibliotek... Por. też: Taż: Losy książki 

polskiej..., s. 167-174.
247 K. Heska-Kwaśniewicz: „Klasycy" na indeksie. Z dziejów czystek bibliotek śląskich 

w latach stalinowskich. W: Z dziejów książki i prasy na Śląsku w XIX i XX wieku. Wybrane 
zagadnienia. Red. Taż. Katowice 1999, s. 112-114, 118-119.

248 D. Głowińska, A. Szczygieł: Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej życie i twór
czość. Bielsko-Biała 1996, s. 21-22.
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Zwożone do Katowic wszystkie „złe” woluminy z terenu śląskiego czekały 
na kolejną selekcję i decyzję o przekazaniu ich do Wydziału Bezpieczeństwa 
Publicznego - co dotyczyło niewiele ponad 8% druków - lub do Zbiornicy 
Odpadków Użytkowych, czyli na przemiał249. Aczkolwiek akcje „oczysz
czania” książek z ideologicznie (i nie tylko) groźnej literatury dotyczyły przede 
wszystkim księgozbiorów szkolnych, publicznych i naukowych, to jednak 
niszczono także biblioteki prywatne. Tak na przykład zlikwidowano kolekcję 
oraz księgę inwentarzową K. Kukucza2S0.

Biblioteki domowe często konfiskowano wraz z całym majątkiem. Taki los 
spotkał rodzinę Larisch-Mónnich, której księgozbiór (a właściwie jego współ
czesna część) zaginął, natomiast wydawnictwa starsze podzielono na kilka 
segmentów; nieliczne druki można było odnaleźć w antykwariatach i w zbio
rach prywatnych251.

Z prześladowaniami spotykały się także osoby pochodzenia niemieckiego. 
Pastor R. Wagner został aresztowany, a następnie wywieziony do obozu pracy 
w Świętochłowicach, gdzie zmarł. Pozostałe na probostwie w Bielsku jego 
cenne zbiory naukowe zdewastowano, a resztę wywieziono na przemiał252. 
Wypowiedziano bowiem walkę z książką niemiecką, szczególnie drukowaną 
szwabachą, bez względu na zawartość i prezentowane wartości. Ludzie 
zatem - z jednej strony - w obawie przed prześladowaniem sami niszczyli 
druki niemieckie i wszelkie inne pisane gotykiem. Z drugiej strony repatrianci 
ze Wschodu (osiedlający się w górnośląskiej części regionu) różnymi niemiec
kimi wydawnictwami palili w piecu - podobnie jak radzieccy żołnierze 
marznący w okopach i ziemiankach - co przypisywano ich ciemnocie i prymi
tywizmowi, ale przecież byli to ludzie bardzo wynędzniali. Toteż nie intere
sowały ich druki pisane szwabachą, bo sami znali alfabet łaciński, a żołnierze 
- grażdankę253.

O sytuacji niemieckiej książki po zakończeniu II wojny światowej pisał 
J. Wantuła w liście do W. Chojnackiego: „Poszedłem do starego zbieracza 
ludowego, było tam aż do roku 1945 przeszło 15 rozmaitych kalendarzy 
mazurskich, ale kiedy wojna się skończyła, często robiono rewizje domowe 
za bronią. Nowe władze »bezpieczeństwa« nie odróżniały, że nie wszystko 

249 K. Heska-Kwaśniewicz: „Klasycy” na indeksie..., s. 122.
250 Informacja mgr E. Mrowieć, która przeprowadziła wywiad z W. Kukuczem, synem 

K. Kukucza.
251 P. Masek: Biblioteka dworska z Solcy..., s. 40-41.
252 J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 3..., s. 258; „Biblioteka śp. Wagnera 

zniszczona". List J. Wantuły do ks. O. Michejdy z 26 stycznia 1951 r. W: Jan Wantuła. Listy do 
przyjaciół. [Oprać. J. Broda]. Górki Wielkie 1967 (masz, w posiadaniu J. Brody).

253 M. Pawi o wieżowa: Przemieszczenia i zagłada księgozbiorów śląskich podczas II wojny 
światowej oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. Trud odbudowy. W: Książka na Śląsku w latach 
1945-1956..., s. 26.
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»gotyckie« - niemieckie. Dużo starych polskich przy tym zniszczono. Nawet 
Dambrówek, Biblii starych. Tacy »mądrzy« byli w milicji [...]. Kazali te druki 
niszczyć, a byli tacy, co zniszczyli ze strachu. I ten stary zbieracz zniszczył 
kalendarze »pruskie«. W rzeczywistości było polecenie zabierania niemieckiej 
literatury propagandowej hitlerowskiej, a rozciągnięto na wszystkie druki 
niemieckie, a fanatycy na polskie druki ewangelickie... W pewnym okresie 
kazano naukowe książki niemieckie oddawać, a tylko że za specjalnym 
upoważnieniem mogą pewne osoby uwidocznione na spisach, dzieła zatrzymać 
jako »depozyt«”25*.

Represje spotykały również Polaków mieszkających po zakończeniu 
II wojny światowej na Zaolziu. Część czeskich i polskich książek zabranych 
przez czeską policję w maju 1946 r., J. Broda odzyskał dopiero po trzech 
tygodniach nieustannych starań254 255. Zniszczeniu uległ także księgozbiór 
J. Matuli z Łyżbic (zgromadził około 2800 tomów). Tylko część jego kolekcji 
umieszczono w bibliotece „Silesia” (obecnie stanowi ona część biblioteki 
Muzeum Krajoznawczego w Czeskim Cieszynie), przede wszystkim silesiaka 
(zatrzymano m.in. komplet cieszyńskiego „Kalendarza Ewangelickiego”), ale 
bez wydawnictw szkolnych i kościelnych. Niewłączony fragment uważano za 
„zbyteczny balast”, stąd też wiele z tych pozycji przeznaczono na spalenie. 
Część z książek skazanych na zniszczenie uratowali ewangelicy i Polacy 
pracujący w ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej, przy której niegdyś 
mieściła się „Silesia”256.

Dla wielu jednak kolekcji nastał czas pełnego rozwoju. Powstawały zatem 
zbiory o bardzo zróżnicowanej strukturze, przede wszystkim tematycznej 
i formalnej, bo zbieractwem książek zainteresowali się przedstawiciele różnych 
profesji i o bardzo odmiennych zamiłowaniach. Wśród lekarzy bibliotekę 
domową miał Edward Paździora (1910-1974). Pochodził on z Suchej Górnej 
(obecnie Zaolzie), z rodziny pielęgnującej polską tradycję. Fakt ten zadecydo
wał o ukończeniu nauki w polskim Gimnazjum Realnym im. Juliusza 
Słowackiego w Orłowej. Po dalszej edukacji na Wydziale Lekarskim Uniwer
sytetu Karola w Pradze zdobył wysokie kwalifikacje niezbędne do wykonywa
nia zawodu lekarza. Jako aktywny działacz społeczno-kulturalny brał udział 
w amatorskich przedstawieniach teatralnych, a w 1929 r. założył Młodzieżową 
Drużynę Harcerską im. Pawła Stalmacha. Członkowie tej grupy, oprócz 
urządzania zbiórek i patriotycznych imprez, organizowali obozy harcerskie. 
W ramach kursów dokształcających prowadzono szkolenie instruktorów. 
Do 1939 r. E. Paździora leczył w szpitalu w Boguminie, a po zakończeniu 

254 List J. Wantuły do W. Chojnackiego z 29 marca 1950 r. W: Jan Wantuła. Listy do 
przyjaciół...

255 Por. przypis 250.
256 List L. Brożka do W. Chojnackiego z 21 stycznia 1957 r. W: Listy dr. Ludwika Brożka...
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kampanii wrześniowej zamieszkał w Goleszowie, pracując tam w wyuczonym 
zawodzie257. Kolekcjonerskie zainteresowania E. Paździora ujawnił po przy
byciu do Goleszowa i nawiązaniu kontaktów z innymi zbieraczami śląskich 
druków, m.in. Józefem Pilchem258, a rozwinął po zakończeniu II wojny świa
towej.

Rafał Olszak po przeniesieniu się do Polski w 1945 r., pracował w kopalni 
w Zabrzu na stanowisku inżyniera, ale później powrócił na Śląsk Cieszyński 
i zamieszkał w Pierśćcu, wiosce położonej niedaleko Skoczowa. Był on 
autorem licznych artykułów społeczno-kulturalnych i historycznych o cieszyń
skim regionie259. Jak dużą miał kolekcję i jaka była jej tematyka, trudno 
obecnie stwierdzić. Odnalezione trzy druki z tej biblioteki świadczą jedynie 
o fakcie istnienia takiego zbioru, zwłaszcza że na dwóch tomach wpisano 
kolejne numery nabytków (L. 208, 235). Książki umieszczono w księgozbiorze 
G. Morcinka, przechowywanym w skoczowskim muzeum. Były to: podręcznik 
historii, używany w szkołach ludowych i wydziałowych (P. Bobka Obrazki 
z dziejów ojczystych i powszechnych z szczególnem uwzględnieniem dziejów 
kultury. Cieszyn 1913), opracowanie botaniki M. Heilperna {Zasady botaniki, 
Warszawa 1907) i podręcznik matematyki (B. Marczewskiego Samouczek 
rachunkowy. Dokładna nauka rachunków bez pomocy nauczyciela dla osób 
wszystkich stanów i zawodów. Biała 1918).

Zamiłowania kolekcjonerskie zdradzali także mieszkańcy wsi i robotnicy. 
Tak na przykład Karol Szczurek (1893-1981), bednarz, bogaty rolnik z Kost- 
kowic, gromadził książki, a także utrwalał ludowe pieśni, przysłowia i przypo
wieści. Zbieracz należał do miejscowego koła Macierzy Szkolnej dla Księstwa 
Cieszyńskiego i sprawował w nim funkcję skarbnika. Był również autorem 
przewodnika Spacer z przewodnikiem po wsi Kostkowice, w którym opisał 
każdy kostkowicki dom i jego historię260, oraz pamiętnika Moji żywobyci 
(Kostkowice 1975-1976), zawierającego materiał o życiu nie tylko rodzinnym, 
ale także społeczno-kulturalnym regionu.

Wartościowy zbiór, który zgromadził Jerzy Lazar (1883-1952) z Ustronia, 
pracownik ustrońskiej huty, zawierał m.in.: kalendarze PPS sprzed I wojny 
światowej, niekompletne roczniki „Latami” z lat 1900-1910, kilka między
wojennych broszur PPS i książek o tematyce śląskiej261. Cenny zespół ręko

257 Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska. Red. A. Puzio. T. 2. Katowice 1995, 
s. 196-197. Prawdziwe swoje imię - Erwin - Paździora musiał zmienić po II wojnie światowej. 
Ówczesne władze państwowe uważały je bowiem za zbyt niemiecko brzmiące. Informacja 
K. Paździory, syna.

25’ Wywiad z K. Pażdziorą, synem E. Paździory.
“® J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 1..., s. 209-210.
280 Ibidem, T. 2, s. 225.
281 Z innych pozycji J. Lazar podarował J. Pilchowi książkę Maria Wyslouchowa. Wspo

mnienia pozgome. Lwów 1905. W druku tym umieszczono znak własnościowy J. Lazara w formie 
pieczątki z nazwiskiem właściciela.
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piśmiennych materiałów obejmował przemówienia i referaty związane z ruchem 
spółdzielczym na Śląsku Cieszyńskim. Miał też np. pracę Karola Ludwika 
Konińskiego Robotnik bibliofilem (jedną z 25 odbitek z „Silva Rerum” 
z 1931 r.) oraz J. Wantuły Najdawniejszy chłopski exlibris polski, wydany 
w Warszawie w 1935 r., tłoczony antykwą w 100 egzemplarzach262.

Chronologicznie, językowo i typograficznie różnorodny księgozbiór skom
pletował Wincenty Zając (1903-1975)263, nauczyciel, działacz polityczno- 
-społeczny. Spośród innych nauczycieli własny zbiór zebrał też Jan Kukuczka 
(1882-1958), nauczyciel i kierownik szkoły w Istebnej, który po przejściu na 
emeryturę przeniósł się do Górek Wielkich. Prowadził tam rozległą działalność 
społeczną, był m.in. współpracownikiem harcerstwa, członkiem Macierzy 
Szkolnej i innych lokalnych organizacji. W zgromadzonej bibliotece znajdował 
się m.in. zbiór czasopism264. Bogatą kolekcję, głównie o charakterze pedago
gicznym, miał Teofil Skrzypek (1893-1978) z Brennej265. Ze zbiorów tworzo
nych przez bibliotekarzy należy wymienić kolekcję Franciszka Zahradnika 
(1930—1985, był również nauczycielem).

Nie wszyscy po zakończeniu wojny od razu powrócili na Śląsk Cieszyński. 
Gustaw Morcinek po opuszczeniu Dachau w 1945 r. udał się jako podopieczny 
PCK na rekonwalescencję do Franqi, później przebywał we Włoszech, 
następnie w Belgii. Tam w sierpniu podjął decyzję o powrocie do Polski. 
Zabrał też ze sobą księgozbiór o nieznanej zawartości266. W domu czekała na 
niego najwartościowsza część przedwojennej biblioteki267. Powracający z emi
gracji w 1957 r. Szatkowscy także zabrali ze sobą - oprócz mebli - część 
książek. Umieszczone w bibliotece tomy, wydane w Wielkiej Brytanii w czasie 
pobytu pisarki w Anglii, m.in. The new testament of our Lord and Saviour Jesus 
Christ (Londyn 1946), świadczą o tym, że mogły być przywiezione do Polski 
z emigracji. Po krótkim pobycie w Warszawie Szatkowscy przyjechali jeszcze 
w 1957 r. do Górek Wielkich. Przystąpili wtedy do kompletowania kolejnego 
księgozbioru. Zofia Kossak, należąca do warszawskiego oddziału Związku 
Literatów Polskich, otrzymała w Warszawie mieszkanie, w którym zgromadzi
ła zbiór liczący około 1000 pozycji, głównie albumów otrzymywanych w czasie 
spotkań z czytelnikami. Obecnie książki te są własnością córki pisarki, Anny 
Bugnon-Rosset268.

262 J. Pilch: Ze wspomnień... „Poglądy” 1976, nr 11, s. 17.
263 Biogram W. Zająca zob.: J. Golec, S. Boj da: Słownik biograficzny..., T. 3..., s. 273.
264 Ludzie zasłużeni..., s. 49-50.
265 Tamże, s. 70-71. Autor biogramu - Józef Palowski (ur. 1920), nauczyciel, w swej 

bibliotece zebrał m.in. materiały historyczne o Górkach - podał, że księgozbiór przekazano do 
ówczesnej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Cieszynie. Nie wiadomo, gdzie obecnie znajduje 
się kolekcja.

266 K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon"..., s. 121-132.
2<S1 M. Warneńska: Śladami pisarzy. Cz. 2. Warszawa 1975, s. 276.
268 Ludzie zasłużeni..., s. 45-46.
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Po wojnie przeniosła się do Cieszyna Helena Karpińska (1909-1997), 
artystka introligatorka. Pochodziła z Warszawy, gdzie ukończyła Gimnazjum 
Królowej Jadwigi i zdobyła podstawowe umiejętności, niezbędne do wykony
wania opraw. Dalej kształciła się w zakresie artystycznej oprawy książek 
pod kierunkiem Marii Gerson-Dąbrowskiej. W latach trzydziestych prace 
H. Karpińskiej pokazano na Wystawie Pięknej Książki, zorganizowanej przez 
Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie (1936)269. Osiągnięty profe
sjonalizm w zawodzie pozwolił jej otworzyć - już po przeprowadzce - własną 
pracownię artystyczną, którą bibliofilka prowadziła w latach 1952-1955. 
Niedługo później zatrudniono ją na stanowisku bibliotekarza oraz intro
ligatora w Oddziale Zabytkowym Biblioteki Śląskiej w Cieszynie (1960-1969). 
Wykonała wówczas liczne oprawy artystyczne do książek z księgozbioru 
J.I. Kraszewskiego, ratując cenne druki przed zniszczeniem. Jednocześnie 
współpracowała z Księgarnią św. Wojciecha w Poznaniu i Biblioteką PAN 
w Komiku, sporządzając wiele opraw. Niektóre z nich znajdują się w zbiorach 
Biblioteki Watykańskiej270, co świadczy o kunszcie sporządzanych okładzin.

269 Oprawy artystyczne Heleny Karpińskiej. Wrocław 1983, s. [3].
270 Tamże; Heleny Karpińskiej życie poświęcone książkom. [Oprać. R. Danel], Cieszyn 

1979, s. 13-16.





Rozdział II

Polskie biblioteki domowe w XX w.

Problemy gromadzenia i opracowania zbiorów 
w świetle wybranych zagadnień rozwoju rynku książki

Możliwości tworzenia zbiorów w XX w. rozszerzyły się w porównaniu 
z XIX w. głównie dzięki zwiększeniu lokalnej oferty wydawniczej dla polskiego 
odbiorcy - dodajmy - czytelnika o bardziej rozwiniętych już preferencjach 
lekturowych, wynikających w znacznej mierze z rozwoju aspiracji kulturalnych 
i narodowych polskiego społeczeństwa. Podstawowym sposobem pomnażania 
kolekcji w XX w. stał się zakup książek, ich subskrypcja, a w wypadku 
czasopism oprócz zakupu również prenumerata, która zastąpiła popularną 
jeszcze na początku XX w. formę zakupu periodyków za pośrednictwem 
kolporterów1. Handlem polską książką, prowadzonym kiedyś na ogół na 
jarmarkach i odpustach2 - jej nabywcami byli tam zazwyczaj wiejscy czytelnicy 
- oraz w czasie pielgrzymek3, coraz częściej zajmowały się profesjonalne 
instytuqe. Należy jednak podkreślić, że cieszyńskie księgarnie, nawet z przeło
mu XIX i XX w., należały do zaborców i choć licząc na zysk, nastawione były 
na zaspokojenie potrzeb przedstawicieli wszystkich grup narodowych zamiesz
kujących Śląsk Cieszyński, to jednak nie spełniały one oczekiwań narodowo 
uświadomionej polskiej publiczności.

1 J. Wantuła rozprowadzał m.in. lwowską „Zorzę”, którą redagowała M. Wysłouchowa. 
J. Wantuła: Pamiętniki. [Oprać. J. Broda]. Ustroń [1925-1947], s. 14-15, 34-35 (masz, 
w posiadaniu J. Brody).

2 J. Wantuła pierwszą książkę nabył w 1889 r. od ks. J. Janika na ustrońskiej plebani. Od 
1891 r. stale zaopatrywał się, najczęściej w wydawnictwa E. Feitzingera, na każdym jarmarku. 
Tamże, s. 33, 127; L. Brożek: Jan Wantuła. „Śląsk Literacki” 1953, nr 6/7, s. 169.

3 J. L on dżin: Polskość Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn 1924, s. 99.
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Polski repertuar edytorski trzech pierwszych największych firm drukarsko- 
-księgarskich, które rozwinęły się w ciągu XIX w. - należały one do rodziny 
Prochasków (przejęta w 1806 r., czyli w roku otwarcia, od Fabiana Bein- 
hauera), Kutzerów (1835) i Feitzingerów (1874) - zaspokajał więc lekturowe 
potrzeby Polaków jedynie w zakresie literatury religijnej i obejmował on 
przede wszystkim modlitewniki, kancjonały i postylle. Dopiero wydawnictwo 
Edwarda Feitzingera (1851-1932) nastawiło się na zapewniający zysk druk 
polskiej książki, nie tylko dzieł religijnych, ale również świeckich: popularnych 
kalendarzy, podręczników szkolnych i fachowego piśmiennictwa. Przyczyniło 
się również do upowszechnienia literatury w języku polskim dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z wiejskich kręgów*, wydając tomy w pięciu seriach: 
Biblioteczka Tanich Książeczek dla Ludu i Młodzieży, Biblioteczka Tanich 
Książeczek Powieściowych, Książeczki Groszowe, Książeczki Ludowe oraz 
Książeczki z Obrazkami4 5.

Szerzeniem oświaty, głównie o charakterze wyznaniowym, zajęły się także 
dwa stowarzyszenia wydawnicze (działały one także w XX w.): Dziedzictwo bł. 
Jana Sarkandra (1873) oraz Towarzystwo Ewangelickiej Oświaty Ludowej 
(1881). Dziedzictwo swoje książki adresowało do mieszkańców wsi, co 
dyktowało tematykę i styl edycji. Rozpowszechniało więc przeważnie publika
cje religijne: kancjonały, modlitewniki, polemiczne i ascetyczne druczki; 
z piśmiennictwa świeckiego ukazywały się małe formy literackie dla ludu6. 
Towarzystwo z kolei wydawało polskie zbiory kazań, modlitewniki, postylle 
i inne pozyq’e konfesyjne dla protestantów7. Dopiero jednak uruchomienie 
Drukami Towarzystwa Narodowego (1905), znajdującej się początkowo pod 
administracją, a później będącej własnością Pawła Mitręgi (1876-1942), oraz 
otwarcie oficyny przez Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra (w 1912 r. odkupiono 
zakład od Henryka Slany’ego, a w następnym roku otrzymano koncesję), 
które drukowało nie tylko literaturę religijną, ale także beletrystykę i piśmien
nictwo popularnonaukowe, przełamało niemiecki monopol na usługi poli
graficzne.

Niemiecki charakter miały też księgarnie. Pierwszą z nich (zapewne nie 
działającą długo) uruchomił w 1806 r. miejscowy introligator Siegmund 

4 E. Kubica, J. Jarzyński: Rodzina drukarzy, wydawców i księgarzy. W: Z dziejów 
cieszyńskiego drukarstwa. Red. A. Gładysz. Bielsko-Biała 1982, s. 89-90.

5 O poszczególnych seriach zob.: J. Broda: Wydawnictwa ludowe Edwarda Feitzingera- 
-seniora w Cieszynie. „Biuletyn Ludoznawczy” 1976, s. 58-78. Tamże autor zestawił tytuły książek.

® W. Pawłowiczówna: Działalność wydawnicza „Dziedzictwa Błogosławionego Jana 
Sarkandra" w Cieszynie w XIX wieku. W: Książka polska na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku. 
Zarys problematyki. Red. M. Pawłowieżowa. Katowice 1992, s. 177. Wykaz wydanych 
książek zob.: F. Trombala: Na 60-lecie „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra". Szkic jego prac 
i wysiłków w latach 1923-1933. Cieszyn 1934, s. 50-59.

7 F. Maroń: Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku. Przypomnienie 
i uzupełnienie. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1980, T. 13, s. 279-307.
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Kissling, oferujący - oprócz książek - muzykalia8; później funkcjonowały 
również inne niemieckie firmy, np. Henryka Feitzingera (1848-1922), Prochas
ków, których konkurencyjność (a być może również mała atrakcyjność rynku) 
nie sprzyjała rozwojowi polskiego księgarstwa. Toteż pierwsze polskie firmy 
księgarskie (np. Jerzego Kotuli (1855-1889) - otworzona w 1883 r., a po 
śmierci właściciela przejęta przez Niemca Zygmunta Stiiksa) nie istniały długo, 
a księgarze pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, np. bracia Jeleniowie9, Jan 
Milikowski, Jan Pelar (wszyscy wspierali polskimi drukami cieszyńskie naro
dowe instytucje), działali we Lwowie, Przemyślu, Rzeszowie, nie starając się 
o przejęcie cieszyńskiego rynku księgarsko-wydawniczego. Dopiero powstające 
w pierwszym dwudziestoleciu XX w. księgarnie Józefa Nowaka (1882-1940) 
w Orlowej i Brunona Kotuli (1898-1961) w Cieszynie, który przekształcił 
w 1913 r. odkupioną od Mieczysława Czajkowskiego księgarnię „Stella” 
(istniała od 1903 r.) w ogólnoasortymentową firmę nakładczą10, zapocząt
kowały rozwój polskiego księgarstwa, co stworzyło podstawy do szerokiego 
rozpowszechniania narodowego piśmiennictwa i czytelnictwa.

W okresie międzywojennym przemysł poligraficzno-księgarski na Śląsku 
Cieszyńskim koncentrował się przede wszystkim w Bielsku i Cieszynie. Polskie 
oficyny - m.in. Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra i P. Mitręgi - funkcjonowały 
głównie w ośrodku cieszyńskim, oferując modlitewniki, śpiewniki i powieści 
religijne, a także piśmiennictwo naukowe (np. opracowania ks. Jana Galicza, 
ks. Józefa Londzina) i utwory literackie, m.in. Walentego Krząszcza. W latach 
trzydziestych XX w. coraz częściej drukowano książki chemiczne, geograficz
ne, medyczne i przyrodnicze oraz publikacje Instytutu Śląskiego w Katowi
cach11. W uniwersalnym repertuarze drukarni P. Mitręgi ukazały się również 
wydawnictwa o tematyce parapsychologicznej oraz kilka pozycji przeznaczo
nych dla ludności żydowskiej. W obu zakładach drukowano cieszyńskie 
czasopisma, np. „Gwiazdkę Cieszyńską”, „Miesięcznik Pedagogiczny” (pismo 
poświęcone sprawom szkoły powszechnej, organ ZNP) i „Zaranie Śląskie”12. 

8 J. Spyra: Środowisko intelektualne Cieszyna w czasach Leopolda J. Szersznika. W: Ks. 
Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej. Cieszyn 6-7 listopada 
1997. [Red. H. Łaskarzewska, A. Bad’urova], Cieszyn 1998, s. 50.

9 Byli sąsiadami J. Gajdzicy.
10 M. Fazan: Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48-1920. 

Wrocław [1991], s. 182-183.
11 Ukazały się m.in.: J. Galicz: Historia ruchu narodowego wśród młodzieży szkól średnich. 

Cieszyn 1926; J. Londzin: Przyczynek do historii początków ruchu narodowego na Śląsku 
Cieszyńskim. Odbitka z Księgi pamiątkowej ku uczczeniu 40. rocznicy założenia stowarzyszenia 
Jedność w Cieszynie. Cieszyn 1926; Matka Boska w roku kościelnym. Cieszyn 1926; Niezłomny 
rycerz Chrystusowy. Cieszyn 1932. Z prac Instytutu Śląskiego wydano m.in.: F. Szymiczek: 
Walka o Śląsk Cieszyński w latach 1914-1920. Cieszyn 1938.

12 O prasie zob. m.in.: E. Pasek: „Miesięcznik Pedagogiczny" - czasopismo nauczycielskie 
w latach 1829-1939. „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1975, nr 2, s. 290-307; M. Przy- 
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Równocześnie funkcjonowały firmy niemieckie - np. Henryka Nowaka 
i Adolfa Barona - wydające literaturę polską i niemiecką. W czeskim Cieszynie 
znalazły się oficyny Karola Prochaski i Fritza Kutzera. Rynek księgarski 
obsługiwały m.in. księgarnia wydawnicza i asortymentowa B. Kotuli, która 
rozpowszechniała samouczki techniczne przeznaczone dla młodzieży, oraz 
spółdzielcza księgarnia „Kresy”, współpracująca z członkami Polskiego Towa
rzystwa Pedagogicznego i sprzedająca głównie pomoce naukowe, podręczniki 
i przybory szkolne.

Ośrodkiem niemieckiego i żydowskiego drukarstwa było Bielsko, które, 
według spisu z 1921 r., w 55% zamieszkiwali Niemcy (byli to zazwyczaj 
przedstawiciele inteligencji, kupcy, urzędnicy, fabrykanci); Polaków było tam 
23%, a Czechów 20%13. Funkqonujące oficyny, choć z reguły związane z nie
mieckim kręgiem kulturalnym i drukujące głównie germanika (czasem skła
dane gotykiem, jak np. w firmie Handlów, w której swoje książki zazwyczaj 
publikował Ryszard Wagner) - dostosowując się do istniejącej sytuacji 
politycznej - służyły również społeczności polskiej i żydowskiej. Publikowały 
z poloników najczęściej sprawozdania lokalnych stowarzyszeń oraz czasopis
ma (np. „Tygodnik Żydowski - Jüdisches Volksblatt”). Zamówienia przy
chodziły też ze Lwowa, z Łodzi, Poznania. Z usług bielskiego zakładu 
poligraficznego Gustawa Jenknera korzystały też niemieckie towarzystwa 
z Górnego Śląska, np. Deutsche Kulturarbeit in Polnisch-Schlesien, omijając 
w ten sposób kontrolę dokonywaną w górnośląskich drukarniach niemieckich 
przez polskich urzędników. Niemieckie i polskie gazety, m.in. „Schlesische 
Zeitung”, „Głosy i Odgłosy”, oraz książki, druki ulotne tłoczyła żydowska 
drukarnia „Światło”, którą prowadził Berthold Simachowitz, radny miasta. 
Jedyną polską oficyną do 1939 r. w Bielsku była firma braci Serog, zajmująca 
się produkqą oraz zbytem kartonów i podobnych wyrobów. Na rynku 
księgarskim działały m.in. firmy Józefa Jurczyka, braci Hohn, E. Feit- 
zingera oraz filia księgami „Kresy”, którą kierował Adam Wolonin14.

Rozwój polskiego drukarstwa i księgarstwa, przerwany wybuchem II 
wojny światowej, zaczął się ponownie po 1945 r. Przypomnieć jednak trzeba, 
że choć powstała duża sieć instytucji księgarsko-poligraficznych, to z powodów 
produkcyjnych (np. brak papieru), a przede wszystkim ideologicznych, unie
możliwiano dostęp do wszystkich dzid. Dopiero od 1989 r. nabywanie druków 
nie podlega żadnym ograniczeniom państwowym.

wecka-Samecka, J. Reiter: Bibliografia polskich czasopism śląskich (do roku 1939). 
Wrocław 1960; S. Zahradnik: Czasopiśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim i jego uwarunkowania 
(1848-1939). W: Zderzenie i przenikanie kultur na pograniczach. Opole 1989, s. 197-208.

13 Statystyka Polski. T. 30: Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1921 
roku. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Śląsk Cieszyński. Warszawa 1927, s. 38-39.

14 D. Sieradzka: Drukarstwo województwa śląskiego w latach 1920-1939. Zarys dziejów. 
Katowice 2001, s. 77-83.
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Zakupy antykwaryczne należy uznać za kolejne istotne źródło pomnażania 
księgozbiorów. Na przykład P. Kotas utrzymywał w okresie międzywojennym 
kontakt z antykwariuszami i wydawcami w Krakowie, we Lwowie, w War
szawie, a także w Berlinie, Lipsku i Pradze13 * 15. Po 1945 r. w krakowskich 
antykwariatach zaopatrywał się J. Pilch, a B. Konczakowski często odwiedzał 
krakowską Desę, wcześniej - a miał wówczas około 200 tomów - kupował 
książki na ogół w zagranicznych antykwariatach16 17. Swego czasu wizyty te tak 
opisywał L. Brożek: „W »Desie« krakowskiej podśmiewają się z Konczakow
skiego; powiadają, że kupuje książki na metry [...]. Nim kupi jakąś księgę, 
mierzy jej wysokość, czy aby mu się zmieści w jego półkach. Kupowanie 
inkunabułów stało się ostatnio jego namiętnością, ale zdaje się, że to nic 
innego, jak tylko lokata pieniędzy, o czym świadczy fakt, że kupił aż trzy 
egzemplarze najpiękniejszego bodaj inkunabułu, mianowicie Schedla Kroniki 
świata"11. „Cóż to jednak za pasja, skoro nawet nie wie co kupuje i co posiada. 
Jemu chodzi tylko o datę i ilość”18.

Zaznaczyć jednak trzeba, że B. Konczakowski był przede wszystkim ko
lekcjonerem starych książek, nie ich czytelnikiem. Toteż dokonując zakupów, 
kierował się formalnymi cechami druków: rzadkością wydania, nazwiskiem 
autora lub wydawcy, jakością i liczbą ilustracji, wartością i stanem zachowania 
oprawy, proweniencją19. Czasem te antykwaryczne zakupy miały charakter 
pośredni, kiedy na przykład Władysław Chojnacki (m.in. profesor Uniwer
sytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Bibliografii Historii Polski XIX 
Wieku w Instytucie Historii PAN w Warszawie) - stały bywalec antykwaria
tów - proponował J. Brodzie nabycie znajdujących się tam druków20.

Szerokie kontakty wydawnicze, księgarskie i antykwaryczne potwierdza 
również charakterystyka pochodzących z różnych oficyn zbiorów domowych, 
wśród których najwięcej było wprawdzie silesianów (np. u J. Brody i J. Pilcha 
stanowiły one około 16% zbiorów), ale sporo też było druków zagranicznych. 
Tak na przykład w bibliotece F. Zahradnika polonika zagraniczne21 pocho

13 K. Bromek: Biblioteka Pawła Kotasa w Rzece na Śląsku Zaolziańskim. „Silva Rerum”
1939, nr 8, s. 208.

18 J. Spyra: Zabytkowy księgozbiór Bruno Konczakowskiego. W: Cieszyńskie księgozbiory 
historyczne. Materiały z sesji naukowej. Cieszyn 18-20 listopada 1991. [Red. H. Łaskarzew
ska]. Warszawa 1993, s. 30.

17 List L. Brożka do prof. T. Mikulskiego z 11 października 1952 r. W: Listy dr. Ludwika
Brożka. [Oprać. J. Broda]. Skoczów 1999 (masz, w posiadaniu J. Brody).

19 List L. Brożka do prof. T. Mikulskiego z 14 kwietnia 1953 r. W: Listy dr. Ludwika 
Brożka...

19 J. Spyra: Zabytkowy księgozbiór Bruno Konczakowskiego..., s. 31.
10 Korespondencja W. Chojnackiego do J. Brody w posiadaniu Danuty Sieradzkiej. Część 

listów opublikowano w: D. Sieradzka, H. Langer: Z dziejów książki śląskiej - listy 
Władysława Chojnackiego do Jana Brody. W: Śląskie Miscellanea [w druku],

21 Polonika zagraniczne stanowią 6% zbioru, w tym: wydane w Czeskim Cieszynie - 57%, 
Ostrawie - 32%, Trzyńcu - 5%, Karwinie - 2%, Orłowej - 1%, Frysztacie - 1%, Wiedniu - 1%, 
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dziły głównie (poza kilkoma przypadkami) z miast czeskich. Najwięcej druków 
w języku polskim wyszło w Czeskim Cieszynie, i to dzięki działającemu w tym 
mieście Polskiemu Związkowi Kulturalno-Oświatowemu, który obecnie dru
kuje również polski periodyk „Zwrot” dla Polaków zamieszkujących na 
Zaolziu. W Ostrawie z kolei polonika drukowało przede wszystkim wydawnic
two „Profil”. Najwięcej bohemików ukazało się w Ostrawie, Opawie i Pradze, 
a publikacje w języku niemieckim pochodziły z Wrocławia, nielicznie reprezen
towany był Wiedeń i Bnin.

Znaczny udział w powiększaniu bibliotek miała również wymiana publi
kacji między bibliofilami, którzy - doskonale orientując się w profilach swych 
kolekqi - zawsze znajdowali pozycje odpowiednie do przeprowadzenia trans
akcji. Tak na przykład J. Broda i W. Chojnacki najczęściej wymieniali się 
drukami, bardzo rzadko płacili za nie; jedynie kiedy dostawcami lub odbior
cami były osoby trzecie, obowiązywały rozliczenia finansowe. Podobne relacje 
handlowe łączyły W. Chojnackiego z L. Brożkiem22. Ten wymienny obrót 
często uzupełniały dary, co poświadczają umieszczane w drukach dedykacje. 
Tak na przykład dzięki L. Brożkowi (wyznawał on zasadę, że książka powinna 
być u tego, kto ją najlepiej wykorzysta) swoje zbiory - przede wszystkim 
czasopismo „Zaranie Śląskie” i pozycje z serii wydawniczej Cuda Polski 
- skompletował J. Pilch, który otrzymał liczne tomy też od J. Brody, 
J. Wantuły, M. Wardas i S. Zahradníka23 24. W zbiorze L. Brożka mieściła się 
natomiast książka Krystyn Lach Szyrma, syn ziemi mazurskiej (Olsztyn 1971), 
napisana przez W. Chojnackiego i Jana Dąbrowskiego, którą ten pierwszy 
ofiarował z „bibliofilskim pozdrowieniem” w 1972 r.2* Z kolei strona tytułowa 
najstarszej pozyqi w bibliotece Szatkowskich pt. Historia o krucjatach na 
wyzwolenie Zięmie Świętej, oprawionej w 1988 r. przez H. Karpińską - wydana 
w 1707 r. w Krakowie - wyjaśniła losy tego druku, który od 1940 r. znajdował 
się w kolekqi Grabskich w Krakowie. Członek tego rodu - Władysław 
J. Grabski, którego ekslibris umieszczono na stronie tytułowej - podarował 
wolumen z dedykacją o treści: „Pani Zofii Kossak-Szatkowskiej w myśl 
zdania: »Idź złoto do złota« do Jej księgozbioru przepisuje wdzięczny za Jej 
Krzyżowców Władysław Grabski”.

Nabywaniu tomów często sprzyjała profesja, jaką wykonywali bibliofile. 
Zawód E. Paździory - przypomnijmy, był lekarzem - i znane w lokalnym 
środowisku zamiłowanie zbieracza do dawnych wydawnictw, szczególnie 
druków śląskich, ujawniły darowizny (często stanowiły one formę zapłaty 
lub podziękowania za usługi medyczne) i wymiany z innymi kolekcjonerami 

Pradze - 1%. Opracowanie własne na podstawie: [Spis książek z biblioteki Franciszka Zahradníka] 
(rękopis w Bibliotece Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie).

22 Por. przypis 20.
23 J. Pilch: Ze wspomnień miloinika książek. „Poglądy” 1976, nr 10, s. 17.
24 Tenże: Dedykacje na książkach Ludwika Brożka. „Kalendarz Cieszyński” 1989, s. 119.
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jako najczęstsze sposoby powiększania tej biblioteki domowej25. Zapiski 
proweniencyjne i adnotacje o właścicielach, umieszczane w licznych tomach, 
potwierdzają te formy wzrostu kolekcji E. Paździory. Książki zawierały m.in. 
pieczęcie cieszyńskiego szewca - Johanna Raschiga, Adama Bujoka z Cisow- 
nicy, Pawła Rymorza z Kozakowic i Rudolfa Sikory.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. wielu bibliofilów 
wzbogaciło swoje kolekcje w czasie penetraqi podcieszyńskich wsi. Takie 
poszukiwania druków należących do J. Gajdzicy prowadził wcześniej jako 
jeden z nielicznych wówczas J. Wantuła. Jedną z wędrówek z J. Brodą opisał 
W. Chojnacki: „Wspominam sobie nasze wspólne wyprawy bibliofilskie 
śladami Jury Gajdzicy. Jak pamiętasz, z wyprawy tej wyniosłem tylko jeden 
klocek i to oprawiony na przełomie XIX i XX w. z ekslibrisem noszącym napis 
gotykiem »Jura Gaydzitza z małe Tisownice. 1817«, a tyś zdobył ogółem 
5 różnych jego ekslibrisów, których podobizny reprodukowałeś w »Pielgrzymie 
Polskim«. Wspominałeś mi w ubiegłym roku, że niektóre książki z tymi 
ekslibrisami sprzedałeś czy wymieniłeś, czego Ci nie mogę darować, bo 
powinieneś przede wszystkim mnie zaoferować do sprzedaży, a ja na pewno 
zapłaciłbym Ci [więcej - H. L.] od innych. Wiem jednak, że krępowałaby Cię ta 
forma sprzedaży mnie, więc proponuję Ci następującą zamianę. Ostatnio udało 
mi się nabyć rękopiśmienny zbiór kazań nieznanego mi pastora ze Śląska 
Cieszyńskiego, pisanych naprawdę ładną polszczyzną w latach 1756-1775 
(bo każde z nich jest datowane!) i bardzo ładnie zachowanych. Chętnie Ci 
odstąpię go wzamian [!] za książkę z ekslibrisem Jury Gaydzicy odmiennych 
od posiadanego przeze mnie, a więc z napisem »Jura Gaydzica z Tissownice 
1812« czy odbity antykwą (nie gotykiem!): »Jura Gaydzitza z Małe Tisownice 
1817«”26.

Równie istotną rolę w pomnażaniu księgozbiorów odgrywało dziedziczenie 
ich, nie tylko przez szlachtę (jak miało to miejsce w innych regionach), ale 
także przez przedstawicieli niższych warstw społecznych. Tę tradyqę przekazy
wania książek, czasem zapisywanych w testamencie, w XX w. nadal kul
tywowano. Pierwsze druki - kalendarze i krótkie powieści wydane nakładem 
E. Feitzingera, m.in. książkę Bogumiła Hoffa Imko zwany Wisełka (Cieszyn 
1894) - darowała J. Brodzie, wówczas pięcioletniemu, Zuzanna Kołder (ur. 
1856-?), babka bibliofila27. Jan Wantuła przekazał swój księgozbiór synom, 
podobnie J. Wojnar pozostawił bibliotekę do dyspozycji swoich dzieci. Zbiór 
książek, który otrzymała Maria, matka J. Pilcha, w darze ślubnym, przeszedł 
później na własność syna28 29. W kolekcji zaś Szatkowskich znajdowała się 

15 Wywiad z K. Paździorą, synem E. Paździory.
26 List W. Chojnackiego do J. Brody z 27 kwietnia 1977 r. Por. przyp. 20.
27 Była to najprawdopodobniej: Antologia poezji francuskiej XIX w. Układ S. Duchińska.

Warszawa 1898. Księga inwentarzowa [księgozbioru Jana Brody], [Górki Wielkie] 1954-1956.
29 J. Pilch: Ze wspomnień..., s. 2.
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Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików, szczególniej zaś dla wygody 
katolików archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej (Leszno 1844), w której 
umieszczone zapiski - były to imiona dzieci i lata ich narodzin (1830-1856)
- wskazują, że wolumen ten od pokoleń należał do rodziny Kossaków, 
a gromadzenie książek stało się dla tej rodziny tradyqą.

Zdarzało się również - choć rzadko - że książki zmieniały swoich 
właścicieli wraz z kupnem gospodarstwa, gdyż czasem uważano, że są niejako 
przypisane do domu29.

Dla gromadzonych zbiorów sporadycznie tworzono katalogi lub inne 
wykazy zbiorów. Jeśli nawet znajomość reguł właściwego opracowania księgo
zbioru znana była bibliofilom przynajmniej z teoretycznych opracowań29 30
- może o tym świadczyć posiadanie podręczników z zakresu praktyki 
bibliotekarskiej - to jednak zasad tych nie stosowali, dzieląc kolekcje za
zwyczaj według subiektywnych kryteriów, uwzględniając głównie przeznacze
nie wydawnictw i własne zainteresowania lub wykonywaną profesję. Rzadko 
natomiast opracowane spisy książek nie tylko potwierdzają zamiłowania 
bibliofilskie kolekcjonerów (szczególnie gdy zaopatrzone są w informacje, np. 
o pochodzeniu druków), ale także dowodzą, że dostrzegali oni konieczność 
spisania posiadanego zasobu. Czasem zaś poświadczają traktowanie księgo
zbioru jako warsztatu pracy naukowej wymagającego przygotowania właś
ciwego aparatu wyszukiwawczego. Dzielenie zbiorów według własnych (za
zwyczaj rozmaitych) założeń porządkowania jest świadectwem kultury umys
łowej i czytelniczej bibliofilów, a gdy dostrzega się w ustalaniu kryteriów jakieś 
prawidłowości - jest także dokumentem kultury ówczesnych czasów, stąd też 
wartym przytoczenia.

Jan Wantuła sporządził Spis książek. Jan Wantula, wyodrębniając na
stępujące działy, które nazwał: „Biblie - Nowe Testamenty; Postylle - Kazania 
Kulisz[a] K.; Stare ewangelickie i katolickie druki śląsko-polskie ks. Pindora, 
Szerudy; Historia Kościoła ewangelickiego na Śląsku; Reformacja w Polsce; 
Historia Kościoła chrześcijańskiego; Religioznawstwo - kulty religijne; Filozo
fia religii - psychologia; Ezoteryzm. Mediumizm - Spirytyzm; Alkoholizm; 

29 J. Broda: Pod chłopskimi strzechami - skarby staropolszczyzny. W: T en że: Drobiazgi. 
Cz. 7. Górki Wielkie 1957, s. 79 (masz, w posiadaniu J. Brody).

30 Wiadomo np., że J. Londzin w czasie nauki w seminarium w Ołomuńcu był bibliotekarzem 
polskiej biblioteki, której zbiory uporządkował według dziełka J. Petzholdta Katechismus der 
Bibliothekenlehre. O pracy Londzina pisała „Gwiazdka Cieszyńska”: „Sam [...] w maleńkiej, 
mrocznej celi bibljotecznej [!], bierze każdą książkę do ręki, porządkuje według działów, 
katalogizuje p] według wymogów nowoczesnego bibljotekoznawstwa [!] i umożliwia co najmniej 
16 późniejszym kursom kleryków dogodne korzystanie z tej jedynej polskiej krynicy na obcej 
ziemi”. Śp. ks. prałat Józef Londzin. „Gwiazdka Cieszyńska” 1929, nr 31, s. 2; W. Pawło
wicz: Polski księgozbiór teologów wrocławskich w Ołomuńcu i Widnawie. W: Śląskie Miscellanea. 
T. 4. Red. J. Malicki i K. Heska-Kwaśniewicz. Warszawa 1992, s. 51. Przyszły ksiądz 
zapoznał się więc z zasadami opracowania zbiorów.
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Historia Śląska; Historia Polski; Kultura wsi; Historia świata. Dzieje po
wszechne; Powojenna propaganda; Dzieła słowiańskie - literatura Słowian; 
Historia literatury polskiej; Historia sztuki - sztuki piękne; Poezje - dramaty 
śląskie; Czasopisma literackie ewangelickie; Książki z dedykacją; Staropolskie; 
Prasa ewangelicka; Karol L. Koniński; Związki Młodzieży; Ks. Kulisz; 
Ks. Londzin i Śl.[ąscy] Kat.[olicy]”31. Rzeczowy podział biblioteki sprawił, 
że niektóre pozyq’e umieszczono w kilku zespołach, a do wielu autorów za
stosowano odsyłacze. Całość często uzupełniano informacjami o zawartości 
i ważniejszych fragmentach dzieł oraz księgoznawczymi notkami wskazujący
mi m.in. pochodzenie tomu, ewentualne jego uszkodzenia i dedykaqe32, co 
świadczy o zamiłowaniach bibliofilskich kolekcjonera. Tak przygotowany 
wykaz nie był jedynie spisem posiadanych pozycji, ale równocześnie pełnił 
funkcję adnotowanego rejestru bibliograficznego, stanowiącego dla badacza 
amatora warsztat pracy naukowej.

Aparat wyszukiwawczy zbioru w postaci katalogu kartkowego zastosował 
także W. Zając, sporządzając opisy dla prawie połowy kolekqi. Rozpoczęty 
wykaz kontynuował Janusz Spyra, pracownik naukowy Muzeum Śląska Cie
szyńskiego w Cieszynie, które zakupiło księgozbiór bibliofila33. Bibliotekę34 
cieszyńskiego działacza podzielono według kryterium formalnego na cztery 
główne działy, wyodrębniając trzy zespoły językowe - polski, niemiecki i jako 
trzeci: czeski, słowacki, rosyjski i in., - oraz zbiór ogólny i wydawnictwa karto
graficzne, stanowiące nienumerowany zbiór piąty. Polonika rozdzielono wedle 
zasięgu terytorialnego na silesiana, ale bez materiałów cieszyńskich, wchodzą
cych do drugiego polskiego zespołu, i dwie grupy pozostałych wydawnictw 
w tym języku. W dalszej kolejności przyjęto porządkowanie rzeczowe. Wśród 
germaników druki wydzielono według kryterium przedmiotowego i czasem te
rytorialnego. Podobny układ zastosowano w dziale dla wydawnictw w językach 
czeskim i słowackim, natomiast literaturę w innych językach ujęto w dwóch 
grupach: rosyjskiej oraz obejmującej pozostałe piśmiennictwo. W opracowa
nym rejestrze za wyróżnik wśród wszystkich znanych inwentarzy należy uznać 
wydzielenie wydawnictw cieszyńskich (powiększonych o niektóre pozycje zgro
madzone w zespole ogólnym, mieszczącym starodruki, czasopisma i kalen
darze) z grupy silesianów. Z kolei zebranie literatury na temat marksizmu, 
leninizmu i zagadnień pokrewnych w osobny zbiór wynikało - jak można przy
puszczać - z pełnionych przez W. Zająca funkcji politycznych, działalność zaś 
dydaktyczną zaznaczono, wyodrębniając książki o treści pedagogicznej.

31 J. Wantuła: Spis książek. Rękopis. Za: A. Radziszewska: Jan Wantula Jako pisarz 
ludowy i społecznik. W: Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym. [Red. T. W oj ak]. 
Warszawa 1974, s. 103-104.

32 Tamże, s. 104.
33 J. Spyra: Biblioteka Muzeum w Cieszynie. „Pamiętnik Cieszyński” 1995, T. 10, s. 75.
34 Tenże: [Spis książek Wincentego Zająca]. Cieszyn [1983] (masz, w Muzeum w Cieszynie).
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Kryterium językowe, a następnie światopoglądowe (podział na dzieła 
świeckie i religijne) zastosował P. Kotas3S. Dobry katalog kartkowy, dziś 
niestety nieznany, sporządzony w 1931 r. przez Z. Kossak, miał księgozbiór 
grodziecki, którego wydawnictwa zaopatrzono wówczas w nowe oznaczenia 
sygnaturalne, co świadczyło o wcześniejszym uporządkowaniu biblioteki. Spis 
najcenniejszych woluminów z tejże kolekcji w okresie międzywojennym wyko
nał F. Popiołek36. Zniszczony po II wojnie światowej katalog książek 
opracował także K. Kuk ucz37. Polegający na własnej pamięci L. Brożek nie 
zrobił spisu posiadanych wydawnictw, ale prowadził (obecnie nieznany) 
„kartkowy katalog. A ponieważ książki mam - jak pisał w liście do 
W. Chojnackiego - i w domu, i w muzeum, brak mi w katalogu stale pewnych 
kartek”38.

Większość kolekcjonerów nie sporządziła jednak spisów zawartości swoich 
bibliotek39, toteż zbiory te można obecnie często określić jedynie jako 
funkcjonujące w regionie i - poza ogólną charakterystyką - bliżej nieznane. 
Takiemu znikomemu ustaleniu służą znaki proweniencyjne umieszczane w wy
dawnictwach, wskazujące ich właścicieli. Notki te nie tylko stanowią cenne 
źródło do wskazania osób, które miały istotny udział w tworzeniu kolekcji 
(jeśli były to dary), ale również mogą pomóc w ustaleniu drogi książki. Zapiski 
własnościowe zazwyczaj występowały w bardzo prostej formie i zawierały 
najczęściej nazwisko kolekcjonera, czasem uzupełnione o kolejny numer 
nabytku, rzadziej podawały adres.

Na podstawie ocalałych edycji sprzed wybuchu II wojny światowej można 
stwierdzić, że Szatkowscy stosowali wówczas znaki własnościowe w formie 
kwadratowej pieczątki o treści: „Z Bibljoteki Z.Z. Szatkowskich. Górki 
Wielkie”. Pisownia wyrazów wskazuje, że stempel ten wykonano przed 
reformą ortografii. Z kolei brak tego typu oznaczeń w tomach wydanych po 
1945 r. pozwala stwierdzić, że po zakończeniu wojny nie praktykowano już 
zwyczaju opieczętowywania książek. Niektóre z wydawnictw - także powojen
nych - są sygnowane jedynie nazwiskiem.

Zapoczątkowaną na Śląsku Cieszyńskim przez J. Gajdzicę tradygę znako
wania książek kontynuowali inni bibliofile z chłopskiej warstwy społecznej. 

35 K. Bromek: Biblioteka Pawia Kotasa..., s. 208.
36 W. Gojniczek, A. Staszków: Biblioteka zamkowa w Grodźcu. Zarys dziejów 

i zawartość. „Pamiętnik Cieszyński” 1996, T. 11, s. 28-29.
37 Informacja E. Mrowieć, która przeprowadziła wywiad z W. Kukuczem, synem K. Ku- 

kucza.
38 List L. Brożka do W. Chojnackiego z 12 kwietnia 1950 r. W: Listy dr. Ludwika Brożka...
39 Nieliczne wykazy książek, które opracowały m.in. osoby zarządzające bibliotekami po 

śmierci właścicieli lub nowych dysponentów - np. spis książek Szatkowskich przygotowany przez 
I. Sawicką czy rejestr biblioteki G. Morcinka - należy uznać za wyraz kultury umysłowej 
opracowujących te zestawienia, a nie bibliofilów.
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Wójt we wsi Puńców koło Cieszyna - Jan Kajzar (zmarł w sędziwym wieku 
w czasie II wojny światowej) - stosował specjalną pieczątkę, zawierającą nie 
tylko nazwisko właściciela, ale także insygnia „herbowe”: kosę, cep, sierp, 
grabie i pług. Kolekcjoner K. Szczurek, bednarz, używał kwadratowej pie
czątki z nazwiskiem i imieniem, adresem i - co jest rzadziej spotykaną cechą 
- informacją o swej wykonywanej profesji. Znakowanie wydawnictw pieczątką 
z adresem kontynuował też K. Kukucz i J. Kotas, który miał stempel 
z napisem „Jan Kotas z Godule”40.

W badanych księgozbiorach (poza książkami z grodzieckiej biblioteki, 
jak wynika z literatury przedmiotu, zaopatrzonymi w sygnatury) nie od
naleziono oznaczeń sygnaturalnych, toteż symboli takich - jak można przy
puszczać - powszechnie nie stosowano. Umieszczonych w niektórych książ
kach liczb nie należy uznawać za sygnaturę wskazującą miejsce książki na 
półce, ale powinno się je traktować jako kolejny numer nabytku. Liczba ta 
najprawdopodobniej wskazywała właścicielowi wielkość jego kolekqi, rzadziej 
natomiast stanowiła numer pozyqi inwentarza, bo - przypomnijmy - sporzą
dzano go sporadycznie.

Dysponujemy informaq’ami o miejscu przechowywania tylko nielicznych 
kolekcji. Tak na przykład księgozbiór J. Ochorowicza mieścił się w dwóch 
pokojach; w osobnym pomieszczeniu znajdowała się biblioteka powieściowa 
dla gości i mieszkańców Wisły41. Jan Wantuła celowo wydzielił jeden pokój na 
książki, które umieścił w szafach wraz z jabłkami. Wiadomo również, że 
P. Kotas gromadził swoje druki w oszklonej szafie, na półkach, a czasopisma 
nowe, przeznaczone do oprawy, lokował na strychu42. Tam też część swojej 
kolekcji zebrał K. Szczurek. Z kolei Szatkowscy trzymali wydawnictwa 
w dwóch oddzielnych pomieszczeniach; układ ten zachowano do czasów 
dzisiejszych.

Tadeusz Reger posłużył się niespotykanym sposobem rozmieszczenia 
zbiorów - speqalnie wykonanymi skrzyniami ułatwiającymi przewożenie 
książek. Każda taka skrzynia miała otwierane do przodu wieko na zawia
sach, a po bokach uchwyty do ich przenoszenia. Różnej wysokości kufry, 

40 J. Broda: U otwartych drzwi kultury... „Pielgrzym Polski” 1959, nr 12, s. 135, 136; 
P. Czupryna: Kostkowicki kronikarz. „Podbeskidzie” 1979, grudzień, s. 18. Różniące się 
informacje dotyczą znakowania książek przez P. Kotasa. J. Broda pisał w „Pielgrzymie Polskim” 
(1959, nr 12, s. 135), że P. Kotas, który odziedziczył po ojcu zainteresowanie książkami, nie 
przejął zwyczaju sygnowania ich znakiem własnościowym. Z kolei w niepublikowanych materia
łach J. Brody odnajdujemy informacje o stosowaniu przez P. Kotasa dwóch pieczątek: podłużnej, 
o ruchomych czcionkach z napisem: „Biblioteka domowa. Paweł Kotas, Rzeka 6”, oraz 
wykonanej z jednolitego odlewu o treści: „Paweł Kotas, Rzeka 46”. J. Broda: Paweł Kotas. W: 
Tenże: Drobiazgi XXI. [Górki Wielkie] 1973, s. 112.

41 List J. Wantuły do F. Michejdy z 1 stycznia 1905 r. W: Listy z XX w. [Oprać. J. Broda]. 
Skoczów 1998 (masz, w posiadaniu J. Brody).

42 K. Bromek: Biblioteka Pawia Kotasa..., s. 207.
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odpowiadające formatom książek, ustawiano wzdłuż ścian, jeden na dru
gim*3.

Zazwyczaj staranny wybór pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę 
świadczył o dostrzeganiu przez kolekcjonerów konieczności ochrony ksią
żek przed ich zniszczeniem lub rozproszeniem. Sporadycznie tylko zauważone 
niewłaściwe warunki przechowywania kolekcji wynikały bardziej z braku 
odpowiedniego lokum niż z niedbałości o odpowiednie sposoby gromadze
nia wydawnictw. Fakt zaś umieszczania w nich wcześniej omówionych 
znaków własnościowych świadczy m.in. o przeciwdziałaniu rozproszeniu 
kolekcji.

Jedną z form ochrony książek przed zniszczeniem w czasie ich użytkowania 
były oprawy. W XX-wiecznych księgozbiorach cieszyńskich pełniły one 
zazwyczaj funkcję ochronną. Liczniejsze druki z artystycznymi oprawami były 
własnością jedynie Heleny Karpińskiej. Jej sztukę introligatorską trafnie 
scharakteryzował Franciszek Zahradnik, pisząc m.in. „Oprawy Heleny Kar
pińskiej cechuje zgodność treści książki z jej zewnętrzną, subtelną oprawą 
- kolorem ręcznie przez nią malowanej skóry i ręcznie tłoczonymi złoceniami. 
Sama komponuje wzory ornamentyki, które później przenosi na skórę. Praca 
ta wymaga w równym stopniu wiedzy introligatorskiej, jak znajomości fizyki 
i chemii, literatury, sztuki i bibliotekarstwa. Wymaga wreszcie cierpliwości, 
opanowania i siły fizycznej. Potrzebna jest jednak przede wszystkim pasja, 
wielkie umiłowanie książki i sztuki. Helena Karpińska posiada te cechy 
w wybitnym stopniu. Jest artystką, zapaloną bibliofilką i wielką przyjaciółką 
książki”4*.

Wiadomo również, że P. Kotas sam oprawiał większość druków w skórę 
i płótno, a na grzbietach umieszczał złocone napisy. Wykonywania artystycz
nych opraw nauczył się w introligatorni Jana Cichego w Cieszynie, ale 
wyuczonego zawodu nie wykonywał, pracując jako kamieniarz i rolnik*5. 
Czasami samodzielnie odnawiał swoje książki L. Brożek („niekiedy rozbieram 
i szyję”*6), inne - o czym świadczy dobry stan techniczny księgozbioru 
i oprawy nowsze niż data wydania niektórych dzieł - oddawał do oprawy. 
O stan swoich zbiorów dbali też np. E. Paździora i J. Pilch, co stwierdzono 
z autopsji podczas badania ich księgozbiorów. Jan Broda zlecał wykonywanie 
opraw nie tylko dla druków zwartych i niektórych roczników czasopism, 
o czym świadczą informaqe w jego księgach inwentarzowych. Równie ważne 
było zabezpieczenie maszynopisów własnych prac.

43 A. Wadowski: Księgozbiór Tadeusza Regera w Cieszynie. „Zaranie Śląskie” 1966, z. 1, 
s. 134.

44 Helena Karpińska - poetka opraw. [Koncepcja ed. J.Z. Golski]. [Łódź 1994], s. 21.
43 K. Bromek: Biblioteka Pawia Kotasa..., s. 207-208.
46 List L. Brody do W. Chojnackiego z 26 czerwca 1952 r. W: Listy dr. Ludwika Brożka...
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Uznaniem spośród cieszyńskich introligatorów cieszył się Paweł Malina 
(zm. 1968), „który zyskał sobie ogólne zaufanie i sympatię miłośników książki 
solidną, trwałą, czystą i estetyczną oprawą”*7.

Struktura i analiza treściowa bibliotek

Polityka gromadzenia zbiorów wpłynęła na charakter kolekcji domowych: 
ich strukturę tematyczną, liczbową i językową, jak również zasięg chrono
logiczny. Analiza wszystkich księgozbiorów według tych kryteriów nie jest 
jednak obecnie możliwa ze względu na zniszczenie oraz rozproszenie licznych 
bibliotek prywatnych (głównie po śmierci właścicieli), a także zazwyczaj brak 
ich spisów zawartości. Najczęściej informuje się o zbiorach przekazywanych 
lub sprzedawanych różnym instytucjom oraz o takich, które określa się jako 
ponadprzeciętne (np. ze względu na wielkość lub zakres tematyczny), nato
miast powszechnie nie rejestruje się kolekcji mniejszych, a przecież i one 
przyczyniają się do poznania umysłowości ludzi żyjących w określonym czasie 
i regionie.

Cieszyńskie biblioteki prywatne tworzone w XX w. były zbiorami o bardzo 
różnej wielkości. Można przyjąć, że najmniejsze kolekge - składające się 
wprawdzie czasem tylko z kilku pozyqi (często jednak pochodzących sprzed 
kilku wieków), najczęściej o charakterze religijnym - znajdowały się w licznych 
domach, co w latach siedemdziesiątych XX w. potwierdziły penetracje wsi, 
które prowadził m.in. J. Broda. Liczebność bibliotek zależała od wielu 
czynników, spośród których za najistotniejsze należy uznać: możliwości 
finansowe zbieraczy, dostępny potencjał wydawniczy oraz motywy zbierania 
książek. Ograniczenia w nabywaniu druków spowodowane były - oprócz 
braku funduszy - zazwyczaj wydarzeniami historyczno-politycznymi. Na 
początku XX w. instytucje wydawniczo-księgarskie należały do przedstawicieli 
zaborców, dlatego też - jak wspomniano - ich oferta tylko w części mogła 
zaspokoić potrzeby lekturowe Polaków. Toteż zasobność bibliotek o polskim 
charakterze wzrastała powoli. Sytuacja poprawiła się wprawdzie wraz z otwar
ciem pierwszych polskich drukarń i księgarń, ale najlepsze warunki nastąpiły 
dopiero po 1920 r.: propozycji czytelniczych nie limitowały wówczas układy 
polityczne. Wybuch II wojny światowej spowodował nie tylko ponowne zdele
galizowanie polskiej literatury (zwłaszcza naukowej) i utrudnienie do niej 
dostępu, ale jednocześnie zniszczenie licznych księgozbiorów - również domo

47 J. Broda: Z fali na falę. Wspomnienia z ostatnich siedmiu dziesięcioleci. Skoczów 1983, 
s. 149 (masz, w posiadaniu J. Brody).
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wych. Wymiarów tej dewastacji obecnie jeszcze w pełni nie znamy. Kolekcje 
zaczęły na powrót wzrastać i rozwijać się po zakończeniu II wojny światowej, 
a trwająca sytuacja polityczna pociągała za sobą raczej określone wybory 
tematyczne niż ograniczenia liczbowe, choć takowe też się zdarzały.

Zbadane księgozbiory średnio liczyły po kilka tysięcy woluminów. W prze
dziale tym mieściły się m.in. kolekcje W. Zająca (7100)48, J. Brody (w 1983 r. 
miał 5917 tomów), J. Pilcha (3785)49, J. Londzina (3383 tomy)50, K. Kukucza 
(około 3000)51, Józefa Mrózka (około 3000)52, jak również F. Zahradnika 
(co najmniej 2650)53 i H. Karpińskiej (około 2000)54. Mniejsze zbiory zgroma
dzili: Szatkowscy (1227)55, K. Szczurek (około 1000 woluminów)56, E. Paź- 
dziora (około 1000 tomów)57, J. Wojnar (około 500)58 i P. Kotas (1216)59. 
Z kolei jedna z największych bibliotek należała do L. Brożka i liczyła - jak 
obecnie można jedynie przypuszczać ze względu na brak odpowiedniej 
dokumentacji i rozproszenie książek - około 30 000 woluminów. O księgo
zbiorze tym już za życia śląskiego badacza krążyły legendy60. Zbiór około 
15 000 tomów i jednostek archiwalnych zebrał T. Reger61. Pokaźny musiał być 
też księgozbiór J. Ochorowicza, skoro naukowiec ten podarował 600 wolumi
nów Macierzy Szkolnej w Wiśle62.

48 Sporządzony spis materiałów W. Zająca obejmował 6696 woluminów druków, 112 tytułów 
starych druków w 65 woluminach i 293 tytuły czasopism, niektóre bardzo rzadkie, ale zazwyczaj 
niekompletne. Zinwentaryzowano także 60 atlasów geograficznych i 804 luźne mapy, wpisane do 
osobnego inwentarza kartograficznego Muzeum. Po zakończeniu inwentaryzacji całość księgo
zbioru W. Zająca, obejmująca 7100 pozycji inwentarzowych, została wpisana do inwentarza 
Muzeum w Cieszynie. J. Spyra: Muzeum w Cieszynie..., s. 75.

49 Spis zbiorów bibliotecznych Józefa Pilcha. Ustroń 1981-1995. Zob. Aneks 2: Księgozbiór 
Józefa Pilcha.

50 K. Szczurek: Hetman cieszyńskiej ziemi. „Kalendarz Cieszyński” 1990, s. 120.
51 Por. przypis nr 37.
32 M. Sarama: Tam, gdzie książki dodają do wiana. „Panorama” 1961, nr 5, s. 8.
53 Jest to tylko fragment księgozbioru przekazany do biblioteki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
84 Wywiad z E. Kozakiem z Cieszyna, pracownikiem Książnicy Cieszyńskiej.
53 W książce Biblioteka starożytnych pisarzy polskich. (T. 2. Warszawa 1843) - pochodzącej 

z przedwojennej kolekcji, o czym świadczy wklejony ekslibris - oprócz znaku własnościowego 
Szatkowskich umieszczono wklejkę z numerem 565. Informacja ta pozwala wnioskować o wielko
ści przedwojennej kolekcji, liczącej przynajmniej wskazaną liczbę woluminów.

56 Informacja E. Mrowieć, która przeprowadziła wywiad z E. Szczurek, córką K. Szczurka.
37 Por. przypis 25.
38 Wywiad przeprowadzony z I. Wojnar, córką J. Wojnara.
39 K. Bromek: Biblioteka Pawia Kotasa..., s. 207.
60 Między Cieszynem a Krakowem. Młodzieńcza korespondencja Ludwika Brożka do brata 

1924-1930. Przygotował do druku i wstępem opatrzył A. Brożek. Opole 1979, s. 5-6.
61 K. Kubiński: Losy zbiorów bibliotecznych Tadeusza Regera. „Pamiętnik Cieszyński” 

1995, T. 10, s. 98.
62 A. Wantuła: Dr Julian Ochorowicz w Wiśle. „Zaranie Śląskie" 1937, z. 3, s. 199. Około 

50 woluminów z biblioteki A. Podżorskiego obecnie znajduje się w Bibliotece Muzeum Beskidz
kiego w Wiśle.
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Ze zbioru G. Morcinka, liczącego około 3500 tomów63, do dyspozycji 
badaczy pozostał tylko fragment kolekcji zawierający 1203 pozycje64, czyli 
niecałe 35%. Dzieła te umieszczono w Wykazie książek i eksponatów przekaza
nych Muzeum w Cieszynie przez ob. Macieja Kuglina z Skoczowa, będących 
niegdyś własnością Gustawa Morcinka. Zarówno Wykaz... ten, jak i zachowany 
księgozbiór obecnie znajdują się w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczo
wie. Informacje o bibliotece, aczkolwiek bez wskazania jej wielkości i podania 
konkretnych tytułów, przekazała Monika Wameńska, która w sporządzonej 
po latach relacji z pierwszej wizyty w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
w „Domu w Słońcu” zanotowała m.in., że poznała „dom, w którym było 
rzeczywiście wiele słońca i bardzo wiele książek”65. O wielkości księgozbioru 
pośrednio świadczy wypowiedź pisarza, który przychodząc do L. Brożka 
zawsze z torbą pełną książek i czasopism, mówił: „Mnie one są na razie 
niepotrzebne [...], a jakbym czegoś potrzebował, to u siebie i tak tego nie 
znajdę, a zawsze znajdę tu, u was”66.

Według relacji F. Popiołka zbiór na zamku w Grodźcu składał się z „781 
dzieł, 184 powieściowych, 35 wydawnictw z czasów Wielkiej Wojny, 12 dzieł 
ilustrowanych” (łącznie 1012 tytułów)67. W innym miejscu F. Popiołek podał 
jednak, że w bibliotece przechowywano 928 dzieł. Rozbieżności w liczbie 
podawanych woluminów tłumaczy się tym, że najprawdopodobniej katalog 
obejmował wszystkie książki znajdujące się na zamku. Zdecydowaną więk
szość druków umieszczono w bibliotece; tylko niewielki zbiór mieścił się 
w innych pomieszczeniach zamku68.

Charakterystyczną cechą cieszyńskich kolekqi było ich zróżnicowanie 
chronologiczne, ponieważ znajdowały się w nich niejednokrotnie pozyqe 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dlatego badanie nawet współcze
snych kolekcji to często właściwie przegląd bibliotek, począwszy od pierwszych 
zbiorów, powstałych w XVI do XVIII w., po zespoły nabywane współcześnie. 
Najwięcej druków pochodziło wprawdzie z XX i XIX w., znacznie mniej 
pozyqi wydano w XVIII w., ale w zasobach bibliotecznych pokaźny udział 
miały też edycje z XVI i XVII w. Książki te na ogół były wydawnictwami 
religijnymi i gromadzili je nie tylko bibliofile, ale także inni mieszkańcy Śląska. 

63 List L. Brożka do J. Gardzielewskiej z 3 grudnia 1974 r. K. Heska-Kwaśniewicz: 
O Muzeum Gustawa Morcinka. „Poglądy” 1981, nr 20, s. 18.

64 Część z książek wymienionych w spisie wydano już po śmierci G. Morcinka.
63 M. Warneńska: Śladami pisarzy. Cz. 2. Warszawa 1975, s. 264.
66 J.Miękina-Pindur: Bibliofilskie kontakty Ludwika Brożka. W: Ludwik Brożek „Śląski 

Estreicher". Cieszyn 1998, s. 70.
*’ Cyt. za: W. Goj ni czek, A. Staszków: Biblioteka zamkowa..., s. 28.
68 F. Popiołek zanotował, że „w jednym z pokoi mieści się biblioteka, zawierająca 928 dzieł, 

starych (z XVI w.) i nowych, m.in. szereg wydawnictw N.K.N. [Naczelnego Komitetu Narodowe
go - H.L.] z czasów wielkiej wojny”. F. Popiołek: Grodziec Śląski i jego właściciele. „Ziemia” 
1937, nr 7-8, s. 175.
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Znaczną częstotliwość występowania starszych druków na Śląsku Cieszyńskim 
potwierdził J. Broda, odnajdując w bibliotekach domowych m.in. egzemplarze 
Biblii brzeskiej z 1563 r., Postylli M. Lutra w tłumaczeniu Małeckiego (1574), 
pierwsze edycje Postylli Grzegorza z Żarnowca (1580) i Postylli Adama 
Gdacjusza (1650)69.

Najstarszy pod względem dat wydań zbiór stanowiła kolekcja B. Kon- 
czakowskiego z licznymi inkunabułami, z których najstarszą pozycją było 
dzido Paulusa de Santa Maria Scrutinium scripturarum, wydane w Rzymie 
około 1470 r. przez Ulricha Hana, stanowiące jedyny egzemplarz tej książki 
notowany w Polsce. Było także sporo starych druków, m.in. tłoczonych 
w Lejdzie przez Elzewirów70. Liczny zespół starodruków znajdował się 
też w bibliotece W. Zająca i obejmował 112 pozycji, głównie z XVIII w., 
wydanych w języku niemieckim (przede wszystkim w Halle), później pol
skim - przeważnie były to edycje brzeskie - i w niewielkim tylko stopniu 
drukowanych w innych językach (także łacińskim)71. Przynajmniej 34 stare 
druki zebrano na zamku w Grodźcu i były to - oprócz czterech edycji 
z XVI w. - książki XVII-wieczne. Według raportu (?)Nehmitza w księgo
zbiorze przeważały woluminy z XVII i XVIII w., a jedynie sporadycznie 
można było odnaleźć tomy z XIX w. Były także druki z zakresu współ
czesnej literatury polskiej, zapewne zakupione przez E. Habichta72. Zazna
czyć trzeba, że nie tylko w dużych kolekcjach, ale także w mniejszych 
zbiorach znajdowały się stare druki. Tak na przykład bliżej nieznany zespół 
30 „starych książek” miał K. Praus73, a najstarszą pozycją w bibliotece 
P. Kotasa był Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, wydany 
w Brzegu w 1796 r.

Kolekcją z przełomu XIX i XX w. (a zatem współczesną właścicielowi) był 
zbiór T. Regera. Niewykluczone jednak, że po II wojnie światowej - świadczą 
o tym daty wydania książek - dodatkowo włączono do biblioteki niektóre 
niemieckie publikacje popularnonaukowe, głównie wydane przez niemieckie 
wydawnictwo Kosmos.

Nieliczny zespół XIX-wiecznych druków F. Zahradnika obejmował tylko 
44 pozycje74 (1,7%) - właściwy zrąb biblioteki był zbiorem współczesnym - ale 
przypomnijmy, że badano jedynie fragment kolekcji.

69 J. Broda: Zapiśniki chłopów śląskich. [Górki Wielkie 197?], s. 3 (masz, w posiadaniu 
J. Brody).

70 J. Spyra: Zabytkowy księgozbiór Bruno Konczakowskiego..., s. 31-32.
71 Na podstawie: Tenże: [Spis książek Wincentego Zająca]...
72 W. G ojniczek, A. Staszkó w: Biblioteka zamkowa..., s. 28-29, 33-35. Tamże podano 

wykaz książek.
73 L. Brożek: Zbiory prywatne na Śląsku Cieszyńskim. W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego 

w Bytomiu. Historia. Bytom 1963, s. 232.
74 W bibliotece Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie dotarto do 30 pozycji.
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Współżycie na Śląsku Cieszyńskim przedstawicieli trzech narodowości
- czeskiej, niemieckiej i polskiej - wpłynęło na kształtowanie się zróżnicowanej 
struktury etnicznej regionu, które to zjawisko stanowi typową cechę po
granicza. Dodatkowym etnicznie różnicującym czynnikiem, także charaktery
stycznym dla kresów, jest zmiana przynależności państwowej ludzi. Dziedzic
two narodowe wszystkich nacji wpływa na formowanie się kultury umysłowej 
mieszkańców regionów nadgranicznych. Tak pojmowany rozwój kulturalny 
decydował również o strukturze językowej bibliotek domowych, mieszczących
- oprócz wydawnictw polskich - głównie druki czeskie i niemieckie. Korzy
stanie z nich dowodzi, że osoby zamieszkujące tereny przygraniczne znały kilka 
języków.

Udział bohemików i germaników w polskich księgozbiorach - uzależniony 
przecież głównie od językowo zróżnicowanego repertuaru wydawniczego 
miejscowych oficyn - był dostrzegalny zwłaszcza do początku XX w. Tak na 
przykład uczniowie uczęszczający do niemieckich szkół gromadzili niemieckie 
podręczniki i książki naukowe niezbędne do wywiązywania się z obowiązków 
szkolnych. Z kolei druki czeskie najczęściej były wydawnictwami religijnymi. 
Wzbogacenie bibliotek domowych o polską literaturę, także naukową, po 
1920 r. było wprawdzie oczywiste, ale nadal gromadzono w nich piśmien
nictwo obcojęzyczne.

Biblioteka P. Kotasa z okresu międzywojennego to przykład takiego zbio
ru, który obok 561 dzid w języku polskim, obejmował 211 pozycji w języku 
niemieckim, 141 w języku czeskim oraz 3 książki w języku angielskim75. 
Literatura obcojęzyczna stanowiła zatem ponad 63% księgozbioru.

O silnym wpływie czynników etnicznych na gromadzone piśmiennictwo 
świadczyła także językowa struktura biblioteki W. Zająca. Znaczny udział 
w niej literatury obcojęzycznej powodował wydzielenie działów ze względu na 
kryterium językowe. Wprawdzie zdecydowaną większość (62,3%) stanowiły 
polonika, ale liczny był też zespół niemieckich wydawnictw (21,7% księgo
zbioru), mniej było druków czeskich i słowackich (6,7%), a pozostałe języki 
reprezentowało łącznie 1,4% piśmiennictwa. Zaznaczyć jednak trzeba, że także 
dział ogólny zawierał druki w różnych językach.

Różnorodność motywów skłaniających do tworzenia bibliotek domowych
- głównie były to cele poznawcze i edukacyjne (też w zakresie wykonywanej 
profesji), badawcze oraz estetyczne i rozrywkowe - wpłynęła na treściowo 
zróżnicowaną strukturę gromadzonych zbiorów. Owo bogactwo tematyczne 
wynikało także z odmiennych warunków historycznych, politycznych i społe
cznych towarzyszących powstawaniu bibliotek.

75 Druki te stanowiły razem 916 pozycji, a nie - jak podał K. Bromek - 918. Fakt ten 
przemawia za tym, że dwa pozostałe dzieła były francuskimi książkami, o posiadaniu których 
autor wspomniał dalej.
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Preferenqe (przede wszystkim topograficzne i treściowe) decydowały 
o uwzględnieniu prawie w każdym księgozbiorze silesianów, czasem - jak to 
uczynili J. Wantuła i W. Zając - ujętych w odrębny zespół.

Uznanie przez L. Brożka jednego z działów kolekcji J. Londzina - zawiera
jącego 872 tomy, a także różne wydawnictwa poza podręcznikami i literaturą 
religijną - za katalog Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskim 
(Cieszyn 1904, 1922, 1923) świadczy o znacznym udziale druków cieszyńskich 
w bibliotece katolickiego duchownego. Do swojego zbioru włączył on m.in. 
broszurę Adolfa Kołaczki (cieszyńskiego nauczyciela i posła do sejmu) 
Pierwszy dzień obiorczy w Polskiej Ostrawie 13 maja 1848 r. (Cieszyn 1848) 
- druk obecnie znany tylko ze streszczenia, które sporządził T. Reger7 76. 
Zaznaczyć trzeba, że książki o tematyce śląskiej znajdowały się w każdym 
z wydzielonych zespołów. Tak na przykład zbiór nazwany literackim (242 
tomów) gromadził przeważnie wydawnictwa ludowe, np. kalendarze i litera
turę jarmarczną, stanowiące dorobek wydawniczy cieszyńskiego księgarza 
E. Feitzingera77. Kolejny zaś dział zawierał pozycje ukazujące się nakładem 
Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra oraz wydane przez inne instytucje (np. 
cieszyńską księgarnię Brunona Kotuli), ale wytłoczone w drukarni tego 
katolickiego stowarzyszenia (łącznie 84 tomy).

Wydawnictwa śląskie o bardzo zróżnicowanym zakresie tematycznym 
zbierał także W. Zając. Jego biblioteka może być swego rodzaju źródłem 
studium o różnorodnej strukturze językowej i tematycznej repertuaru wydaw
niczego o śląskiej proweniencji, dostępnego na Śląsku Cieszyńskim w drugiej 
połowie XX w. W zróżnicowanym zespole poloników śląskich znajdowały się 
opracowania historii Śląska (np. W. Dobrzyckiego Powstania śląskie. War
szawa 1971), przyrodnicze rozprawy, książki o architekturze i budownictwie 
(np. Zagadnienia budownictwa mieszkaniowego. Katowice 1962), szkice o ruchu 
robotniczym i polityce na Górnym Śląsku. Były też przyczynki do historii 
Kościoła (np. E. Wichury-Zajdel Z dziejów duchowieństwa. Warszawa 1968), 
wydawnictwa sportowe i turystyczne oraz omówienia regionalnego piśmien
nictwa (np. M. Fazana Katowickie środowisko literackie. Katowice 1969). 
Literatura piękna obejmowała książki autorów pochodzących ze Śląska lub 
podejmujących śląską tematykę, jak również pozycje drukowane w śląskich 
oficynach. W grupie druków o bibliologicznym charakterze umieszczono m.in. 
podstawowe źródła informaqi bibliograficznej (np. Bibliografię Śląska. Kato
wice 1960-1962, 1967), a także przyczynki do historii drukarstwa i książki 
(np. J. Grycza Z dziejów i techniki książki. Wrocław 1951).

7S Pozycja wymieniona została w inwentarzu biblioteki J. Pilcha, ale autorce nie udało się
odnaleźć jej w księgozbiorze ustrońskiego badacza.

77 [H. Langer] H. Zeprzałka: Z rozważań nad księgozbiorem Józefa Londzina 
(1862-1929). W: Śląskie Miscellanea. T. 13. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2000, 
s. 76.
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Szeroki był zakres tematyczny działu Cieszynalia biblioteki W. Zająca, 
w którym mieściły się książki naukowe i publicystyczne, historyczne, z literatu
ry pięknej - wszystkie dotyczące Śląska Cieszyńskiego - oraz wszelkie inne 
publikacje wydane na tym terenie. Historii regionu poświęcone były m.in. 
prace J. Chlebowczyka, J. Londzina (np. Polskość Śląska Cieszyńskiego. 
Cieszyn 1924), J. Pilcha (np. Ustroń 1939-1945. Ustroń 1978.) i F. Popiołka 
(np. Dzieje Cieszyna z ilustracjami. Cieszyn 1916), J. Wantuły (np. Karty 
z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego. Warszawa 1954), a także studia z dziejów 
szkolnictwa i walki o polskość ziemi cieszyńskiej. W bibliotece znajdowały się 
też prace folklorystyczne (np. ze zbiorami pieśni ludowych) i paremiologiczne 
(np. A. Cinciały Pieśni ludu śląskiego z okolic Cieszyna. Kraków 1885; 
J. Marcinkowej Folklor taneczny Beskidu Śląskiego. Warszawa 1969; J. On- 
drusza Przysłowia i powiedzenia ludowe ze Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn 1954). 
Zapewne miejsce wydania i osoba Wiktora Wawrzyczka, nauczyciela Państwo
wej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, wpłynęły na 
uwzględnienie jego książki Łatwe doświadczenia z chemii organicznej, wydanej 
w Cieszynie w 1947 r. Znaczną część kolekcji W. Zająca stanowiły studia 
o ruchu robotniczo-socjalistycznym, przygotowane m.in. przez T. Regera 
(np. Socyaliści a niepodległość Polski. Kraków 1919), statuty i wydawnictwa 
o działalności partyjnej (m.in. Realizacja uchwały V Plenum KC PZPR. 
Cieszyn 1970) czy też regulaminy pracy pracowników Prezydium MRN. 
Biblioteka gromadziła również statuty i sprawozdania głównie organizacji 
społeczno-religijnych i politycznych oraz zakładów pracy (np. Sprawozdanie 
Komitetu Powiatowej Komunistycznej Partii Czechosłowackiej w Czeskem 
Tesine. Cz[eski] Cieszyn 1951; Sprawozdanie roczne Zarządu ewangelickiego] 
Domu Sierot i Ochronki w Ustroniu. Cieszyn 1895, 1906; Statut elektrowni 
okręgowej m. Cieszyna. Cieszyn 1938; Statut Kasy Chorych powiatu cieszyń
skiego w Cieszynie. Cieszyn 1928), a także szkolne raporty, pochodzące przede 
wszystkim z okresu międzywojennego. Na te lata datowane też były najczęściej 
podręczniki szkolne i metodyczne, np. A. Milata O znaczeniu i sposobie 
nauczania geografii w szkołach powszechnych (Cieszyn 1919), choć były też 
pozyq’e starsze, np. J. Śliwki Książka do czytania dla wyższych oddziałów szkól 
ludowych (Cieszyn 1870). Wymienione materiały cieszyńskie stanowiły uzupeł
nienie prac bibliograficznych J. Londzina (np. Bibliografia druków polskich 
w Księstwie Cieszyńskim od roku 1716 do r. 1904. Cieszyn 1904) i L. Brożka 
(np. Materiały do bibliografii Cieszyna. Cieszyn 1961). Literaturę piękną 
reprezentowali głównie pisarze z XIX i XX w., np. W. Krząszcz (m.in. 
Sfałszowany testament. Cieszyn 1920), P. Kubisz, Z. Kossak (np. Nieznany 
kraj. Katowice 1958), G. Morcinek, z którego twórczości zebrano w bibliotece 
m.in. Zabłąkane ptaki (Warszawa 1952), i G. Przeczek. Wśród wydawnictw 
sportowych i turystycznych znajdował się Statut Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid Śląski’ w Czechosłowacji (Frysztat 1934) 
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i W. Sosny Cieszyn. Przewodnik (Warszawa 1974). Były również katalogi 
wystaw organizowanych na Śląsku Cieszyńskim.

Równie śląski charakter, przynajmniej w części, miała biblioteka F. Za- 
hradnika. Największy zespół utworzyły - tak jak u W. Zająca - opracowania 
historii Śląska. Były to pozycje o tematyce narodowowyzwoleńczej ludu 
śląskiego, książki podejmujące problematykę niemieckiej dyplomacji, jak 
również zbiory wspomnień, np. Jana Kubisza Pamiętnik starego nauczyciela 
(Cieszyn 1928), stanowiący cenne źródło do badań nad stosunkami społecz
nymi, kulturalnymi i polityczno-narodowymi Śląska Cieszyńskiego, oraz 
Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały notariusza w Cieszynie (1825-1898), wydany 
przez Jana S. Bystronia (Katowice 1931). Czasów II wojny światowej 
dotyczyły prace o prześladowaniach ewangelików oraz o pomordowanych 
w tym czasie nauczycielach (np. A. Mainki Przewodnik po upamiętnionych 
miejscach nad Olzą. Czeski Cieszyn 1956). Wiele tomów stanowiły syntezy 
przygotowane przez F. Popiołka (np. Dzieje Cieszyna z ilustracjami. Cieszyn 
1916) i rozprawy o historii szkolnictwa polskiego na Śląsku polskim i czeskim 
(np. K. Kotuli Jan Śliwka. Pionier polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyń
skim. Warszawa 1933). Ze sprawozdań szkolnych zebrano głównie raporty 
szkół cieszyńskich (np. Gimnazjum Polskiego w Cieszynie). Uwzględniono 
również księgi pamiątkowe i jednodniówki opublikowane z okazji jubileuszów 
szkół. Niewiele natomiast było podręczników z okresu międzywojennego (np. 
A. Milaty Województwo śląskie. Podręcznik do domowego użytku ucznia szkól 
powszechnych i wydziałowych. Cieszyn 1925). Sporo zebranych wydawnictw 
z lat 1920-1939 na temat Zaolzia, jego życia politycznego, gospodarczego, 
sytuacji Polaków mieszkających na tym terenie oraz powstających tam 
utworów literackich - np. Pawła Hulki-Laskowskiego Śląsk za Olzą (Katowice 
1938) - dowodzi ważności zaolziańskiej tematyki w księgozbiorze F. Zahrad- 
nika. Kolejną liczną grupę utworzyły statuty i sprawozdania działających na 
Śląsku Cieszyńskim organizacji, np. Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskie
go, Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji i Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelar- 
skiego. Wiele pozycji opisywało dzieje śląskich miast, zwłaszcza Orłowej, 
Cieszyna, Jabłonkowa, Stonawy czy Frydka, oraz leżących poza Śląskiem, 
choć zbiór tych drugich tomów nie był znaczący.

Z opracowań na temat książki i biblioteki F. Zahradnik zebrał zarówno 
historyczne rozprawki na temat zbiorów, jak np. F. Szymiczka Bibliotekę 
polskiego gimnazjum w Bytomiu (Opole 1965), jak i omówienia współcześnie 
funkcjonujących zbiorów, np. W. Goriszowskiego Biblioteki szkolne w woje
wództwie katowickim w latach 1945-1960 (Katowice 1964). Problemy wydaw
nicze podjęte były w publikacji Z dziejów cieszyńskiego drukarstwa, wydanej 
pod redakcją Antoniego Gładysza w Bielsku-Białej w 1982 r.

Dość liczną grupę w kolekcji Zahradnika stanowiły wydawnictwa bio
graficzne, poświęcone osobom pochodzącym ze Śląska. Były to opracowania 
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czeskich autorów, np. Milana Kudělki Leopold Jan Śerśnik (1747-1814). Život 
a dilo (Ostrava 1962), oraz polskie przyczynki o życiu i działalności Jana 
Kupca, Juliusza Ligonia, Karola Piegzy i innych działaczy społeczno-kultural
nych. Praca zbiorowa Wybitne postacie Śląska Cieszyńskiego (Czeski Cieszyn 
1973), przygotowana przez Ludwika Brożka, Alojzego Drozda i Alojzego 
Mainkę, zawierała krótkie biogramy cieszynian, np. Jana Milikowskiego, 
Jerzego Kotuli i Jana Wantuły.

Z prac folklorystycznych i etnograficznych w bibliotece Zahradnika 
przeważały zbiory cieszyńskich i górnośląskich pieśni (np.: drugi tom Pieśni 
ludowych z polskiego Śląska, który wydali i komentarzem zaopatrzyli J. Ligęza 
i S. Stomski. Kraków 1938) oraz tańców, śpiewniki (np. Mały śpiewnik 
wczasowy pod redakcją T. Pośpiecha. Katowice 1973); kilka pozyqi omawiało 
cieszyńskie regionalne stroje - np. Atlas polskich strojów ludowych, drukowany 
w latach 1950-1969 przez Polskie Towarzystwo Ludowe. Całość tego zespołu 
dopełniały opowieści ludowe i książki z opisami ludowych obrzędów, jak np. 
Zarys kultury górniczej Józefa Ligęzy i Marii Żywirskiej (Katowice 1964), oraz 
zbiory przysłów zebrane przez Józefa Ondrusza i Stanisława Wallisa78.

Dział językoznawczy w bibliotece reprezentowały opracowania z zakresu 
dialektyki i gwary. Kilka pozyqi było poświęconych dziejom literatury 
(głównie śląskiej), np. Alfreda Jesionowskiego Współczesna twórczość literacka 
Śląska (Cieszyn 1939) i Wincentego Ogrodzińskiego Dzieje piśmiennictwa 
śląskiego (Katowice 1946). Informaqi o śląskim życiu kulturalnym, szczególnie 
o śląskim teatrze - jego historii i współczesności - dostarczały m.in. książki: 
150 Jahre deutsches Theather in Teschen Oberschlesien (Katowice 1943) 
i Monografia Związku Polskich Chórów w Czechosłowacji 1927-1937 (Czeski 
Cieszyn 1937). Liczny był zespół beletrystyczny, obejmujący przede wszystkim 
wydawnictwa Karola Miarki w Mikołowie. O zainteresowaniu regionem 
świadczyło natomiast zgromadzenie książek miejscowych literatów - np. 
Henryka Jasiczka, Gustawa Morcinka, Gustawa Przeczka - i opracowań na 
temat ich dorobku.

Źródłem informaq'i bibliograficznych były m.in.: Bibliografia Śląska, wyda
wana przez zespół pracowników Biblioteki Śląskiej, powielony maszynopis 
L. Brożka Silesiaca w Bibliotece Muzeum w Cieszynie (Cieszyn 1957), spis 
Karola Maleczyńskiego i Jerzego Pabisza Bibliografia historii Śląska za r. 1959 
i Katalog starych druków medycznych w bibliotekach Śląska Górnego i Cieszyń
skiego (Katowice 1982). W dziale tym znalazły się również wykazy piśmien
nictwa poświęcone etnografii polskiej i śląskiemu ruchowi śpiewaczemu, 
a także prace na temat zawartości śląskiej prasy, jej tytułów, np. Bibliografia 
opracowań prasy śląskiej Joachima Glenska, wydana w Opolu w 1973 r.

78 Były też np.: K. Piegza: Ceramika cieszyńska. Czeski Cieszyn 1971; S. Szczotka: 
Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589-1782. Łódź 1952.
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Szeroki zakres tematyczny - m.in. informacje o pracy w przemyśle, 
wydajności instytucji gospodarczych, analizy dziejów i rozwoju kultury oraz 
wzajemnego współżycia ludzi - miały zgromadzone egzemplarze „Biuletynu 
Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach” oraz „Komunikatów In
stytutu Śląskiego w Opolu”, łącznie stanowiące zbiór blisko 200 pozyqi. 
Wśród innych książek popularnonaukowych przeważała literatura geograficz
na i przyrodnicza, np. A. Czudka Głuszec w lasach śląskich (Katowice 1931), 
A. Kozłowskiej Szata roślinna województwa śląskiego (Katowice 1936), 
A. Sujkowskiego Geografia ziem dawnej Polski (Warszawa 1921).

Wydawnictwa encyklopedyczne i leksykograficzne, które zgromadził F. Za
hradník, także dotyczyły prawie w całości Śląska. Wśród nich były biograficzne 
i geograficzne słowniki, np. trzytomowy Śląski słownik biograficzny, wydany pod 
redakqą Jana Kantyki i Władysława Zielińskiego (Katowice 1977-1981), oraz 
Witolda Iwanka (pracownika naukowego cieszyńskiego Muzeum) Słownik 
artystów na Śląsku Cieszyńskim (Bytom 1967) i encyklopedie powstań śląskich.

Całość kolekcji Zahradníka uzupełniały wydawnictwa informacyjne: kata
logi wystaw, informatory i przewodniki, np. szósty tom Katalogu zabytków 
sztuki w Polsce, wydany pod redakcją Jana Samka i Izabeli Rejduch (Katowice 
1979) i obejmujący województwo katowickie, a także przewodniki po parkach 
narodowych oraz po różnych regionach kraju, wśród których przeważały 
turystyczne bedekery beskidzkie.

Silesiana utworzyły największy zbiór również w bibliotece L. Brożka. 
Zgromadził on wiele historycznych rozpraw, np. J. Chlebowczyka Nad Olzą. 
Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX (Katowice 1971), F. Popiołka 
Dzieje Śląska austriackiego (Cieszyn 1913), biograficznych szkiców, np. 
E. Grima Paweł Stalmach. Jego życie i działalność w świetle prawdy (Cieszyn 
1910), i przyczynków do działalności kulturalnych instytucji, np. R. Tomanka 
Dorobek półwiekowej działalności oświatowej. Krótki zarys dziejów i prac 
„Dziedzictwa Błog. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku" 1873-1923 
wydany z okazji 50-letniego jubileuszu (Cieszyn 1924). L. Brożek, wielbiciel 
twórczości G. Morcinka i Z. Kossak, zebrał wiele książek regionalnych 
literatów, którzy w swoich drukach niejednokrotnie umieścili dedykacje. 
Zofia Kossak w Roku Polskim (Warszawa 1958) zapisała: „Ludwikowi 
Brożkowi z wyrazami szczerej przyjaźni i uznania”79.

Do zespołu G. Morcinka należał „obfity zbiór kilkujęzycznych »silesia- 
nów«”80, w tym wszystkie wydania książek pisarza (56 pozyqi81), np. różne 

79 J. Pilch: Dedykacje..., s. 118-119.
80 Monika Warneńska zanotowała, że „szafa z książkami zawiera »Mordnkowe dzieci« 

- wszystkie wydania wszystkich jego książek. Ponadto w bibliotece pisarza pozostawiono obfity 
zbiór kilkujęzycznych »silesianów«. I książki z dedykacjami dla autora »Wyrąbanego chodnika« 
od innych pisarzy”. M. Warneńska: Stadami pisarzy..., s. 293-294.

81 Nie wliczono książek G. Morcinka z datami wydania po 1963 r., czyli po śmierci pisarza, 
chociaż takie edycje również wpisano do Wykazu.
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edycje jego powieści, nowel i opowiadań oraz takie dzieła, jak: Jan Wantula 
(Katowice 1960), Śląsk (Poznań 1931) i Ziemia Cieszyńska (Katowice 1962). 
W Wykazie nie wymieniono ani jednej książki Z. Kossak, choć bliską 
znajomość literatów może poświadczać fakt posiadania dzieł góreckiej pisar
ki82. Z regionalnych twórców G. Morcinek zgromadził m.in. prace Andrzeja 
Buzka83, Emanuela Grima, Jana Łyska, Wilhelma Szewczyka i Aleksandra 
Widery. Syntezy literatury na Śląsku i rozwijającego się na tym terenie życia 
literackiego reprezentowały rozprawy Z. Hierowskiego (np. 25 lat literatury na 
Śląsku 1920-1945. Katowice 1947) i A. Jesionowskiego (np. Plebiscyt i po
wstania śląskie w polskiej literaturze pięknej. Katowice 1938). Do kolekcji 
tej włączono również opracowania historii Śląska, m.in. J. Londzina (np. 
Polskość Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn 1924) i F. Popiołka (np. Studia 
z dziejów Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn 1958).

Druki śląskie znajdowały się także w wielu innych bibliotekach domowych. 
Wydawnictwa takie zbierali K. Szczurek84 85 i E. Paździora (miał m.in. histo
ryczne opracowania, np. F. Konecznego Dzieje Śląska ozdobione licznymi 
obrazkami. Bytom 1897). Zamiłowania kolekqonerskie w zakresie przeszłości 
Skoczowa wykazywał Jan Czyż (1907-1969), posiadający szeroką wiedzę 
o historii miasta, którego kronikę spisywał kaligraficznym gotykiem. Wszech
stronny zbiór - miał on stanowić, według zamiarów bibliofila, podstawę 
kolekcji skoczowskiego muzeum - obejmował materiały związane z przeszłoś
cią miasta: książki, stare dokumenty, wytwory sztuki ludowej i regionalnej, 
zdjęcia dawnego Skoczowa83. Liczny zespół śląski zgromadził także T. Reger, 
były to szczególnie wydawnictwa związane ze Śląskiem Cieszyńskim.

Współczesne kolekq'e zawierały duży zbiór druków religijnych - wiele 
z nich pochodziło z XVII i XVIII w. - były to najczęściej modlitewniki, 
kancjonały, postylle i katechizmy. Niejednokrotnie do ich twórców należeli 
ewangeliccy i katoliccy księża prowadzący działalność duszpasterską na terenie 
Śląska Cieszyńskiego, m.in. autorzy pierwszych tekstów ewangelickich w języ
ku polskim - J. Muthman i S.L. Zasadius. Najpopularniejszym, bo najczęściej 
używanym, drukiem katolickim był natomiast kancjonał, który opracował 
ks. A. Janusz.

82 G. Morcinek utrzymywał kontakty z wieloma pisarzami, którzy obdarowywali się 
książkami - zapewne niejednokrotnie uzupełnione dedykacjami - a mimo to w jego bibliotece nie 
odnaleziono zbyt dużego zbioru literatury pięknej z autografami. Por. przyp. 78. Wiadomo, że 
R. Brandstaetter w 1955 r. podarował G. Morcinkowi zbiór dramatów Noce narodowe (Warszawa 
1954), których obecnie nie ma w zbiorze. K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon". 
Biografia literacka Gustawa Morcinka. Opole 1988, s. 176-177.

83 Autor przysłał G. Morcinkowi książkę: A. Buzek: Z Ziemi Piastowskiej. Wspomnienia. 
Warszawa 1963; K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon”..., s. 205.

84 P. Czupryna: Kostkowicki kronikarz..., s. 18.
85 J. Golec, S. B oj da: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 3. Cieszyn 1998, s. 55; 

T. Kopoczek: Żywa kronika dziejów Skoczowa. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1963, nr 11, s. 5.
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O gromadzeniu druków religijnych na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej 
połowie XX w. decydowały zazwyczaj względy konfesyjne - właściciele 
zbiorów nabywali najczęściej książki zgodne z wyznawaną wiarą. Przywiązanie 
do religijnych wydawnictw oraz kontakty między ewangelikami i katolikami 
w okresie międzywojennym trafnie charakteryzuje cieszyński katolik, który 
na prośbę J. Pilcha o sprzedanie mu książki J.J. Hackenberga, J. Bajtka 
i F. Knóbla Prawdziwa jedzina do nieba (Opawa 1761) stwierdził: „[...] co by 
nasi ludzie powiedzieli, że jo, pobożny katolik doł taką starą książkę 
ewangelikowi”. Druk jednak podarował, prosząc jedynie o dyskrecję86.

O posiadaniu książek religijnych nie decydowały pochodzenie społeczne, 
wyznanie i poglądy na sprawy polityczno-społeczne, przynależność (lub jej 
brak) do organizagi partyjnych, kulturalnych czy wykonywany zawód. Toteż 
literaturę konfesyjną gromadzili ewangeliccy i katoliccy księża (np. Jan 
Stonawski, 1870-1957, w którego tematycznie zróżnicowanym zbiorze przewa
żały książki o treściach religijnych oraz opracowania historii i ustroju państwa, 
i J. Londzin), robotnicy, chłopi, przedstawiciele środowisk inteligenckich 
o różnej profesji i właściciele bibliotek dworskich. Różne były natomiast 
motywy zbierania tych wydawnictw. Jedni kolekcjonerzy dbali o rozwój 
moralny i pogłębianie wiary, innym towarzyszyła chęć uchronienia wszelkich 
wydawnictw (w tym przede wszystkim śląskich) od zagłady; mieli też potrzeby 
badawcze i poznawcze w zakresie piśmiennictwa religijnego. Pozostałym zaś 
przyświecały oba cele.

Józef Londzin zebrał w dziale teologicznym (849 pozycji) dzida katolickiej 
i ewangelickiej literatury religijnej - głównie wiele egzemplarzy kancjonałów, 
modlitewników, postylli i innych druków, a także mszałów oraz różnych edycji 
Biblii wycofanych ze śląskich kościołów87 - świadczyło to o konieczności 
gromadzenia piśmiennictwa nie tylko niezbędnego w pracy duszpasterskiej, ale 
także istotnego w pracy naukowo-badawczej. Cele poznawcze i chęć za
chowania konfesyjnych książek oraz zgromadzenia naukowego piśmiennictwa 
na ten temat po II wojnie światowej nadal inspirowały do zbieractwa wielu 
badaczy-kolekcjonerów. Toteż pozycje takie można odnaleźć m.in. w biblio
tece J. Brody, J. Pilcha, F. Zahradnika i W. Zająca; znacznie trudniej 
potwierdzić wykorzystanie tych wydawnictw w procesie pogłębiania wiary. 
Franciszek Zahradnik miał np. A. Buzka Prawdę wiecznie młodą - zbiór kazań 
na niedziele i głoszone święta ewangelickie (Cieszyn 1930) i A. Sikory Pieśni 
nabożne (Cieszyn 1930). O historii Kościoła katolickiego oraz katolickich 
organizacji, np. o Dziedzictwie bł. Jana Sarkandra, pisali m.in. Rudolf 
Tomanek (np. Dorobek półwiekowej działalności oświatowej. Krótki rys dziejów 
i prac „Dziedzictwa bł. J. Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku" 1873-1923 

80 J. Pilch: Ze wspomnień... „Poglądy” 1976, nr 10, s. 2.
87 [H. Langer] H. Zeprzałka: Z rozważań..., s. 76.
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wydany z okazji 50-letniego jubileuszu. Cieszyn 1924) i J. Londzin (np. Kościoły 
drewniane na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn 1932; Pamiętnik zboru w Orłowej 
wydany ku uczczeniu 75 rocznicy założenia kościoła. Czeski Cieszyn 1936). 
Wincenty Zając także nabywał różnowiercze cieszyńskie kanqonały, modlitew
niki, postylle, zbiory kazań, żywoty świętych (zebranie kilku edycji dowodzi 
gromadzenia ich głównie ze względów kolekcjonerskich), katechizmy, statuty 
towarzystw religijnych oraz opracowania na temat działalności cieszyńskich 
pastorów i dziejów miejscowych parafii. W jego kolekcji znajdowały się zatem 
ewangelickie wydawnictwa, np. S. Hentschela Postylla domowa dla chorych 
i zasmuconych (Wrocław 1719), J.B. Heczki Mały katechizm Dra M. Lutra 
(Cieszyn 1872), J. Kłapsi Modlitwy i rozmyślania nabożne (Cieszyn 1887), 
K. Kulisza Krótkie nabożeństwo do św. Antoniego (Cieszyn 1896) i trzy książki 
w dwóch edycjach A. Pauliniego Nauka religii Chrystusowej (Cieszyn 1862, 
1886). Z katolickich druków W. Zając miał np. A. Janusza Pracę codzienną, 
coroczną i calożywotnią (Cieszyn 1857, 1858) i anonimowy Śpiewnik kościelny 
dla dzieci katolickich (Karwina 1933).

Znawcą śląskiej literatury luterańskiej i posiadaczem licznych druków 
z tego zakresu tematycznego był J. Wantuła. W swoim księgozbiorze zgroma
dził liczne wydania modlitewników, śpiewników i kazań. Były to np. dwa 
wydania Kazań albo Wykładów porządnych świętych ewangelii niedzielnych 
przez cały rok Samuela Dambrowskiego (Brzeg 1785; Toruń 1866); Kancjonał, 
czyli Śpiewnik dla chrześcian [!] ewangelickich Jerzego Bogusława Heczki 
(Cieszyn 1871); Postylla domowa Marcina Lutra (Cieszyn 1883). Jan Wantuła 
miał także różne wydania Biblii - zaiówno egzemplarze współczesne, jak 
i pochodzące z XV, XVI i XVII w. Zbiór ten uzupełniały książki m.in. 
o historii ewangelicyzmu (np. P. Brody Historia ewangelickiego zboru w Gole
szowie. Cieszyn 1929) oraz zawierające dogmaty wiary (np. S. Zasadiusa Droga 
do nieba. Brzeg 1729)BB. Książki religijne przeważały także w księgozbiorze 
O. Michejdy, który oprócz wydawnictw ewangelickich zebrał również książki 
ariańskie, kalwińskie, katolickie oraz pozyge przeznaczone dla metodystów 
i świadków Jehowy, stąd też biblioteka ta nie tylko świadczy o kulturze 
czytelniczej ewangelickiego pastora, ale także może być źródłem interesującego 
studium o piśmiennictwie konfesyjnym dostępnym na Śląsku Cieszyńskim.

Zofia Kossak, która należała do ludzi bardzo wierzących i realizowała 
w życiu religijne zasady postępowania8 ’, spośród książek o treści konfesyjnej * * 

88 L. Brożek: Jan Wantuła Jako odkrywca. Rozdział z przygotowywanej monografii o Janie 
Wantule (1877-3953), miłośniku ksiąg i pisarzu ludowym z Ustronia na Śląsku Cieszyńskim. 
„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej” 1958, nr 1, s. 76; S. Pilch: Księgozbiór Jana Wantuły 
na tle jego zainteresowań bibliofilskich. Cieszyn 1980, s. 67-105 (masz, w posiadaniu H. Pilch).

89 E. Rosner: Garść wspomnień o Zofii Kossak. W: Zwyczajna świętość. Zofia Kossak we 
wspomnieniach. Wstęp, oprać., wybór tekstów K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1997, 
s. 120.
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zgromadziła w swojej bibliotece biograficzne prace o świętych, pozycje 
omawiające zasadnicze tezy wiary katolickiej, zbiory modlitw i różne wydania 
Biblii. Literatka, znana z tolerancji wobec zwolenników innych wiar90, miała 
też opracowania o ich aksjomatach religijnych, co może dowodzić otwartości 
pisarki na różne współczesne problemy.

Wśród religijnych książek E. Paździory przeważały druki XIX-wieczne: 
modlitewniki (np. Dziennik albo krótki sposób nabożeństwa codziennego. Opole 
1857), kancjonały (np. A. Janusza Kancyonal katolicki i razem książka 
modlitewna. Opawa 1868), zbiory kazań (np. S. Dambrowskiego Kazania albo 
wykłady porządne świętych ewangelii niedzielnych. Toruń 1896), kilka edycji 
Biblii, m.in. Biblia sacra, wydana w języku słowackim w 1722 r. Miał także 
dwie XVII-wieczne książeczki do nabożeństwa w języku słowackim oraz 
J. Arndta Rayski ogródeczek, opublikowany w Poznaniu w 1834 r. Postylla 
z 1713 r. oraz kilka religijnych druków z XVIII i XIX w., często używanych 
przez polską ludność na Śląsku Cieszyńskim, były własnością J. Wojnara. 
Różnowiercze śląskie druki religijne - modlitewniki, zbiory kazań, śpiewniki 
kościelne - miał też L. Brożek. Z kolei o wszechstronnych zainteresowaniach 
T. Regera i różnorodności tematycznej jego zbiorów świadczyło umieszczenie 
w bibliotece m.in. dwóch druków berlińskich z 1873 r.: Biblii Świętej i Nowego 
Testamentu Pana Naszego.

Protestanckie piśmiennictwo religijne, w tym pierwsze wydania dzieł 
M. Lutra, zgromadzono także na zamku w Grodźcu91. Cenne druki konfesyj
ne, m.in. kancjonał z 1630 r. i XIX-wieczne edycje kazań S. Dambrowskiego 
i M. Reja, miał K. Szczurek92. Wiadomo, że wydawnictwa religijne gromadzili 
również K. Kukucz93 i P. Kotas, który - jak wynika z treści notatek na 
jego książkach - był człowiekiem głęboko wierzącym94. Własnością J. Brody 
były Kazania pokutne ks. S. Zasadiusa z 1730 r., pochodzące z biblioteki 
domowej P. Kotasa95.

Zaznaczyć jednak trzeba, że nie wszyscy kolekcjonerzy (m.in. H. Karpińska 
i B. Konczakowski) starali się skompletować literaturę religijną.

Biblioteki domowe niejednokrotnie wykorzystywano w pracy literackiej 
i naukowo-badawczej. Zebrane w nich wydawnictwa, odpowiadające działal
ności właścicieli tych kolekcji, mo^y mieć charakter monotematyczny lub 

90 E. Rosner: Wielka miłość Zofii Kossak. „Podbeskidzie” 1980, grudzień, s. 4.
91 W. Gojniczek, A. Staszków: Biblioteka zamkowa..., s. 29.
92 P. Czupryna: Kostkowicki kronikarz..., s. 18.
93 Por. przypis 37.
94 K. Bromek: Biblioteka Pawia Kotasa..., s. 208.
95 S.L. Zasadius: Kazania pokutne, które na pamiątkę swoim przed Cieszynem z serca 

kochanym bywszy dziatkom kościelnym albo duchownym do druku podał... Brzeg, Druk. G. Trampa, 
1730. J. Broda: Z fali na falę. Wspomnienia z ostatnich siedmiu dziesięcioleci. Skoczów 1983, 
s. 180 (masz, w posiadaniu J. Brody).



Struktura i analiza treściowa bibliotek 107

wieloaspektowy, odzwierciedlający szerokie zainteresowania posiadaczy. Fakt 
ten ilustrują zwłaszcza księgozbiory pisarzy, bo i podejmowana przez nich 
tematyka bywa bardzo różnorodna. Tak na przykład napisanie powieści 
Ondraszek (Warszawa 1953) G. Morcinek poprzedził mozolnym zbieraniem 
materiałów m.in. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie i czytaniem opraco
wań, które dostarczał L. Brożek96. Pisząc zbiory baśni, np. Jak górnik 
Bulandra diabła oszukał. Baśnie śląskie (Warszawa 1958) i Przedziwną historię 
o zbójniku Ondraszku (Warszawa 1963), G. Morcinek korzystał zapewne 
z naukowych rozpraw zgromadzonych w swojej bibliotece, np. Materia
łów do dziejów zbójnictwa góralskiego Stanisława Szczotki (Łódź 1952) i Pol
skiej bajki ludowej w układzie systematycznym Juliana Krzyżanowskiego 
(Wrocław 1962).

W 1928 r. pisarz, całkowicie pochłonięty pracą nad Wyrąbanym chod
nikiem, stale zbierał materiały o górnictwie, przeprowadzał z górnikami 
wywiady na temat katastrof w kopalniach, badał dokumenty kopalń, uczył się 
czytać górnicze mapy97. Zwrócił na to uwagę Antoni Bura, który pisał m.in.: 
„Morcinek czyta wszystko, co dotyczy spraw węgla i życia górników, zarówno 
artykuły w codziennej prasie, jak i techniczne fachowe publikacje, a nawet 
książki poświęcone poszczególnym dziedzinom pracy górniczej, nawet trak
tujące o mechanizacji i automatyzacji górnictwa czy o hydraulicznym transpor
cie węgla”98. W bibliotece G. Morcinka znajdowały się dzieła najróżniejsze: 
począwszy od historycznych syntez (np. J. Jarosa Historia kopalni „Król” 
w Chorzowie. Katowice 1962), przez opracowania o specyfice pracy w górnic
twie (np. E. Zająca Przewietrzanie kopalń), książki o górniczych katastrofach 
(np. opracowane przez J. Zyzaka Wypadki strzelnicze w górnictwie węglowym. 
Katowice 1936) i pozycje poświęcone zagadnieniom ratownictwa (K. Cehaka 
Ratownictwo górnicze. Katowice 1962), skończywszy na tomach o bezpieczeń
stwie pracy w kopalniach (np. K. Kozika Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w górnictwie. Katowice 1962), szkolnictwie fachowym i na zbiorach pieśni 
górniczych. Znajomość problemów górnictwa i specyfiki pracy w kopalniach 
oparta więc była na gruntownie poznanej literaturze fachowej.

Encyklopedyczne i słownikowe wydawnictwa pełnią dla właścicieli funkcję 
księgozbioru podręcznego, a dla pisarzy stanowią warsztat pracy. Gustaw 
Morcinek nabył Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, będący 
ulubioną lekturą literata, słownik ortograficzny oraz gramatykę języka pol
skiego99. W Wykazie z wymienionych tytułów znalazła się tylko Stanisława 
Szobera Gramatyka języka polskiego (Lwów 1923). Z encyklopedycznych 

90 K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon"..., s. 72, 160.
97 Tamże, s. 57-58.
98 A. Bura: Nasz pisarz. W: Gustaw Morcinek w 70-lecie urodzin. Katowice 1961, s. 26.
99 M. Warneńska: Śladami pisarzy..., s. 295.
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pozyqi uwzględniono dwudziestotomową Wielką ilustrowaną encyklopedię 
powszechną Gutenberga i zeszytową edycję Encyklopedii staropolskiej, wydaną 
w opracowaniu Aleksandra Briicknera w Warszawie w latach 1937-1939. 
Morcinek miał także Conversations Lexikon. Allgemeine Deutsche Real- 
-Enzyklopädie, opublikowany w latach 1882-1887 przez wydawnictwo
F. A. Brockhausa w Lipsku. Całość encyklopedycznych zbiorów pisarza 
uzupełniały leksykograficzne książki z określonych dziedzin nauki, m.in. 
Słownik chemiczno-farmaceutyczny (Warszawa 1956), Heinricha Schmidta 
Philosophisches Wörterbuch (Lipsk 1922), słowniki językowe, w tym polsko- 
-czeski. W jego kolekcji znajdowały się też książki o poprawności używania 
języka polskiego (np. S. Szobera Na straży języka. Warszawa 1937) i pozycje 
na temat gwary (np. E. Trzaski Gwara i wpływy obce w języku uczniów szkól 
śląskich. Katowice 1935).

Działalność pedagogiczna Morcinka do 1939 r. i uzupełnianie wykształ
cenia nauczycielskiego, m.in. w latach 1923-1925 na Państwowym Wyższym 
Kursie Nauczycielskim o profilu językowo-historycznym100, znalazły odzwier
ciedlenie w zachowanym fragmencie księgozbioru. Biblioteka stanowiła dla
G. Morcinka w pierwszym okresie jej powstawania - jeśli analizie podda się 
daty wydania dzieł101 - podstawę pracy dydaktyczno-wychowawczej, a dopie
ro później świadomie tworzony warsztat pracy pisarskiej, choć wiele ze 
zgromadzonych dzid spełniało jednocześnie obie funkq’e.

Interesując się twórczością starożytnych autorów - początki ich lektury 
sięgają czasów nauki w Seminarium Nauczycielskim102 - G. Morcinek zebrał 
w bibliotece filozoficzne opracowania, jak również dzieła greckiego biografa 
Lukana, Plutarcha, pisma Cycerona i Tacyta.

Książki z biblioteki Morcinka, wydane w okresie II Rzeczpospolitej, 
w znacznej części były ogólnymi podręcznikami dydaktyczno-metodycznymi, 
np. Ludwiki Jeleńskiej Metodyka pierwszych lat nauczania (Warszawa 1926), 
lub kompendiami pomocnymi w nauczaniu poszczególnych przedmiotów, np. 
Alojzego Milaty O znaczeniu i sposobie nauczania geografii w szkołach 
powszechnych (Cieszyn 1919). Do psychologicznych i pedagogicznych syntez 
należały tomy omawiające dzieje tych nauk, np. Edwarda Titchenera Początki 
psychologii (Poznań 1921), oraz dające praktyczne wskazówki wychowawcze, 
np. Jana Kuchty: Dzieci trudne do wychowania (Lwów 1936). Posiadanie 
literatury pedagogicznej świadczyło o rozumieniu roli szkoły i nauczyciela 

100 K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon"..., s. 52.
101 Wykaz książek i eksponatów przekazanych Muzeum w Cieszynie przez ob. Macieja Kuglina 

z Skoczowa, będących niegdyś własnością Gustawa Morcinka. [Skoczów 1974] (w zbiorach Muzeum 
im. Gustawa Morcinka w Skoczowie). Spis ma niepełne informacje bibliograficzne książek, gdyż 
nie umieszczono w nim m.in. miejsca i roku ich wydania, co znacznie obniża dokumentacyjną 
i informacyjną wartość rejestru.

102 K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon“..., s. 47-48.
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w wychowawczym kształceniu dzieci i młodzieży. Temat dziecka należał też 
do stałych elementów literackiej twórczości G. Morcinka. Historyczne syntezy, 
np. Wacława Sobieskiego Dzieje Polski (Warszawa 1923), Adama Szelągow- 
skiego Dzieje powszechne w zarysie (Warszawa 1925), i prace z zakresu historii 
literatury, np. Kazimierza Czachowskiego: Obraz współczesnej literatury pol
skiej 1884-1934 (Warszawa 1936), utworzyły kolejną pokaźną grupę w księgo
zbiorze G. Morcinka. Charakter zaś monograficzny miały opracowania 
szkolnictwa na Śląsku, m.in. Eustachego Noszczyńskiego Szkolnictwo mniej
szości niemieckiej na Górnym Śląsku w świetle polskiego prawa traktatowego 
(Katowice 1939). Z kolei niektóre książki - np. Wilhelma Dibeliusa Morfologia 
powieści (Warszawa. 1937) i Jana S. Bystronia Publiczność literacka (Lwów 
1938) - Morcinek mógł wykorzystać zarówno w działalności nauczycielskiej, 
jak i w pracy twórczej.

Jeden z większych zespołów biblioteki G. Morcinka utworzyły książki 
z działu literaturoznawczego. Były to syntezy szczegółowych problemów 
związanych z odbiorem polskich dzieł, np. Wilhelma Szewczyka O politycznym 
charakterze recepcji literatury polskiej w Niemieckiej Republice Federalnej 
(Katowice 1968), i pozycje o życiu i twórczości literatów, np. Konrada 
Górskiego, Tadeusza Makowieckiego, Ireny Sławińskiej O Norwidzie pięć 
studiów (Toruń 1949). Opracowania genealogii języka polskiego, m.in. Po
chodzenie polskiego języka literackiego (Wrocław 1956), również znajdowały się 
w kolekcji.

Zawarty w listach adresowanych do Władysławy Ostrowskiej spis lektur 
G. Morcinka wskazuje, iż czytywał on książki Jerzego Szaniawskiego, Jerzego 
Zawieyskiego czy Konfesjonał Władysława J. Grabskiego (Poznań 1948)103 104, 
choć więcej uwagi poświęcał zaznajamianiu się z dziełami takich pisarzy, jak: 
Gilbert Chesterton, Joseph Conrad, Graham Green, Bruce Marshall i François 
Mauriac. Gustawa Morcinka interesowały również filozoficzne traktaty, 
naukowe dzida, relacje spisywane w pamiętnikach i powieści zdobywające 
uznanie. Fakt ten nie tylko przeczy głoszonej pogłosce, że G. Morcinek czytał 
jedynie literaturę jarmarczną10*, ale także pozwala zorientować się w preferen
cjach lekturowych pisarza. Prawdopodobnie wiele z tych lektur znajdowało się 
w jego bibliotece.

Dla Zofii Kossak również podstawą pracy literackiej była biblioteka, 
zawierająca głównie historyczne kompendia, np. Wielką historyę powszechną 
(T. 1-6. Warszawa 1935), syntezy kultury, np. A. Brucknera: Dzieje kultury 
polskiej (Kraków 1930), i katolicyzmu, np. Dictionnaire de théologie catholique 

103 Pisał o nim m.in.: „O miesiąc wcześniej będę chciał przyjść do Ciebie z Konfesjonałem. Nie 
po to, by Cię przekonywać, lecz by Cię zainteresować osobliwą książką”. Gustawa Morcinka 
„Listów spod morwy" ciąg dalszy. Listy Gustawa Morcinka do Władysławy Ostrowskiej. Wstęp, 
oprać, i komentarz K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1985, s. 147.

104 Tamże, s. 34-35.
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(Paryż 1939), oraz kilka edyq’i Pisma Świętego, np. Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu w przekładzie Jakuba Wujka (Kraków 1935). Znaczną 
część księgozbioru Szatkowskich stanowiły książki z historii, filozofii i religijne 
lektury. Tworzące pokaźny zespół druki historyczne obejmowały pozycje 
najróżniejsze, począwszy od omówień poświęconych szczegółowym wydarze
niom, np. J. Dowiata Chrzest Polski (Warszawa 1958), i dziejom religii, np. 
J. Cibulki Początki chrześcijaństwa na Morawach (Warszawa 1967), przez 
szkice o Śląsku, np. F. Popiołka Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego 
(Katowice 1958), skończywszy na syntezach historii Polski i opracowaniach 
dziejów powszechnych. Wśród filozoficznych rozpraw znajdowały się kompen
dia wiedzy filozoficznej, np. E. Gilsona Duch filozofii średniowiecznej (War
szawa 1958), traktaty filozoficzne Seneki i innych myślicieli.

Najobszerniejszy zespół biblioteki Szatkowskich tworzyły pozycje z zakresu 
literatury pięknej, szczególnie dzieła autorów podejmujących w swojej twór
czości problematykę chrześcijańską, np. J. Dobraczyńskiego Klucz mądrości 
(Warszawa 1952) i Niepotrzebni (Warszawa 1964), R. Brandstaettera Kroniki 
Asyżu (Poznań 1957) i Faust zwyciężony (Warszawa 1958) czy F. Mauriaca 
Ciało i krew (Warszawa 1957) oraz Bóg i złoty cielec (Warszawa 1958). Dzięki 
kontaktom, jakie Z. Kossak utrzymywała z innymi ludźmi pióra, w księgo
zbiorze autorki Pożogi znalazło się wiele pozyqi dedykowanych jej lub jej 
i mężowi przez Jana Dobrowolskiego, Melchiora Wańkowicza i innych 
literatów. Spośród książek regionalnych twórców najwięcej w bibliotece było 
dzieł G. Morcinka, m.in. Listy z mojego Rzymu (Katowice 1947), Zagubione 
klucze (Katowice 1948) i Górniczy zakon (Katowice 1964). Zespół książek 
samej pisarki obejmował tylko 7 pozycji. Z tomików wierszy zebrano w ko- 
lekqi Szatkowskich, m.in. zbiory J. Kochanowskiego, Z. Krasińskiego, 
A. Mickiewicza, C. Norwida i M. Konopnickiej; nie było dzieł J. Słowackiego. 
Współczesnych twórców reprezentowali m.in. K. Iłłakowiczówna i J. Tuwim.

Jan Wantuła zgromadził w swej bibliotece nie tylko cenny zbiór silesiaków, 
ale także teoretyczne opracowania, np. K. Kolbuszewskiego Postyllografię 
polską z XVI i XVII wieku, wydaną w Krakowie w 1921 r. (zawierała ona 
informacje o drukach ewangelickich i katolickich)105, co świadczy o celowo 
tworzonym warsztacie pracy historyka kultury regionalnej i znawcy piśmien
nictwa ewangelickiego.

W bibliotece J. Buzka znajdowały się powieści K. Kaczkowskiego, J. Ko
rzeniowskiego i T.T. Jeża oraz tomiki poezji A. Mickiewicza, K. Ujejskiego 
i M. Romanowskiego106. Prenumerował on również wiele pism i czytał bli
żej nieznane książki z „literatury postępowej”107. Wydawnictwa z literatury 

105 L. Brożek: Jan Wantula jako odkrywca..., s. 76.
100 J. Kubisz: Pamiętnik starego nauczyciela. Garść wspomnień z życia śląskiego w okresie 

budzącego się ruchu narodowego h> b[ylym] Księstwie Cieszyńskim. Cieszyn 1928, s. 141-142.
107 J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 1. Cieszyn 1993, s. 54.
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pięknej kompletowali także K. Kukucz108 i E. Paździora, który zebrał m.in. 
dzida A. Mickiewicza i J. Słowackiego, zgromadzone zaś w jego księgozbiorze 
druki niemieckie, głównie zbiory bajek, należały do jego żony Elżbiety109. 
W bibliotece będącej obecnie własnością Ireny Wojnar, córki Jana, mieści
ły się głównie polonika (uzupełnione o kilka pozycji w języku niemieckim 
i czeskim) obejmujące powieści H. Sienkiewicza, B. Prusa, Elizy Orzeszkowej 
i J.I. Kraszewskiego. Wiele dedykowanych tomów pochodziło od Z. Kossak 
i W. Krząszcza oraz M. Wardas. Liczne wydania dzieł polskich pisarzy 
pozytywistycznych znajdowały się także u J. Wantuły. Zebrał on m.in. utwory 
Marii Konopnickiej (np. czterotomowe Pisma wybrane, nowele i obrazki. 
Warszawa 1951), Elizy Orzeszkowej (np. Wybór pism. Warszawa 1952) 
i Bolesława Prusa (np. Emancypantki. Warszawa 1936; Dzieci. Warszawa 
1936). Licznie były też reprezentowane dzida Henryka Sienkiewicza (np. 
W pustyni i w puszczy. Warszawa 1951). Zapewne osobiste kontakty z Włady
sławem Orkanem miały wpływ na umieszczenie jego książek przez Jana 
Wantułę w bibliotece. Z książek tego pisarza miał m.in. powieści Drzewiej 
(Warszawa 1949) i Komorników (Warszawa 1948), z dramatów - Winę i karę. 
Tragedię (Kraków 1905) i Franka Rakoczego. Epilog w trzech aktach (Lwów 
1908), a z nowel np. Herkules nowożytny i inne wesołe rzeczy (Kraków 1905). 
Jan Wantuła miał też liczne dzida śląskich twórców, m.in. Zofii Kossak (np. 
Pożogę. Kraków 1927), Jana Kubisza (np. Pamiętnik starego nauczyciela. 
Cieszyn 1920) i Gustawa Morcinka (np. Pokład Joanny. Warszawa 1950; 
Zabłąkane ptaki. Warszawa 1952).

Liczni kolekcjonerzy, ulegając wpływowi sytuacji politycznej po zakoń
czeniu II wojny światowej, włączyło do swoich bibliotek druki o tematyce 
socjalistycznej i robotniczej - znajdowały się one również we wcześniej 
tworzonych księgozbiorach, np. J. Wantuły i T. Regera - a także partyjnej 
i z zakresu problematyki parlamentarnej. Nadawały one charakter m.in. 
kolekcjom J. Pilcha i W. Zająca, dlatego mogą owe zbiory stanowić cenne 
źródło do badań dziejów Śląska i rozwoju myśli ideologicznej na tym terenie.

Tadeusz Reger nabył książki z zakresu teorii soqalizmu (np. F. Daszyń
skiego, F. Engelsa110, J. Hempla i K. Marksa), jego dziejów w poszczególnych 
krajach oraz wydawnictwa o partii i organizaqach soqalistycznych. Były to 
głównie materiały zjazdowe i różne broszury, np. L. Brügla Geschichte der 
österreichischen Sozialdemokratie (Wiedeń 1922). Pokaźną grupę w zbiorach 
T. Regera tworzyły opracowania poświęcone sytuacji ekonomiczno-społecznej 
robotników oraz ich związkom zawodowym i stowarzyszeniom robotniczym. 
W kolekcji znajdowały się poradniki prawnicze, broszury objaśniające pań

108 Por. przypis 37.
109 Por. przypis 25.
1,0 Np.: F. Engels: Początki cywilizacji. Paryż 1885; Manifest komunistyczny. Londyn 1890.
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stwowe rozporządzenia - m.in. Czerwony adwokat, czyli poradnik prawniczy 
dla ludu pracującego, wydany w 1905 r. - i duży zbiór materiałów agitacyjnych, 
a także statuty różnych stowarzyszeń i związków pracowniczych, np. Statut 
Ogólnego Związku Hodowców i Handlarzy Bydla (Lwów 1898), oraz sprawo
zdania z działalności tych organizacji. Zbiór dopełniały publikacje o ubez
pieczeniach robotników i kasach chorych, wychodzące m.in. w serii Biblioteka 
Okręgowego Związku Kas Chorych w Krakowie. Problematykę ruchów 
narodowowyzwoleńczych oraz społeczno-rewolucyjnych poruszały takie pozy
cje, jak np. E. Haeckera Historia socjalizmu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim 
(Kraków 1933) czy też tego samego autora Rewolucja w Galicji w r. 1848, 
opublikowana w 1908 r.111

Historyczne syntezy, które zebrał T. Reger, przedstawiały dzieje partii, 
głównie PPSD i PPS; uzupełniały je sprawozdania ze zjazdów i konferencji 
oraz materiały ulotne. Z okresu działalności legionowej pochodziły tomy 
zawierające historię legionów, instrukcje wojskowe i broszury agitacyjne. 
Książki opisujące okres 1918-1938 dotyczyły: spraw politycznych, problemów 
gospodarczo-administracyjnych, sytuacji społeczno-ekonomicznej wsi, spół
dzielczości (np. M. Bonczka Przyczynek do historii powstania i rozwoju ro
botniczych organizacji spółdzielczych na Śląsku Cieszyńskim), oświaty - publi
kacje o historii szkolnictwa, prace na temat polskiej oświaty, statystyczne 
broszury o wykształceniu społeczeństwa - a także spraw wyznaniowych 
i duchowieństwa112 oraz narodowościowych. Tadeusz Reger gromadził rów
nież biografíe, pamiętniki i wspomnienia zarówno działaczy społeczno-polity
cznych, np. J. Piłsudskiego, jak i literatów, m.in. A. Mickiewicza113.

Jako poseł do parlamentu, najpierw austriackiego, a później polskiego, 
T. Reger kompletował też druki urzędowe: protokoły z posiedzeń parlamentu, 
załączniki do tych dokumentów, teksty interpelacji, broszury o zasadach 
głosowania i wyborach do sejmu, sprawozdania z parlamentarnych posiedzeń 
oraz inne materiały, np. czasopismo „Das Hohe Haus. Parlamentsbilder aus 
Oesterreich” (Wiedeń 1896). Miał również książki o parlamentaryzmie, zbiory 
ustaw, np. Rozporządzenie o ochronie lokatorów (Kraków 1917), i teksty 
konstytucji.

Publikacjami z zakresu polityki, ustawodawstwa i parlamentaryzmu oraz 
problematyki społeczną i statystyki (738 tomów) dysponował także J. Londzin 
- szczególnie cenny był komplet opawskich wydawnictw sejmowych114. Jak 
wynika z relaq’i rodziny E. Habichta, na zamku w Grodźcu przechowywano 

111 W. Zajączkowska: Zbiór Tadeusza Regera, znanego działacza socjalistycznego Ziemi 
Cieszyńskiej. „Śląski Kwartalnik Historyczny »Sobótka«” 1964, s. 512-514.

112 Np.: Několik kulturně historických kapitol. Pardubice 1907.
113 W. Zajączkowska: Zbiór Tadeusza Regera..., s. 512-518.
114 [H. Langer] H. Zeprzałka: Z rozważań..., s. 76.
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z kolei wszystkie dzienniki urzędowe, wychodzące na Śląsku austriackim115. 
Zainteresowanie J. Wantuły ruchem robotniczym, soqalistycznym i spółdziel
czym także znalazło odzwierciedlenie w treściowej strukturze jego biblioteki. 
Bibliofil zgromadził m.in. książki J. Hempla (np. Spółdzielczość „neutralna" 
a klasowa. Warszawa 1921) i T. Regera (np. Socyalistów [!] a niepodległość 
Polski. Kraków 1919). Wincenty Zając z wydawnictw politycznych i partyj
nych miał głównie literaturę po 1945 r. Były to książki twórców i głównych 
realizatorów idei komunistycznych - przede wszystkim K. Engelsa, W.I. Le
nina, K. Marksa i W. Gomułki - materiały z posiedzeń partyjnych, programy 
wyborcze i statuty partii, wykorzystywane przez właściciela jako działacza 
partyjnego i wiceprezydenta Cieszyna. Osobną grupę stanowiły w jego 
bibliotece cieszyńskie i śląskie materiały o ruchu robotniczym.

Charakter bibliotek często określała profesja właściciela. Czerpane z rol
niczych wydawnictw informacje o postępach w rolnictwie P. Kotas wykorzys
tywał w pracy w swoim gospodarstwie116. Fachowe piśmiennictwo rolnicze 
gromadził też K. Kukucz117, podobnie jak J. Wojnar, który miał m.in. 
literaturę o hodowli bydła, nowoczesnej uprawie roślin, ekologii. Z kolei 
K. Praus nadał bibliotece głównie charakter geologiczny; mieściła ona 
w 1932 r. 30 woluminów „fachowej literatury”. Podobne wydawnictwa 
- oprócz silesianów - zbierał też K. Buzek118. Księgozbiór H. Karpińskiej 
ukierunkowany był na zagadnienia introligatorstwa. Miała również katalogi 
wystaw artystycznych, literaturę o sławnych ludziach, a także wydawnictwa na 
temat bibliotek, książek oraz zbiór ekslibrisów119 i duży zespół druków 
wydanych w serii Książka o Książce120. Jeden z większych zbiorów pedagogi
cznych skompletował natomiast W. Zając. Wydzielone w dwa osobne zespoły 
wydawnictwa z tego zakresu były w języku niemieckim oraz polskim i stanowi
ły około 3% całej kolekcji. Zbiór germaników - pochodziły one głównie 
z okresu międzywojennego, w mniejszym stopniu z XIX w. - obejmował 
nie tylko dzida pedagogiczne, ale także książki do nauki języków, np. 
G. Kossmanna: Wir lernen Deutsch (Wrocław 1940), oraz czytanki. Także 
polonika wydane były przede wszystkim w okresie międzywojennym i dotyczy
ły zagadnień z zakresu pedagogiki, dydaktyki i metodyki prowadzenia zajęć 
szkolnych (np. F. Majchrowicza Historia pedagogji. Lwów 1920; M. Mite- 
rzanki Działalność pedagogiczna. Warszawa 1931; L. Zarzeckiego Dydaktyka 
ogólna. Lwów 1920).

115 W. Gojniczek, A. Staszków: Biblioteka zamkowa..., s. 29.
>>A K. Bromek: Biblioteka Pawia Kotasa..., s. 207-208.
111 Por. przypis 37.
118 L. Brożek: Zbiory prywatne..., s. 231-232. Biogram K. Buzka zob.: J. Golec, 

S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 3..., s. 56-57.
119 Cieszyński Klub Hobbystów. Informator 1986. Cieszyn [1986], s. 3.
120 Por. przypis 52.
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Charakter gromadzonych zbiorów świadczył o zainteresowaniach kolek
cjonerów. Wincenty Zając, członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 
później członek zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo
znawczego, przewodnik turystyczny121, zgromadził piśmiennictwo turystycz
ne, obejmujące 215 pozycji w języku polskim (głównie informatory turystyczne 
i narciarskie, kalendarze imprez turystycznych, spisy schronisk i szlaków 
turystycznych) i 52 tomy przewodników i literatury w języku niemieckim
- m.in. bedekery po Włoszech i Hiszpanii. Śląskie wydawnictwa turystyczne 
zgrupował w dziale silesianów i cieszynaliów.

Książki oraz roczniki czasopism na temat Tatr i Zakopanego oraz 
z wypraw alpinistycznych - oprócz różnych publikacji o historii, rozwoju 
i sztuce Krakowa - zbierała Alicja Małecka z Bielska Białej122.

Wszechstronność zainteresowań L. Brożka i różnorodność kierunków jego 
badań nad dziejami Śląska wpłynęły na bogactwo tematyczne jego księgo
zbioru. Każda książka bowiem była dla bibliofila interesująca i miała - jak 
wynika z analizy zachowanego fragmentu kolekcji - wartość dokumentu.

Dorobek pisarski L. Brożka obejmuje około 530 artykułów, notek bio
graficznych, recenzji i innych prac123. Swe prace bibliograficzne badacz 
poświęcił poszczególnym miejscowościom, np. Materiały do bibliografii Cieszy
na („Pamiętnik Cieszyński” 1971, T. 1), i zbiorom bibliotecznym, np. Silesiaca 
w bibliotece Muzeum w Cieszynie (Cieszyn 1957), ale najbardziej interesowała 
go bibliografia osobowa. Podejmował zatem próby zestawienia zarówno 
literatury podmiotowej, np. Bibliografia prac Walentego Krząszcza (1886- 
1956) („Zaranie Śląskie” 1959, z. 4), jak i piśmiennictwa przedmiotowego, np. 
Materiały do bibliografii prac o życiu i dziele ks. Jana Dzierżonia („Zaranie 
Śląskie” 1961, z. 2). Bibliografia Kopernikowska 1923-1948, autorstwa Brożka 
(„Przegląd Zachodni” 1949 nr 7/8), posłużyła natomiast H. Baranowskiemu
- jak czytamy we wstępie - do przygotowania Bibliografii Kopernikowskiej 
1509-1955 (Warszawa 1958), którą wraz z dedykacją podarował L. Brożkowi 
do księgozbioru. Kolekcja L. Brożka zawierała nie tylko kompletne wydanie 
Bibliografii polskiej Karola Estreichera124, ale również opracowania biblio
graficzne, np. A. Jochera Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk 
w Polszczę od wprowadzenia do niej druku po r. 1830 [...] (Wilno 1842), 
i bibliograficzne spisy druków śląskich ks. J. Londzina.

W swej bibliotece L. Brożek umieścił syntezy literatury, np. Z. Hierow- 
skiego Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939 (Katowice 1969), prace 

121 J. Wira: Takim go zapamiętałem. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1983, nr 5, s. 11.
122 Cieszyński Klub Hobbystów..., s. 3.
123 T. Urbańska: Twórczość bibliograficzna Ludwika Brożka. W: Ludwik Brożek „Śląski 

Estreicher"..., s. 19.
124 W. Chojnacki: Dr Ludwik Brożek (1907-1976). W: Rocznik cieszyński. [T.] 4-5. Red. 

R. Mrózek. Cieszyn 1983, s. 238.
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o charakterze językoznawczym, np. E. Trzaski Gwarę i wpływy obce w języku 
uczniów szkól śląskich (Katowice 1935), a także rozprawy z zakresu historii 
literatury i jej odbioru w różnych kręgach kulturowych, np. W. Szewczyka 
O politycznym charakterze recepcji literatury polskiej w Niemieckiej Republice 
Federalnej (Katowice 1968). Interesując się poezją okresu romantyzmu, zgro
madził książki polskich wieszczów tego okresu, m.in. pierwodruki dzieł 
A. Mickiewicza, a także jego Grażynę, wydaną w 1860 r. przez K. Prochaskę. 
Całość uzupełniały opracowania na temat twórczości i działalności tego poety, 
które napisali m.in. H. Życzyński, F. Koneczny. Z przyczynków do syntez 
twórczości i życia J. Słowackiego L. Brożek nabył H. Maurera Poczucie misyi 
u Słowackiego przed r. 1831 (Cieszyn 1909).

Ludwika Brożka jako badacza folkloru interesowały zbiory pieśni, m.in. 
w opracowaniu innego znawcy tematu - S. Wallisa, i syntezy, np. J.S. Bystro- 
nia Studia nad zwyczajami ludowymi (Kraków 1917).

W księgozbiorze Brożek uwzględnił syntezy historii książki - m.in. Józefa 
Grycza - i drukowane katalogi bibliotek polskich i zagranicznych. Nabywanie 
tych wydawnictw świadczy, że badacz dostrzegał znaczenie dokładnych infor
macji o zasobach innych placówek naukowych, jak również - pośrednio 
- wagę tworzenia w ten sposób warsztatu pracy, przydatnego do zorien
towania się w zbiorach innych ośrodków nauki, także już niefunkcjonujących, 
m.in. Katalog der Bibliothek des Techniker-Club in Teschen (Cieszyn 1898).

Charakterystyczną cechą licznych kolekcji było gromadzenie druków po
pularnych, głównie wydawanych przez E. Feitzingera. Miał je m.in. J. Broda, 
być może G. Morcinek - na ich zbieranie wskazywałby sentyment do tych 
książek, odczuwany w wypowiedziach pisarza na temat jego młodzieńczych 
lektur - i L. Brożek125. Wydawnictwa popularne, przeznaczone głównie dla 
robotników, posiadał także T. Reger. Były to np. tomy z serii Latarnia, np. 
Z. Piotrowskiego Jak socjaliści pracują w sejmie? (Warszawa 1924), Biblioteka 
Uniwersytetów Ludowych, Nasza Biblioteczka Ludowa, np. G. Olechowskie
go Czy potrzebna narodowi armja? (Warszawa 1919), Biblioteka Historyczno- 
-Geograficzna, np. A.F. Kokoszki Z tajników carskiej policji. Z cyklu kryminal
nego (Warszawa [b.r.]), Biblioteka Mrówki, a także podobne popularne serie 
w języku czeskim (m.in. Duch Pokroku) i niemieckie z serii Lichtstrahlen126.

W bibliotekach domowych nie gromadzono wyłącznie druków zwartych. 
Równie cenne kolekcje (choć nie zawsze duże) tworzyły materiały rękopiśmien
ne oraz zespoły periodyków, zwłaszcza czasopism i kalendarzy - bardzo 
popularnych na całym Śląsku. Trzy tomy rękopisów, które pisał J. Wojnar 
gęsim piórem, zatytułowane Książka zawierająca w sobie rozliczne modlitwy, 

11S List L. Brożka do W. Chojnackiego z 13 października 1966 r. W: Listy dr. Ludwika 
Brożka....

120 A. Wadowski: Księgozbiór Tadeusza Regera..., s. 135.
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nauki, pieśniczki, litanie, godzinki, a rozmyślania, wyszukane z różnych polskich 
a morawskich książek (Górki Wielkie 1845-1867) i oprawione w drewniane 
okładziny, autor pozostawił swoim spadkobiercom. W posiadaniu J. Brody 
były „zapiśniki” prowadzone przez P. Wacławika oraz J. Gajdzicę. Miał on 
również morawski manuskrypt zawierający proroctwa oraz wypisy z Pisma 
Świętego.

Cenne źródło do badań nad twórczością pisarzy stanowią ich archiwa. Tak 
na przykład Z. Kossak gromadziła rękopisy i maszynopisy swoich dzid (np. 
Dziedzictwo, Przymierze, Rok polski) oraz korespondenq'ę, natomiast G. Mor
cinek zbierał - oprócz akt z obozu koncentracyjnego, wystawionych na swoje 
nazwisko, ale ze zmienionym imieniem Augustyn - swoje zapiski z lektur, 
z oryginalnymi powiedzeniami, nazwiskami, ze szczegółami dotyczącymi 
postaci występujących w powieściach127.

Jan Londzin z kolei przejął spuściznę po P. Stalmachu, m.in. oprawione 
w skórę księgi kasowe ze spisami prenumeratorów „Gwiazdki Cieszyńskiej”, 
zbiory korespondencji, m.in. J. Ligonia, J. Lompy, K. Miarki i T. Regera, 
rękopis Gramatyki języka polskiego, który przygotował P. Stalmach na 
konkurs organizowany przez Ossolineum. W jednej z szaf J. Londzin prze
chowywał listy adresowane do siebie i do redakcji „Gwiazdki Cieszyńskiej”128 
oraz autograf Roty przesłany mu w 1910 r. przez M. Konopnicką12’. 
Materiały archiwalne uzupełniała spuścizna po A. Cinciale, w tym listy 
P. Stalmacha i innych działaczy cieszyńskich z lat 1840-1850130. Józef Londzin 
zbierał też rękopisy swoich dzid, notatek i materiałów do prac napisanych lub 
planowanych.

Większe zbiory rękopisów gromadzono na zamku w Grodźcu, gdzie aż 
do II wojny światowej mieściły się dokumenty różnorodnych umów, sporów, 
kontraktów kupna, sprzedaży oraz korespondencja131. Znajdowały się tam 
też trzy manuskrypty: „katolicka książka do nabożeństwa, ręcznie pisana 
gotykiem po łacinie z XV wieku”, odpis ordynacji ziemskiej Księstwa Cie

127 M. Warneńska: Śladami pisarzy..., s. 294—295.
12a W zbiorach Książnicy Cieszyńskiej autorka odnalazła trzy listy J. Londzina do redakcji 

„Gwiazdki Cieszyńskiej”. Datowane są następująco: 25 sierpnia 1922 r., 28 sierpnia 1925 r. i 27 
czerwca 1928 r. Książnica Cieszyńska. Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, teczka 
nr 128. Zob. też teczki nr: 329, 354 - korespondencja do J. Londzina. Śladem po listach jest m.in. 
publikacja: J. Londzin: Przyczynek do historii...

129 L. Brożek: Kilka słów o „Rocie" M. Konopnickiej. „Zaranie Śląskie” 1932, z. 1, s. 55.
130 [H. Langer] H. Zeprzałka: Z rozważań..., s. 76-77. Zbiory po A. Ciendale przejęło 

Dziedzictwo, ale - jak wynika z testamentu sporządzonego przez J. Londzina - miały być 
przekazane Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu. Na podstawie tego materiału L. Brożek 
przygotował: Kilka listów górnośląskich do Pawła Stalmacha. „Zaranie Śląskie" 1936, z. 2, 
s. 105-119.

131 W. Gojniczek, A. Staszków: Biblioteka zamkowa..., s. 26-27; F. Popiołek: 
Grodziec Śląski..., s. 171-172.
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szyńskiego z 1693 r. oraz dokument z 1670 r., dotyczący księstwa oleśnic
kiego132.

Równie cenny zbiór archiwaliów, stanowiący podstawę badań nad dziejami 
Śląska Cieszyńskiego (m.in. nad rozwijającym się ruchem robotniczym), miał 
T. Reger. Zebrał kopie maszynopisów, własne rękopiśmienne notatki, wycinki 
z gazet lub pojedyncze numery pism, a także zbiór telegramów, druków 
agitacyjnych i urzędowych oraz zaproszenia. Zgromadzone przez działacza 
rachunki za książki są istotnym źródłem informacji o tworzonym księgo
zbiorze. Cały ten materiał nazwano Tekami Regera, które stanowią obok jego 
księgozbioru niezwykle bogatą spuściznę.

Zespół ulotnych druków może stać się bowiem w przyszłości jedynym 
źródłem do badań kultury regionu, a także nad reklamą i propagandą książki, 
bo rzadko gromadzi się tego typu informacje w małych bibliotekach lokalnych. 
Przyczynki do historii miasta Skoczowa w formie ulotek, rysunków, fotografii, 
szkiców zgromadził K. Praus133. W zbiorach F. Zahradnika znajdowały się 
m.in. plakaty, programy imprez kulturalnych, zaproszenia i ulotki.

Ludowy charakter miały kalendarze - ich wydawanie zapoczątkowano na 
Śląsku w XIX w., co ściśle wiązało się z rozbudzeniem ruchu narodowoś
ciowego - zawierające artykuły pisane w języku polskim, stylem zrozumiałym 
dla najszerszych warstw ludności. Toteż druki te obejmowały kalendarium 
(z podziałem na święta ewangelickie i katolickie, a często także grekokato- 
lickie; w osobnej rubryce umieszczano uroczystości żydowskie; z datami 
zaćmienia słońca i księżyca oraz przepowiedniami pogody), spisy jarmarków 
i krótkie nauki religijne. Z czasem zawartość tych periodyków rozszerzono 
o informacje o przepisach prawnych, wysokościach opłat pocztowych i tele
graficznych, dodano tabele miar i wag, a następnie wprowadzano coraz 
dłuższe opowiadania, bajki, dowcipy, wreszcie - ilustracje i ogłoszenia. Trzeba 
jednak podkreślić, że kalendarze po upływie roku traktowane były jako 
niepotrzebne, niszczono je zatem i wyrzucano, o czym świadczą małe zbiory 
tych druków w bibliotekach domowych134. W cieszyńskich zbiorach prywat
nych zachowały się jednak liczne numery, chociaż najczęściej nie stanowiły one 
kompletnych zespołów. Kalendarze poruszały bowiem różnorodną tematykę, 
szczególnie periodyki starsze, co sprzyjało ich popularności.

Jeden z większych zbiorów almanachów, obejmujący około 190 wolumi
nów, zgromadził w swej bibliotece F. Zahradnik. Była to kolekqa tematycznie 
niejednolita, bo poszczególne tytuły przeznaczono dla różnych czytelników. 
Jedne z nich kierowano do odbiorcy katolickiego, np. „Kalendarz Dziedzictwa 

132 W. Gojniczek, A. Staszków: Biblioteka zamkowa..., s. 28-29.
133 L. Brożek: Zbiory prywatne..., s. 232.
134 J. Woźni oka: O dawnych kalendarzach śląskich. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki 

Śląskiej” 1965, nr 1/2, s. 53, 58, 64.
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bł. J. Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku” (Cieszyn), inne - do 
ewangelickiego, np. „Kalendarz Ewangelicki” (Cieszyn). Niektóre periodyki 
były przeznaczone dla wszystkich środowisk, bez względu na religijne przeko
nania, np. cieszyński „Heimatkalender des Kreises Teschen”, „Kalendarz 
Śląski”, publikowany w Czeskim Cieszynie, i skoczowski „Śląski Kalendarz 
Ludowy”. W bibliotece przeważały wprawdzie polskie almanachy z regionu 
Śląska, np. „Kalendarz Ewangelicki”, „Kalendarz Związku Śląskich Katoli
ków”, ale było też kilka numerów w języku czeskim, np. „Těšínský Kalendář” 
i „Ewangelický Kalendář”. Największy zespół tworzyły tomy bielskiego 
„Kalendarza Beskidzkiego”. Zdecydowanie bardziej różnorodny zespół stano
wiły kalendarze z kolekcji W. Zająca. Dział kalendarzy liczył 89 tytułów 
w języku czeskim, m.in. „Kalendarz Śląski” (Ostrawa), niemieckim, np. 
„Heimatkalender des Kreises Bielitz”, i polskim (stanowiły one najbardziej 
kompletny zestaw). Almanachy zbierali także m.in. J. Broda i J. Pilch.

Równie cenny zbiór - także zróżnicowany tematycznie i chronologicznie 
- utworzyły w bibliotece F. Zahradníka czasopisma, przeważnie śląskie. 
O nabywaniu roczników do współczesnych kolekcji nie decydowały względy 
konfesyjne, toteż obok siebie gromadzono numery ewangelickie i katolickie. 
Kompletne roczniki pism - 122 pozycje w kilkuset oprawnych tomach, m.in. 
wydawany od 1848 r. „Tygodnik Cieszyński” oraz od 1851 r. „Gwiazdka 
Cieszyńska” - zgromadził J. Londzin. W jego księgozbiorze mieściły się rów
nież czasopisma należące wcześniej do redakcji „Gwiazdki Cieszyńskiej”: 
„Gazeta Kresowa”, „Gryf’, „Lud”, „Reformaqa w Polsce”, „Zaranie Śląskie” 
i inne135.

W bibliotece E. Paździory znajdowały się przede wszystkim periodyki 
cieszyńskie, np. „Dziennik Cieszyński”, „Gwiazdka Cieszyńska”, „Poseł Ewan
gelicki”, „Tygodnik Cieszyński” i „Rolnik Szląski”, oraz mniej liczne druki 
niemieckie. Z pism o charakterze literackim E. Paździora nabywał „Zaranie 
Śląskie”, którego prenumeratę kontynuował po wojnie. Gromadził wówczas 
również m.in. „Głos Ludu” i „Głos Ziemi Cieszyńskiej”. W zbiorze 293 ty
tułów należących do W. Zająca najwięcej było pozycji w języku polskim, 
ale miał on również sporo rzadko zachowanych periodyków, choć nie 
stanowiły one kompletnego zespołu. Miał zatem pisma niemieckie, czeskie, 
a najmniej angielskich i rosyjskich. W jego bibliotece najliczniejsze były 
roczniki czasopism: „Gwiazdka Cieszyńska”, „Miesięcznik Pedagogiczny" 
i „Robotnik Śląski”. Pisma drukowane po 1945 r. również nie tworzyły 
kompletnej grupy.

Niektórzy kolekcjonerzy nabywali czasopisma tematycznie związane 
z wykonywaną profesją. Tak na przykład Oskar Michejda zgromadził m.in. 
wiele roczników periodyków ewangelickich, m.in. „Reformację w Polsce” 133 

133 [H. Langer] H. Zeprzałka: Z rozważań..., s. 76.
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i „Rocznik Teologiczny”, a T. Reger - głównie tytuły o problematyce 
socjalistycznej oraz robotniczej, np. „Równość” i „Robotnik Śląski”136. 
Z kolei w zbiorze P. Kotasa znajdowały się nie tylko pisma polsko-cieszyńskie 
- np. „Przyjaciel Ludu” i „Rolnik Śląski” - ale też takie zagraniczne tytuły, jak 
np. „Illustrierte Jahrbuch der Weltreisen”137. Zgromadził on ponad 70 tytułów 
różnych czasopism polskich, czeskich i niemieckich138.

O tworzonym przez siebie archiwum prasowym L. Brożek pisał w liście do 
W. Chojnackiego: „Liczy ono około 1500 pozycji: około 1000 ogólnopolskich, 
około 300 górnośląskich i około 200 cieszyńskich. Te dwie ostatnie grupy 
gromadziłem od dawna jako część moich śląskich zbiorów - dział zaś 
ogólnopolski jest dziełem przypadku stosunkowo niedawnego. Tyle mi się 
nagromadziło różnych gazet i pism, że stworzyłem z tego »archiwum«, 
połączyłem swoje z luzami muzealnymi i powstał zbiór, który traktuję jako 
niby mój własny, ale z muzeum go chyba nigdy już nie wyniosę, bo to potężne 
zwały papieru. Będzie rósł prawdopodobnie automatycznie dalej - zasadniczo 
jednak pilnował będę działów śląskich, jako że w nich może dojdę do czegoś, 
podczas gdy na fali ogólnopolskiej nie zapłynę bardzo daleko”139.

Na uwagę zasługuje także pokaźny zbiór wydawnictw kartograficznych 
(864 pozyqe), które zgromadził W. Zając.

Ten szczegółowy opis zawartości bibliotek domowych, często z przywoła
niem licznych tytułów, wskazujących preferencje lekturowe właścicieli, może 
pomóc w ustaleniu, jakie były cele zakładania księgozbiorów prywatnych. Cele 
te można ująć w kilka grup. Zachowanie pamiątek kultury polskiej (w bardzo 
szerokim znaczeniu, a zatem nie tylko książek, ale również wytworów kultury 
w postaci pieśni, malowideł na skrzyniach ludowych i samych skrzyń) należy 
uznać za jedno z najważniejszych zadań. Tę misję można nazwać patriotyczną, 
ale w sensie regionalnym - miała ona największe znaczenie do czasów 
odzyskania niepodległości. Tak na przykład J. Londzin zebrał nie tylko 
silesiana, ale też pamiątki narodowe, umieszczone później w Muzeum PTL. 
Przypomnieć jednak trzeba, że potrzebę uchronienia od zagłady przede 
wszystkim śląskich wydawnictw miejscowa ludność dostrzegała także w okre
sie II Rzeczypospolitej - przykładem mogą być zbiory J. Wantuły - w czasie 
II wojny światowej, kiedy bibliofile ukrywali polskie książki przed zniszcze
niem (m.in. J. Broda, J. Pilch), jak również po zakończeniu działań wojennych. 

134 W. Zajączkowska: Zbiór Tadeusza Regera..., s. 517-518.
137 K. Bromek: Biblioteka Pawła Kotasa..., s. 207.
138 J. Broda: Paweł Kotas. W: Drobiazgi XXI..., s. 111.
139 List L. Brożka do W. Chojnackiego z 12 marca 1950 r. Cyt. za: W. Chojnacki: 

Wspomnienie o Ludwiczku - Przyjacielu. „Biuletyn Ludoznawczy” 1978, z. 8, s. 39. Istnienie 
oddzielnego pomieszczenia, w którym L. Brożek gromadził swój księgozbiór, potwierdził 
W. Iwanek, współpracownik bibliofila. J. Miękina-Pindur: Ludwik Brożek „Śląski Est
reicher'’. Sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty. Katowice 2001, s. 44.
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Wówczas to powstały jedne z najważniejszych kolekcji, należące m.in. do 
F. Zahradnika, W. Zająca, który dodatkowo - przypomnijmy - wyodrębnił 
wydawnictwa cieszyńskie.

Biblioteki służyły również właścicielom jako warsztaty badań przede 
wszystkim kultury i historii Śląska. Taką funkcję pełniły zbiory J. Brody, 
L. Brożka, J. Pilcha, a także J. Wantuły. Kolekcjonerzy ci zajmowali się przede 
wszystkim śląskimi zagadnieniami, a to wpłynęło na strukturę tematyczną 
gromadzonych przez nich wydawnictw. Z kolei cele poznawcze przyświecały 
nauczycielom, dla których książki były źródłem informacji w zakresie nau
czanych treści i wiedzy pedagogiczno-wychowawczej. Publikacje takie zbierali 
m.in. G. Morcinek i W. Zając.

Dla niektórych kolekcjonerów ważne były wartości artystyczne gromadzo
nej literatury, co nie wykluczało oczywiście zakupywania książek także 
z innych względów (np. religijnych). Do powstania kolekcji przyczyniała się 
również pasja bibliofilska (często połączona z zamiłowaniami hobbystycz
nymi). Na przykład B. Konczakowski zbierał m.in. zarówno starodruki, w tym 
inkunabuły, oraz inne książki pod kątem m.in. rzadkości ich wydania czy 
specyficznych cech konkretnego tomu, jak i broń.

Księgozbiory domowe często odgrywały rolę nieoficjalnych bibliotek 
publicznych. Jan Wantuła nie trzymał książek tylko dla siebie, ale chętnie 
wypożyczał je innym, podobnie jak J. Broda, który już w okresie międzywojen
nym za drobną opłatą udostępniał swoje wydawnictwa. Toteż zbiory te pełniły 
funkcję oświatową, a zasady ich funkcjonowania - jak stwierdził M. Fazan
- określił model rodzinno-sąsiedzki. U właścicieli, którzy zajmowali się 
działalnością polityczną i partyjną, druki pełniły najczęściej funkcję polityczną. 
Względy te - w odniesieniu do druków cieszyńskich także względy regionalne
- zapewne zadecydowały, że W. Zając umieścił tę literaturę w swym księgo
zbiorze, a T. Reger nabywał wydawnictwa tego typu.

Istotną rolę w tworzeniu zbiorów odegrały także motywy religijne, szcze
gólnie u duchownych obu wyznań. Piśmiennictwo konfesyjne zbierali zatem 
J. Londzin, O. Michejda i J. Stonawski. W mniejszym stopniu motywy te 
oddziaływały na innych kolekcjonerów, np. na J. Brodę, J. Pilcha, ale 
wiadomo, że druki religijne zbierano w licznych domach. Największy jednak 
wpływ na tematyczną strukturę bibliotek domowych wywierała profesja ich 
właścicieli. Tak na przykład książki o rolnictwie mieli J. Wojnar i K. Kukucz, 
E. Paździora gromadził literaturę medyczną, a J. Broda nabywał m.in. 
podręczniki i literaturę z zakresu pedagogiki.



Rozdział III

Biblioteka domowa Jana Brody

Sylwetka bibliofila

Osoby poszukujące wszelkich materiałów do badań nad Śląskiem Cieszyń
skim swoje pierwsze kroki kierowały zazwyczaj do Jana Brody (ur. 1911) 
w Skoczowie jako znawcy dziejów książki cieszyńskiej i do niedawna posiada
cza bogatego księgozbioru o tematyce regionalnej, oryginalnych dokumentów 
oraz licznych maszynopisów. Osobowość J. Brody trafnie określił W. Chojna
cki, jego przyjaciel, współtowarzysz w poszukiwaniu cennych druków prze
chowywanych na Śląsku Cieszyńskim: „[...] jest on nie tylko wielkim znawcą 
tego rozdartego [między Czechy i Polskę - H.L.] regionu, z którego pochodzi, 
ale i wielkim jego miłośnikiem. Oddał mu całe swoje życie i do dziś poświęca 
mu każdą chwilę, będąc wiemy głoszonej przez siebie zasadzie: »Pamiętaj, byś 
nie przeminął tylko jak meteor w przestworzu, ale byś zostawił po sobie ślad 
godny naśladowania«”1.

Pierwszy kontakt J. Brody z książką nastąpił dość wcześnie. Gdy tylko 
babcia, Zuzanna Kołder (ur. 1856-?), spostrzegła, że nauka małemu Jankowi 
idzie dość łatwo, rozpoczęła domową edukację wnuka, głównie za pomocą 
cieszyńskich i ewangelickich kalendarzy oraz książki bystrzyckiego pastora 
Andrzeja Pauliniego Nauka Ewangelii Chrystusowej, zawierającej skrócony 
elementarz. Dzięki temu jeszcze przed rozpoczęciem kształcenia w szkole 
młody Ślązak opanował sztukę czytania i pisania. Przyszły bibliofil czerpał też 
korzyść ze znajomości z synem miejscowej listonoszki, Andrzejem Twar- 
dzikiem - Brodowie mieszkali wówczas w Krasnej - miał bowiem dostęp do 
wielu czasopism, zanim dotarły one do osoby prenumerującej. O życiu Polonii 

1 W. Chojnacki: O Janie Brodzie w 75 rocznicę urodzin. „Jednota” 1986, [nr] 1, s. 5.
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dowiadywał się z pisma „Ameryka - Echo”, a z wierszami ks. E. Grima 
zapoznawał się z „Gwiazdki Cieszyńskiej”2.

Początki edukacji J. Brody przebiegały podobnie jak nauka innych dzieci 
wiejskich, których rodzice - chcąc zapewnić im lepszą pozycję społeczną 
- wysyłali do niemieckich szkół. Po krótkim zatem kształceniu w szkole 
w Krasnej już w 1917 r., w celu lepszego opanowania języka niemieckiego, 
młodego Brodę przeniesiono do cieszyńskiej szkoły niemieckiej (mieściła się 
ona przy obecnym Placu Wolności, dawniej Rudolfplatz). Niemile ją wspomi
nał, szczególnie ze względu na swojego ówczesnego wychowawcę - Karola 
Gaschka, który nie pozwalał uczniom na żadne rozmowy w języku polskim, 
a przyłapanym na gorącym uczynku wymierzał kary cielesne3 4 5. W latach 
1922-1925, czyli już po przyłączeniu Śląska Cieszyńskiego do Polski, J. Broda 
uczęszczał do polskiej Szkoły Wydziałowej im. Stanisława Hassewicza w Cie
szynie, w której języka polskiego uczył m.in. Jan Wojnar. Zadawał on często 
uczniom dłuższe fragmenty dzieł literackich, m.in. Pana Tadeusza A. Mic
kiewicza, do nauczenia się na pamięć. Nie tylko nie sprawiało to młodemu 
Brodzie większych trudności, ale także pomagało mu współzawodniczyć 
z matką Marią (1891-1969) w nauce fragmentów poezji Mickiewicza. Od 
matki uczył się melodii takich ballad, jak Świteź i Świtezianka*. Po ukończeniu 
szkoły wydziałowej w 1925 r. J. Broda podjął naukę w Seminarium Nauczyciel
skim w Cieszynie Bobrku. Nawiązane wówczas przyjaźnie, m.in. z Janem 
Cienciałą, Janem Hussarem, Janem Sławiczkiem, Janem Sztwiertnią i Janem 
Taciną, zaowocowały później wieloma dokonaniami na polu badawczym. 
Początek tych działań należy wiązać z założeniem grupy „Akord” (1929)s, 
która stawiała sobie głównie cele samokształceniowe oraz poznawcze w za
kresie kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. Pierwszym zdarzeniem poprze
dzającym utworzenie towarzystwa było wydanie periodyku „Ku nauce i roz
rywce”, który redagował J. Broda w trakcie nauki w Seminarium Nauczyciel
skim w Cieszynie (1927-1929). Ukazujące się w dwunastu egzemplarzach 
pisemko zawierało zazwyczaj treści o tematyce popularnonaukowej, muzycz
nej, rzadziej utwory poetyckie.

W czasie spotkań urządzanych jeden lub dwa razy w roku członkowie koła 
„Akord” składali sprawozdania ze swoich postępów w zbieraniu pieśni i opo
wiadań ludowych, malowideł na „trówłach”6 oraz w rejestrowaniu opisów 

2 J.Broda: Z fali na falę. Wspomnienia z ostatnich siedmiu dziesięcioleci. Skoczów 1983, s. 20 
(masz, w posiadaniu J. Brody).

3 Tamże, s. 24.
4 Tamże, s. 42-46.
5 O działalności koła „Akord” i wspomnieniach dotyczących J. Brody zob.: Jan Broda: 

1911-30 stycznia 1986. Stockholm 1986.
6 Pojęcia: „tróhła”, „tróchła” lub „trówla” w gwarze cieszyńskiej oznaczają trumnę lub 

malowaną skrzynię na ubrania. Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego. Red. J. W r o n i c z. Wisła 
1995, s. 302.
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zwyczajów i obrzędów. Późniejsze narady naukowego stowarzyszenia wzboga
cono rozmowami o osiągnięciach w działalności pedagogiczno-wychowaw- 
czej7. Początek tym spotkaniom dały wartości, jakie przekazywali nauczyciele 
Seminarium Nauczycielskiego.

Nim jednak rozwinęła się w pełni działalność „Akordu", J. Broda ze 
względu na zbyt duże wymagania nauczyciela języka niemieckiego w polskim 
już Seminarium Nauczycielskim, w 1929 r. wyjechał do Ostrzeszowa (obecnie 
województwo wielkopolskie), gdzie kontynuował dwa ostatnie lata nauki 
w tamtejszym seminarium nauczycielskim. Później pracował jako nauczyciel 
w kilku szkołach w Poznańskiem. Tam też powstały pierwsze utwory skoczow
skiego bibliofila - były to głównie obrazki nowelistyczne o tematyce abstynen
ckiej, drukowane na łamach „Gazety Ostrzeszowskiej” (Ostrzeszów), „Głosów 
Kościelnych” (Cieszyn) i „Młodzieży Abstynenckiej” (Kraków)8 - oraz roz
winęła się prawdziwa pasja zbieractwa. Wędrował wówczas po okolicznych 
wsiach i rejestrował materiał etnograficzny w postaci pieśni, legend i wierzeń 
ich mieszkańców9. W ten sposób zebrał na terenie południowej Wielkopolski 
ponad 400 pieśni przekazanych do obecnej Biblioteki Kórnickiej PAN.

Na Śląsk Cieszyński J. Broda powrócił w 1938 r. i objął posadę nauczyciela 
w Gutach na Zaolziu, które po zajęciu tego regionu przez polskie wojsko na 
krótko powróciło do Polski. Kontynuowaną pracę badawczą - jej efektem 
było m.in. przygotowanie dokumentacyjnego opracowania wsi Guty - przer
wał wybuch II wojny światowej. Utrata stanowiska i rozpoczęcie pracy 
fizycznej (J. Broda pracował m.in. w hucie w Trzyńcu, w której także oprawiał 
książki z zakładowej biblioteki) stały się udziałem wielu ówczesnych polskich 
pedagogów, J. Broda jednak nie zaprzestał działalności naukowej10. Odkryty 
dzięki penetracjom hażlaskiej biblioteki, która należała do jednego z pracow
ników trzynieckiej huty, zapiśnik P. Wacławika zapoczątkował najważniejsze 
odkrycia naukowe J. Brody11.

W 1944 r. J. Brodę powołano do służby w niemieckim wojsku. Ponieważ 
zdezerterował, do końca wojny musiał się ukrywać12. Po zakończeniu wojny 
J. Broda wraz z rodziną zamieszkał w Końskiej, miejscowości, która znalazła 
się po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. Ponieważ czeskie władze szkolne 

7 [J. Broda] Jeden z „Akordu”: Akord. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1993, nr 31, s. 8.
* Z kwerendy przeprowadzonej przez J. Golca wynika, że w 1919 r. J. Broda opublikował 

osiem artykułów. J. Golec: Jan Broda, miłośnik i popularyzator Śląska Cieszyńskiego. Biblio
grafia. Sopot 1996.

9 Z. Wójcik: Przesiewanie czasu. Warszawa 1983, s. 11.
10 Tamże, s. 12-13.
11 J. Broda: Mój przyjaciel książka. Skoczów 1990, s. 73 (masz, w posiadaniu J. Brody). 

Chłopskim pamiętnikom J. Broda poświęcił wiele uwagi. Zob. np.: Tenże: Zapiśniki chłopów 
śląskich. „Regiony” 1978, nr 1, s. 58-90.

12 Z. Wójcik: Przesiewanie czasu..., s. 13.
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uznały J. Brodę za cudzoziemca (przypomnijmy, że przybył na Zaolzie 
w 1938 r.), nie zezwoliły mu na pracę w zawodzie nauczyciela i zapropono
wały mu jedynie etat pracownika fizycznego w hucie w Trzyńcu. W tej sytuacji 
J. Broda zdecydował się przyjechać do Polski. Uczynił to, gdy na początku 
listopada 1946 r. Józef Kret (1895-1982) zaoferował mu posadę polonisty 
i historyka na Uniwersytecie Ludowym w Nierodzimiu13. Jan Broda za
mieszkał wraz z rodziną w Pruchnej. Oprócz pracy pedagogicznej zajął się 
tamtejszą młodzieżą, powołując m.in. Związek Młodzieży Ewangelickiej (zo
stał jego prezesem). Utworzył także chór i zespół teatralny14. Aktywność 
J. Brody szybko została zauważona i wkrótce otrzymał on propozycję objęcia 
posady dziennikarza w redakqi „Teatru Ludowego” (Warszawa) oraz wy
kładowcy na Uniwersytecie Ludowym w Łozowie. Perspektywa opuszczenia 
ukochanego Śląska Cieszyńskiego powstrzymała go jednak przed przyjęciem 
tych ofert.

W latach 1950-1955 działalność J. Brody w zakresie utrwalania pieśni 
i tańców przybrała bardziej zorganizowany charakter. Wraz z J. Taciną brał 
udział w akcji rejestrowania folkloru muzycznego - zapisał teksty około 2500 
pieśni z powiatu bielskiego i cieszyńskiego, a po zakończeniu oficjalnej 
rejestracji jeszcze kolejnych 50015. W latach pięćdziesiątych J. Broda zaintere
sował się kulturą utrwaloną w formie przysłów. Początkowo spisywał ludowe 
porzekadła, z czasem zajęły jego uwagę przysłowia z dzieł m.in. A. Mickie
wicza i J. Słowackiego. Od połowy października 1955 r. współpracował 
w zbieraniu przysłów z Julianem Krzyżanowskim, badaczem polskiego folk
loru. Dzięki sumienności i wytrwałości udało się J. Brodzie zebrać około 2000 
przysłów. Rok później wyłowił jeszcze około 500 maksym z tekstów wy
branych dwudziestu śląskich autorów16. Wiele z materiałów zgromadzonych 
przez skoczowskiego badacza weszło w skład większych publikacji, np. do 
Nowej księgi przysłów polskich, która ukazała się pod redakcją J. Krzyżanow
skiego (Warszawa 1969).

Wkładem J. Brody do nauki polskiej było odnalezienie i przepisanie 
korespondencji ludzi pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego. Zgromadzony 
materiał często ujawniał nieznane aspekty działalności ludzi o różnej profesji 
i zainteresowaniach, m.in. J. Wantuły, W. Krząszcza, Z. Kossak, G. Morcinka 
i L. Brożka. Zebrane przez J. Brodę listy członków „Akordu” i skompletowane 

13 Dzieje tej placówki swoimi początkami sięgają okresu międzywojennego. J. Kret, pedagog 
pochodzący z jednej z podkrakowskich miejscowości, zorganizował w 1937 r. Uniwersytet Ludowy 
Ziemi Cieszyńskiej w Górkach Wielkich. Rok później instytucję przeniesiono do Nierodzimia. 
Po wojnie ośrodek reaktywowano pod nazwą Uniwersytet Ludowy w Nierodzimiu. J. Golec, 
S. Bojda: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 1. Cieszyn 1993, s. 162-163.

14 P. Błahut: Garść wspomnień z pobytu Janka u nas. W: Jan Broda..., s. 4.
15 J. Tacina: Pasjonat. „Kalendarz Ewangelicki’’ 1981, s. 157.
16 J. Broda: Z fali na falę..., s. 135-136; W. Chojnacki: O Janie Brodzie..., s. 6.
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pisemka „Ku rozrywce i nauce” stanowią cenne źródło do badania dziejów 
stowarzyszeń młodzieżowych na Śląsku Cieszyńskim.

Przeniesienie się J. Brody do Górek Wielkich w 1952 r. - objął tam 
posadę nauczyciela języka polskiego i literatury, a w latach 1957-1967 
kierował miejscowym Uniwersytetem Powszechnym - zapoczątkowało znajo
mość z Z. Kossak, która powróciła do Górek, przypomnijmy, w 1957 r. Ich 
spotkania i prowadzone rozmowy wpłynęły na osobowość zbieracza, a i pisar
ka ceniła sobie wizyty badacza i jego opinie. Przed śmiercią, zastanawiając się 
nad przyszłością swojego księgozbioru, górecka literatka zapytała J. Brodę 
o radę w sprawie biblioteki i zbiorów obrazów Kossaków. Dla miłośnika 
twórczości pisarki ważne okazało się stworzenie swoistego centrum wiedzy 
o Z. Kossak w Górkach Wielkich, środowisku, w którym żyła i pisała. 
Pozostawienie biblioteki w podskoczowskiej miejscowości mogłoby w dużym 
stopniu urzeczywistnić ten zamysł17. Zaproponowane rozwiązanie musiało 
spodobać się pisarce, skoro jej zbiory, warsztat pracy literackiej, pozostały 
w Górkach Wielkich i stały się podstawą muzeum jej imienia.

Wędrując po całym niemalże terenie Śląska Cieszyńskiego, J. Broda 
odnajdywał na strychach i w różnych zakamarkach zapomniane druki i ręko
pisy, stanowiące dla właścicieli zazwyczaj jedynie pamiątkę po przodkach. 
Dzięki jednak takim ludziom, jak J. Broda, których Zygmunt Wójcik nazwał 
„bożymi pomyleńcami”18, wiele cennych woluminów ujrzało światło dziennie, 
przyczyniając się do nowego spojrzenia na regionalną literaturę i kulturę. Tak 
na przykład w 1957 r. J. Broda i W. Chojnacki odszukali u prawnuka 
J. Gajdzicy z Cisownicy druk Rozszerzona i poprawiona droga do nieba 
Johanna Cyriaka Hoefera w przekładzie ks. Samuela Sebalda Zasadiusa, ojca 
cieszyńskiego pastora S.L. Zasadiusa. Książka zaopatrzona była w ekslibris 
chłopskiego bibliofila, inicjały J.G. oraz datę 1817, miała wykonaną przez 
Gajdzicę oprawę z desek, obciągniętych w skórę. W tym samym zbiorze 
J. Broda odkrył też Modlitwy i rozmyślania nabożne ks. J. Kłapsi (Wrocław 
1794) z drugim ekslibrisem J. Gajdzicy. Trzy inne znaki własnościowe należące 
do cisownickiego bibliofila znalazł wcześniej, w 1931 r., Jan Wantuła19. 
Zasługą J. Brody było również odnalezienie niektórych pierwodruków książek 
M. Lutra, J. Muthmana i S.L. Zasadiusa. Skoczowski badacz dotarł także do 
wielu postylli, psałterza gdańskiego i modlitewnika polskiego z 1706 r.20, 
a także innych druków religijnych. Z zakamarków wydobył rękopis z 1870 r., 
zawierający wiersze śląskiego pisarza J. Kubisza. W posiadaniu bibliofila było 
również wiele śpiewników kościelnych z XVIII w., na ogół pisanych ręcznie, 

17 [J. Broda] J. Górecki: Ostatnie spotkanie. „Kalendarz Beskidzki" 1971, s. 196.
18 Z. Wójcik: Przesiewanie czasu..., s. 5.
19 J. Broda: Z fali na falę..., s. 137, 179.
20 J. Tacina: Pasjonat..., s. 157.
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bo drukowane należały wówczas do rzadkości. Z drukowanego oryginału często 
sporządzano kopie, tak aby były dostępne dla każdego domownika21.

Rozwój bibliograficznych zamiłowań J. Brody wiąże się z początkiem 
współpracy z W. Chojnackim, dla którego Ślązak poszukiwał ewangelickich 
wydawnictw - ich znaczną część W. Chojnacki zamieścił później w Bibliografii 
polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych 1530-1939 
(Warszawa 1966) - i polskich kalendarzy22. Skoczowski badacz także sporzą
dził wiele wykazów bibliograficznych, z których niektóre opublikowano23.

Interesując się działalnością cieszyńskich pastorów, J. Broda podjął się 
przygotowania pod kierunkiem Jana Zaremby rozprawy doktorskiej Udział 
pastorów w życiu kulturalno-naukowym Śląska Cieszyńskiego w latach 1835- 
1865. W obszernej dysertacji autor nakreślił życie i działalność księży: 
Jerzego Heczki, Karola Koczego i Wilhelma Raschkego. O jego nieobronionej 
pracy doktorskiej i sposobie przedstawiania problemów tak wypowiedział się 
W. Chojnacki: „Dzieło to daje m.in. nowe, często odkrywcze spojrzenie na 
dzieje polskiego piśmiennictwa ewangelickiego w ubiegłym wieku na Śląsku 
Cieszyńskim. Opracowanie sylwetek twórców tego piśmiennictwa - pastorów 
z okresu Wiosny Ludów, jest na wskroś oryginalne, okraszone fragmentami 
ich kazań bądź przemówień publikowanych w ówczesnej prasie”24.

Wiele czasu J. Broda poświęcił na uporządkowanie Biblioteki im. Tscham- 
mera w Cieszynie, jednocześnie przygotowując katalogi jej zbiorów czeskich, 
polskich i niemieckich25. Zastosowana jednak zasada porządkowania książek 
- z podziałem na części według kryterium językowego - nie była właściwym 
sposobem opracowania zbiorów. Umieszczenie obok siebie druków wydanych 
w różnych wiekach i brak poprawnie sporządzonych katalogów oraz błędne 
określenie sygnatur sprawiły, że dotarcie do niektórych dzieł jest bardzo

21 Z. Wójcik: Przesiewanie czasu..., s. 26.
22 W. Chojnacki, W. Chojnacki: Bibliografia kalendarzy wydanych w Języku polskim 

poza granicami Polski od roku 1716 (Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński). Wrocław 
1986. O różnych aspektach współpracy J. Brody i W. Chojnackiego zob.: D. Sieradzka, 
H.Langer: Z dziejów książki śląskiej - listy Władysława Chojnackiego do Jana Brody. W: Śląskie 
Miscellanea [w druku].

23 W maszynopisie znajdują się m.in.: Bibliografia prac profesora Karola Hławiczki, 
a w formie liszek Bibliografia zawartości wybranych czasopism wychodzących na Śląsku Cieszyń
skim. Drukiem ukazała się np.: J. Broda: Bibliografia pism dr. L. Brożka. „Biuletyn Ludoznaw
czy” 1978, s. 94-118. Wykaz spisów bibliograficznych J. Brody zob.: J. Golec: Jan Broda, 
miłośnik...

24 W. Chojnacki: O Janie Brodzie..., s. 6.
25 Są to: Katalog alfabetyczny Biblioteki Tschammera w Cieszynie. Górki Wielkie 1972 

(masz.); Polonika Biblioteki Tschammera w Cieszynie. Górki Wielkie 1973 (masz.); Dzieła 
obcojęzyczne w Bibliotece Tschammera. Górki Wielkie 1973 (masz.); Germanika w Bibliotece 
Tschammera. Górki Wielkie 1974 (masz.); Rękopisy w Bibliotece Tschammera. Górki Wielkie 
1974 (masz.). Maszynopisy znajdują się zarówno u J. Brody, jak i w Bibliotece im. Tschammera 
w Cieszynie.
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trudne. W opisach bibliograficznych pominięto część elementów (np. nazwy 
drukarń w starych drukach), co znacznie obniża wartość informacyjną 
sporządzonych spisów. Należy jednak podkreślić, że przed opracowaniem 
zbiorów przez J. Brodę kolekcja zgromadzona w Bibliotece im. Tschammera 
nie była wykorzystywana, natomiast katalogi Brody - mimo wad - służą 
zainteresowanym zbiorami.

Kartotekę z materiałem dokumentującym słownictwo gwary cieszyńskiej 
J. Broda wykorzystywał, uczestnicząc do 1990 r. w pracach zespołu redakcyj
nego, przygotowującego wydanie Słownika gwary Śląska Cieszyńskiego16.

Spory jest dorobek piśmienniczy skoczowskiego badacza - na szczególną 
uwagę zasługują opracowania bibliotek chłopskich i historii ewangelicyzmu na 
Śląsku Cieszyńskim, będące często jedynym źródłem informacji na ten 
temat26 27, oraz kartoteka z podstawowymi informacjami biograficznymi o 3500 
nauczycielach, pracujących na całym Śląsku Cieszyńskim do 1939 r. Jan Broda 
interesował się także regionalnymi pisarzami i przedstawiał ich życie i twór
czość, jak również opiniował ich utwory. W jednej z pierwszych recenzji, 
poświęconej książce Śląsk G. Morcinka28, J. Broda krytycznie odniósł się do 
szaty graficznej publikaqi i jej treści. Omówił również Listy spod morwy („Głos 
Ludu” 1946, nr 34), Górny Śląsk („Ziemia” 1951, nr 12), Wyrąbany chodnik 
(„Szyndzioły” 1948, nr 15) i inne publikaqe, głównie o tematyce regionalnej.

W dyskusjach29 nad czytaniem książek i propagowaniem dobrej literatury 
wśród czytelników J. Broda podkreślał znaczenie dobrze przygotowanej oferty 
księgarskiej, szczególnie dla młodzieży. Wykorzystywanie w opracowywaniu 
zagadnień - zwrócił uwagę m.in. na funkcjonowanie chłopskich zbiorów, 
rekonstruując fragmenty kolekcji J. Gajdzicy i P. Wacławika30 oraz ogłosił 
przyczynki do dziejów Biblioteki im. Tschammera i szkolnych księgozbiorów 
w Wiśle i Cieszynie31 - źródłowych materiałów w formie kronik, zapiśników 

26 Słownik gwarowy..., s. 6.
27 W recenzji książki J. Brody Dzieje parafii diecezji cieszyńskiej (Warszawa 1978), pióra 

W. Chojnackiego, czytamy m.in., że Jest to pierwsza w języku polskim monografia diecezji 
ewangelickiej, którą opracował najlepszy znawca dziejów Kościoła ewangelickiego na Śląsku 
Cieszyńskim”. W. Chojnacki: Monografia cieszyńskiego ewangelicyzmu. „Pielgrzym Polski” 
1979, nr 11/12, s. 187.

28 J. Broda: Morcinkowa rzecz. „Nowiny Śląskie” 1933, nr 21, s. 2-3.
29 Zob. m.in.: J. Broda: Książka - żywicielka ducha. „Kalendarz Ewangelicki na Rok 

Przestępny 1948”, s. 105-110; Tenże: O książce i rzeczach pokrewnych. „Głos Młodzieży 
Ewangelickiej” 1936, nr 6, s. 122-126.

30 Tenże: U frontowych drzwi kultury na Śląsku Cieszyńskim. „Pielgrzym Polski” 1959, 
nr 10, s. 106-108; T enże: U otwartych drzwi kultury na Śląsku Cieszyńskim. „Pielgrzym Polski” 
1959, nr 11, s. 119-123; nr 12, s. 135-139.

31 Np.: Tenże: Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki 
Śląskiej” 1969, nr 1/4, s. 83-88; Tenże: O księgozbiorze wiilańskim sprzed wieku. „Biuletyn 
Informacyjny Biblioteki Śląskiej” 1970, nr 1/4, s. 130-133.
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i innych dokumentów oraz fragmentów księgozbiorów podnosi znaczenie 
syntez J. Brody jako publikacji ułatwiających kontynuowanie badań nauko
wych. Cenne jest także publikowanie przez Jana Brodę informacji źródłowych 
w opracowaniach na temat cieszyńskiego folkloru.

Osiągnięcia J. Brody trafnie podsumował Stanisław Gajda, pisząc, że 
„każdy człowiek przedstawia w swoich pracach siebie samego, swoją osobo
wość. Dzieło życia Jana Brody wyrasta z jego powołania, pasji poznawczej, 
swoistego »wariactwa«, manii zbierania ginącej pieśni, listów, manuskryptów, 
pamiętników, ksiąg [...]. Najważniejsze u Brody, zbieracza, miłośnika regionu, 
uczonego-amatora, jest przekonanie, że wybrał właściwą drogę, wiara, że to, 
co czyni, ma sens i może być jedną z możliwości życia”32.

Charakterystyka zbiorów

Księgozbiór J. Brody nie stanowi obecnie zwartego zespołu. Z dawnej 
kolekgi pozostały nieliczne druki, mające dla badacza przede wszystkim 
wartość emocjonalną. O zbiorze J. Brody trafnie wypowiedział się Władysław 
Oszelda, pisząc, że „górecka - dziś już niestety podzielona po przeprowadzeniu 
się Brodów do Skoczowa - biblioteka pozostaje cząstką Brody, jego osobowo
ści, stanowiąc nadal warsztat pracy człowie[ka], który nie umie się zestarzeć. 
Stanowi ona ważną placówkę kulturalną i oświatową, a zarazem - jak twierdzą 
znawcy z tytułami naukowymi - »bezcenną wartość dla kultury polskiej«. 
Tu wśród rzadkich okazów śląskiego piśmiennictwa, dawnych manuskryptów, 
uczonych postylli i innych druków ewangelickich króluje człowiek zwielokrot
niony, wtopiony całym jestestwem w te treści, które tworzą niepowtarzalną 
urodę kulturową cieszyńskiego i beskidzkiego krajobrazu”33 34.

O inspirującej roli kolekcji J. Brody pisał W. Chojnacki w jednym z listów: 
„Nie bocz się na mnie, że znowu spenetrowałem Twoją bibliotekę, oczywiście 
pod kątem widzenia bibliograficznym, bo jak w roku ubiegłym zbiory Twoich 
kalendarzy nakłoniły mnie do rozpoczęcia pracy nad bibliografią kalendarzy 
polskich wydanych za granicą, tak obecnie Twoje »feitzingerówki« skłoniły 
mnie do zapoczątkowania bibliografii druków straganowych. [...] przecież 
ktoś winien to zrobić”3*.

32 S. Gajda: W osiemdziesiąte urodziny Jana Brody. „Kwartalnik Opolski” 1991, z. 1-2, 
s. 103-104.

33 W. Oszelda: Jan Broda odkryty na nowo. „Kalendarz Beskidzki” 1984, s. 72.
34 List W. Chojnackiego do J. Brody z 2 sierpnia 1976 r. Korespondencja W. Chojnackiego 

do J. Brody w posiadaniu Danuty Sieradzkiej. Część listów opublikowano w: D. Sieradzka, 
H. Langer: Z dziejów książki śląskiej... O zainteresowaniach J. Brody zob. też: H. Langer:
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Jan Broda rozpoczął zbieranie książek od ofiarowanych przez babcię 
w 1916 r. kalendarzy i drukowanych nakładem E. Feitzingera krótkich 
powieści, wśród których znajdowała się książka Bogumiła Hoffa Imko zwany 
Wisełka (Cieszyn 1894). Pięcioletni wówczas chłopak na pewno nie zdawał 
sobie sprawy, do jakich rozmiarów wzrośnie ta niewielka kolekga i jaką rolę 
odegra książka w jego życiu. Cenne były także dwa oprawne w skórę 
woluminy: J.W. Goethego Faust (Warszawa 1880) i zbiór poezji francuskiej* 34 35, 
które podarował mu ojczym Jan Ofiok z Bażanowic. Wprawdzie J. Broda już 
jako uczeń II klasy cieszyńskiej szkoły ludowej zaczął kupować wydawnictwa 
E. Feitzingera, publikowane w serii Biblioteczka Tanich Książeczek dla Ludu 
i Młodzieży, a także publikacje z drukami Karola Miarki (młodszego) 
w Mikołowie, ale nowy etap w tworzeniu biblioteczki domowej nastąpił 
dopiero wraz z rozpoczęciem nauki w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie 
Bobrku. W tym czasie jego księgozbiór znacznie się powiększył dzięki 
prenumeracie książek z serii Biblioteka Domu Polskiego oraz cotygodniowym 
zakupom pozycji z serii Biblioteka Historyczno-Geograficzna, drukowanych 
w Zakładach Drukarskich i Wydawniczych Karola Prochaski.

Druki J. Broda nabywał za drobne kwoty uzyskiwane za noworoczne 
życzenia lub za świadczenie sąsiadom zwykłych usług, a i matka, zadowolona 
z upodobań syna, także darowała mu niskie sumy na pomnażanie zbiorów36. 
Biblioteczka szybko rosła, dochodząc do 50 woluminów w 1925 r., co dla 
niezamożnej rodziny stanowiło powód do dumy. Wtedy też J. Broda rozpoczął 
wypożyczanie książek innym mieszkańcom Krasnej37, kolegom i oczywiście 
matce. O społecznej potrzebie funkcjonowania biblioteczki świadczyła liczba 
czytelników, która wahała się wówczas od 25 do 40 osób. Udostępnianie 
pozycji odbywało się za niewielką opłatą, przeznaczaną na kolejne nabytki. 
Czasem zamiast pieniędzy otrzymywał inną książkę38. Wypożyczalnię tę 
J. Broda prowadził do 1929 r., czyli do czasu wyjazdu do Ostrzeszowa. 
W trosce o trwałość posiadanych egzemplarzy oddawał je do oprawy wujkowi, 
Janowi Macurze, introligatorowi zatrudnionemu w firmie K. Prochaski.

Tam, gdzie książki dodają do wiana. O kulturze książki polskiej na Śląsku Cieszyńskim w iwietle 
biografii i zainteresowań Jana Brody oraz jego biblioteki domowej (masz, w posiadaniu 
H. Langer).

3 3 Była to najprawdopodobniej Antologia poezji francuskiej XIX w. Układ S.Duchińska. 
Warszawa 1898. Księga inwentarzowa [księgozbioru Jana Brody]. [Górki Wielkie] 1954-1956.

34 Po latach, we wspomnieniach pod datą 27 sierpnia 1969 r. J. Broda napisał o swojej
matce: „była mi zawsze sprzymierzeńcem, gdy chodziło o nabywanie książek w młodości 
i poszanowanie ich. Dzięki niej też zdobyłem wykształcenie”. J. Broda: Z fali na falę...,
s. 146. Ojciec J. Brody - Jerzy (1885-1926) - pracował przy regulacji Wisły, a później w hude 
w Trzyńcu.

37 Tamże, s. 51-52.
311 W 1926 r. J. Broda miał już ponad 300 książek. J. Bród a: Śmierć bibliotek? „Kalendarz 

Cieszyński” 1997, s. 116; J. Tacina: 60-lecie Jana Brody. „Zwrot” 1971, nr 2, s. 18.
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Nie zachował się wprawdzie inwentarz druków z pierwszego okresu ich 
gromadzenia, ale w posiadaniu J. Brody nadal jest Księga kasy i wypożyczeń39
- rejestrowano w niej nazwiska czytelników i tytuły tomów wypożyczonych 
w latach 1925-1929 - która posłużyła bibliofilowi do opracowania niepełnego 
wykazu książek, zawierającego 333 tytuły woluminów i nazwiska ich autorów*0. 
Wiadomo więc, że do 1929 r. J. Broda, poza kilkoma czeskimi tomami, miał 
dzieła w języku polskim. Oferta czytelnicza J. Brody kierowana była do wiej
skiego czytelnika - takim odbiorcą był wówczas także właściciel biblioteczki
- szukającego w literaturze głównie budujących treści, a także rozrywki, stąd 
też znajdowały się w zbiorach wspomniane wcześniej tomy wydawane nakładem 
E. Feitzingera, m.in. A. Boruckiego Aleksander książę bułgarski, bohater 
i obrońca wolności (Cieszyn 1888) i Czarownica z Szegedynu (Cieszyn 1894). 
Wart podkreślenia jest jednak fakt, iż J. Broda nabywał także dokumentacyjne 
opracowania śląskich badaczy - J.S. Bystronia Artyzm pieśni ludowej (Poznań 
1921) i A. Cinciały Pieśni ludu śląskiego z okolic Cieszyna (Kraków 1885)
- rejestrujące kulturę ludową utrwaloną w postaci pieśni i przysłów. Regional
ne zainteresowania J. Brody przyczyniły się do gromadzenia również utworów 
śląskich pisarzy, jak Śpiewy starego Jakuba J. Kubisza (Cieszyn 1859), Serce za 
tamą G. Morcinka (Poznań 1929) czy pierwsze powieści W. Krząszcza - m.in. 
Szkoła na pustkowiu (Cieszyn 1920) i Janka (Cieszyn 1921) - które, według 
J. Brody, „były [...] niejako pomostem między literaturą straganową wydaw
nictw Feitzingera a literaturą beletrystyczną ogólnokrajową. Dla ludu [...] były 
chwytliwe nie tylko ze względu na powszechnie używaną w nich gwarę 
cieszyńską, ale przede wszystkim na rodzimy chłopski humor. Było [!] to 
książki o wsi dla wsi, służąc dla rozweselenia w chwilach przygnębienia”*1. 
Książki J.U. Niemcewicza, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego i J.I. Kraszew
skiego, a z literatury współczesnej dzieła S. Żeromskiego i S. Witkiewicza 
uzupełniały omówienia historii literatury, m.in. H. Życzyńskiego Z estetyki 
Mickiewicza: technika obrazowania poetyckiego, klasyfikacja estetyczna, teoria 
romantyzmu (Cieszyn 1923), przydatne także w wywiązywaniu się ze szkolnych 
obowiązków. Nie zabrakło historycznych opracowań, m.in. J. Londzina 
Polskość Śląska Cieszyńskiego (Cieszyn 1924), K. Michejdy Dzieje Kościoła 
ewangelickiego na Śląsku (Cieszyn 1909) i F. Popiołka Dzieje Cieszyna (Cieszyn 
1916). Dzięki naukowym i popularyzatorskim pracom Aleksandra Boruc
kiego, Benedykta Dybowskiego, Jana Pindóra i Alojzego Milaty czytelnicy 
wzbogacali swoją wiedzę m.in. o Tatrach, Karpatach i Syberii.

39 Księga kasy i wypożyczeń [biblioteki Jana Brody]. [Krasna 1925-1929] (rękopis w posiada
niu J. Brody).

40 Brak pełnych informacji bibliograficznych o miejscu i roku wydania tych pozycji znacznie 
obniża wartość wykazu, dlatego miejsce i rok wydania poszczególnych książek uzgodniono 
z zapisami w księgach inwentarzowych J. Brody.

41 J. Broda: Z fali na falę..., s. 203.



Charakterystyka zbiorów 131

Podjęcie pracy zawodowej pomogło J. Brodzie znacznie wzbogacić księgo
zbiór, przekraczający w 1939 r. 2000 woluminów*2. W czasie II wojny 
światowej J. Broda uchronił liczne pozycje od zagłady. W obawie przed 
prześladowaniami ludzie przekazywali mu polskie książki, stare druki i rocz
niki czasopism*3, on zaś udostępniał Polakom swoje zbiory, dlatego też wiele 
woluminów zaginęło lub uległo zaczytaniu. Inne zaś - m.in. listy od L. Brożka, 
Pawła Hulki-Laskowskiego i J. Wantuły - przepadły lub zniszczyły się w czasie 
przeprowadzek**. Kolekcja J. Brody wielokrotnie ucierpiała - jak wcześniej 
wspomniano - też po zakończeniu wojny, kiedy na przykład część czeskich 
i polskich książek, które zabrała czeska poliqa w maju 1946 r., badacz 
odzyskał po trzech tygodniach nieustannych starań*5. Liczba woluminów 
w księgozbiorze zwiększyła się bardzo dopiero po przeniesieniu się J. Brody do 
Górek Wielkich i nawiązaniu współpracy z W. Chojnackim we wspólnych 
poszukiwaniach cieszyńskich druków. Księgozbiór J. Brody uległ ponownemu 
uszczupleniu na początku lat siedemdziesiątych, kiedy J. Broda, nie godząc się 
na podpisanie współodpowiedzialności za majątek szkoły, został zmuszony 
do przeniesienia zbiorów ze strychu do piwnicy*6. Nieodpowiednie warunki 
przechowywania, brak właściwego zabezpieczenia przed kradzieżą szybko 
przyczyniły się do zniszczenia i zatracenia wielu woluminów. Kolejny problem 
pojawił się wraz z przeprowadzką J. Brody do Skoczowa w 1981 r. Zbyt małe 
mieszkanie w bloku nie mogło pomieścić wszystkich książek, dlatego część 
kolekcji J. Broda ulokował u Ewy Fonfary ze Skoczowa, a inny zespół druków 
- głównie lektur szkolnych - w postaci depozytu przekazał Szkole Pod
stawowej nr 8 w Skoczowie.

Korzystanie ze stworzonej bazy źródłowej (w 1983 r. J. Broda miał 
5917 woluminów) ułatwiał sporządzony aparat naukowy w formie ksiąg 
inwentarzowych, rejestrujących nabytki do biblioteki. Omówioną wcześniej 
Księgę kasy i wypożyczeń uznać należy za pierwszy spis książek. Po II wojnie 
światowej J. Broda założył dla swoich zbiorów trzy księgi inwentarzowe*7. 
W dokumencie zapoczątkowanym w 1954 r.*B, obejmującym 1700 pozyq’i, 
kolekqoner wpisał wcześniej zgromadzone dzieła i nowości z lat 1954-1956. 
Tytuły poszczególnych pozycji i nazwiska ich autorów uzupełnił informa
cjami o miejscu i roku wydania druków, nazwie wydawnictwa, liczbie to
mów, a następnie o wartości książek i sposobach ich nabycia, czasem o nazwi-

42 Tenże: Śmierć bibliotek?..., s. 116.
43 P. Przecławski: Zapiśniki Jana Brody. „Dziennik Zachodni” 1988, nr 17, s. 3.
44 J. Broda: Z fali na falę..., s. 110.
45 Tamże, s. 125.
46 Tamże, s. 150-151.
47 Dokumenty w posiadaniu J. Brody.
49 Księga inwentarzowa [księgozbioru Jana Brody], [Górki Wielkie] 1954—1956 (w posia

daniu J. Brody).
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skach darczyńców. Kontynuacją omówionego spisu była Księga inwentarzowa 
z lat 1956-195849, rejestrująca dalszy przyrost poloników (numery 1701-2131) 
oraz razem liczbowane germanika (1-92, 101-136) i bohemika (201-258, 
261-265). W inwentarzu z 1962 r.so uporządkował J. Broda wydawnictwa naj
pierw według kryterium alfabetycznego, a dla dalszej części wykazu przyjął po
dział rzeczowy. Inny spis51 z tego samego roku objął silesiana (numery 1-416, 
501-503), książki o treści religijnej i teologicznej (421-489), następnie opraco
wania historii, literatury i kultury oraz powieści (601-737) i roczniki czasopism 
(1001-1215 z wolnymi miejscami na wpis nabytków). W inwentarzach z 1962 r. 
wpisał zgromadzone już pozycje (choć nie wszystkie) i nowości.

Pierwszego podziału wszystkich zgromadzonych książek według kryterium 
rzeczowego J. Broda dokonał w 1979 r., grupując druki (6883 woluminy) 
w 45 działach52. Po przeprowadzce do Skoczowa kolekgoner w 1983 r. po raz 
kolejny podzielił zbiory, wyodrębniając 42 zespoły książek53. Inne wykazy54 
objęły tomy wyselekcjonowane, przeznaczone do sprzedaży lub dla wnuków. 
Na potrzeby niniejszego opracowania - zgodnie z zaleceniem J. Brody 
- przyjęto stan księgozbioru z 1983 r.55

Zasadniczą część kolekcji J. Brody stanowiły silesiana (967 woluminów, 
czyli 16,4%) - systematycznie i świadomie badacz rozpoczął gromadzić 
publikacje do tego działu po ukończeniu nauki w Seminarium Nauczycielskim 
w Ostrzeszowie56 - obejmujące książki regionalnych autorów i pozyge 
o tematyce śląskiej, ułożone w porządku alfabetycznym, co znacznie przy
spieszało ich wyszukiwanie57. Wśród utworów literackich znajdowały się liczne 
powieści G. Morcinka, m.in. Zabłąkane ptaki (Warszawa 1952), Z mojej ziemi 
(Katowice 1955) i Gwiazdy w studni (Warszawa 1956), Z. Kossak58, jak 
również dzieła autorów zaolziańskich, m.in. H. łasiczka Rozmowy z ciszą 
(Czeski Cieszyn 1948) i J. Ondrusza Godki śląskie (Czeski Cieszyn 1956). 
Dział silesianów obejmował także historyczne opracowania, m.in. K. Popiołka * 34 * * 37 38 * * 

49 Księga inwentarzowa. [Górki Wielkie] 1956-1958 (w posiadaniu J. Brody).
30 Księga inwentarzowa. [Górki Wielkie] 1962 (układ alfabetyczny i rzeczowy, w posiadaniu 

J. Brody).
51 Tamże.
32 Tenże: Mój księgozbiór. Górki Wielkie 1979 (masz, w posiadaniu J. Brody).
12 Aneks 1: Księgozbiór Jana Brody.
34 [Katalog książek Jana Brody]. Skoczów 1986 (masz, w posiadaniu J. Brody); Ostatni 

katalog. Skoczów 1992 (masz, w posiadaniu J. Brody). Informacje o księgozbiorze zob. też: 
J. Broda: Z fali na falę...

33 Tenże: Z fali na falę..., s. 158-159. Przynależność książek do poszczególnych działów 
ustalono na podstawie: [Katalog książek Jana Brody]...

st Tenże: Z fali na falę..., s. 200.
37 Tamże, s. 160.
38 Kulturowe zainteresowania J. Brody pisarka trafnie skonstatowała, wpisując dedykację

o treści: „Bibliofilowi, miłośnikowi przeszłości i kultury śląskiej Janowi Brodzie z przyjaźnią
i uznaniem Autorka”. Z. Kossak: Dziedzictwo. T. 2. Warszawa 1964.
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Śląsk i Polska w okresie wojen husyckich (Katowice 1937), syntezy dziejów 
kościoła na Śląsku, np. O. Michejdy Zbór ewangelickiego wyznania w Trzyńcu 
(Cieszyn 1899), oraz szkice poświęcone książce i cieszyńskim bibliofilom, m.in. 
J. Wantuły Książki i ludzie (Kraków 1956). Zespół literacki - stanowiły go 
książki zgrupowane w działach: Literatura piękna (poezja i proza) i Biblioteka 
Narodowa, obejmujące 685 woluminów (11,7%) - reprezentował utwory 
pisarzy o ideowo zróżnicowanych poglądach społeczno-politycznych. Świad
czyło to o tym, że J. Broda chciał zapoznać się z odmiennymi opiniami i wyro
bić sobie własne poglądy. Z dzieł A. Struga, literata związanego z ruchem ro
botniczym, znajdowała się w zbiorach J. Brody powieść o tematyce rewolucyj
nej Ludzie podziemni (Warszawa 1957), a z twórczości pisarzy katolickich 
były w kolekcji np. Listy Nikodema J. Dobraczyńskiego (Warszawa 1971) 
i Wawrzyny i cyprysy J. Zawieyskiego (Warszawa 1966). Uwzględniono 
również społeczno-obyczajowe powieści M. Rodziewiczówny, m.in. Straszny 
dziadunio (Warszawa 1958) i Wrzos (Warszawa 1957), oraz pozyqe W. Orkana 
o tematyce współczesnej, m.in. powieść Drzewiej (Kraków 1937), w której 
autor pisał o życiu podkarpackich chłopów. Jan Broda, dostrzegając koniecz
ność stworzenia właściwego warsztatu pracy nauczyciela, zgromadził również 
prawie wszystkie lektury szkolne, w tym liczne powieści J.I. Kraszewskiego, 
np. Starą baśń (Warszawa 1945), E. Orzeszkowej, np. Dziurdziowie (Warszawa 
1948), a także H. Sienkiewicza, np. W pustyni i w puszczy (Warszawa 1949), 
i S. Żeromskiego, m.in. Ludzie bezdomni ONaiszawa. 1947).

Wyodrębnione działy historyczne - Historia powszechna i Polski (169 
tomów), Biblioteczka historyczna PZWS (99 tomów) i Wypisy historyczne (55 
tomów) - stanowiły razem 5,5% całego zbioru J. Brody. Nieznana liczba 
opracowań o Śląsku, umieszczonych w dziale Silesiaka, mogłaby dodatkowo 
zwiększyć ten zespół, gromadzący m.in. ogólne syntezy, np. J. Wolskiego 
Starożytność (Warszawa 1965), rozprawy szczegółowo podejmujące tematykę 
historyczną, np. K. Wróblewskiego O powstaniu listopadowym (Kraków 1907), 
opracowania historii kultury, np. W. Smoleńskiego Dzieje narodu polskiego 
(Warszawa 1919).

Od połowy lat sześćdziesiątych J. Broda zainteresował się pamiętnikami 
(124 tomy). Badacz, poszukując wówczas listów G. Morcinka, odnalazł 
rękopiśmienny notatnik wiślańskiego nauczyciela Andrzeja Teofila Cienciały 
(1892-1952), który opisał swój pobyt w niewoli rosyjskiej w czasie I wojny 
światowej. Pod wpływem tej lektury J. Broda nakłonił innych Ślązaków do 
spisywania własnych wspomnień59, a z czasem on również to uczynił, 
rejestrując przeżycia w zbiorze Z fali na falę. Wspomnienia z siedmiu dziesięcio
leci (Skoczów 1983).

” Spisano m.in.: Skoczowianie w czasie II wojny światowej. Górki Wielkie 1978 (mas? 
w posiadaniu J. Brody). J. Broda: Z fali na falę..., s. 176-178.
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Wśród zgromadzonych wspomnień znajdowały się pochodzące z XVIII 
i XIX w. rękopiśmienne zapiśniki chłopskie, które J. Broda uznał za jedne 
z jego cenniejszych odkryć i tomów w zbiorze, mieszczącym m.in. pamiętniki 
Pawła Wacławika, Pawła Szurmana z Dolnej Lesznej (1849) oraz Jerzego 
i Pawła Górnioków (1858). Rękopisy te zdobył w efekcie niezwykle żmudnych 
penetracji cieszyńskich wsi. Morawski modlitewnik Jana i Jerzego Sarganków 
(1702-1743)60 zawierał wierszowane modlitwy, teksty medytacji i katechizm 
M. Lutra. Cennym materiałem do badań nad dziejami protestantyzmu na 
Śląsku Cieszyńskim były również morawskie protokoły i sprawozdania z lat 
1712-1724 Jakuba Gallacza (1665-1725), rolnika i działacza społeczno-religij- 
nego, który relacjonował wydarzenia związane z wyjazdami mającymi na celu 
uzyskanie materialnej pomocy w budowie ewangelickiego Kościoła Jezusowe
go w Cieszynie. Społecznik ten uskarżał się również na jego niesprawiedliwe 
aresztowanie61. Sporządzony przez Jana Śniegonia (1819-1880), kierownika 
szkoły w Wiśle i założyciela szkolnego księgozbioru, Katalog biblioteki 
wiślańskiej z 1871 r. posłużył J. Brodzie jako źródło do opracowania historii 
i struktury szkolnej kolekqi62. Z rękopiśmiennych prac J. Wantuły w posiada
niu J. Brody były Zapiski i przysłowia (Ustroń, ok. 1929) oraz Toponomastyka 
Ustronia, wyrażenia gwarowe (Ustroń, przed 1953). Rękopiśmienne kazania 
cieszyńskich pastorów, m.in. Jerzego Heczki, Karola Kulisza i Andrzeja Źlika 
(1802-1865), J. Broda zebrał w czasie poszukiwań materiałów do pracy 
doktorskiej o dziejach ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim. Dokumentujące 
śląski folklor rękopisy lub odpisy tych dokumentów pochodziły z okresu po 
II wojnie światowej i były to m.in. Luźne notatki z życia górali istebniańskich 
(Górki Wielkie, ok. 1970)63. W zbiorze umieszczono także anonimowe 
śpiewniki z przełomu XIX i XX w., m.in. Zbiór pieśni ludowych z Dolnej 
Lesznej (1877), J. Kiszy Zbiór pieśni ludowych z Cierlicka (1892) i J. Sto- 
nawskiego Pieśni z nutami (ok. 1900)6*.

W dziale Życiorysy (200 tomów) J. Broda umieścił opracowania biografii 
literatów, np. F. Sawickiej Aleksander Fredro (Wrocław 1976), filozofów, np. 
M. Jaworskiego Tadeusz Kotarbiński (Warszawa 1972), polityków, np. J. Ko
walczyka Bolesław Bierut (Warszawa 1952) i innych osób. Kolekcjoner 
zgromadził również biografie Ślązaków, m.in. Jana Kupca W. Nawrockiego

40 Jerzy Sarganek był pastorem, a w latach 1728-1730 nauczycielem w gimnazjum ewangelic
kim w Cieszynie. Oskarżony o pietyzm, musiał opuścić granice monarchii austriackiej. J. G o 1 e c, 
S. Bojda: Słownik biograficzny..., T. 3. Cieszyn 1998, s. 217.

41 Tamże, T. 1..., s. 105-106.
42 J. Broda: O księgozbiorze..., s. 130-133.
43 Tenże: Mój przyjaciel..., s. 10-11.
44 Inne śpiewniki to: F. Dyrna: Wiersze i piosenki własne. [B. m.] 1951; P. Sojka: Zbiór 

pieśni {towarzyskich, wojskowych, patriotycznych]. [B. m.J 1904-1907; K. Szczurek: Muzyka 
taneczna ludowa. Kostkowice 1914-1924; J. Broda: Mój przyjaciel..., s. 11.
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(Katowice 1963) i Józefa Lompę W. Dobrzyckiego (Warszawa 1970). Koniecz
ność ciągłego kształcenia zadecydowała o wyodrębnieniu działu Pedagogika 
(126 tomów), obejmującego dzieła przedstawiające tę naukę w ujęciu historycz
nym, np. J. Pietera Historia psychologii w zarysie (Katowice 1959), i pozycje 
przede wszystkim metodyczne, służące pomocą w pracy pedagogiczno-dydak- 
tycznej, np. J. Pietera Nowe sposoby egzaminowania (Kraków 1948). Ich 
posiadanie świadczyło o właściwym pojmowaniu zadań i roli nauczyciela. 
Z kolei zróżnicowany chronologicznie dział podręczników szkolnych (88 
woluminów) zawierał zarówno pierwsze polskie książki używane w szkołach na 
Śląsku Cieszyńskim, np. Elementarz do używania w szkołach miejskich cesarst
wa austriackiego (Wiedeń 1848), jak i współczesne podręczniki, które J. Broda 
wykorzystywał w pracy pedagogicznej.

Sprawnemu wyszukiwaniu druków służyło zgrupowanie książek w dziale 
Filologia (227 woluminów, 4,6% całości zbiorów), zawierającym książki 
z zakresu językoznawstwa i bibliologii, opracowania dziejów kultury oraz 
literatury. Wiele z tomów stanowiło pomnikowe dzieła polskiej literatury 
i kultury, szczególnie syntezy J. Kleinera, np. Zarys dziejów literatury polskiej 
(Wrocław 1958) i J. Krzyżanowskiego, np. Dzieje literatury polskiej (Warszawa 
1969). W dziale tym znajdowały się też najróżniejsze rozprawy, począwszy od 
literatury polskiej, np. Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego T. Ule- 
wicza (Kraków 1970), przez syntezy piśmiennictwa czeskiego, np. Literatura 
czeska i słowacka w Polsce Z. Hierowskiego (Katowice 1966), skończywszy na 
opracowaniach językoznawczych, np. Rozmowy o języku W. Doroszewskiego 
(T. 1-3. Warszawa 1948-1952). W zespole bibliologicznym znajdowały się 
wydawnictwa ciągłe, m.in. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej” (Kato
wice) i „Studia o Książce” (Wrocław), a także syntezy dziejów drukarstwa, np. 
K. Maleczyńskiej 500-lecie słowa drukowanego na Śląsku (Wrocław 1978), 
opracowania historii książki, np. J. Grycza Z dziejów i techniki książki 
(Wrocław 1951), i biblioteki, np. J.A. Kosińskiego Biblioteka fundacyjna Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego (Kraków 1971), i in. Oprócz wydawnictw z his
torii bibliotekarstwa, np. Z. Gacy-Dąbrowskiej Bibliotekarstwo II Rzeczypos
politej (Wrocław 1983), J. Broda miał nieliczne podręczniki zasad opracowy
wania zbiorów, np. Z. Brasse Alfabetyczne opracowywanie zbiorów bibliotecz
nych (Poznań 1972). Do publikacji bibliofilskich kolekcjoner włączył takie 
pozycje, jak D. Musioł i M. Skalickiej W kręgu bibliofilów śląskich 1968-1988 
(Katowice 1988) i J. Parandowskiego Do bibliofilów (Lublin 1975)65.

Liczny zbiór wydawnictw encyklopedyczno-leksykalnych (65 tomów) obej
mował pozycje zróżnicowane chronologicznie i dziedzinowo. W zespole tym 
znajdowały się dwa tomy suplementu do Encyklopedii powszechnej S. Orgel
branda (Warszawa 1911-1912), pierwszej polskiej encyklopedii o większym 

65 J. Broda: Mój przyjaciel..., s. 80.
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zasięgu, jak również współczesne wydawnictwa encyklopedyczne, m.in. Mała 
encyklopedia powszechna (jNaiszawa. 1975). Z publikacji dziedzinowych kolek
cja zawierała Mały słownik kultury antycznej (Warszawa 1976), wydany pod 
redakcją L. Winniczuk, oraz A. Brucknera Słownik etymologiczny języka 
polskiego (Warszawa 1957).

W kolejnym dziale - Religiologia (326 tomy) - znajdowały się historyczne 
i teologiczne rozprawy o wierze katolickiej, np. J. Mocki Jakie to szczęście być 
katolikiem (Mikołów 1906), ewangelickiej, np. O. Bartela Protestantyzm 
w Polsce (Warszawa 1963) oraz o innych wyznaniach, np. R. Fiszkala Prawda 
o świadkach Jehowy (Warszawa 1959).

Mniejszy zespół utworzyły postylle i kazania, obejmując 85 pozycji, 
głównie druki cieszyńskie. Były to m.in. kazania Teodora Haase (1834- 
1909)66, superintendenta i działacza społeczno-politycznego, i homilie katolic
kiego księdza Rudolfa Tomanka (1879—1941)®7, aktywnego działacza wydaw
nictwa Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra.

Zainteresowanie kalendarzami rozbudził w J. Brodzie W. Chojnacki, 
znawca problematyki mazurskiej oraz piśmiennictwa ewangelickiego, autor 
głównie bibliograficznych opracowań, m.in. Bibliografii polskich druków 
ewangelickich. Wspólnie poszukiwali wydawnictw do przygotowywanych 
spisów, dzięki czemu szybko wzrósł zbiór almanachów, dochodząc do 
356 roczników w 1983 r. (6%). Znajdowały się wśród nich zarówno cieszyń
skie periodyki wydawane głównie przez K. Prochaskę (np. „Kalendarz 
Cieszyński na Rok Zwyczajny 1857 dla Katolików i Ewangelików”) i Dzie
dzictwo bł. Jana Sarkandra („Kalendarz Dziedzictwa błog. Jana Sarkandra na 
Rok Pański 1910”), jak i druki ogólnopolskie (np. „Kalendarz Ewangelicki 
1961”).

Penetrując cieszyńskie wsie, J. Broda zmierzał do odkrycia i zachowania od 
zapomnienia wytworów polskiej kultury ludowej. Teoretyczne podstawy tej 
działalności dawała mu lektura dzieł zgromadzonych w dziale Etnografia 
i folklor (88 tomów). Mieściły się w nim syntezy J.S. Bystronia, jak Etnografia 
Polski (Warszawa 1947), opracowania na temat regionalnych strojów, np. 
Strój kaszubski w ujęciu B. Stelmachowskiej (Wrocław 1959), i roli kultury 
ludowej, np. Z. Kuchowicza Lęki i gusła dawnej wsi (Warszawa 1954). Zbiory 
biblioteczno-folklorystyczne wywarły duże wrażenie na Marii Wardas, która 
na początku lat pięćdziesiątych odwiedziła J. Brodę w Górkach Wielkich. 
Po kolejnej wizycie pisarka zostawiła w Księdze rodzinnej zapis o treści: 
„Z podziwem przeglądam kopalnię pieśni śląskich, po które muszę tu wpadać 
częściej”68.

44 T. Haase: Pozdrowienie do mego zboru. Cieszyn 1902.
41 R. Tomanek: Kazanie w 300. rocznicę urodzin ks. Piotra Skargi. Cieszyn 1913.
44 J. Broda: Maria Wardas w mej pamięci i zapisach. „Kalendarz Beskidzki" 1987, s. 110.
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Kontakty z W. Chojnackim i L. Brożkiem wpłynęły na rozwój biblio
graficznych zainteresowań J. Brody, dodajmy, zamiłowań wynikających także 
z badawczej działalności kolekcjonera. Wśród zgromadzonych 62 tomów 
spisów bibliograficznych znajdowały się bibliografie regionalne, m.in. J. Kora- 
szewskiego Wykaz literatury bieżącej o Śląsku (Katowice 1936), opracowania 
rejestrujące ogólnopolską produkcję wydawniczą, szczególnie w ujęciu retro
spektywnym - J. Broda miał trzy tomy reedycji Bibliografii polskiej XIX 
stulecia (wyd. 2., t. 1-3, Kraków 1959-1962) K. Estreichera młodszego 
- bibliografie specjalne, m.in. J.S. Bystronia Bibliografia etnografii polskiej 
(Kraków 1929), jak również bibliografie osobowe69 i spisy zawartości czaso
pism70. Uzupełnieniem tych pozycji były słowniki biograficzne, m.in. Leksykon 
Polaków w Czechosłowacji (Opole 1983). Władysław Chojnacki pomógł 
J. Brodzie także w wyodrębnieniu i wzbogacaniu działu Mazuriaka (38 to
mów), zawierającego reportaże, np. M. Wańkowicza Na tropach Smętka (War
szawa 1936), zbiory pieśni, np. M. Kajki Pieśni mazurskie (Warszawa 1927), 
opracowania historii regionu, np. E. Biedrawiny Kartki z dziejów Mazur 
(Olsztyn 1961), i dziejów książki, np. S. Rosponda Druki mazurskie w XVI 
wieku (Olsztyn 1948), syntezy językoznawcze, np. L. Kohutka Słownik nazw 
miejscowych Prus Wschodnich (Cieszyn 1945), i poetyckie tomiki o regional
nych treściach, wśród których znajdował się Wybór wierszy M. Kajki 
(Warszawa 1954).

Krajoznawczo-turystyczne zainteresowania J. Brody - był on m.in. prze
wodnikiem i organizatorem wycieczek - przyczyniły się do wyselekgonowania 
trzech kolejnych działów: Mapy (123 pozyqe), Krajoznawstwo (121 tomów), 
Przewodniki (77 tomów), stanowiących łącznie 5,4% księgozbioru.

Zbiór popularnych książeczek adresowanych do czytelnika przygotowane
go tylko w stopniu podstawowym do odbioru treści kulturowych stanowił 
osobny zespół, który należałoby umieścić razem z silesianami. W 1983 r. 
J. Broda miał 46 woluminów ludowych wydawnictw E. Feitzingera. Druki te 
kolekcjoner darzył sentymentem - przypomnijmy, że były to jedne z pierw
szych lektur skoczowskiego badacza - co zapewne zainspirowało go do 
podjęcia badań nad opracowaniem wykazu tytułów cieszyńskiego wydawcy71. 
W czasach szkolnych zaczął gromadzić książki z serii Biblioteka Historyczno- 
-Geograficzna, publikowane przez wydawnictwo „Rój”, którego współzałoży
cielem był Melchior Wańkowicz. W 1983 r. J. Broda dysponował 89 tomami 

69 L. Brożek: Bibljografla pism ks. Józefa Londzina. „Zaranie Śląskie” 1933, z. 2, 
s. 84-102.

70 K. Polak: Bibliografia „Wierchów". Kraków 1976.
71 J. Broda: Wydawnictwa ludowe Edwarda Feitzingera seniora w Cieszynie. „Biuletyn 

Ludoznawczy” 1976, s. 58-78.0 czytaniu książek przeznaczonych dla ludu zob.: Tenże: O dobrą 
książkę. „Głos Młodzieży Ewangelickiej” 1939, nr 1, s. 7-9.
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tej sensacyjnej literatury, ukazującej się w wysokich - jak na owe czasy
- nakładach.

W bibliotece J. Brody znajdowały się religijne czasopisma ewangelickie, 
m.in. „Ewangelik” (Czeski Cieszyn 1925-1938) i „Głos Młodzieży Ewangelic
kiej” (Cieszyn, Wisła 1932-1939), oraz periodyki katolickie, m.in. „Katolik” 
(Katowice 1982). O gromadzeniu takich czasopism, jak „Literatura Ludowa” 
(Warszawa 1957-1967), „Pamiętnikarstwo Polskie” (Warszawa 1971-1973), 
„Zaranie Śląskie” (1908-1939, 1945-1974), „Zwrot” (Czeski Cieszyn 1949- 
1990), decydowały prace badawcze i zainteresowania J. Brody. Bieżącej 
informacji o życiu społeczno-kulturalnym dostarczała mu z kolei lektura 
„Odry” (Katowice 1945-1948), „Podbeskidzia” (Bielsko-Biała 1978-1981), 
„Poglądów” (Katowice 1970-1983), „Regionów” (Warszawa 1975-1980) i in
nych. Turystyczne zamiłowania znalazły odzwierciedlenie w prenumerowaniu 
pism krajoznawczo-turystycznych, np. „Poznaj swój kraj” (Warszawa 1955— 
1975) i „Turysta” (Warszawa 1952-1956). Z lokalnych gazet J. Broda miał 
głównie roczniki „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” (Cieszyn 1955-1990), na łamach 
którego publikował doniesienia z prac badawczych, oraz „Zwrot” (Czeski 
Cieszyn 1949-1990), periodyk wydawany przez Polski Związek Kulturalno- 
-Oświatowy na Zaolziu.

Najbardziej wartościowym działem dla kolekcjonera był zespół starych 
druków (69 pozycji, 1,2%). Faktyczną liczbę tych woluminów należy obniżyć 
o XIX-wieczne tomy, które J. Broda zaliczył do starych druków72. Wśród 
zgromadzonych co najmniej 18 pozyqi wydanych do końca XVIII w. 
przeważały religijne książki, m.in. J. Muthmana Wierność Bogu i cesarzowi 
(Brzeg 1716), S. Zasadiusa Kazania pokutne (Brzeg 1730) i J. Kłapsi Modlitwy 
i rozmyślania nabożne (Wrocław 1794).

Prowadzenie chóru i muzyczne zainteresowania skłoniły J. Brodę do 
wyodrębnienia zespołu Muzyka (73 tomy), w którym znajdowały się metodycz
ne opracowania do nauki śpiewu, np. K. Hławiczki Nauczanie śpiewu w szkole 
powszechnej 1934), podręczniki szkolne, np. J. Taciny Wychowanie
muzyczne (Bielsko-Biała 1962), zbiory pieśni, np. Pieśniarz polski (Biała 1908), 
Śpiewnik akademicki (Kraków 1885), i tańców, np. J. Koniecznego i J. Firli 
Zbiór tańców śląskich (Czeski Cieszyn 1956).

W wyodrębnionym zespole prac J. Brody - liczył on 271 woluminów
- znalazły się nie tylko publikacje badacza, ale także zbiory jego wspomnień, 
opisy wycieczek i dzienniki podróży. W zespole tym znajdowały się także 
niepublikowane tomiki wierszy, szkice i luźne notatki, w tym materiały na 
temat abstynencji.

Sprawozdania w znacznej części zostały sprzedane i w 1983 r. obejmowały 
zaledwie 75 tomów, głównie raporty cieszyńskich gimnazjów, doniesienia 

12 Tenże: Mój przyjaciel..., s. [5].
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z działalności organizacji kościelnych i społeczno-oświatowych, m.in. Macierzy 
Szkolnej w Czechosłowacji. W osobnym dziale zgromadzono statuty miejsco
wych organizacji kulturalno-oświatowych i gospodarczych, m.in. Statut Sto
warzyszenia Miłośników Wisły (Cieszyn 1907), Statut Ewangelickiego Stowa
rzyszenia Niewiast w Ligotce-Kameralnej (Czeski Cieszyn 1926), Statut Bes
kidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (Bielsko-Biała 1976). W dziale 
tym były również roczniki i księgi pamiątkowe, przede wszystkim szkół, 
m.in. 20 lat paralelek gimnazjum polskiego w Czeskim Cieszynie (Czeski 
Cieszyn 1969).

Zespół nazwany Varia (79 tomów) gromadził, zgodnie z tytułem, różnorod
ne treściowo dzieła, począwszy od opracowań na temat alkoholu, jak 
K. Michejdy Kilka słów o pijaństwie (Cieszyn 1880), przez teksty konstytucji, 
np. Konstytucja PRL (Warszawa 1952), skończywszy na technicznych samo
uczkach popularnonaukowych, ukazujących się nakładem Bernarda Kotuli, 
np. L. Danilewicza Silnik benzynowy (Cieszyn, ok. 1920), oraz poradnikach 
małżeńskich, w tym np. M. Kozakiewicza Małżeństwo niemal doskonale 
(Warszawa 1973).

Mniej liczne działy obejmowały zbiory albumów (71 tomów), druki 
o tematyce zdrowotnej i kucharskiej (39 tomów), katalogi (18 tomów) oraz 
książki o sztuce (18 tomów). Jako osobne zespoły wyodrębniono woluminy 
ukazujące się w serii Biblioteczka Uniwersum (26 tomów) oraz pozyqe 
zaliczane do literatury propagandowej (18 tomów).

Tereny pogranicza - zatem także Śląsk - należą do regionów kształ
towanych pod wpływem kultur różnych grup etnicznych. Fakt ten wpłynął na 
językową strukturę gromadzonego księgozbioru, zawierającego nie tylko druki 
polskie, ale również czeskie i niemieckie. Jan Broda wydzielił zatem dział 
Literatura niemiecka (201 tomów) - znajdowały się w nim głównie książki 
pochodzące z niemieckich oficyn, publikowane w drugiej połowie XIX w. 
i w okresie międzywojennym, a także pozycje drukowane w Bielsku i Cieszy
nie, w tym R. Wagnera Das Denkmal, dzieło wydane w Bielsku w 1932 r. 
- i dział Literatura czeska (120 tomów), który obejmował wydawnictwa 
z okresu po 1945 r., a w niewielkim stopniu woluminy z początku XX w. Oba 
zespoły stanowiły łącznie 5,4% kolekcji.

Podziału księgozbioru J. Broda dokonał zarówno według kryterium rze
czowego - wydzielił np. działy historyczne, literackie, religijne - jak i formal
nego - grupował woluminy według zakresu terytorialnego (Silesiaka, Mazuria- 
ka), zasięgu chronologicznego (Starodruki), struktury językowej (Literatura 
czeska i Literatura niemiecka), formy wydawniczej (np. Odpisy rękopisów, 
Nadbitki). Niektóre działy mieściły pozycje zróżnicowane pod względem roku 
wydania. Tak na przykład zespół Podręczniki zawierał zarówno wydawnictwa, 
które J. Broda wykorzystywał w czasie prowadzonych zajęć szkolnych, jak 
i pierwsze książki szkolne używane na Śląsku Cieszyńskim. Chronologicznie, 
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ale i treściowo urozmaiconym zespołem był także zbiór nazwany Silesiaka, 
o charakterze głównie literackim, historycznym, kulturalnym i geograficznym, 
do którego należałoby również zaliczyć pewne pozycje, np. z działów Kalen
darze, Prasa, Sprawozdania szkolne i inne niemieckie czy Podręczniki.

Liczebność wyróżnionych działów świadczy o bardzo zróżnicowanym pod 
względem treściowym i formalnym księgozbiorze J. Brody. Jednocześnie 
jednak daje się zauważyć, że J. Broda przywiązywał szczególną wagę do 
druków śląskich. W bibliotece gromadził bowiem wydawnictwa niezbędne 
w pracy zawodowej oraz wykorzystywane w działalności naukowej. O ich 
nabywaniu nie decydowało zatem kryterium religijne, mające wpływ na po
mnażanie bibliotek domowych jeszcze na początku XX w. Zdecydowanie 
jednak specyficzny charakter kolekcji - podobnie jak innym zbiorom śląskim 
- nadała kultura Śląska Cieszyńskiego jako terenu pogranicza, którego 
zróżnicowanie etniczno-językowe przesądza o obliczu m.in. instytuqi kultural
nych, a więc także polityce gromadzenia zbiorów.



Rozdział IV

Księgozbiór Józefa Pilcha

Działalność bibliofila w regionie i jego zamiłowania

Pragnienie zdobycia wiedzy było jednym z celów, jakie przyświecały 
w młodości Józefowi Pilchowi. Sytuacja finansowa nie pozwoliła jego matce na 
dalsze kształcenie syna, gdy ukończył szkołę powszechną (nad czym ubolewali 
nauczyciele, widząc w nim zdolnego ucznia), jednak dzięki samokształceniu 
J. Pilch znacznie poszerzył swą wiedzę. Zdobywaniu wiadomości sprzyjał także 
gromadzony z wielkim trudem księgozbiór.

Rodzina J. Pilcha od pokoleń związała swój los ze Śląskiem Cieszyńskim. 
Tutaj też w 1913 r. w małej wówczas wiosce, w Goleszowie, a dokładnie w jej 
przysiółku zwanym Równią, urodził się J. Pilch. Niski poziom kształcenia 
w miejscowej szkole powszechnej wpłynął zapewne na decyzję Marii Pilch 
(1880-1935), matki Józefa, o przeniesieniu syna do lepiej zorganizowanej 
szkoły w Ustroniu. Placówka ta odegrała ważną rolę w procesie edukacji 
młodego Pilcha - rozbudziła w nim miłość do książek, wyniesioną z rodzin
nego domu, a także przygotowała do samokształcenia i udziału w życiu kultu
ralnym.

Józef Pilch ukończył jedynie szkołę powszechną w Ustroniu, a następnie 
zdobył zawód ślusarza, ale procesu swej edukacji nie przerwał. Od czasów 
szkolnych zapewne rozpoczął zbieranie druków. Nie mogąc zatrzymać pod
ręczników, gromadził, nadal przechowywane w jego bibliotece, szkolne ze
szyty. Józef Pilch wychowywał się w poszanowaniu słowa pisanego. W domu 
rodzinnym kompletowano prawie wyłącznie religijne tomy: kancjonały, mod
litewniki, Biblie i - jako jedyne na poły świeckie wydawnictwo - ewangelickie 
kalendarze. Zbiór ten otrzymała w prezencie ślubnym jego matka i następnie 
podarowała go niemal w całości synowi. W bibliotece znalazły się m.in. 
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S. Dambrowskiego Kazania albo Wykłady Porządne Świętych ewanieliy nie
dzielnych przez cały rok, wydane w Brzegu w 1810 r. z podpisem właścicielki. 
W literaturę świecką J. Pilch zaopatrywał się w szkolnej bibliotece, bo, jak 
pisał we wspomnieniach, mając na myśli społeczność ewangelicką: „Ogółem 
uważano wówczas na wsi, że czytanie książek świeckich jest niepotrzebnym 
zabieraniem czasu”1.

Pierwszą pozycją, do pokaźnej w przyszłości biblioteki, była historyczna 
książka, którą J. Pilch otrzymał w 1927 r. w nagrodę za bardzo dobre wyniki 
w nauce. Od piętnastego roku życia J. Pilch zaczął czytać i gromadzić gazety 
- wówczas były to takie pisma, jak: „Gazeta Robotnicza”, „Spólnota dla 
Śląska Cieszyńskiego i Białej” i „Wyzwolenie Społeczne”2 - ich lektura dawała 
mu możliwość zdobycia wiedzy ogólnej i o nowych prądach politycznych.

W okresie międzywojennym zaczęły kształtować się poglądy J. Pilcha na 
kwestie społeczne i na temat istniejącej sytuacji polityczno-gospodarczej. 
Wstąpienie w 1930 r. do Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświato
wego „Siła”3 w Ustroniu Gojach umożliwiło mu nawiązanie kontaktów z jej 
działaczami, m.in. z Tadeuszem Regerem (był przewodniczącym), oraz po
zwoliło korzystać z księgozbioru organizacji. Pod wpływem T. Regera - który 
często sprzedawał lub rozdawał różne rozprawy, broszury i stare numery 
czasopism (m.in. „Równość”), zachęcając do ich lektury i zbierania - wielu 
członków Stowarzyszenia, w tym również J. Pilch, zaczęło gromadzić książki4.

Zaangażowanie w amatorskich zespołach ustrońskiego koła „Siły” - w 1932 r. 
kierował teatralnym zespołem (fundusze zdobywane z wystawiania przedsta
wień przeznaczono m.in. na założenie biblioteki5, powiększonej dzięki przeję
ciu około 300 tomów z księgozbioru spółdzielczego Ogólnego Stowarzyszenia 
Spożywczego i Oszczędnościowego w Ustroniu6), w tym samym roku zorgani
zował zespół śpiewaczy7 - jak również lektura dzieł o tematyce spółdzielczej 
oraz opracowań na temat ruchu robotniczego zainspirowały później J. Pilcha do 
badań problemów ruchu robotniczego i spółdzielczego na Śląsku Cieszyńskim.

1 J. Pilch: Ze wspomnień miłośnika książek. „Poglądy” 1976, nr 10, s. 2.
2 Tamże.
3 Pierwsze koło „Siły” powstało w Cieszynie w 1908 r. Podniesienie poziomu wykształcenia 

członków „Siły” dzięki odczytom, wykładom z prawa, literatury, ekonomii, nauk przyrodniczych 
i innych dziedzin życia społeczno-kulturalnego uznano za podstawę działalności stowarzyszenia. 
Pomocą służyć miały zakładane biblioteki. Tenże: Z dziejów Robotniczego Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Siła" na Śląsku Cieszyńskim (1908-1939). Opole 1987, s. 10.

4 Tenże: Reger jakim go znalem. „Poglądy” 1978, nr 19, s. 7.
5 Tenże: Okres międzywojenny. W: Opowieści entuzjastów. Wybór prac z konkursu na 

pamiętnik, wspomnienie, kronikę działacza amatorskiego ruchu artystycznego. Oprać, i przedmową 
opatrzył T. Żeromski. Warszawa 1960, s. 59-60.

4 J. Pilch: Ze wspomnień..., s. 2. W czasie wojny ocalała tylko część biblioteki, około 200 
tomów, ulokowana na strychu restauracji w Gojach. Tamże, nr 11, s. 16.

7 Tenże: Okres międzywojenny..., s. 60.
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Po podjęciu pracy zawodowej, najpierw w ustrońskiej fabryce Brevellier- 
-Urban, a w 1937 r. - po odbyciu służby wojskowej - w Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców w Ustroniu8, J. Pilch mógł w pewnym stopniu 
przezwyciężyć kłopoty finansowe rodziny, dzięki czemu stać go już było na 
kupno książek. Do 1937 r. J. Pilch zgromadził zbiór liczący około 100 
woluminów, który pomnażał później, przeznaczając cały żołd na nabytki, 
w tym powieści S. Żeromskiego, A. Struga, F.A. Ossendowskiego, Z. Nałkow
skiej. O upodobaniu do czytania pamiętników i biografii tak pisał po latach: 
„Wczytywałem się w te książki wieczorami w sali koszarowej, czy też 
w świetlicy pułkowej, a ponieważ już wówczas frapowały mnie pamiętniki 
i biografie wybitnych ludzi, Opowieść o naszym domu [Zofii - H.L.] Szymanow
skiej [...] czytałem chyba kilka razy. Jeszcze dziś cieszą mnie uzyskane za żołd 
zdobycze biblioteczne w tym rozsłonecznionym pięknym okresie”9.

Po odbyciu służby wojskowej nie tylko wzrosła liczba kupowanych 
druków, ale także zmianie uległa tematyka gromadzonych dzieł. Coraz częściej 
księgozbiór powiększał się o dzieła historyczne, silesiana, literaturę polityczną 
oraz pamiętniki. Okres ten najlepiej podsumował sam J. Pilch, pisząc m.in.: 
„Chyba nigdy w życiu tak dużo nie czytałem, jak w tych latach, bo książkę 
kupowałem po to, ażeby ją przeczytać, a potem dopiero ustawić na swoje 
miejsce do szafy”10. Zasadzie tej pozostał wierny także później. W jednym 
z listów do J. Brody z początku lat siedemdziesiątych pisał: „Obecnie kupuję 
mało książek. Nie tylko coraz mniej miejsca, ale zakupioną książkę trzeba 
przeczytać, a czasu brakuje. Nie chcę mieć nie przeczytanych książek”11.

Aby udowodnić tezę, że lud śląski zawsze był polski (o czym miało 
świadczyć używanie przez ewangelików cieszyńskich w czasie modlitwy 
polskich tekstów), J. Pilch w okresie międzywojennym zainteresował się 
książkami religijnymi, głównie ewangelickimi, których z sukcesem poszukiwał 
w śląskich chatach, wiele z nich nabywając do swojego księgozbioru12.

Dzięki stałym zakupom nowości biblioteczka znacznie się rozrosła i przed 
wybuchem II wojny światowej liczyła ponad 500 tomów, obejmujących oprócz 
książek i broszur, roczniki takich pism, jak „Gazeta Robotnicza”, „Oświata”, 
„Spólnota dla Śląska Cieszyńskiego i Białej” oraz „Wyzwolenie Społeczne”13. 
W czasie wojny J. Pilch - podobnie jak inni bibliofile - część książek oddał 
na przechowanie zaufanym osobom (głównie materiały związane z ruchem 

• K. Kaszper: Romantyczna miłość Józefa z Gojów. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1983, 
nr 8, s. 5.

9 J. Pilch: Wśród książek. Ustroń 1993, s. 10-11.
10 Tamże, s. 11.
11 List J. Pilcha do J. Brody z 5 lipca 1973 r. W: Listy Józefa Pilcha do Jana Brody. [Oprać. 

J. Broda]. Skoczów 1997 (masz, w posiadaniu J. Brody).
12 J. Pilch: Wśród książek..., s. 11.
13 Tenże: Ze wspomnień..., nr 10, s. 2.
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robotniczym oraz silesiana), inne zaś tomy włączył do obiegu czytelniczego, 
udostępniając je sąsiadom, a tylko niewielki fragment kolekcji zachował 
w domu. Druki pozostawione w mieszkaniu, jak się okazało, w ogóle nie 
ucierpiały, natomiast pozycje ulokowane na strychu uległy zniszczeniu. Nie 
powróciły także książki przekazane do potajemnego czytania14.

W czasie wojny za pośrednictwem Karola Paszka z Ustronia J. Pilch 
nawiązał współpracę z podziemnym ruchem oporu. Wywieziony został do 
Niemiec do przymusowej pracy, lecz udało mu się uciec i od 1942 r. ukrywał 
się. Przeczytał wtedy wiele książek, m.in. Biblię i stare kalendarze z księgo
zbioru K. Paszka15.

Po zakończeniu działań wojennych J. Pilch objął posadę księgowego. 
Wstąpił również do ustrońskiego koła Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa 
Uniwersytetów Robotniczych (OMTUR) - założyli je przedwojenni działacze 
„Siły” - w której prowadził sekqę teatralną, śpiewaczą i chóralną16.

Józef Pilch rozwijał swoje zainteresowania książkami w znacznej mierze 
pod wpływem spotkań z J. Wantułą. Kontakty te sprzyjały nawiązywaniu 
znajomości z innymi bibliofilami, m.in. z L. Brożkiem17. W okresie powojen
nym J. Pilch wzbogacał bibliotekę głównie o silesiana, a ulegając ideologicz
nym presjom tych czasów, gromadził druki dotyczące przedwojennego ruchu 
robotniczego oraz pamiętniki. Wyjazdy służbowe do Krakowa stawały się 
okazją do powiększania księgozbioru: często wracał z cennymi starymi 
drukami lub nowszymi dziełami zakupionymi w krakowskich antykwariatach. 
Tym sposobem kolekqoner nabył wiele pozyqi, jak np. numery „Przeglądu 
Socjalistycznego” (Paryż 1892-1893) i „Przedświty” (Londyn)18.

Z czasem J. Pilch zaangażował się w działalność pisarską. Pierwsza jego 
publikacja ukazała się w 1956 r., czyli stosunkowo późno, i dotyczyła Powsze
chnej Spółdzielni Spożywców. Kolejny artykuł w polemicznym tonie ukazał się 
w 1957 r. na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”19. Józef Pilch włączył się 
wówczas do dyskusji na temat przejęcia uzdrowiska z Jastrzębia-Zdroju przez 
Ustroń.

W pracy badawczej J. Pilch skupił się na zagadnieniach związanych 
głównie z Ustroniem. Pisał o życiu kulturalnym tego miasta (np. Karty z dzie
jów polskiego życia kulturalnego w Ustroniu) i jego historii (np. Z starych 
dziejów Ustronia), często przybliżając mało znane, ale bardzo istotne dla 

14 Tamże, s. 3.
15 J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 3. Cieszyn 1998, 

s. 196.
16 K. Kaszper: Romantyczna miłość..., s. 5; J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny..., 

T. 3..., s. 196.
11 J. Pilch: Wśród książek..., s. 16-17.
>• Tamże, s. 17-18; Tenże: Ze wspomnień..., nr 11, s. 17.
19 Tenże: Ustroń czy Wisła. „Glos Ziemi Cieszyńskiej” 1957, nr 47, s. 5.
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poznania dziejów regionu, fakty z wydarzeń społeczno-kulturalnych miasta. 
Skromnie zatytułowana praca Przyczynek do dziejów Ustronia z lat 1939-1945, 
wydana w Ustroniu w 1971 r., zawiera cenne informacje o mieście w czasach 
II wojny światowej, uzupełnione wykazem nazwisk zamordowanych wówczas 
ludzi. Biograficzny materiał zawiera publikacja przygotowana przy dużym 
współudziale J. Pilcha, mianowicie Zasłużeni ludzie Ustronia (Ustroń 1983). 
Opracowane przez badacza biogramy przyjęto do Polskiego słownika bio
graficznego (Warszawa), Słownika biograficznego działaczy polskiego ruchu 
robotniczego (Warszawa 1987), Śląskiego słownika biograficznego (Katowice 
1977-1981), drukowała je również regionalna prasa, m.in. „Głos Ziemi 
Cieszyńskiej”, „Poglądy” i „Zwrot”20. Są to rzeczowo napisane szkice i notki 
poświęcone życiu i działalności ludzi związanych ze Śląskiem Cieszyńskim. 
Cennym źródłem do badań nad dziejami Ustronia są Materiały informacyjne 
do źródeł publikowanych o Ustroniu. Jest to rzetelnie przygotowane opracowanie 
bibliograficzne obejmujące ponad 1400 publikacji na temat tej miejscowości.

W wielokrotnie nagradzanych wspomnieniach J. Pilch podejmował prob
lematykę kulturalno-oświatową, pisząc m.in. o ruchu amatorskim21, tema
tyce spółdzielczej22 i zagadnieniach ruchu robotniczego. W pracy Z niedalekiej, 
a jednak odległej przeszłości przedstawił sylwetkę T. Regera i jego współpracę 
z robotnikami i związkami robotniczymi na Śląsku Cieszyńskim23 24. Związany 
od 1930 r. ze stowarzyszeniem „Siła”, opracował monografię tej organizaqi 
na Śląsku Cieszyńskim2*. Autor przedstawił w syntetycznym ujęciu, oprócz 
historii stowarzyszenia, cele działalności kulturalno-oświatowej tej organizaqi: 
m.in. zakładanie bibliotek, rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego 
i propagowanie kultury fizycznej. Całość uzupełniły biogramy prezesów 
Zarządu Głównego „Siły”.

Ponieważ J. Pilch od młodości związany był z ruchem spółdzielczym, 
najwięcej publikacji o tej tematyce dotyczyło historii spółdzielczości i prasy 
wydawanej przez przedstawicieli tego ruchu. Ze współczesnych problemów 

10 Wykaz publikacji J. Pilcha zob.: M. Żyromski: Józef Pilch. Badacz i popularyzator 
historii kultury Śląska Cieszyńskiego. Materiały do bibliografii. „Pamiętnik Ustroński" 1996, 
s. 8-16.

21 [W. Oszelda] (O): Pilch z Goleszowa nagrodzony. „Głos Ziemi Cieszyńskiej" 1960, 
nr 2, s. 5.

22 J. Pilch, pytany o udział w konkursie na wspomnienia działaczy spółdzielczych, powiedział 
m.in.: „Chdałem, aby nawet w Warszawie wiedzieli, że ruch spółdzielczy na Śląsku Cieszyńskim 
ma swoje długoletnie tradycje, że żyli tu i działali (man. w Ustroniu) tacy ludzie o gorących 
sercach, jak: Lazar, Wantuła, Czudek, Sztwiertnia i wielu innych”. [W. Oszelda] (O): Józef Pilch 
znowu zdobywa nagrodę. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 1960, nr 4, s. 5.

23 E. P a s e k: Pokłosie konkursu Polskiego Towarzystwa Historycznego. „Głos Ziemi Cieszyń
skiej” 1960, nr 4, s. 5.

24 J. Pilch: Z dziejów Robotniczego...
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tego zrzeszenia podkreślał konieczność podnoszenia kwalifikacji przez jego 
członków, czasem krótko informował o śmierci kolejnych działaczy ruchu.

W opracowaniu Polskie pierwodruki cieszyńskie (Cieszyn 1990), rejest
rującym cieszyńskie wydawnictwa opublikowane do 1848 r., J. Pilch przed
stawił efekty swych poszukiwań literatury przedmiotu i penetraq’i bibliotek 
polskich (m.in. w Cieszynie, Krakowie, Wrocławiu) i zagranicznych (w Oło
muńcu, Pradze oraz Weimarze).

Osiągnięciem w dziedzinie badań językoznawczych był Słownik gwarowy 
Śląska Cieszyńskiego, wydany w Wiśle w 1995 r., który opracował J. Pilch 
wspólnie z J. Kropem i J. Twardzikiem pod redakcją Jadwigi Wronicz.

Na szczególną uwagę zasługuje powołanie w 1988 r. lokalnego periodyku 
- „Pamiętnika Ustrońskiego”. Pod redakcją J. Pilcha ukazało się osiem 
numerów tego pisma, w większości zawierających artykuły jego autorstwa. 
Za sukces należy uznać fakt, iż po śmierci inicjatora, czasopismo ukazuje się 
nadal25.

Zbiory biblioteczne

Ludwik Brożek, który miał w zwyczaju notowanie wrażeń z wizyt 
u bibliofilów, napisał: „Pilch specjalizuje się w gromadzeniu rzeczy śląskich, 
ściślej cieszyniaków i pamiętników. Prócz tego prowadzi druki socjalistyczne 
w szerokim tego słowa znaczeniu. W sumie, jedna to z ciekawszych bibliotek, 
które jako podróżnik książkowy zwiedziłem”26.

Józef Pilch podzielił bibliotekę na siedemnaście działów. Znajdowało się 
w niej, według zapisów prowadzonych w księdze inwentarzowej w 1995 r.
- zawarte w niej opisy bibliograficzne zawierają pełne dane identyfikujące 
dokumenty, tzn. autora, tytuł, miejsce wydania, liczbę tomów - 3785 wolumi
nów27. Najliczniejszy i najbardziej tematycznie różnorodny dział księgozbioru
- Silesiana - obejmował 616 pozycji (16,3%). Właściciel włączył do tego 
zespołu wiele pozycji historycznych: syntezy dziejów Śląska, np. J. Chlebow- 
czyka Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX (Katowice 1971), 
E. Maleczyńskiej Z dziejów naszego Śląska (Wrocław 1946) i K. Popiołka 
Historię Śląska od pradziejów do 1945 roku (Katowice 1972), a także szczegóło
we opracowania szkolnictwa, np. J. Londzina Stan szkól ludowych w Księstwie 

25 Drodzy czytelnicy! „Pamiętnik Ustroński” 1996, s. 5.
26 Cyt. za: J. Pilch: Z dziejów przyjaźni. W piątą rocznicę zgonu Ludwika Brożka. „Poglądy” 

1981, nr 11, s. 17.
27 Spis zbiorów bibliotecznych Józefa Pilcha. Ustroń 1981-1995. Zob. Aneks 2: Księgozbiór 

Józefa Pilcha.
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Cieszyńskim na początku XIX stulecia (Cieszyn 1902), oraz szkice o śląskich 
towarzystwach i szkołach lub sprawozdania szkolne, głównie z okresu między
wojennego. Biblioteka zawierała prace o II wojnie światowej, m.in. A. Targa 
Śląsk w okresie okupacji niemieckiej (Poznań 1946) i E. Serwańskiego Hitlerow
ska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku (1939-1945) (Warszawa 
1963). Wiele było również opracowań biograficznych dotyczących osób 
związanych ze Śląskiem Cieszyńskim oraz publikacji poświęconych dziejom 
miast, np. J. Zahradnika Wieś Istebna. Przyczynki do dziejów osadnictwa 
Śląska Cieszyńskiego (Cieszyn 1930). Trzon zespołu druków śląskich stanowiła 
twórczość regionalnych literatów, np. H. łasiczka Obuszkiem ciosane (Czeski 
Cieszyn 1955), W. Krząszcza Sfałszowany testament (Cieszyn 1933), G. Mor
cinka i G. Przeczka Serce na kolczastych drutach (Czeski Cieszyn 1946). Dział 
literacki uzupełniały syntezy literatury, m.in. A. Jesionowskiego Współczesna 
twórczość literacka Śląska (Katowice 1939) i S. Rosponda Dzieje języka 
polskiego na Śląsku (Wrocław 1948). Wśród pozycji folklorystycznych były 
śpiewniki i opracowania śląskich tańców, np. J. Drozda Cieszyński śpiewnik 
regionalny (Bielsko-Biała 1978) i Wiązanka tańców śląskich (Wisła 1937), 
materiały omawiające ruch śpiewaczy, np. J. Fojcika Materiały do dziejów 
ruchu śpiewaczego na Śląsku (Katowice 1961). Stanowiły one kolejny zespół 
w dziale Silesianów. Popularnonaukowe i naukowe rozprawy służyły doku
mentacji obyczajowej strojów ludowych i kultury ludowej Ślązaków Cieszyń
skich.

Najbardziej chronologicznie zróżnicowanym zbiorem był zespół Religia 
- Religiologia, liczący 189 woluminów, co stanowiło 5% całej kolekqi. 
Uporządkowano w nim odnalezione i często jeszcze używane na Śląsku 
Cieszyńskim druki religijne: kazania, kancjonały, np. Kancjonał nowy oraz 
książka modlitewna (Cieszyn 1905), zbiory modlitw, postylle i katechizmy, np. 
Mały katechizm religii katolickiej (Wiedeń 1906). Licznie w tym zespole 
reprezentowane były pozycje z XVIII w., których twórcami niejednokrotnie 
byli protestanccy i katoliccy księża, prowadzący działalność duszpasterską na 
terenie Śląska Cieszyńskiego, m.in. autorzy pierwszych cieszyńskich tekstów 
ewangelickich w języku polskim - J. Muthman i S. Zasadius. Najpopular
niejszym, bo najczęściej używanym drukiem katolickim był natomiast kanqo- 
nał, który opracował ksiądz A. Janusz. Józef Pilch miał jego wydanie 
z 1862 r. W dziale tym umieścił wiele edyq’i Biblii, nie tylko przedwo
jennych, ale wydrukowanych głównie po 1945 r.; podobnie zgromadził 
kazania. Oprócz druków religijnych w zespole tym znalazły się materiały do 
badania dziejów religii i stowarzyszeń konfesyjnych, m.in. raporty organizacji 
działających na Śląsku Cieszyńskim, np. Sprawozdanie o ustrońskim ewange
lickim funduszu sierocym (Cieszyn 1880) i Sprawozdanie z działalności i stanu 
„Towarzystwa Ewangelickiego" w Cieszynie (Cieszyn 1913), naukowe i popu
larnonaukowe opracowania o życiu i działalności pastorów, które przygotował 
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m.in. J. Broda28. O gromadzeniu książek nie decydowało kryterium konfesyj
ne, gdyż w zbiorach J. Pilcha mieściły się nie tylko opracowania ewangelickie, 
czyli zgodne z jego przekonaniami religijnymi, ale także druki katolickie, np. 
Kancjonał nowy oraz książka modlitewna (Cieszyn 1905), i broszury dokumen
tujące problemy światopoglądowe, jak Czy socjalista może być katolikiem 
(Cieszyn 1907).

W dziale Pamiętników - objął 434 tomy i stanowił 11,5% księgozbioru 
- były drukowane wspomnienia wielu literatów i badaczy, w tym G. Morcinka, 
P. Łyska i F. Popiołka czy K. Matusiaka Walka o Ziemię Cieszyńską (Cieszyn
1930) . Autorzy pamiętników wykonywali rozmaite zawody, dlatego powstał 
ciekawy materiał socjalny i kulturowy. Józef Pilch włączył także do działu 
Wspomnienia działaczy spółdzielczych - lata okupacji 1939-1945 (Warszawa 
1966), zawierające również wrażenia kolekcjonera z okresu II wojny światowej. 
Z cieszyńskich druków można wymienić wydany przez J.S. Bystronia Pamięt
nik dra Andrzeja Cinciały, notariusza w Cieszynie (1825-1898) (Katowice
1931) i J. Szuścika Pamiętnik z wojny i niewoli 1914-1918 (Cieszyn 1925).

Opracowania życiorysów naukowców, literatów, malarzy, muzyków i róż
nych działaczy narodowych J. Pilch umieścił w zespole Biografie. Wśród 
zgromadzonych 104 druków znajdowały się m.in. Portrety bibliotekarzy 
polskich (Wrocław 1980) i J. Szczypki Jan Paweł II. Rodowód (Warszawa 
1990), a także praca zbiorowa Zapomniani. Z dziejów literatury polskiej na 
Śląsku (Katowice 1992), pod redakcją J. Malickiego i G. Szewczyk, omawiają
ca m.in. sylwetkę i księgozbiór J. Gajdzicy oraz twórczość S. Zasadiusa 
i współczesnej literatki Marii Pilch.

W dziale Historia mieściły się głównie syntetyczne opracowania historii 
Polski i dziejów powszechnych (208 tomów) oraz prace podejmujące szczegóło
we zagadnienia z zakresu m.in. historii chłopów, powstań narodowych, 
ruchów rewolucyjnych i dziejów handlu. Książki z dziedziny kultury ukazywa
ły m.in. losy teatru w Polsce, jak Cz. Strzeleckiego Historia teatru w Polsce 
(Bydgoszcz 1947). Znalazły się obok nich także książki Z. Kossak, w tym 
Dziedzictwo (Warszawa 1964, 1966), jak również syntezy różnych rodzajów 
druków, m.in. I. Sochy Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce (Katowice 
1986) i K. Kossakowskiej-Jarosz Polskie kalendarze powszechne na Górnym 
Śląsku (Opole w 1987).

Tematycznie różnorodny zespół Kultura, ruchy społeczne i polityczne, 
etnografia, folklor (274 tomów) zawierał nie tylko folklorystyczne opracowa
nia, głównie autorstwa J.S. Bystronia, m.in. jego książki omawiające polską 
kulturę ludową i dawniej panujące obyczaje: Etnografia Polski (fNasszawa. 
1947) i Kultura ludowa (Warszawa 1947), rozprawy J. Chałasińskiego na temat 
chłopów, ale także teksty poruszające takie społeczne problemy, jak alkoho

28 Np.: J. Broda: Ks. Jerzy Badura. Cieszyn 1949.
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lizm, np. Z. Golińskiej Alkoholizm i społeczeństwo (Warszawa 1902), i - co 
najbardziej dziwi - opracowania twórczości G. Morcinka, które J. Pilch 
włączał również do działu Silesiana. Uwzględnił też naukowe ujęcia historii 
prasy polskiej, np. J. Łojka Dzieje prasy polskiej (Warszawa 1988), statuty 
dawnych organizacji, jak np. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Inte
resującym faktem jest umieszczenie w tym zespole Studium psychologiczno- 
-etycznego L. Dugasa (Warszawa 1900) i filozoficznej książki Kartezjusza 
Rozprawy o metodzie (Warszawa 1980).

Obszerny dział Literatura piękna (365 tomów) mieścił zarówno beletrys
tykę, którą reprezentowały książki M. Rodziewiczówny, opublikowane głów
nie w okresie międzywojennym, np. Wrzos (Lwów 1921), jak i opowieści 
popularnonaukowe P. Jasienicy, np. Myśli o dawnej Polsce (Warszawa 1977). 
W zbiorze znajdowało się sporo tomów autorów tworzących na Śląsku 
Cieszyńskim lub pochodzących z tego regionu, np. Z. Kossak Nieznany kraj 
(Warszawa 1932), G. Morcinka Czarna Julka 1959) i M. Wardas
Zew przestworzy (Warszawa 1970). Z literatury ogólnopolskiej J. Pilch włączył 
do tego działu wiele powieści J.I. Kraszewskiego, W. Reymonta i H. Sienkie
wicza. Z poetów romantycznych nie zabrakło dzid A. Mickiewicza i J. Sło
wackiego.

W dziale Ruch robotniczy i jego wydawnictwa (372 tomów) J. Pilch 
zgromadził druki o tym ruchu i udziale w nim kobiet, oraz pozyge o zasadach 
organizowania bibliotek robotniczych, m.in. artykuł L. Lizaka Urządzanie 
bibliotek robotniczych (odbitka z „Oświaty”; Czeski Cieszyn 1921). Najwięcej 
woluminów z tego działu pochodziło z okresu międzywojennego i na ogół były 
to statuty, np. Statut Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Siła" w Cieszynie (Cieszyn 1936), programy i broszury o ideowym charak
terze, jak np. Program i statut organizacyjny PPS (Warszawa 1937). Dział 
zawierał też wiele wydawnictw „Siły”.

Zainteresowania J. Pilcha odzwierciedlał dzid Spółdzielczość, gromadzący 
sprawozdania organizacji o charakterze spółdzielczym, np. Sprawozdania Kasy 
Spółdzielczej w Wiśle (Wisła 1937) i Sprawozdanie Związku Spółek Zarob
kowych i Gospodarczych na Śląsku Czechosłowackim w Czeskim Cieszynie 
(Czeski Cieszyn 1926), egzemplarze statutów, m.in. Statut Ludowej Spółki 
Spożywczej w Bobrku (Cieszyn 1920) i Statut Związku Zawodowego Pracow
ników Spółdzielczych w Polsce (Waiszawa. 1957). Józef Pilch włączył także do 
tego zespołu drukowane materiały statystyczne spółdzielczości oraz opracowa
nia działalności spółdzielń w innych krajach.

W dziale czasopism znalazły się XIX-wieczne i XX-wieczne periodyki, 
podzielone według kryterium językowego na czasopisma polskie i obco
języczne. Zbiór pism w obcych językach nie był liczny i obejmował jedynie 
14 periodyków w języku angielskim, czeskim, francuskim i niemieckim. W zes
pole tym znajdował się m.in. „Die Presse” (Wiedeń 1848), pierwszy rocznik 
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austriackiego dziennika liberalnego, otrzymany od J. Wantuły. Z polskich 
pism XIX-wiecznych w bibliotece mieściły się np.: „Orędownik Naukowy” 
(Poznań), „Przegląd Polski” (Kraków), „Przegląd Socjalistyczny” (Paryż), 
„Przyjaciel Ludu” (Nawsie) i „Rolnik Szląski” (Nawsie). Wśród poloników 
przeważały periodyki poświęcone ruchowi robotniczemu i spółdzielczemu, np. 
„Rolnik Spółdzielca” (Katowice), „Równość” (Cieszyn), „Społem” (War
szawa), „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” (Warszawa). Ze śląskich periody
ków dominowały pozycje przedwojenne o różnym kierunku ideowym, jak np. 
„Czerwony Sztandar” (Królewska Huta), „Dziennik Cieszyński” (Cieszyn), 
„Dziennik Polski” (Morawska Ostrawa) i „Głos Ludu Śląskiego” (Frysztat). 
Z religijnych czasopism można wymienić „Ewangelickiego Posła Cieszyńskie
go” (Cieszyn), „Front Katolicki” (Katowice) i „Głosy Kościelne” (Cieszyn). 
Wśród czasopism podejmujących sprawy szeroko rozumianej kultury i litera
tury przeważały śląskie tytuły, m.in. „Kuźnica” (Katowice), „Miesięcznik 
Pedagogiczny” (Cieszyn), „Zaranie Śląskie” (Cieszyn-Katowice). Niektóre 
z wydawnictw prasowych zajmowały się tematyką turystyczną, np. „Turysta 
w Polsce” (Kraków 1935), lub poruszały problemy polityczne, np. „Przegląd 
Wypadków Politycznych” (Cieszyn 1849-1851). Zauważyć trzeba, że przed
wojenne pisma z biblioteki J. Pilcha dotyczyły wielu dziedzin, począwszy od 
spraw turystycznych, informacyjnych, urzędowych, np. „Dziennik Urzędowy 
Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” (Cieszyn 1919), religijnych, biblio
filskich, np. „Bibliofil” (Kraków 1939), a skończywszy na spółdzielczych, 
np. „Młody Spółdzielca” (Warszawa 1938-1939), i politycznych. Świadczy to, 
że J. Pilch gromadził te druki głównie ze względu na rok wydania lub miejsce, 
a nie na podejmowaną przez nie problematykę. W odniesieniu do prenumero
wanych tytułów powojennych skupiał uwagę właściwie tylko na periodykach 
kulturalnych oraz dotyczących ruchu robotniczego i spółdzielczego, czyli 
poruszających treści, które zawsze go interesowały. W zbiorach umieścił też 
lokalne periodyki, jak np. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (Cieszyn), z czasopism 
kulturalnych J. Pilch kompletował: „Biuletyn Ludoznawczy” (Czeski Cieszyn), 
„Pamiętnikarstwo Polskie” (Warszawa), „Regiony” (Warszawa), „Śląsk Lite
racki” (Katowice) i inne. Gromadzoną prasę spółdzielczą reprezentowały 
z kolei „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy” (Warszawa) i „Trybuna Spół
dzielcza” (Warszawa). Były także pisma filozoficzno-religijne, jak np. war
szawski „Rocznik Teologiczny”.

Jeden z większych zespołów utworzyły kalendarze (276 tomów) starsze 
- nie stanowiły one kompletu, były to raczej pojedyncze numery różnych 
roczników, w większości śląskich; najstarszy był „Kalendarz Cieszyński na 
Rok Pański 1868” wydrukowany w Cieszynie - i współczesne. Poza nielicz
nymi wyjątkami omawiane pozycje opublikowano w języku polskim.

Kolejny, niewielki dział - Encyklopedie, bibliografie, słowniki - zawierał 33 
pozycje bibliograficzne, głównie reprezentowane przez prace W. Chojnackiego, 
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takie jak Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją 
hitlerowską w latach 1939-1945 (Warszawa 1970) i Bibliografia polskich druków 
ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych 1530-1939 (Warszawa 1966). 
Z opracowań starszych, ale wykorzystywanych także współcześnie była Biblio
grafia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od r. 1716 do r. 1904 J. Lon- 
dzina (Cieszyn 1904) wraz z tomem uzupełniającym za lata 1922-1923. 
W zespole bibliograficznym znajdowały się również bibliograficzne spisy ruchu 
spółdzielczego i robotniczego, np. Bibliografia piśmiennictwa spółdzielczego za 
lata 1961-1962 (Warszawa 1963). Z wydawnictw słownikowych i biograficz
nych ogólnych J. Pilch zebrał np. Słownik pracowników książki polskiej pod 
redakcją I. Treichel (Warszawa 1972), a wśród opracowań leksykograficznych 
umieścił książki o powstaniach śląskich oraz wydarzeniach z czasów II wojny 
światowej. Józef Pilch uwzględnił także słowniki językowe: angielski, czeski, 
niemiecki. Najstarszą pozycją w tym zespole był osiemnastowieczny druk nie
miecki Historisch-politisch-juristisches Lexicon J.Ch. Rehringsa (Gotha 1725).

Publikacje o dziejach książki i prasy J. Pilch umieścił w osobnym dziale 
nazwanym Książki o książkach, wydawnictwach (39 tomów). Znajdowała się 
w nim m.in. Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku A. Mendykowej 
(Wrocław 1975). Interesujące z punktu widzenia badań bibliologicznych 
pozycje - wszystkie pochodziły z XX w. - kolekqoner wyodrębnił w dziale 
Bibliofilskie wydawnictwa, nadbitki. Znalazły się tutaj: rozprawka Najdawniej
szy chłopski ekslibris polski J. Wantuły (Warszawa 1935), jak również 
przygotowane przez K.L. Konińskiego opracowanie biblioteki Wantuły pt. 
Robotnik bibliofilem. Unikatową książką w tym zbiorze była powielona 
pamiątka jubileuszu istnienia stowarzyszenia Akord: Półwiecze Akordu 
1929-1979, którą wydali w 1979 r. J. Broda i B. Wojnar (Górki Wielkie 1979).

Zbiór wydawnictw ikonograficznych stanowił osobny dział Albumy - Sztu
ka (39 tomów). Józef Pilch umieścił w nim opracowania z dziedziny malarstwa 
i architektury, a także A. Chętnika Atlas polskich strojów ludowych (Wrocław 
1981).

W dziale Rozmaitości (100 tomów) bibliofil wyodrębnił dwa poddziały, 
jeden obejmował teksty sztuk teatralnych, a drugi - zespół różnorodnych 
wydawnictw: jednodniówki, podręczniki do nauki języka „esperanto”, gry 
i zabawy dziecięce. Ciekawszymi pozyqami w tym zespole były Zabobony 
myśliwskie J. Ejsmonta (Warszawa 1926) i Książeczka o sadach i owocu 
K. Koczego (Berno 1844).

Nieduży zespół Księgi pamiątkowe (30 tomów) zawierał m.in. książkę 
Złożenie zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4 VII 1890 r. Księga 
pamiątkowa (Kraków 1890) oraz druk Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy 16-18 
II 1956. Księga pamiątkowa (Warszawa 1957).

Księgozbiór J. Pilcha świadczył o wszechstronnych zainteresowaniach 
właściciela. Największą grupą dzieł były druki śląskie (tematycznie i chro-
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nologicznie bardzo różnorodne), które stanowiły wartościowy materiał do 
badań dziejów śląskiego piśmiennictwa. Struktura stworzonej kolekcji ujaw
niała wpływ nurtów życia społeczno-politycznego na politykę gromadzenia 
książek. Ówczesne warunki polityczne nie przeszkadzały jednak J. Pilchowi 
w zbieraniu dokumentów religijnych. Różnice konfesyjne nie stanowiły kryte
rium decydującego o włączaniu druków do biblioteki domowej, dlatego 
księgozbiór J. Pilcha stał się ciekawą ilustracją zbioru tworzonego w regionie 
zamieszkiwanym przez ludność o odmiennych wyznaniach.



Zakończenie

Gromadzone w bibliotekach książki najczęściej służyły właścicielowi 
i osobom z nim związanym, bo to ich upodobania lekturowe wpływały na 
zakres tematyczny tworzonych księgozbiorów. Zakres tematyczny niektórych 
kolekcji był tak bogaty (często także pod względem formalnym), że stały się 
one instytucjami kulturalnymi, ich zbiory - choć gromadzone w domu 
- miały charakter ogólnodostępny. Taki naukowy status osiągnęło kilka 
bibliotek. Tak na przykład książki należące do L. Brożka stanowiły razem 
z drukami muzealnymi jedną całość i tylko jeden bibliofil orientował się w ich 
zawartości. Swój stosunek do książki L. Brożek określił w jednym z listów do 
W. Chojnackiego: „Nie godzę się z Panem [...], że książki, które mi nie 
odpowiadają, mogę spalić (?!?). Panie Władysławie, jakżeż tak można? Bibliofil 
pomyśleć nawet tak nie powinien, a cóż dopiero by doradzał tego rodzaju 
zabieg swojemu przyjacielowi. Co do mnie, to nawet najgorszych strzępów nie 
pozwalam palić. Jestem zapapierzony, zaśmiecony [...] nie ma naprawdę 
u mnie nic do spalenia. Wszystko się układa w różnych kątach mieszkania czy 
muzeum. [...]. Jeśli mi jakaś książka nie odpowiada, wędruje do muzeum”1. 
Zaznaczyć trzeba, że równie istotne miejsce wśród placówek naukowych 
zajmowały kolekge J. Brody i J. Pilcha.

Losy bibliotek domowych bywają jednak różne, szczególnie po śmierci ich 
właścicieli. Wiele kolekcji ulega - niestety - zniszczeniu lub rozproszeniu. Taki 
los spotkał m.in. zarówno księgozbiór H. Karpińskiej - książki wraz z licznymi 
oprawami jej wykonawstwa rodzina zlikwidowała, sprzedając lub ofiarowując 

1 List L. Brożka do W. Chojnackiego z 25 kwietnia 1950 r. W: Listy dr. Ludwika 
Brożka. [Oprać. J. Broda]. Skoczów 1999 (masz, w posiadaniu J. Brody). Zob. też: J. Mię- 
kina-Pindur: Bibliofilskie pasje Ludwika Brożka. „Kwartalnik Opolski” 1997, z. 3-4, 
s. 97-107.
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innym zbieraczom cenne tomy2 - jak i L. Brożka. Wprawdzie część Broż- 
kowych książek znajduje się obecnie w bibliotece Instytutu Bibliotekoznawst
wa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, ale - jak wiadomo 
- znacznie cenniejszy fragment jego zbiorów uległ rozproszeniu.

Niektóre kolekcje stały się zalążkami placówek muzealnych. Zbiory 
Z. Kossak pozostały w Górkach Wielkich i posłużyły za podstawę muzeum jej 
imienia. Również po śmierci G. Morcinka, już w 1964 r., otwarto Muzeum 
Biograficzne Gustawa Morcinka w willi pisarza przy ulicy Leśnej w Skoczo
wie, ale placówkę tę (ciesząca się dużą popularnością) Maciej Kuglin - spadko
bierca - zlikwidował po śmierci swojej matki Walerii w 1974 r. Wówczas 
okazało się, że muzeum było faktycznie prywatną placówką, nigdzie niezarejes- 
trowaną, choć utrzymywaną przez państwo3. Nigdy nie doszło do spisania 
majątku pisarza4 i dlatego nie wiadomo, co dokładnie G. Morcinek posiadał. 
Dotyczy to też księgozbioru, którego jedynie fragment M. Kuglin przekazał 
Muzeum w Cieszynie.

O zbiorach po G. Morcinku i ich sytuacji L. Brożek tak pisał w listach 
do J. Gardzielewskiej: „[Muzeum Gustawa Morcinka] po prostu już nie 
istnieje. Maciej Kuglin wyrzucił je po prostu z odziedziczonej willi, ale wyrzucił 
w dość osobliwy sposób: najcenniejsze obrazy, książki i rękopisy zatrzymał 
sobie na swój prywatny użytek, a trochę drugo- i trzeciorzędnych rzeczy dał 
do dyspozycji Muzeum w Cieszynie, by z tych resztek uruchomiono muzeum 
G.M. gdzie indziej [...]. Maciej Kuglin uważa, że jest w prawie, bo po śmierci 
Matki sam jeden stał się właścicielem całej schedy po G.M. i jako właściciel 
może z nią robić, co mu się podoba. [...] Maciej spuściznę po Morcinku bardzo 
nieładnie przetrzebił”5. To, co dziś znajduje się w bibliotece Muzeum w Sko
czowie, jest zaledwie częścią wyrwaną z całości.

Zwartej kolekcji nie stanowią również zbiory J. Brody. Naukowe instytuqe 
zainteresowane były tylko fragmentem biblioteki, stąd - obawiając się, by nie 
podzieliła ona losów innych zbiorów, które nie znalazły nabywcy, bibliofil 
zdecydował się na stopniowe jej sprzedawanie. Rozproszeniu uległy także 
kolekcje pomniejsze, należące m.in. do K. Szczurka i K. Kukucza. Niektórzy 
spadkobiercy, doceniając trud w gromadzeniu zbiorów i towarzyszące mu 
zainteresowanie, zadbali o właściwe ich zabezpieczenie. Toteż obecnie w do
mach prywatnych sukcesorów znajdują się kolekcje E. Paździory, J. Pilcha 
i J. Wojnara. Tę ostatnią - wbrew rodzinnej tradycji, według której biblio
tekę dziedziczył pierwotny syn (zawsze miał on na imię Jan) - podzielono na 

2 Wywiad z E. Kozakiem z Cieszyna.
3 Wywiad z H. Szotek, byłym kustoszem Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie.
4 K. Heska-Kwaśniewicz: „Pisarski zakon". Biografia literacka Gustawa Morcinka. 

Opole 1988, s. 34.
s List z 12 października 1974 r. Przytoczono za: K. Heska-Kwaśniewicz: O Muzeum 

Gustawa Morcinka. „Poglądy" 1981, nr 20, s. 8, 18.
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dwie części. Fragment zawierający literaturę piękną przejął syn J. Wojnara, 
natomiast pozostałe tomy - głównie fachową literaturę rolniczą i cenne 
rękopisy - zatrzymała córka Irena. Podziałowi uległa także - jednak zgodnie 
z życzeniem kolekcjonera - biblioteka J. Wantuły. Mniejsza część: głównie 
powieści i książki o treści sadowniczo-gospodarskiej, pozostała u syna Stani
sława, drugi syn - Andrzej - otrzymał dzieła naukowe, które po połączeniu 
z jego zbiorem mogły stanowić (jak przewidywał L. Brożek) około 6000-7000 
tomów6. O podziale swojego księgozbioru J. Wantuła informował w Oświad
czeniu, w którym stwierdził m.in.: „Odstępując wiosną 1949 r. synowi 
Stanisławowi Wantule gospodarstwo rozporządziłem biblioteką w domu się 
znajdującą w ten sposób, że dzieła treści gospodarczej, część historycznych, 
część beletrystycznych i książek treści religijnej otrzymał syn Stanisław. Resztę 
zbiorów - naukowy dział i starszyzna są własnością syna Andrzeja Wantuły 
[...]. Książki z synem nabywaliśmy wspólnie, wspólnie gromadzili tak, że przy 
niejednej nie umiałbym powiedzieć czy ja, czy syn ją przyniósł!”7 8.

Z kolei kolekcję T. Regera rozczłonkowano na trzy części. Wydawnictwa 
ilustrowane i albumowe oraz książki z literatury pięknej zatrzymała Michalina 
Regerowa, żona. Druki socjalistyczne i wydawnictwa o ruchu niepodległoś
ciowym zakupiło Muzeum im. Piłsudskiego w Łodzi, a w Cieszynie pozostał 
- z dużą ilością silesiaków - ostatni fragment tej kolekq’iB, który obecnie mieści 
się w Książnicy Cieszyńskiej.

Niektóre biblioteki prywatne lub ich fragmenty znalazły się w Muzeum 
w Cieszynie, m.in. książki F. Popiołka, W. Kargera9 oraz Emila Sznapki 
(1882-1959), dyrektora polskiego Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie 
Bobrku i II Męskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego10. W muze
alnych zbiorach znajdują się również pozostałości po prywatnej kolekcji 
T. Koppy. Zbierał on nie tylko książki, ale także szkło, porcelanę, stylowe 
meble, zegary, obrazy11. Z kolei w Bibliotece im. Tschammera w Cieszynie 
przechowywane są m.in. księgozbiory cieszyńskich pastorów - O. Michejdy 
i J. Stonawskiego.

6 List L. Brożka do R. Olszaka z 17 marca 1954 r. W: Listy dr. Ludwika Brożka...
7 Odpis Oświadczenia znajduje się w bibliotece J. Brody.
8 A. Wadowski: Księgozbiór Tadeusza Regera w Cieszynie. „Zaranie Śląskie” 1966, 

z. 1, s. 133.
9 L. B r o ż e k: Zbiory prywatne na Śląsku Cieszyńskim. W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego 

w Bytomiu. Historia. Bytom 1963, s. 231.
10 J. Spyra: Biblioteka Muzeum w Cieszynie. „Pamiętnik Cieszyński” 1995, T. 10, s. 69. 

Biogram E. Sznapki zob. w: J. Golec, S. Bojda: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. 
T. 3. Cieszyn 1998, s. 237-238.

11 L. Brożek: Zbiory prywatne..., s. 231-232; J. Spyra: Biblioteka Muzeum..., s. 71. 
J. Spyra wymienił także inne zbiory prywatne lub ich fragmenty znajdujące się obecnie w Mu
zeum.
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Wymienione biblioteki domowe stanowią zaledwie część wszystkich ko
lekcji gromadzonych na Śląsku Cieszyńskim. Jak duży jest to zespół, trudno 
powiedzieć, ponieważ nie podlegają one zazwyczaj rejestracjom. Książki 
- w dobie informaqi komputerowej i coraz częstszego wykorzystywania 
Internetu - nadal są jednak nie tylko czytane, ale także gromadzone.



Aneksy

Aneks 1

Księgozbiór Jana Brody

Nazwa działu
Liczba 
tomów

Procent 
w całości 

zbioru

1 2 3

Silesiaka 967 16,4

Literatura piękna: proza 454 7,7

Kalendarze 356 6,0

Religiologia 326 5,5

Filologia ogólna 271 4,6

Własny dorobek 271 4,6

Literatura niemiecka 201 3,4

Życiorysy 200 3,4

Odpisy rękopisów i prace dyplomowe 191 3,2

Literatura piękna: poezja 186 3,2

Historia powszechna i Polski 169 2,9

Nadbitki 128 2,2

Pedagogika 126 2,1
Pamiętniki 124 2,1

Mapy 123 2,1

Krajoznawstwo 121 2,0



158 Aneksy

cd. Aneksu 1

1 2 3

Literatura czeska 120 2,0

Prasa 115 1,9

Biblioteczka historyczna PZWS 99 1,7

Biblioteka Geograficzno-Historyczna „Roju" 89 1,5

Etnografia i folklor 88 1,5

Podręczniki szkolne 88 1,5
Postylle, kazania 85 1,4

Varia 79 1,3

Przewodniki 77 1,3

Sprawozdania szkolne i inne niemieckie 75 1,3

Muzyka 73 1,2

Roczniki i księgi pamiątkowe 73 1,2

Statuty 72 1,2

Albumy 71 1,2

Starodruki 69 1,2

Słowniki, encyklopedie 65 1,1
Bibliografia 62 1,0

Wypisy historyczne 55 0,9

Wydawnictwa Feitzingera 46 0,8

Biblioteka Narodowa 45 0,8

Kuchnia i zdrowie 39 0,7

Mazuriaka 38 0,6

Biblioteczka „Uniwersum" 26 0,4

Katalogi 18 0,3

Literatura propagandowa 18 0,3

Sztuka 18 0,3

Razem 5917 100,0

Źród lo: oprać, własne na podstawie: J. Broda: Z fali na falę. Wspomnienia z ostatnich siedmiu dziesięcioleci. 
Skoczów 1983.
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Aneks 2

Księgozbiór Józefa Pilcha

Działy Ilość 
tomów

Procent 
w całości 

zbioru

Silesiana 616 16,3

Pamiętniki 434 11,5

Czasopisma 426 11,3

Ruch robotniczy i jego wydawnictwa 372 9,8

Literatura piękna 365 9,6

Kalendarze 276 7,3

Kultura, ruchy społeczne i polityczne, etnografia, folklor 274 7,3

Historia 208 5,5

Religia, religionalia 189 5,0

Spółdzielczość 179 4,7

Biografie 104 2,7

Rozmaitości: sztuki teatralne (43), inne (44-100) 100 2,6

Bibliofilskie wydawnictwa, nadbitki 72 2,0

Encyklopedie, bibliografie, słowniki 62 1,6

Książki o książkach, wydawnictwach 39 1,0

Albumy - sztuka 39 1,0
Księgi pamiątkowe 30 0,8

Razem 3785 100,0

Źródło: oprać, własne na podstawie: Spis zbiorów bibliotecznych Józefa Pilcha. Ustroń 1981-1995.





Reprodukcja książki z biblioteki domowej Józefa Pilcha



Reprodukcja oprawy wykonanej przez Helenę Karpińską



Indeks osobowy

A
Adam Wacław 16, 21
Albert, św. 32
Albrecht, arcyksiążę 39, 55
Aleksandrowicz Tadeusz 70, 73
Antoni, św. 105
Ariosto Ludovico 30
Arndt Jan 23, 32, 46, 106
Arystoteles 16
Askenazy Szymon 63

B
Badura Jerzy 148
Bad’urova Aneźka 27, 83
Bajtek Jerzy 24, 32, 66, 104
Baranowski Henryk 114
Bardoniowie 48
Bardoń Andrzej 48
Bardoń Anna 48
Baron Adolf 84
Bartel Oskar 136
Bartelmuss Traugott 27, 28, 29
Beesowie 30
Beinhauer Fabian 82
Bender Ryszard 61
Beretzko Josef Andreas Christoph 35
Beretzkowie 35
Biedrawina Emilia 137
Bieńkowska Barbara 8, 9, 11, 28, 31, 38

Bierut Bolesław 134
Biliński Krzysztof 69
Bilowicki Józef 68
Bludowska Maria Luiza, zob. Schmeling 

Maria Luiza
Bludowski Jerzy Fryderyk 21
Błahut Paweł 124
Bobek Paweł 77
Bojda Stefania 42, 48, 56, 57, 61, 67, 

75, 77, 78,103,110,113, 124,134,144, 
155

Bolesławita, zob. Kraszewski Józef Ignacy 
Bonczek M. 112
Borucki Aleksander 130
Brandstaetter Roman 103, 110 
Brańczyk Jan 25
Brasse Zofia 135
Brockhaus Friedrich Arnold 108
Broda Jan (Górecki, pseud.) 10-13, 20, 

22, 25, 26, 42, 45, 47, 56, 65, 67, 
70-73, 75, 76, 81, 82, 85-88, 91-94, 
96, 104, 106, 115, 116, 118-140, 143, 
148, 151, 153-155, 157, 158

Broda Jerzy 129
Broda K. 59
Broda Maria 122, 129
Broda P. 105
Brodowie 121
Brodziński Kazimierz 43
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Bromek Karol 85, 90-92, 94, 97, 106, 
113, 119

Brożek Andrzej 66, 94
Brożek Karol 66
Brożek Ludwik 9, 11, 12, 16, 19, 36, 40,

44, 45, 47, 51, 57, 59-62, 66, 68, 71,
72, 76, 81, 85, 86, 90, 92, 94-96, 98,
99, 101, 102, 105-107, 110, 113-117, 
119, 120, 124, 126, 131, 137, 144, 146, 
153-155

Bruckner Aleksander 108, 109, 136 
Briigl L. 111
Brzuska Jan Antoni 34
Brzuska Jan Piotr 32-34, 47 
Bugnon-Rosset Anna 72, 74, 78 
Bujok Adam 87
Bulandra 107
Buława Edward 36, 37, 49
Bura Antoni 107
Butlerowa Gertruda Łucja 25, 26
Buzek Andrzej 103, 104
Buzek Jerzy 48, 110
Buzek Karol 113
Bystroń Jan Stanisław 23, 26, 47, 100,

109, 115, 130, 136, 137, 148

c
Cehak Kazimierz 107
Chałasiński Józef 148
Chesterton Gilbert 109
Chętni k Adam 151
Chlebowczyk Józef 25, 36, 55, 99, 102, 

146
Chociszewski Józef 46
Chojnacki Władysław 24, 44, 45, 57, 66,

71, 72, 75, 76, 85-87, 90, 92, 114, 115, 
119, 121, 124-128, 131, 136, 137, 150, 
153

Chojnacki Wojciech 126
Chrobok Ewa 25
Cibulka Josef 110
Cichy Jan 92
Cienciała Andrzej Teofil 133
Cienciała Jan 122
Cinciała Andrzej 23, 26, 36, 37, 39, 40,

44, 46, 99, 100, 116, 130, 148

Ciompa-Wucka Grażyna 21
Conrad Joseph 109
Cybulski Radosław 9
Cyceron (Marcus Tullius Cicero) 108
Cygan Jan Jerzy 19
Cyganowie 19
Czachowski Kazimierz 109
Czajkowski Mieczysław 83
Czaplicki Ferdynand Władysław 64
Czelowie 18
Czembor Henryk 43
Czubała Barbara, zob. Kamińska-Czu- 

bała Barbara
Czudek Andrzej 102
Czupryna Paweł 91, 103, 106
Czyż Jan 103

ć
Ćwiertnia Weronika 20

D
Dambrowski Samuel 24, 26, 32, 44, 47, 

105, 106, 142
Damek (?) z Ogrodzonej 29
Danel Małgorzata 37
Danel Robert 48, 79
Daniel z Weleslawina 47
Danilewicz Ludomir 139
Daszyński Feliks 59, 111
Dawid Łucja 49, 50
Dąbrowska Maria, zob. Gerson-Dąbro- 

wska Maria
Dąbrowska Zofia, zob. Gaca-Dąbrow- 

ska Zofia
Dąbrowski Jan 86
Dibelius Wilhelm 109
Długosz Jan 31
Dobraczyński Jan 110, 133
Dobrowolski Jan 110
Dobrzycki Wiesław 98, 135
Doroszewski Witold 135
Dowiat Jerzy 110
Drobik Emilia, zob. Konczakowska 

Emilia
Drozd Alojzy 101
Drozd Jerzy 147
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Duchińska Seweryna 87, 129 
Duchowski (?) 29 
Dugas L. 149 
Dyboski Tadeusz 41 
Dybowski Benedykt 130 
Dyma Ferdynand 134 
Dzierżoń Jan 114

E
Ejsmont Julian 151
Elzewirowie 96
Elżbieta Lukrecja 15, 19
Engels Friedrich 111, 113
Erazm z Rotterdamu (właśc. Gerhard 

Gerhards) 33
Erdt Paulin 29
Estreicher Karol 16, 114, 137

F
Famik Ernest 52, 56, 62,
Famy Alfred 57
Fazan Mirosław 36, 37, 41, 46, 50, 52, 

53, 59, 60, 83, 98, 120
Feitzinger Edward 10, 51, 64, 81, 82, 84, 

87, 98, 115, 129, 130, 137, 158
Feitzinger Henryk 83 
Feitzingerowie 82 
Ferfecki Paweł 48 
Firla Józef 138
Fiszkal Robert 136
Fojcik Jan 147 
Fonfara Ewa 41, 131 
Franek Karol 61, 66 
Frangsteinowie 22 
Fredro Aleksander 134 
Frelich Kasper 17
Fróhlich Christian Gottlieb 28
Frólich Zygmunt 20

G
Gaca-Dąbrowska Zofia 135 
Gajda Stanisław 128
Gajdzica Jerzy 25, 26, 83, 87, 90, 116, 

125, 127, 148
Gajdzica Jura, zob. Gajdzica Jerzy 
Gajdzicowie 25

Galicz Jan 41, 68, 83
Gallacz Jakub 134
Gardzielewska Janina 95, 154 
Gaschek Karol 122
Gaydzica Jerzy, zob. Gajdzica Jerzy 
Gaydzica Jura, zob. Gajdzica Jerzy 
Gdacjusz Adam 96
Gerlich Marian Grzegorz 40
Gerson Jan 32
Gerson-Dąbrowska Maria 79 
Gilson Etienne 110
Glajcar Jan 47, 48
Glensk Joachim 101
Globisch Bernard 32
Gładkiewicz Ryszard 30
Gładysz Antoni 82, 100 
Głombiowski Karol 7
Głowińska Danuta 74
Goczałkowscy 22, 30
Goethe Johann Wolfgang 129
Gojniczek Wacław 16, 61, 69, 90, 95, 96, 

106, 113, 116, 117
Golec Józef 42, 48, 56, 57, 61, 67, 75, 77, 

78, 103, 110, 113, 116, 123, 124, 126, 
134, 144, 155

Golińska Zofia 149
Golski Jerzy Zbigniew 92
Gomułka Władysław 113
Gorazda Wojciech 46
Gorgosz Antoni 29
Goriszowski Włodzimierz 100
Góreccy 22
Górnicki Łukasz 38
Górniok Jerzy 134
Górniok Paweł 134
Górski Konrad 109
Grabscy 86
Grabski Władysław J. 86, 109
Green Graham 109
Greiner Piotr 58
Grim Emanuel 41, 59, 102, 103, 122 
Grochowski Stanisław 38
Grycz Józef 98, 115, 135
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Kowalik Jan 57, 122
Kozak Eugeniusz 94, 154
Kozakiewicz Mikołaj 139
Kozik Kazimierz 107
Kozłowska Aniela 102
Kozubowski Franciszek 45
Kożdoń Józef 59
Krasicki Ignacy 43
Krasiński Zygmunt 41, 110, 130
Kraszewski Franciszek 54
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Gustaw
Morcinek Gustaw 12, 26, 27, 51, 58-60, 

62, 66, 72, 74, 77, 78, 90, 95, 99, 
101-103, 107-111, 115, 116, 120, 124, 
127, 130, 132, 133, 147-149, 154

Morcinek Maria 51
Morcinek Teresa 62, 72
Mrowieć Ewa 75, 90, 94
Mrózek Józef 94
Mrózek Robert 114
Musioł Danuta 135
Muthman Jan 20, 22, 23, 25, 26, 103, 

125, 138, 147

N
Nałkowska Zofia 143
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O
Ochorowicz Julian 52, 53, 91, 94 
Ofiok Jan 129
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Ondrusz Józef 99, 101, 132 
Opolski Mateusz 68 
Orgelbrand Samuel 135 
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Orszulik Bolesław 37 
Orzechowski Stanisław 31 
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Poniatowski Józef, książę 63
Popiołek Franciszek 16, 52, 60, 61, 90,

95, 99, 100, 102, 103, 110, 116, 130, 
148, 155
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Rej Mikołaj 38, 106
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Szatkowska-Kossak-Szczucka Zofia, 

zob. Kossak Zofia
Szatkowski Witold 74
Szatkowski Zygmunt 74, 110 
Szczepaniec Józef 30, 31 
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Szewczyk Grażyna 25, 28, 148
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Twaruszka Jan Gallus 32
Tymaner Melchior 17

U
Ujazdowski Tomasz 15
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Hanna Langer

Polish historical, private book collections in Cieszyn Silesia (20th century)

Summary

The issue of private book collections in Cieszyn Silesia in 20th century was 
approached from the perspective of its being one of the components of the culture of 
the region. It allowed of discovering the reasons of establishing private book collections 
and showing their functioning and development in specific socio-political and cultural 
circumstances. The content of the dissertation was presented in four chapters in which 
the issue of establishing the book collections was discussed. It presented the issues of 
development of Polish national consciousness in 19th and at the beginning of 20th 
century. It also showed the influence of political situation on establishing centres of 
Polish cultural life including private book collections.

In the dissertation there basic issues connected with functioning of book collections 
in 20th century were presented: collecting the volumes and the extent of their 
systematisation, their characteristic in terms of number and chronological range, 
language analysis and the description of topical range of collection and the way of their 
usage indicating the function of the library. The analysis of the collection was more 
aimed at working out a synthetic outline which would show the similarities and 
differences of bibliophile and librarian-like attitudes and behaviours of their owners 
than at the characterisation of the individual and particular features of the specified 
collections. It was more of a socio-historical approach than a description of the book 
collections as historical phenomena. The last two chapters are of monographic 
character. They analyse in a detailed way Jan Broda’s and Józef Pilch’s libraries.



Hanna Langer

Polnische historische Hausbibliotheken in Teschener Schlesien (2O.Jh.)

Zusammenfassung

Die Hausbibliotheken in Teschener Schlesien im 20. Jh. gelten als ein Bestandteil 
der regionalen Kultur. Das Phänomen der privaten Büchersammlungen konnte also 
hinsichtlich der Entstehung, Tätigkeit und Entwicklung unter bestimmten sozial
politischen und kulturellen Umständen untersucht werden.

Die vorliegende Arbeit besteht aus vier Kapiteln. Es wird hier gezeigt, wie die 
einzelnen Bibliotheken entstanden, auf welche Weise sie die Entstehung der polnischen 
Kulturzentren und das Nationalbewusstsein im 19. und zu Beginn des 2O.Jhs beeinflus
sten. Man findet hier auch grundlegende Informationen über die Tätigkeit der 
Hausbibliotheken im 20Jh.: über die Gründung und Katalogisierung der einzelnen 
Sammlungen, über deren Größe, Chronologie und Sprache, über deren thematischen 
Bereich und Funktion. Bä der Untersuchung bediente sich die Verfasserin eher äner 
synthetischen Methode, die die Verhaltungswäse der Hausbibliothekenbesitzer und 
deren Einstellung zu ihren Sammlungen miteinander zu vergleichen bezweckte, statt auf 
spezifische Eigenschaften der ausgewählten Büchersammlungen hinzuweisen. Das ist 
also eher dne soziologisch-historische Auffassung, als eine Beschrdbung der Hausbib
liotheken als eines historischen Phänomens. Die zwd letzten Kapitel sind Monografien, 
in denen die Bibliotheken von Jan Broda und Józef Pilch einer genauen Analyse 
unterzogen worden sind.
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