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Wstęp

Każda biblioteka i każdy księgozbiór istniały w określonym czasie, miejscu
i środowisku. Stanowiły odzwierciedlenie wielu płaszczyzn życia kulturalnego
społeczności, która przez lata je tworzyła i organizowała1.
Śląsk Cieszyński od wieków był miejscem, gdzie kultury się nie zamykały, ale
przenikały i wymieniały swoje najwartościowsze elementy 2 . Powstała tu kultura
wielowymiarowa, która na podłożu miejscowej kultury śląskiej połączyła różne tradycje
narodowe: polską, czeską, niemiecką (austriacką), a także węgierską i żydowską.
Region ten został nazwany „skrzyżowaniem” różnych kultur3 lub „pograniczem”4.
Problematyka kultury książki i jej specyficznych funkcji w zróżnicowanym
etnicznie i kulturowo środowisku, na tle piśmiennictwa różnych narodów na Śląsku
Cieszyńskim, zasługuje na szczególną uwagę. Również zagadnienia recepcji tekstów
oraz inne przejawy zainteresowań czytelniczych mieszkańców tego regionu wydają się
interesującym przedmiotem wymagającym głębszej analizy

5

. Przez wiele lat

księgozbiory cieszyńskie były pomijane lub tylko w niewielkim zakresie zostały
uwzględnione w badaniach naukowych 6 . Książki i biblioteki stanowiące fundament
kultury symbolicznej i kultury życia codziennego odegrały na Śląsku Cieszyńskim
niezwykle ważną rolę, ukazując wieloaspektowość i bogactwo jego dziedzictwa

1

T. Stolarczyk, Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek
i księgozbiorów, [w:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, red nauk. G. Czapnik,
Z.Gruszka, J. Ladorucki, Łódź-Warszawa 2014, s. 26.
2
J. Spyra, Między Europą a zaściankiem. Żydzi na Śląsku Cieszyńskim na przestrzeni wieków, [w:] Śląsk
Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną, pod red.
I. Bukowskiej-Floreńskiej, przy współudziale H. Rusek, Katowice 1997, s. 76.
3
J. Spyra, Zarys dziejów kultury duchowej Śląska Cieszyńskiego (do 1918 r.), [w:] Śląsk Cieszyński.
Środowisko naturalne. Zarys dziejów. Zarys kultury materialnej duchowej, pod red. W. Sosny, Cieszyn
2001, s. 295.
4
Np. Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną,
pod red. I. Bukowskiej-Floreńskiej, przy współudziale współudziale H. Rusek, Katowice 1997;
Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, pod
red. H. Rusek, A. Pieńczak i J. Szczyrbowskiego, Cieszyn-Katowice-Brno 2010; M. Michalska,
Religijność na pograniczu, Czeski Cieszyn 2006, s. 49-68.
5
Zob. K. Szelong, Stan badań nad księgozbiorami historycznymi z terenu Śląska Cieszyńskiego, [w:]
Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim. Rola kulturowa i przedmiot badań, red. R. Gładkiewicz,
Wrocław 1997, s. 57-71; Uwagi w sprawie badań nad księgozbiorami historycznymi z terenu Śląska
Cieszyńskiego, „Pamiętnik Cieszyński” 1995, t. 10, s. 5-14.
6
Por. K. Maleczyńska, K. Migoń, A. Tokarska, Stan polskich badań nad śląskimi księgozbiorami
historycznymi, [w:] Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim, s. 11-26; A.G. Świerk, Śląskie
księgozbiory historyczne w świetle historiografii niemieckiej, [w:] Historyczne…, s. 27-45; J. Linda,
České wýzkumy slezských historických knižních fondů, [w:] Historyczne…, s. 47-54.
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kulturowego 7 . Wpłynęły na to zarówno uwarunkowania historyczne, identyfikacja
z określonym terytorium oraz grupą społeczną. Czynniki te sprawiły, że dziedzictwo
kulturowe Śląska Cieszyńskiego jest bardzo zróżnicowane pod względem narodowym,
wyznaniowym, światopoglądowym. Niełatwo go też opisać i zrozumieć w całym
bogactwie

i

wieloaspektywności.

Wykorzystanie

cieszyńskich

księgozbiorów

historycznych jako pełnowartościowego źródła, pozwoliłoby na nakreślenie możliwie
szerokiej panoramy prądów intelektualnych, które w okresie od XVI w. wywierały
wpływ na rozwój kultury cieszyńskiej i kształtowały jej wyznaniowe, narodowe,
ideowe oblicze8.
Krzysztof Migoń podkreśla, że dana książka, zbiór książek miały zawsze
kontekst

etniczny,

zawierały

odzwierciedlenie

religii,

filozofii,

świadomości

i odrębności kulturowej społeczności, której były wytworami i której służyły, co nie
wykluczało przy tym ich uniwersalnych ról. Jak twierdzi: Kryteria, wedle których
wyodrębnia się i opisuje (daną) książkę etniczną, są złożone i elastyczne zarazem.
Rozpatrując okoliczności i warunki, w których powstaje i funkcjonuje książka etniczna,
zwracamy uwagę na dwa wzajemnie powiązane obszary zjawisk. Pierwszy obejmuje to
wszystko, co tworzy naród (narodowość, grupę etniczną) i co stanowi o jego cechach,
bezpośrednio lub pośrednio kształtujących kulturę książki, a więc liczebność i strukturę
populacji, język i pismo, religię, sytuację geopolityczną, państwowość (albo jej brak),
terytorium i stosunki przestrzenne, możliwości komunikacyjne, tradycję, stopień
alfabetyzacji, organizację i poziom oświaty, duchowe i świeckie elity intelektualne.
W drugim obszarze znajduje się system książki – ludzie, instytucje i procesy
bibliologiczne: autorzy i tłumacze, drukarze i wydawcy, księgarze, bibliografowie
i bibliotekarze, czytelnicy; są wydawnictwa, księgarnie, biblioteki; odbywa się
wytwarzanie książek, z racji języka i tematyki adresowanych przede wszystkim do
określonej grupy etnicznej i przez nią przede wszystkim przyjmowanych. Decydującą
rolę w tych procesach odgrywa polityka językowa i książkowa prowadzona przez
państwa i kościoły oraz wynikające z niej regulacje prawne wraz z cenzurą i różnymi

7

Zob. m. in. B. Bieńkowska, Wartość zbiorów cieszyńskich dla kultury i nauki. Ekspertyza, [w:]
Historyczne… ,s. 73-87; J. Szczepaniec, Historyczne księgozbiory Cieszyna – ich wartość i potrzeby
badawcze. Ekspertyza, [w:] Historyczne…, s. 89-109.
8
J. Spyra, K. Szelong, Wprowadzenie, [w:] Książka, biblioteka, szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego.
Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4-5 listopada 1999, red. J. Spyra, Cieszyn 2001, s. 7.
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formami kontroli […]

9

. Zwraca też uwagę na problemy związane z etniczną

przynależnością książki do określonej narodowości. Kryterium językowe bywa często
zawodne, ponieważ narodowe kultury książki są często wielojęzyczne. Dotyczy to
również pogranicza etnicznego, gdzie książka postrzegana jako element kultury danego
narodu

odzwierciedla

zróżnicowane stosunki

językowe i

etniczne związane

z charakterystycznymi dla pogranicza uwarunkowaniami historycznymi, politycznymi,
religijnymi i ekonomicznymi 10 . Szczególny charakter i wielowiekową historię mają
kultury książki, które wytworzyły się w ramach poszczególnych kultur narodowych
przenikających się i współistniejących na określonym terytorium. Studium ich
odrębności i specyfiki, a także powiązań z innymi kulturami jest ważnym polem badań
księgoznawczych11.
Ten ważki problem poznawczy powinien dotyczyć kultury książki Śląska
Cieszyńskiego, którego specyfika polegała na współistnieniu kilku grup narodowych,
głównie: polskiej, czeskiej, niemieckiej. Poznanie i opisanie świata książek
z perspektywy wszystkich „nacji”, z całą złożonością tego podziału, mogłoby dać obraz
różnorakich powiązań kulturowych ich przedstawicieli oraz kreowanie się ich
tożsamości.
Halina Rusek zwraca uwagę na fakt, że: Na pograniczach tworzy się nie tylko
jakościowo nowa kultura, ale także nowa tożsamość jej uczestników i twórców. Na
pograniczach wytwarza się typ człowieka pogranicza o specyficznej świadomości
społecznej i tożsamości jednostkowej. Podziela on życie kulturalne dwóch lub więcej
różnych społeczności. Czasami zmienia przynależność narodową. Jest to często
człowiek rozdarty wewnętrznie, niepotrafiący często dokonać wyboru pomiędzy różnymi
sposobami życia, ale najczęściej nabywający w procesie socjalizacji i wychowania
umiejętności swobodnego poruszania się w dwóch lub więcej kulturach, wybierania
z nich różnych elementów do konstruowania swojej tożsamości. Walencja kulturowa
ludzi pogranicza, czyli ich poczucie szczególnej bliskości z kulturą narodową i łatwość
posługiwania się jej treściami i wzorami zarówno w życiu codziennym, jak i sytuacjach
wyjątkowych, staje się podwójna, a nawet ich tożsamość narodowa nie jest jednorodna.
Dotyczy to zwłaszcza członków jakichś mniejszości etnicznych i narodowych
9

K. Migoń, Książka w perspektywie etnicznej, [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego
pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice, red nauk. J. Gwioździk i E. Różycki, Katowice
2004, s. 13-15.
10
Tamże, s. 20.
11
Tamże, s. 21.
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o charakterze autochtonicznym lub emigracyjnym

12

. Aspekt ten staje się ważny dla

scharakteryzowania i zrozumienia twórców, odbiorców książki, bibliofilów i założycieli
bibliotek regionu pogranicza, w tym przypadku Śląska Cieszyńskiego.
Rozpatrując zachowania tożsamościowe i specyficzne czynniki kształtujące
region, na plan pierwszy wysuwają się powiązania z dziejami historycznymi,
identyfikacja z określonym terytorium i grupą społeczną. Należy podkreślić, że na
Śląsku Cieszyńskim owe związki były zależne od zmieniających się warunków
historycznych.

Jednocześnie

pomimo

bardzo

długiej

przynależności

Śląska

Cieszyńskiego do różnych organizmów, utrzymywana była i jest świadomość
odrębności własnych, polskich losów13.
Mimo skomplikowanych dziejów historycznych Śląska Cieszyńskiego, którego
początki powstania sięgały okresu rozbicia dzielnicowego Polski, kiedy najstarszy
z synów księcia Władysława Opolskiego, Mieszko przyjął tytuł księcia cieszyńskiego
(31 stycznia 1290 r.), region Księstwa Cieszyńskiego charakteryzuje się mocno
ukształtowaną tożsamością. Również granice Księstwa Cieszyńskiego, które utrwaliły
się po śmierci Mieszka I ok. 1316 r. 14, w dużym stopniu pokrywają się z obszarem
Śląska Cieszyńskiego, który w 1920 r. został podzielony na część polską
i czechosłowacką15. Region ten w XIV w. stał się lennem Korony Czeskiej, a od XVI w.
podlegał władzy Habsburgów. Księstwo Cieszyńskie, utworzone przez Piastów, istniało
628 lat i przez wiele lat stanowiło punkt odniesienia dla rodzimych mieszkańców,
o czym świadczy powołanie w 1918 r. polskiego komitetu pod nazwą Rada Narodowa
dla Księstwa Cieszyńskiego, mającego na celu przejęcie władzy z rąk austriackich16.
Księstwo Cieszyńskie zamieszkałe na początku swego istnienia przez ok. 4000
osób odznaczało się etnicznie polskim charakterem. Mimo przybywania na ten teren
ludności z innych części Śląska, Czech, Niemiec, a także z Włoch czy Francji,
większość mieszkańców posługiwała się językiem polskim17. Z badań XVII- wiecznych
12

H. Rusek, Człowiek pogranicza, [w:] Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie
rozwiązań, pod red. T. Lewowickiego, B. Grabowskiej, A. Różańskiej, Toruń 2008, s. 86-87.
13
M. Bogus, Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX w., Ostrawa 2006, s.
17.
14
I. Panic, Ziemia Cieszyńska w czasach piastowskich (X-XVII w.), [w:] Śląsk Cieszyński. Środowisko
naturalne…, s. 123.
15
H. Mróz, Środowisko geograficzne polskiego Śląska Cieszyńskiego, [w:] Śląsk Cieszyński. Środowisko
naturalne…, s. 11.
16
M. Morys-Twarowski, Śląsk Cieszyński – fałszywe pogranicze?, [w:] Pongo, T. 2, Szkice o pograniczu,
red. Ł. Bukowiecki, R. Chymkowski, M. Czermarmazowicz, M. Mostek, Warszawa 2010, s. 77.
17
Zob. A. Machej, Uwagi nad językiem kancelarii w księstwie cieszyńskim w czasach nowożytnych,
„Pamiętnik Cieszyński”, T. 19, Cieszyn 2004, s. 99-101.
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metryk wynika, że ludność pochodzenia niemieckiego stanowiła zdecydowaną
mniejszość18. W 1800 r. 73% mieszkańców Śląska Cieszyńskiego należała do polskiej
grupy narodowej, w 1851 r. 77,8%. W 1880 r. posługiwanie się językiem polskim
deklarowało 58,7% ludności, w 1900 r. 60,7%, a w 1910 r. 54,8%. Faktem było też
zaniżanie przez władze austriackie liczby osób mówiących po polsku 19 . Językami
urzędowymi były: łaciński dominujący w średniowieczu, potem przez kilkaset lat czeski
i niemiecki, natomiast językiem potocznym większości mieszkańców, jak wskazano
wyżej, był język polski. Językami czeskim i niemieckim posługiwano się na dworze
książęcym i w urzędach oraz w środowisku miejscowej szlachty. Literatura powstała
w tym środowisku była w językach: łacińskim, czeskim, niemieckim. Na skutek
kryzysu gospodarczego w XVIII w. liczba miejscowej szlachty zaczęła szybko maleć.
Do udziału w życiu kulturalnym Śląska Cieszyńskiego coraz częściej włączało się
mieszczaństwo i niższe warstwy społeczne. Ślady oddziaływania trzech stref językowokulturowych przetrwały w środowisku cieszyńskim do czasów współczesnych20.
Około połowy XIX w. rozpoczęły się na Śląsku Cieszyńskim procesy
kształtowania świadomości narodowej i dążenie do tworzenia państw narodowych.
Dopiero wtedy kultura polska zaczęła zdobywać dominującą pozycję, jako kultura
zamieszkującej region większości narodowej. Ponieważ ludność polską stanowiło na
Śląsku Cieszyńskim przede wszystkim chłopstwo, wraz z wywodzącą się zeń w dużym
stopniu inteligencją, kultura polska miała tutaj ludowy charakter przejawiający się
w funkcjonowaniu licznych stowarzyszeń i działalności wielu amatorów - literatów,
badaczy przeszłości regionu, miłośników regionalnej kultury. Język polski, w gwarowej
odmianie, którym posługiwała się większość ludności, głównie z niższych warstw
społecznych, zdobywał sobie prawo równouprawnienia z niemieckim i czeskim dopiero
w drugiej połowie XIX w21.
Specyficzną cechą regionu była też sytuacja wyznaniowa. Prąd reformacyjny
w XVI w. spowodował pojawienie się dość dużej mniejszości ewangelickiej. Jednak
katolicy i ewangelicy żyli obok siebie raczej zgodnie, zaś podziały wyznaniowe
wykorzystywane były przeważnie w konfliktach politycznych czy narodowych.
18

Por. J. Lipowski, Nazwiska z Jabłonkowa i okolic u schyłku XVII wieku, Wrocław 2002, s. 227-229;
Najstarsze metryki cieszyńskie. Księga metrykalna parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie
z lat 1628-1641, wyd. I. Panic, Cieszyn 2006, s. 10.
19
M. Morys –Twarowski, Śląsk Cieszyński…, s. 78.
20
A. Rusnok, W poszukiwaniu źródeł, [w:] Duchowe źródła kultury cieszyńskiej. Katalog wystawy, red.
M. Szelong, K. Szelong, Cieszyn 2001, s. 8.
21
Tamże, s. 9.
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Również wyznawców religii mojżeszowej krytykowano głównie jako zwolenników
stronnictwa niemieckiego22. Cieszyńska odrębność kulturalna była widoczna również
w specyficznym modelu religijności, kształtującym się na Śląsku Cieszyńskim od
okresu reformacji. Chociaż większa część ludności pozostała lub pod wpływem
kontrreformacji powróciła do katolicyzmu, wpływ reformacji było widać w mentalności
nie tylko ewangelików. Jednym z przykładów może być charakterystyczny dla
protestantów etos pracy, który na Śląsku Cieszyńskim był zjawiskiem powszechnym23.
Stąd

wzięła

się

też

śląska

tradycja

dobrego

gospodarowania,

najlepiej

z duchem czasu, co potwierdzały domowe biblioteki (np. Jury Gajdzicy), ale także
księgozbiory instytucji zawierające poradniki, czasopisma przeznaczone dla rolników.
Również charakterystyczne dla ludności ewangelickiej kultywowanie pobożności
w domu i codzienne studiowanie Biblii, co było możliwe tylko przy opanowaniu
umiejętności czytania, przyczyniło się do rozwoju szkolnictwa i skutecznej walki
z analfabetyzmem w całym regionie24.
W literaturze nieraz podkreślano silne poczucie tożsamości charakteryzujące
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Śląsk Cieszyński stanowił dla nich ojczyznę
prywatną,

co

Cieszyńskiego

25

wzmacniało

wyodrębnienie

terytorialne

granicami

Księstwa

. Zapoczątkowany w ten sposób patriotyzm lokalny stawał się

początkiem patriotyzmu narodowo-państwowego, rozwijającego się w połowie XIX w.,
inspirującego do tworzenia narodowych państw. Dotyczyło to przede wszystkim
przeważającej liczbowo, etnicznie polskiej ludności na terytorium Śląska Cieszyńskiego
oraz czeskiej, która w tym okresie zamieszkiwała jedynie zachodnie jego części. Druga
postawa ukształtowała się w opozycji do XIX – wiecznych słowiańskich ruchów
narodowych. Mowa o proniemieckim nurcie liberalnym, propagującym wyższość
niemieckiej kultury i języka, który jednocześnie, umacniając poczucie regionalnej
odrębności kulturalnej i językowej, przyczynił się do wytworzenia się wśród rdzennych
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego uczuciowego związku z monarchią habsburską i ich
asymilacji w ramach niemieckiego kręgu kulturalnego. Powyższe dążenia znalazły

22

M. Morys –Twarowski, Śląsk Cieszyński…, s. 78-79.
A. Rusnok, W poszukiwaniu…, s. 10.
24
M. Bogus, Kotulowie…, s. 40.
25
G. Kubica-Heller, Luteranie na Śląsku Cieszyńskim. Studium historyczno-socjologiczne, Bielsko-Biała
1996, s. 51.
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pozytywny grunt do wytworzenia ideologii śląskiego separatyzmu, propagującego hasła
etnicznej i cywilizacyjno-kulturowej odrębności cieszyńskich Ślązaków26.
Odzwierciedleniem tak kształtującej się kultury Śląska Cieszyńskiego była
niewątpliwie literatura, którą można znaleźć w zbiorach cieszyńskich bibliotek,
gromadzonych w różnych środowiskach społecznych, wyznaniowych i narodowych.
W skład cieszyńskich bibliotek zabytkowych liczących około 160 000 woluminów
wchodzi zarówno piśmiennictwo popularne, jak i klasyka literatury europejskiej,
wydane w wielu językach i w różnych miejscach Europy, reprezentujące różnorodne
prądy ideowe i intelektualne. Każda z książek ma swe odwołanie i związek z dawną
kulturą cieszyńską, będąc świadectwem wielopokoleniowego przywiązania do książek
mieszkańców, stając się źródłem rekonstrukcji dziejów kultury cieszyńskiej w całej jej
złożoności i wielostronności 27.
Jak pisze Barbara Bieńkowska, księgozbiory historyczne są zróżnicowanymi
strukturami, zarówno pod względem wielkości, organizacji, jak i wartości
merytorycznej, artystycznej, historycznej. Zawsze są jednak ważnym elementem
kulturowego pejzażu, kształtowanego przez indywidualne gusta, zainteresowania,
motywacje czytelnicze, zawsze jednak w kontekście danego środowiska i epoki 28 .
Księgozbiory historyczne wymagają badań wieloaspektowych. Z jednej strony, w tzw.
warstwie zewnętrznej analizie poddawane są kwestie związane ze sposobami
gromadzenia tych zbiorów, dalej ich opracowania i udostępniania. Uwzględnia się
w niej także uwarunkowania społeczno-polityczne, ekonomiczne, ideowe, intelektualne
ich funkcjonowania. Dalej dokonuje się wewnętrznego przeglądu tych księgozbiorów,
w kontekście środowiska, warsztatu naukowego, mentalności otoczenia, starając się
pokazać zasięg recepcji konkretnych idei, treści, poglądów i upodobań, a także
dokonuje się wszechstronnej analizy poszczególnych obiektów. Ponieważ są to kolekcje
zróżnicowane, zdominowane przez różnego rodzaju literaturę religijną, filozoficzną
i teologiczną, ale bogate też w teksty historyczne, prawne, medyczne, literaturę piękną
i podręcznikową, badać je należy posługując się podstawowymi metodami
księgoznawczymi: typograficzną, bibliograficzną i proweniencyjną, ale trzeba sięgać

26

A. Rusnok, W poszukiwaniu źródeł…, s. 11.
K. Szelong, Wstęp, [w:] Duchowe źródła kultury…, s. 3-4.
28
B. Bieńkowska, Kilka uwag i propozycji w sprawie badań księgozbiorów historycznych, „Studia o
Książce” 1986, T. 16, s. 3-4.
27
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także do całego zespołu metod charakterystycznych dla badań historycznych,
antropologicznych, społecznych oraz etnologicznych i literaturoznawczych29.
W grupie cieszyńskich księgozbiorów historycznych na szczególną uwagę
zasługuje zbiór biblioteki parafii ewangelickiej, którego początki sięgają 1709 r., kiedy
do reaktywowanej po okresie kontrreformacji parafii ewangelickiej w Cieszynie zostały
podarowane pierwsze książki stanowiące zaczątek biblioteki kościelnej. Świadczą
o tym odręczne adnotacje z dzienną datą donacji umieszczone na książkach oraz
niedawno odnalezione dokumenty w zasobach archiwalnych kolekcji 30 . Początkowo
biblioteka

wzrastała

przede

wszystkim

dzięki

rozlicznym

darom

okolicznej

protestanckiej szlachty31, z których część sprawowała funkcję kolatorów zborowych,
dalej dzięki rodzinom pastorskim 32 , a za ich przykładem innym parafianom 33 . Od
założenia do kościelnej biblioteki wpływały dzieła w języku czeskim, niemieckim,
łacińskim i polskim, co wskazuje na wielokulturowy obszar będący w zasięgu parafii
ewangelickiej w Cieszynie34. Około 1750 r. księgozbiór kościelny został wzbogacony
o bibliotekę szlachcica Jerzego Fryderyka Bludowskiego z Dolnych Błędowic
przekazany przez zięcia Adolfa Bogusława Schmelinga z Neuhagen wraz z jego
zbiorami. W tym momencie w bibliotece kościelnej było około 640 tomów35. Znaczący
dar składający się z około 500 woluminów przekazał testamentem w 1778 r. bibliotece
parafialnej Bogumił Rudolf Tschammer z Iskrzyczyna szlachcic, adwokat ziemski oraz
kasjer zboru cieszyńskiego, który do swego zbioru dzieł prawniczych, historycznych
i politycznych dołączył tysiąc florenów austriackich na funkcjonowanie biblioteki.
Odtąd zgromadzony księgozbiór kościelny został nazwany Biblioteką im. Bogumiła

29

B. Bieńkowska, Kilka uwag i propozycji…, s. 6-8; zob. też K. Maleczyńska, Stan badań nad historią
bibliotek polskich doby zborów oraz ich podstawa źródłowa, [w:] Z dziejów udostępniania książki
w Polsce w okresie zaborów. Studia i materiały, pod red. K. Maleczyńskiej, Wrocław 1985, s. 5-36; K.
Maleczyńska, Założenia metodologiczne przyszłej historii książki, bibliotek i czytelnictwa na Śląsku,
„Roczniki Biblioteczne” 1988, z 1, s. 73-91.
30
M. Gabryś, Pierwsi donatorzy luterańskiej biblioteki kościelnej. Przyczynek do dziejów Biblioteki
i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie, „Sobótka” 2013 nr 1, s. 14.
31
W kolekcji znalazły się księgozbiory poza wymienionymi w tekście: m. in. Pelhrzimów z Trzenkowic,
Żyrowskich z Żyrowic, Skrbeńskich z Hrzistie i Szonowa, Stoltzów z Gostomki, Sobków z Kornic; zob.:
M. Gabryś, Pierwsi…, s. 19.
32
W bibliotece zachowały się pojedyncze książki pierwszych pastorów cieszyńskich: J. Muthmanna, J.A.
Steinmetza, S.L. Zassadiusa, którzy opuścili Cieszyn w 1730 r. oskarżeni o pietyzm oraz książki rodziny
pastorskiej Pragenusów; zob. M. Gabryś, Pierwsi…, s. 17-18.
33
Na uwagę zasługuje dar bielskiego sekretarza Jerzego Greupnera z 1717 r., który przekazał parafii 188
woluminów, pierwszymi darczyńcami byli też rolnik z Rozumic Simon Grittner oraz szewc Simon
Krämer; zob. M. Gabryś, Pierwsi donatorzy…, s. 15-17.
34
M. Gabryś, Pierwsi donatorzy…, s. 19-20.
35
J. Broda, Biblioteka Tschammera II przy zborze ewang.-augsb. w Cieszynie : Skrócony katalog książek
polskich i czeskich, Cieszyn 1968 [maszynopis], k. [2].
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Rudolfa Tschammera. Powołano również fundację na cel biblioteki kościelnej, z której
realizowano także zakup książek. Od tego czasu zbiorami miał się opiekować
bibliotekarz, o czym świadczy instrukcja dołączona do dokumentu fundacyjnego B.R.
Tschammera określająca sposób działania biblioteki i udostępniania zbiorów36. Książki
przechowywane z początku w zakrystii, po kolejnych donacjach, w połowie XVIII w.
przeniesiono do kościoła Jezusowego, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego.
W kolejnych latach do cieszyńskiej biblioteki wpływały następne księgozbiory oraz
pojedyncze książki przekazywane przez księży, nauczycieli oraz parafian ewangelickich
zborów, którzy z przesłanek emocjonalnych bądź w celu wzbogacenia księgozbioru na
potrzeby intelektualne kościoła i szkoły ofiarowali książki, w tym czasie nadal
kosztowne, jako część swego majątku. W drugiej połowie XIX w., kiedy na Śląsku
Cieszyńskim powstały liczne towarzystwa oświatowe, księgarnie oraz organizacje
prowadzące działalność biblioteczną, część kolekcji wskutek różnych losów trafiła do
książnicy zboru cieszyńskiego. W 1873 r. po upaństwowieniu szkół wyznaniowych
również księgozbiór szkoły ewangelickiej w Cieszynie wraz z archiwum został
włączony do zasobu Biblioteki Tschammera. Liczba książek znajdujących się
w Bibliotece wynosiła wtedy około 4 500

37

. Do wybuchu drugiej wojny światowej

ilość ta wzrosła do około 6000. Oprócz tego w latach 1900-1970 przekazano do
zbiorów 10 000 woluminów (w tym 2800 w języku polskim) z darów pastorów,
nauczycieli i parafian zboru cieszyńskiego 38 . Znaczna część tego zasobu Biblioteki
pochodziła z prywatnych kolekcji, zwłaszcza cieszyńskich księży, m. in.: Jana
Stonawskiego, Jana Kłapsi, Jerzego Badury, Adolfa Jescha, Andrzeja Buzka, Jana
Pindóra, Oskara Michejdy, Artura Gerwina, Rudolfa Wrzecionki, Tomasza Bruella,
Alfreda Jaguckiego39. Odnotowano też dary nauczycieli, Jana Brody z Górek Wielkich,
Emila Czyża z Górek Wielkich, Anieli Cienicały z Cieszyna, Janiny Bruell-Kiszy,
katechetki w Cieszynie. Część książek dotarła z parafii m. in. z Wisły, Ustronia,

36

K.G. Rumi, Evangelische Kirchenbibliothek zu Teschen in Schlesien, „Intelligenzblatt der Annalen der
Literatur des Oesterreichischen Kaiserthumes“, Wiedeń 1807, s. 31.
37
J. Broda, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej", 15,
Katowice 1970, s. 85.
38
J. Broda, Polonica w Bibliotece Tschammera w Cieszynie, „Zwrot" 1971 nr 2, s. 17.
39
Biogramy dostępne w Elektronicznym Słowniku Biograficznym Śląska Cieszyńskiego. Elektroniczny
Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego to licząca obecnie ok. 6,6 tys. nazwisk baza biogramów osób
związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, dostępna na stronach Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie, on-line
pod adresem http://www.slownik.kc-cieszyn.pl/index.php/content,592/. [dostęp 3 luty 2015]. W dalszej
części pracy, jeśli biogram wymienionej osoby znajduje się w tym słowniku autorka będzie podawała
informację: Biogr. zob. w ESBSC.
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Jaworza, Bystrzycy, Ligotki Kameralnej40. Wpłynęły też dary parafian po ogłoszeniu
apelu w tej kwestii w kościele Jezusowym41. Duża ilość druków w języku angielskim
przekazana została do Biblioteki przez Helenę Buzek, żonę księdza Andrzeja Buzka, w
młodości przebywającej gościnnie w Anglii, w rodzinie Morganów, która ofiarowała jej
w spadku część swojej kolekcji42.
Obecnie zbiory Biblioteki i Archiwum im. B. R. Tschammera liczą około 23 000
woluminów, wśród których znajduje się 5 inkunabułów, prawie 5000 starych druków,
322 rękopisy biblioteczne oraz ponad 17000 książek i czasopism XIX i XX wiecznych.
Dokładne ustalenie liczby zbiorów utrudnia brak profesjonalnie wykonanych
inwentarzy i katalogów. Najstarsze druki, do końca XVIII w., to głównie dzieła
z zakresu protestanckiej literatury teologicznej. Mniej liczną grupą są tu prace
z dziedziny filozofii, prawa, historii, geografii oraz literatura klasyczna i nowożytna.
Wśród wydawnictw XIX i XX - wiecznych dominują dzieła z zakresu teologii, filozofii,
pedagogiki, wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne, literatura piękna, prace
historyczne dotyczące Śląska Cieszyńskiego. Archiwalia to XVI - wieczne śląskie akta
religijne, prace związane z działalnością parafii cieszyńskiej, kazania pastorów, zeszyty
i dzienniki szkolne43.
Najwięcej jest dokumentów w językach niemieckim (ok. 56%), polskim (ok.
18%). Mniej jest zbiorów łacińskich (ok. 10%), angielskich (ok. 2%), czeskich (ok. 2%).
Oprócz tego są też pojedyncze druki w językach: greckim, hebrajskim, węgierskim,
słowackim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, szwedzkim, duńskim, rosyjskim,
esperanto, stanowiących pozostały zasób (ok. 12%).
Przedstawione

liczby

potwierdzają

zachowane

inwentarze

i

katalogi.

Dokumenty te są jednak niejednolite i niekompletne. Niektóre kategorie zbiorów
posiadają kilka szczątkowych katalogów alfabetycznych, żadnej księgi inwentarzowej,
inne działy mają tylko inwentarz. Część zachowanego zbioru nie widnieje w żadnej
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J. Broda, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie. [Cz.] II : Polonika, 1973 [maszynopis], k. 2-3.
Biblioteka i Archiwum im. Tschammera. Muzeum Protestantyzmu – Informator, red. J. Sztuchlik,
Cieszyn 2010, s. 3-4.
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k. 2.
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J. Sztuchlik, Stan i perspektywy opracowania, konserwacji i udostępniania zbiorów bibliotecznych,
archiwalnych i muzealnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie w związku z grantu EOG w
latach 2007-2010, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła
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ewidencji. Liczne poprawki, uzupełnienia, luki i zmiany zapisu w tych inwentarzach
i katalogach uniemożliwiają dokładne określenie stanu liczbowego biblioteki44.
Najstarszy zachowany inwentarz z 1730 r., niedawno odnaleziony w archiwum45,
zawierał 277 wpisów katalogowych druków i rękopisów, z zakresu religii. Były to
głównie Biblie, śpiewniki, postylle, modlitewniki oraz dzieła teologiczne, których
ofiarodawcami było co najmniej dwanaście osób, o których wspomniano już wyżej.
Inwentarz ten pozwala na poznanie pierwszych książek, które wpłynęły do biblioteki.
Sporządzony został przez Jana Muthmanna, pierwszego pastora powstającej
cieszyńskiej parafii, oraz Krystiana Blochmanna, pisarza kościelnego i nauczyciela.
Zatwierdzony został 16 V 1730 r. w Cieszynie przez szlacheckich opiekunów zboru Gotfryda Logau z Altendorfu i Karola Leopolda Fragsteina z Nimbsdorfu. Wśród
pozycji inwentarzowych woluminów, znajdowała się pierwsza książka podarowana
parafii 30 XII 1710 r. Była to Biblia czeska wydana w Pradze w 1613 r. przez Adama
z Weslawina, będąca do dziś w księgozbiorze46.
Kolejne spisy dokumentów bibliotecznych nie przetrwały długich kolei losów
książnicy. Były wśród nich: spis 640 woluminów zrobiony przez księdza Jana Tobiasza
Schuberta sprzed 1778 r 47 ., inwentarz sporządzony przez Jana Gotfryda Kotschego
w 1786 r., nauczyciela, pełniącego funkcję pierwszego bibliotekarza od 1778 r. Dalej
spis książek powstały staraniem księdza Jana Kłapsi, opracowany ok. 1829 r. przez
księdza

Krystiana

Sittiga,

wykładowcę

i

rektora

cieszyńskiego

gimnazjum

ewangelickiego, sprawującego opiekę nad księgozbiorem w latach 1824-1837 48. Inni
opiekujący się księgozbiorem, nauczyciele: Karol Jerzy Rumi (ok.1805-1807)
i Fryderyk Ludwik Andresky (ok.1807-1813), ksiądz Henryk Juliusz Kotschy (ok.18131823), nauczyciel Jan Śliwka (ok.1866-1874), sekretarz zboru Andrzej Macura
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(ok.1874-1933), ksiądz Jan Olszar (ok.1928-1931) prawdopodobnie nie pozostawili
dokumentów ewidencyjnych biblioteki49.
Dopiero w 1931 r. parafia powołała do uporządkowania i skatalogowania
zbiorów Jana Wantułę, bibliofila, publicystę i historyka z Ustronia, który w latach 19331942 sporządził inwentarz zawierający 5 149 numerów ewidencyjnych oraz dwa
katalogi rzeczowe. Pierwszy zatytułowany Prawo-Historia obejmował 17 działów,
drugi Teologia-Filozofia grupował zasób w 19 działach. Najwięcej było pozycji
z zakresu teologii ewangelickiej (ok. 2600), następnie z historii powszechnej (ok. 635),
dalej z prawa (ok. 500), historii Kościoła (ok. 400), filozofii (ok. 316). Poloników było
tylko 102 w 134 woluminach, co stanowiło wówczas tylko 2% księgozbioru50 . Spis
obejmował 2 inkunabuły, książki z XVI w. (10%), z XVII i XVIII w. (po 35%) 51 .
Dokumenty te w formie ksiąg formatu folio przetrwały do teraźniejszości.
Druga wojna światowa przerwała proces opracowania zbiorów. W kolejnych
latach księgozbiorem zajmowało się niewielu, tylko cieszyńscy księża Tadeusz Terlik
i Oskar Michejda poświęcili więcej czasu, by zabezpieczyć i uporządkować książki,
które po wojnie przekazywano do zbioru Tschammera. Następnym bibliotekarzem,
który podjął się opracowania księgozbioru, był Jan Broda, nauczyciel, historyk, bibliofil,
który od 1968 r. do 1974 r. sporządził inwentarz 52 i katalog alfabetyczny 53 druków
pochodzących z dawnej Biblioteki Tschammera, oparty na przedwojennym zbiorze
(którego zawartość spisał już Jan Wantuła), z pewnymi jednak poprawkami
i uzupełnieniami (nry 1-6000). Pod względem językowym w spisie tym najwięcej było
dzieł niemieckich (ok. 60%), łacińskich (ok. 33%), francuskich (ok. 4%), pozostałe:
greckie, hebrajskie włoskie (ok. 2%). Dopełniały go dalsze części: inwentarz druków
wydanych w języku polskim (nry 6001-9856)

54

, katalog alfabetyczny druków

wydanych w języku niemieckim (nry 10001-17275)

55

, inwentarz druków

obcojęzycznych (w języku angielskim, czeskim, słowackim, esperanto, francuskim,
greckim, hebrajskim, hiszpańskim, łacińskim, rosyjskim, szwedzkim, duńskim,

49

J. Broda, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej", 15,
Katowice 1970, s. 84 – 85. W nawiasach podano lata pełnienia funkcji opiekuna biblioteki zborowej
w Cieszynie.
50
J. Broda, Biblioteka…, s. 86.
51
J. Broda, Polonica…, s. 17.
52
J. Broda, Biblioteka im. Tschammera : inwentarz książek, ok. 1968 [rękopis].
53
J. Broda, Biblioteka Tschammera w Cieszynie, [Cz.] I : Katalog alfabetyczny, 1972 [maszynopis].
54
J. Broda, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie. [Cz.] II : Polonika, 1973 [maszynopis].
55
J. Broda, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie. [Cz.] IV [właśc.III] : Germanica, 1974 [maszynopis].
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węgierskim, włoskim) (nry 18001-18839) 56 , inwentarz sprawozdań i czasopism
w języku niemieckim (nry 19001-19740) 57 , inwentarz rękopisów bibliotecznych (nry
18841-20304) 58 . Liczba numerów w poszczególnych inwentarzach i katalogach oraz
faktycznie zarejestrowanych woluminów nie pokrywała się, ponieważ Jan Broda
pozostawiał puste numery, prawdopodobnie w celu uzupełnienia w trakcie dalszych
prac. Każda z ksiąg poprzedzona była wstępem odnoszącym się do zawartości danego
działu i jego stanu liczbowego; informowała też o donatorach. Opracowane przez Jana
Brodę katalogi i inwentarze porządkowały zbiory biblioteczne według kryterium
językowego i formalnego, wykazywały obok siebie stare druki, książki dawne i nowe
oraz czasopisma. Z tej przyczyny kolejna opiekunka zbiorów, pełniąca tę funkcję od
1983 r., Grażyna Ciompa-Wucka podjęła się sporządzenia kartkowego katalogu starych
druków oraz komputerowego katalogu poloników. Nie opracowała ich jednak według
nowych norm i z zastosowaniem profesjonalnego komputerowego programu
bibliotecznego59.
Mimo wielu niedociągnięć, pozostała dokumentacja, zawierająca podstawowe
dane bibliograficzne, pozwala na ogólną orientację w zasobie biblioteki, nie precyzuje
jednak stanu liczbowego. W 2007 r. parafia przystąpiła do realizacji trzyletniego
projektu pt. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego
współfinansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki
któremu opracowano zasób archiwum kościoła Jezusowego oraz cztery tysiące starych
druków z Biblioteki. Obecnie trwa zapoczątkowane przez projekt EOG

60

inwentaryzacja i opracowanie zbiorów bibliotecznych oraz stopniowe udostępnienie
w Internecie bazy katalogowej Biblioteki i Archiwum im. B.R. Tschammera.
Zbiory po umieszczeniu ich ok. 1750 r. na trzeciej emporze, w lewej nawie
kościoła Jezusowego w Cieszynie, pozostały tam do wybuchu drugiej wojny światowej,
kiedy to przeniesiono je do budynku parafii przy placu Kościelnym. W 1955 r. po
remoncie pomieszczeń w kościele powróciły na wcześniejsze miejsce i znajdują się tam

56

J. Broda, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie. [Cz.] IV : Dzieła obcojęzyczne, 1973 [maszynopis].
J. Broda, [Inwentarz czasopism i sprawozdań oraz katalog alfabetyczny niemieckiej prasy], CieszynGórki Welkie 1973 [maszynopis i rękopis].
58
J. Broda, Biblioteka imienia Bogumiła Tschammera w Cieszynie : rękopisy, Cieszyn 1974 [maszynopis].
59
J. Broda, Biblioteka…, s. 87; J. Sztuchlik, Opracowanie zbiorów…, s. 616 - 625.
60
zob. też K.Szelong, Projekt, ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego, [w:]
Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach. Materiały z konferencji
naukowej Cieszyn 3-5 marca 2010 r., Cieszyn 2010, s. 399-448 [online]. [dostęp 30 stycznia 2014].
Dostępny w Internecie: http://www.eog.kc-cieszyn.pl/index.php/content,106,,1/.
57
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do dnia dzisiejszego61. Stan zachowania zbioru przed przystąpieniem parafii do projektu
EOG określono jako zły. Potwierdzały to specjalistyczne przeglądy wykonane w 1996 r.
i w latach 2007-2008. Nieodpowiednie odizolowanie pomieszczeń od nawy głównej
kościoła, niedostateczna izolacja stropu, brak ogrzewania oraz możliwości utrzymania
stabilnej temperatury i wilgotności pomieszczeń bibliotecznych spowodowały zły stan
mikrobiologiczny zbioru. Większość kolekcji wymagała też prac konserwatorskich oraz
napraw introligatorskich62.
Również udostępnianie dokumentów miało różne koleje. W początkowym
okresie działania biblioteki, książki wypożyczano do domu na okres jednego miesiąca,
po złożeniu rewersu i kaucji przez czytelnika. Zbiory archiwalne były zastrzeżone tylko
dla godnych zaufania użytkowników. Za udostępnianie materiałów bibliotecznych
odpowiedzialny był bibliotekarz pełniący w danym okresie tę funkcję. W 1983 r. rada
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie powołała komitet opiekuńczy biblioteki,
który postanowił, że udostępnianie książek odbywać się będzie tylko w czytelni. W tym
celu w kościele Jezusowym utworzono miejsce dla czytelników, które jednak ze
względu na brak ogrzewania, przeniesiono najpierw do budynku starej szkoły tzw. pajty,
zaś w 1998 r. do trzech pomieszczeń budynku parafii przy pl. Kościelnym 6, gdzie
znajduje się do chwili obecnej63.
Parafia Ewangielicko-Augsburska w Cieszynie wraz z innymi instytucjami,
gromadzącymi historyczne kolekcje książek i archiwalia w Cieszynie 64 , realizując
wspomniany już projekt EOG, powołała dwie instytucje: Bibliotekę i Archiwum im.
B.R.

Tschammera

oraz

Muzeum

Protestantyzmu.

Przeprowadzono

adaptację

i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę, archiwum i muzeum
w kościele Jezusowym oraz czytelni w budynku parafii, wyposażając je w odpowiednie
urządzenia

i

sprzęty,

poprawiające

ochronę

oraz

warunki

przechowywania

i udostępniania zbiorów. Wykonano oczyszczenie i dezynfekcję całego księgozbioru,
kompleksową konserwację najcenniejszych obiektów, digitalizację wartościowych
zbiorów m. in. metryk parafialnych i materiałów dotyczących historii kościoła
Jezusowego, opracowano wszystkie archiwalia i większą część starych druków65.

61

J. Sztuchlik, Stan i perspektywy…, s. 506.
Tamże, s. 507-509.
63
Tamże, s. 512-513.
64
Były to: Książnica Cieszyńska, Zakon Bonifratrów w Cieszynie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
Archiwum Państwowe w Katowicach. Oddział w Cieszynie.
65
J. Sztuchlik, Stan i perspektywy…, s. 517-518.
62
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Mimo wielu przedsięwzięć i realizacji najpilniejszych potrzeb Biblioteki
i Archiwum im B.R. Tschammera pozostaje jeszcze rozwiązanie wielu kwestii, które
ułatwiłyby

profesjonalne

funkcjonowanie

tej

instytucji.

Nadal

opracowania

i zinwentaryzowania wymaga zbiór ok. 1000 starych druków, 17000 woluminów
książek i czasopism XIX- i XX- wiecznych oraz bieżąca ewidencja darów licznie
wpływających do biblioteki. Ważnym problemem wydaje się też ustanowienie funduszu
na zakup nowych publikacji dotyczących ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim i poza
nim66.
Kolekcja Biblioteki i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa Tschammera, będąca
efektem wielopokoleniowego gromadzenia książek i dokumentów przez osoby
związane z cieszyńskim zborem, funkcjonuje jako odrębna instytucja w strukturze
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Jako największa luterańska biblioteka
zabytkowa w Polsce, stanowi cenny zasób źródeł przede wszystkim, lecz nie tylko, do
dziejów protestantyzmu, ale także jest świadectwem kultury książki na Śląsku
Cieszyńskim.
Księgozbiór ten stał się bez wątpienia interesującym polem badawczym, zaś
jego nieocenioną wartość historyczno-poznawczą uwzględniono już w dość licznych
publikacjach. Jednakże wiele z tych opracowań to krótkie, pobieżne teksty
o charakterze informacyjnym, zamieszczane najczęściej na łamach czasopism,
w większości regionalnych, w których bardzo ogólnie przedstawione są losy i zawartość
zbioru, wskazuje się jedynie na interesujący zasób lub postuluje potrzeby głębszego
zbadania i uporządkowania biblioteki 67 . Niektóre studia poświęcone są konkretnym

66

Tamże, s. 532.
K.G. Rumi, Evangelische Kirchenbibliothek zu Teschen in Schlesien, „Intelligenzblatt der Annalen der
Literatur des Oesterreichischen Kaiserthumes“, Wiedeń 1807, s. 28-32; H. Patzelt, Die Tschammer Bibliothek in Teschen, [w:] Beiträge zur Geschichte Schlesiens im 19. Jahrhundert, bearb. red. P. Chmiel,
H. Neubach, N. Gussonne, Dülmen 1987, s.7–10; A. Frinta, Stará bohemica v Těšíně, "Časopis Muzea
králostvi českého", 1919, s. 81-88, 256-263; Biblioteka kościelna im. Tschammera w Cieszynie, „Poseł
Ewangelicki” 1925 nr 36, s. 1; J. Wantuła, Biblioteka zboru ewangelickiego w Cieszynie, „Zaranie
Śląskie",1936 z. 2, s. 132–135; tenże, Biblioteka zboru ewangelickiego w Cieszynie, [w:] tenże, Książki
i ludzie, oprac. L. Brożek, Kraków 1956, s. 90-96; J. Broda, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie,
"Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej", 15, Katowice 1970, s. 83–88; tenże, Rodowód i zawartość
Biblioteki zborowej im. Tschammera w Cieszynie, „Zwrot” 1970 nr 22 s. 19; G. Ciompa-Wucka,
Biblioteka im Tschammera w Cieszynie, [w:] Cieszyńskie księgozbiory historyczne. Materiały z sesji
naukowej Cieszyn, 18 - 20 listopada 1991 r., red. H. Łaskarzewska, Warszawa 1993, s. 23–28; taż,
Biblioteka im. Tschammera przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Cieszynie, Cieszyn 1997; taż,
Dokument epoki. Historia Biblioteki im. Tschammera, „Kalendarz Cieszyński 1986“, Cieszyn 1985, s.
86-89; K. Szelong, Stan badań nad księgozbiorami historycznymi z terenu Śląska Cieszyńskiego, [w:]
Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim. Rola kulturowa i przedmiot badań, red. R.
Gładkiewicz, Wrocław 1997, s. 57-71; G. Ciompa-Wucka, Biblioteka im. Tschammera przy Parafii
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działom lub zespołom księgozbioru, w których omówiono bardziej lub mniej
szczegółowo ich zasób, cenniejsze obiekty oraz pochodzenie68. Część artykułów opisuje
poszczególne dokumenty lub fragmenty kolekcji w sposób raczej informacyjny,
pozbawiony głębszych dociekań69. W nielicznych opracowaniach ukazano Bibliotekę
im. B. R. Tschammera analizując okoliczności i uwarunkowania jej powstania zbiory
i stan obecny, sytuując ją obok innych księgozbiorów zabytkowych na Śląsku
Cieszyńskim, chociaż analiza wewnętrzna zborowej biblioteki jest tu dość zawężona70.
W szerszej perspektywie historycznej i bibliologicznej omówiono Bibliotekę im.
Tschammera i jej zbiory w syntezie dziejów książki i bibliotek na Śląsku Cieszyńskim
autorstwa Marii Pawłowiczowej, gdzie na tle problematyki XIX - wiecznych bibliotek
polskich, autorka opisuje cieszyńskie księgozbiory historyczne koncentrując się głównie
na ujawnianiu ich związków z kulturą polską71. Niewiele miejsca zajmują omówienia
znaków proweniencyjnych oraz sylwetki wcześniejszych właścicieli i donatorów
zbiorów Biblioteki im. Tschammera, którzy niejednokrotnie pozostawili wpisy
własnościowe w książkach oraz dzięki którym kolekcja ta powstawała72, choć obecnie

w Cieszynie, „Gazeta Ewangelicka”, 2000 nr 3, s. 40-41; Biblioteka i Archiwum im. Tschammera.
Muzeum Protestantyzmu – Informator, red. J. Sztuchlik, Cieszyn 2010.
68
J. Broda, Polonica w Bibliotece Tschammera w Cieszynie, „Zwrot" 1971 nr 2, s. 16-17; tenże,
Bohemica w Bibliotece im. Tschammera, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej", 17, Katowice 1972,
s. 84-90; U. Bula-Ptasińska, Muzykalia w Zbiorach bibliotek cieszyńskich, [w:] Kultura muzyczna Ziemi
Cieszyńskiej. Twórczość i życie muzyczne, red. C. Grabowski, Katowice 1977, s. 103-111, 121-137;
Katalog starych druków medycznych w bibliotekach Śląska Górnego i Cieszyńskiego, red. A. Puzio,
Katowice cz. 1 – 1982, cz. 2 – 1985; W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik, Dzieje i zasób archiwum
parafii ewangelickiej w Cieszynie, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie
założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. R. Czyż, W. Gojniczek, D. Spratek, Cieszyn 2010,
s. 534-546; Z. Mojżysz, Muzykalia w zbiorach archiwalnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Cieszynie, [w:] Trzysta lat tolerancji…, s. 556-579; J. Sztuchlik, Najstarsze drukowane Biblie (XV-XVII
wieku) w zbiorach Biblioteki i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa Tschammera, „Knihy a Dějiny” 2012,
s. 195-212; J. Picha, Encyklopedie i słowniki polskie (do 1918 r.) w zbiorach Biblioteki i Archiwum im.
Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie, [w:] Studia i rozprawy bibliologiczne, pod red. K. Heskiej Kwaśniewicz, K. Tałuć, Katowice 2012, s.157-164.
69
A. Buzek, Z archiwum szkolnego Zboru Ewangelickiego w Cieszynie, „Zaranie Śląskie”, 1931 z. 1,
s. 25-28; tenże, Z archiwum Zboru Ewangelickiego w Cieszynie. Korespondencja pierwszych pastorów
cieszyńskich, „Zaranie Śląskie”, 1931 z. 3-4, s. 192-194; J. Wantuła, Starodawne roty przysiąg na Śląsku.
Na podstawie rękopisów biblioteki kościoła ewangelickiego w Cieszynie, „Zaranie Śląskie”, 1932 z. 1,
s. 20-25.
70
A. Kawecka-Gryczowa, Wrażenia z bibliotek cieszyńskich, „Zaranie Śląskie”1936 z. 2, s. 85-87;
G. Ciompa-Wucka, J. Spyra, K. Szelong, Zabytkowe biblioteki Cieszyna, Cieszyn 1996, s. 10;
M. Pawłowiczowa, Cztery zabytkowe biblioteki kościelne Cieszyna, [w:] Biblioteki kościelne i klasztorne
w Polsce. Historia i współczesność, red. H. Olszar, B. Warząchowska, Katowice 2009, s. 22-24;
H. Hollender, Miasto książek. Popularny przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych
i archiwalnych, Cieszyn 2010, s. 62-70.
71
M. Pawłowiczowa, Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920, Katowice
1986, s. 76-80.
72
G. Ciompa-Wucka, Dziedzictwo. Biblioteka im. Tschammera, „Kalendarz Cieszyński 1991”, Cieszyn
1990, s. 78-81; J. Spyra, Szlachecka rodzina Bludowskich z Dolnych Bludowic herbu Kozioł i zabytki
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prowadzone są badania dotyczące pierwszych ofiarodawców biblioteki 73. Informacje
dotyczące porządkowania, stanu zachowania i opracowania zbioru również pojawiały
się sporadycznie przy okazji opisywania całości księgozbioru lub przy podejmowaniu
funkcji opiekuna biblioteki

74

. Szersze ujęcie dotyczące tych kwestii powstało

w momencie włączenia Biblioteki do realizacji projektu Ochrona i konserwacja
cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego finansowanego ze środków Europejskiego
Obszaru

Gospodarczego,

dotyczącego

zabezpieczenia

historycznych

kolekcji

w Cieszynie75.
Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera - mimo wielu prac przynoszących
jej ogólną charakterystykę oraz opracowań podkreślających wartość księgozbioru jako
obrazu pewnej grupy społecznej, środowiska kulturotwórczego na Śląsku Cieszyńskim zalicza się nadal do ważniejszych obiektów badawczych, wymagających głębszej
refleksji księgoznawczej, uwzględniającej historyczne i kulturowe tło księgozbioru
bibliotecznego

cieszyńskich

protestantów.

Pogłębienia

wymagają

okoliczności

powstania i etapy rozwoju zbiorów książnicy, jak również charakterystyka treściowa,
formalna i wydawnicza zbioru. Ważnym aspektem jest też krąg bibliofilów i osób
tworzących księgozbiór oraz bibliotekarzy i użytkowników, relacje zachodzące
pomiędzy nimi oraz kulturowe i społeczne funkcje Biblioteki. Kolejnym zagadnieniem
może być analiza Biblioteki im. Tschammera jako złożonego księgozbioru
historycznego. Ciekawym problemem pozostaje miejsce i funkcja Biblioteki
w wielokulturowym i zróżnicowanym konfesyjnie środowisku Cieszyna oraz jej rola we
wspieraniu kultury polskiej na terenie należącym przez lata do wielonarodowej
monarchii Habsburgów. Analizy wymaga zachowana dokumentacja biblioteczna
(inwentarze, katalogi, notatki akcesyjne) oraz materiał proweniencyjny znajdujący się

sztuki z nią związane, „Familia silesiae", t. 1, red. I. Panic, W. Gojniczek, M. Makowski, Cieszyn 1997;
W. Gojniczek, Dzieje szlacheckiej rodziny Tschammerów z Iskrzyczyna. Pochodzenie– genealogia –
pozycja społeczna, Wrocław 1999, s. 156 (maszynopis rozprawy doktorskiej).
73
M. Gabryś, Z historii zborowej Biblioteki im. B.R. Tschammera Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Cieszynie. Cz. 1, „Wieści Wyższobramskie”, 2011 nr 11, s. 57-59, Cz. 2 „Wieści Wyższobramskie”,
2011 nr 12, s. 46-48; tenże, K počátkům Tschammerovy knihovny evangelického sboru v Tĕšíné, „Knihy
a dĕjiny” 2011/2012, s. 21-38; tenże, Pierwsi donatorzy luterańskiej biblioteki kościelnej. Przyczynek do
dziejów Biblioteki i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie, „Sobótka” 2013 nr 1, s.
9-21.
74
J. Broda, O bieżących pracach w Bibliotece Czamera w Cieszynie, „Cieszyński Rocznik Muzealny" 1,
1969, s. 135-136.
75
J. Sztuchlik, Stan i perspektywy opracowania, konserwacji i udostępniania zbiorów bibliotecznych,
archiwalnych i muzealnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie w związku z realizacją grantu
EOG w latach 2007-2010, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim…, s. 502-533.
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w książkach, będące cennym źródłem do poznania, jak w poszczególnych okresach
kształtowała się liczebność, charakter i struktura księgozbioru.
Niniejsza praca stawia sobie za cel przebadanie kolekcji cieszyńskiej książki
w języku polskim wydanej do 1918 r., która zachowała się w Bibliotece im. B. R.
Tschammera w Cieszynie, pod względem księgoznawczym i zarazem kulturowym jako świadectwa rozwoju kultury książki Śląska Cieszyńskiego oraz procesu
kształtowania się tożsamości

narodowej,

religijnej

i

kulturowej

luterańskiej

społeczności religijnej tego regionu. Analiza zasobu bibliotecznego z zastosowaniem
warsztatu księgoznawczego została więc połączona z analizą treściową zbiorów. Są to
prace autorów związanych miejscem działalności lub pochodzenia ze Śląskiem
Cieszyńskim,

bądź

publikacje

anonimowe

wydane

na

tym

terenie.

Ramy

chronologiczne pracy wyznaczają następujące fakty: datę początkową określa moment
pojawienia się „cieszyńskich pierwodruków”, pierwszych książek w języku polskim,
których autorami byli cieszyńscy pastorowie, dostrzegający potrzebę prowadzenia
liturgii w języku ojczystym miejscowej ludności; za najstarszy uważa się druk Jana
Muthmanna z 1716 r. Koniec opisywanego okresu stanowi rok 1918, do kiedy Śląsk
Cieszyński stanowił integralną całość. O wyborze tego aspektu badań zadecydowała
próba wyjaśnienia: jak kształtował się polski lokalny zasób biblioteczny, jaką rolę
odegrały te druki w środowisku cieszyńskim, zwłaszcza luterańskim; kto był głównym
odbiorcą

tej

literatury

w

kręgach

protestanckich.

Ograniczenie

badań

do

polskojęzycznych publikacji wynika z konieczności umiejscowienia ich w kontekście
kultury książki polskiej Śląska Cieszyńskiego, co pozwoli w przyszłości na
dokładniejsze bibliologiczne badania porównawcze w odniesieniu do literatury przede
wszystkim niemiecko- i czeskojęzycznej funkcjonującej na Śląsku Cieszyńskim.
Książkę obcojęzyczną również rejestrowano, ale przede wszystkim jako materiał dla
porównania wielkości zasobów polsko i obcojęzycznych w zbiorach książnicy.
Pogłębiona analiza typologiczna zasobu obcojęzycznego wymagałaby odniesienia do
całości kulturowego kontekstu publikacji danej narodowości wytwarzanych na Śląsku
Cieszyńskim; nie tylko ewangelickich. Może to stanowić zadanie na przyszłość, które
otworzy nowe perspektywy badawcze.
W odróżnieniu od większości dotychczasowych publikacji poświęconych
Bibliotece im. Tschammera, analizę wybranego działu zbioru przeprowadzono w wielu
płaszczyznach. W pierwszej kolejności opisano uwarunkowania historyczne, społeczne
i kulturowe funkcjonowania społeczności ewangelików Śląska Cieszyńskiego,
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wskazując najważniejsze wartości, mające konkretny wymiar w historii, jak wiara,
rodzina, język, tradycja, w ramach których realizowały się działania kulturowe tej grupy
religijnej, przekazywane pokoleniowo i środowiskowo. Następnie poddano analizie
zawartość treściową cieszyńskiego polskiego piśmiennictwa pokazującą kształtowanie
się świadomości ideowej oraz mentalności jego twórców, rozwój miejscowego ruchu
oświatowego i kulturalnego, ścieranie się różnorakich wpływów narodowych,
wyznaniowych czy politycznych. Przedstawiono też materiał proweniencyjny
znajdujący się w cieszyńskich drukach, dostarczający wiadomości odnośnie do
czytelników, kolekcjonerów książek na Śląsku Cieszyńskim, ukazując szerszy obraz
zainteresowań książką, kultury czytelniczej w tym regionie oraz kultury umysłowej
poszczególnych, znanych osób, których książki do tego księgozbioru trafiały.
Szczegółowe badanie zasobu Biblioteki im. Tschammera pozwoliło pokazać tę
grupę dokumentów nie tylko jako świadectwo kultury religijnej, oświatowej,
politycznej, literackiej i muzycznej środowiska ewangelików cieszyńskiej parafii, ale
też jako zbiór, którego funkcje kulturowe znaczenie przekraczają konfesyjne ramy oraz
jako zasób obrazujący rozwój kultury na Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza kultury książki,
w powiązaniu z jej wielokulturowymi i wielowyznaniowymi koneksjami. Można
bowiem wykazać, na podstawie podjętej analizy, że księgozbiór tworzony jako zborowy,
a tym samym wyznaniowy, stawał się z czasem coraz bardziej otwarty i uniwersalny,
gromadząc druki innej proweniencji religijnej i kulturowej, będące świadectwem
rozwoju świadomości narodowej i społecznej Śląska Cieszyńskiego. Także jego
zawartość – początkowo głównie o charakterze religijnym, związana z praktykowaniem
wiary, bogaciła się i różnicowała odzwierciedlając ogólne życie społeczne, polityczne,
literackie Śląska Cieszyńskiego. Cieszyńska ewangelicka literatura polska kształtowała
myśl narodową, społeczną oraz wyznaniową społeczeństwa. „Luterska myśl” – poprzez
wytwory literackie, wydawnicze – przenikała do wszystkich dziedzin życia, nie tylko
religijnego czy codziennego, przekraczając krąg społeczności luterańskiej.
Przechowywane w Bibliotece im. Tschammera książki wydane w języku
polskim, zostały wpisane do księgi inwentarzowej poloników 76 , sporządzonej przez
Jana Brodę, nauczyciela, historyka i bibliofila, który opiekował się Biblioteką im.
Tschammera od 1968 r. Rejestr zakończony w 1973 r. (książki nr inw. 6001-8900,
czasopisma 9500-9809), w późniejszych latach był uzupełniany ręcznie, początkowo

76

J. Broda, Biblioteka im. Tschammera w Cieszynie, [Cz.] II : Polonika, 1973 (maszynopis).
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przez samego Jana Brodę, później przez następczynię Grażynę Ciompę-Wucką,
nauczycielkę. Inwentarz poloników został podzielony na dwadzieścia działów
tematycznych 77 , poprzedzony wstępem autora, w którym oprócz historii powstania
zespołu poloników i spisu ofiarodawców z lat 1960-1973, przedstawił także wykaz
działów

rzeczowych

oraz

informacje

na

temat

układu

inwentarza.

Opisy

poszczególnych dzieł zawierały numer inwentarzowy, nazwisko i imię autora, skrócony
tytuł, miejsce i rok wydania oraz skrót symbolizujący prawdopodobnie nazwę
ostatniego właściciela książki. Do numeru 8955 polonika były dopisywane w tym
samym inwentarzu, natomiast numery 8956-9207 zostały zapisane przez G. CiompęWucką na luźnych kartkach papieru w kratkę i w takiej formie dołączone do inwentarza.
Również w tych uzupełnieniach, jak i w samym inwentarzu, pozostawiono wolne
miejsca.
Z tych niezbyt precyzyjnych spisów wynika, że ilość woluminów druków
zwartych w języku polskim wydanych od XVI w. do XX w. wynosi ponad 3000, w tym
mieści się około 800 druków opublikowanych do 1918 r. Liczne poprawki, uzupełnienia,
luki i zmiany zapisu w tych spisach inwentarzowych uniemożliwiają dokładne
określenie stanu liczbowego tego zasobu oraz precyzyjną identyfikację dokumentów.
Dlatego podstawową metodą badania opisanego zbioru Biblioteki musiała być autopsja,
w powiązaniu z analizą zachowanych inwentarzy i spisów. Opierając się na tych
dokumentach i prowadząc badania z autopsji, wyodrębniono ponad 800 druków
zwartych w języku polskim, wydanych do 1918 r., według autorstwa, miejsca wydania
i roku ich publikacji, spośród których 303 druki cieszyńskie stały się głównym
przedmiotem pogłębionej analizy i zasobem egzemplifikacji. Następnie badając
poszczególne dokumenty, przeprowadzono ich charakterystykę treściową, formalną
i edytorską oraz opisano materiał proweniencyjny znajdujący się w książkach,
analizowany również jako świadectwo losów książki oraz jej recepcji. Przedstawiając
poszczególne pozycje, podano tytuł w oryginalnym brzmieniu i ortografii, noty
proweniencyjne, dedykacje, zapiski rękopiśmienne, pieczęcie, ewentualne uwagi
o oprawie, nakładzie, wydaniu oraz sygnaturę opisywanego egzemplarza.

77

Były to następujące działy: I – encyklopedie, słowniki, samouczki, II – bibliografia, filozofia,
pedagogika, III– religia, IV – historia religii, V – ekonomia, prawo, VI –dzieje kultury, VII – nauki
przyrodnicze, VIII - medycyna, IX – sztuka, X – historia literatury, pamiętniki, XI – literatura piękna, XII
– historia, XIII - geografia ,XIV - zagadnienia różne (varia), XV – podręczniki szkolne, XVI –
kalendarze, XVII – silesiaca,XVIII – jednodniówki, sprawozdania, statuty, XIX – stare druki, XX –
czasopisma.
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Rozpatrywanie
w bibliologii

78

tych

aspektów

umożliwiło

użycie

metod

stosowanych

, szczególnie księgoznawczych, w tym analizy typograficznej

79

,

pomocnej w ustaleniu datacji tekstów, miejsca ich pochodzenia i nazwy drukarza;
topograficznej

80

, pozwalającej na ukazanie wieloaspektowych relacji badanego

środowiska w historycznej rzeczywistości i kulturze danego miejsca i czasu;
proweniencyjnej81, pozwalającej na odczytanie i interpretację znaków własnościowych
oraz ukazanie kręgów czytelniczych i ich społecznych funkcji 82; bibliometrycznej83 ,
odnoszącej się do analizy ilościowej i typologicznej księgozbioru. Rozprawa stoi na
pograniczu kilku dyscyplin naukowych, stąd konieczność posłużenia się metodami
charakterystycznymi dla tychże dyscyplin. Ponieważ odbiór książki uzależniony był
także od warunków społecznych, rozpoznanie recepcji lektury umożliwiły metody
socjologiczne. W określeniu różnych zadań, które pełniła książka w badanym
środowisku zastosowana została metoda funkcjonalna. Oprócz wyżej wymienionych
użyta została też metoda historyczna. W naszkicowaniu tła historycznego i kulturowego
wykorzystano

istniejące

Cieszyńskiego

oraz

piśmiennictwo

materiały

naukowe

autobiograficzne

78

z
i

zakresu
pamiętniki

historii
różnych

Śląska
osób

Zob. m. in. K. Migoń, Nauka o książce. Zarys problematyki, Warszawa [i in.] 1984; tenże,
Problematyka źródłoznawcza w bibliologii, „Studia o Książce” 1985, t. 15, s. 3–18; K. Głombiowski,
Teoria i metodologia nauki o książce, Gdańsk 1985; P. Dymmel, Nauki pomocnicze bibliologii (zarys
problematyki), „Roczniki Biblioteczne” t. 28, 1984, z. 1–2, s. 277–294; E. Słodkowska, Problemy
księgoznawcze w Polsce XIX w., Warszawa 1973; taż, Problemy badań nad historią książki, [w:] Książka
i Biblioteka w społeczeństwie. Materiały międzynarodowego seminarium Warszawa–Radziejowice,
czerwiec 1980, Warszawa 1982, s. 205–213; J. Kołodziejska, Biblioteka jako przedmiot badań
naukowych, tamże, s. 248–260; M. Kocójowa, Nowe oferty dla badań dziejów polskiej książki w okresie
zaborów, [w:] Książka polska w okresie zaborów. Wybrane problemy metodyki i dydaktyki,
bibliotekoznawstwa i informatologii, red. M. Kocójowa, Kraków 1991, s. 13–39; I. Socha, O pojęciu
funkcji w bibliologii. Rozważania wstępne, [w:] Studia i rozprawy bibliologiczne, pod red. K. Heskiej Kwaśniewicz, K. Tałuć, Katowice 2012, s. 101-110.
79
H. Bułhak, Analiza typograficzna jako metoda księgoznawcza w badaniach nad dawną książką, [w:]
Prace badawcze i bibliograficzne nad zbiorami rzadkich i cennych książek i dokumentów. Materiały
seminarium polsko-radzieckiego Warszawa 8-10 października 1985, red. nauk. H. Bułhak, J. Z. Lichański,
Warszawa 1991, s. 40-48.
80
M. Kocójowa, Metoda topograficzna w badaniach nad książką i biblioteką. [w]: Studia
bibliograficzno-bibliologiczne. Praca zbiorowa. Dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej profesora
Wiesława Bieńkowskiego. Red. M. Kocójowa. Kraków 1995, s. 165-174.
81
M. Sipayłło, O metodzie badań proweniencyjnych starych druków, [w:] Z badań nad polskimi
księgozbiorami historycznymi, z. 1. Warszawa 1975, s. 9–30; M. Kocójowa, Potrzeby i oczekiwania
w zakresie badań proweniencyjnych, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Zeszyt
specjalny. Bibliologia dyscypliną integracyjną. Studia ofiarowane profesor Barbarze Bieńkowskiej,
Warszawa 1993, s. 329–336.
82
K. Głombiowski, Problemy historii czytelnictwa, Wrocław 1966; tenże, Książka w procesie
komunikacji społecznej, Wrocław i in. 1980; I. Socha, Czytelnik jako przedmiot interdyscyplinarnych
badań w nauce o książce, literaturoznawstwie, socjologii i psychologii – odrębność czy
komplementarność? [w:] Biblioteki, informacja, książka. Interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI
wieku, Kraków 2010, s. 279-289.
83
J. Ratajewski, Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, Warszawa 2002, Rozdz. 13 Metoda statystyczna,
s. 92-94.
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reprezentujących środowisko ewangelickie Śląska Cieszyńskiego. Dostarczyły one
informacji o życiu rodzin, działalności szkoły i innych instytucji oświatowych,
o stosunkach między grupami wyznaniowymi, itp.
Wśród polskich druków cieszyńskich najwięcej odnaleziono woluminów
o tematyce religijnej (183), dość liczne były publikacje z zakresu oświaty i edukacji
(49), ważne miejsce zajęły wydawnictwa społeczno – polityczne akcentujące
problematykę Śląska Cieszyńskiego (39), w mniejszej liczbie znalazły się dzieła
muzyczne (23) i literackie (9).
W badanym zasobie było 36 książek z XVIII w., z których najstarsza opuściła
oficynę drukarską w Brzegu ok. 1718 r. Spośród druków opublikowanych w XIX w.
odnaleziono 143 egzemplarze. Z początku dwudziestego stulecia, zakończonego
pierwszą wojną światową w 1918 r., w księgozbiorze zachowały się 124 wydawnictwa.
Druki XVIII - wieczne opublikowano w następujących oficynach: Brzeg (30),
Królewiec (2), Wrocław (3), Lipsk (1). Spośród badanych książek wydanych w wiekach
XIX i XX najwięcej pochodzi z Cieszyna (216), mniej liczne z Berlina (1), Bielska (4),
Bochni (1), Brna (3), Brzegu (5), Frysztatu (3), Krakowa (4), Królewca (1), Lwowa (3),
Orłowej (1), Skoczowa (1), Trzyńca (2), Ustronia (4), Warszawy (7), Wiednia (11).
W pierwszym rozdziale pracy ukazano zarys dziejów społeczności luterańskiej
na Śląsku Cieszyńskim, procesy kształtowania się świadomości narodowej, tożsamości
etnicznej i kulturowej, a także obraz codziennego życia. Rozdział ten przedstawiając
najważniejsze: historyczne, społeczno-polityczne, kulturowe aspekty życia środowiska
cieszyńskich ewangelików, które warunkowały kulturę książki w tej grupie, stanowi
wprowadzenie do kolejnych części pracy.
W następnym rozdziale omówiono religijne piśmiennictwo cieszyńskie,
zachowane w Bibliotece im. Tschammera. Są tu prace budujące pobożność ewangelicką,
dzieła z zakresu teologii praktycznej, wydawnictwa na temat Reformacji i dziejów
Kościoła ewangelickiego oraz publikacje okolicznościowe związane z uroczystościami
ewangelików na Śląsku Cieszyńskim. Starano się podkreślić bogactwo i różnorodność
religijnego piśmiennictwa cieszyńskiego, stanowiącego znakomity materiał do badania
kultury religijnej ewangelików, repertuaru wydawniczego książki religijnej na Śląsku
Cieszyńskim oraz stanu cieszyńskiego edytorstwa, a także cieszyńskich księgozbiorów
księży i wiernych ewangelickich.
W kolejnej części ukazano cieszyńską literaturę edukacyjną, która miała
zapewnić mieszkańcom tego regionu uzyskanie lepszego statusu kulturalnego,
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materialnego i gospodarczego, a także osiągnięcie wyższego poziomu oświaty
i świadomości narodowej. Odzwierciedleniem tego procesu są głównie podręczniki
szkolne, słowniki językowe, poradniki z zakresu rolnictwa, prawa i medycyny.
Przedstawiony materiał pokazał sytuację oraz priorytety oświaty i edukacji na Śląsku
Cieszyńskim w badanym okresie. Stanowi też źródło do poznania konkretnych bibliotek
nauczycieli oraz instytucji edukacyjnych gromadzących książkę szkolną.
Dokumenty pokazujące wielorakie inicjatywy i działania społeczno-polityczne
Cieszynian omówiono w następnym rozdziale. Były to głównie broszury propagujące
polski program narodowy, publikacje poruszające kwestie wyborcze do rady Państwa
w Wiedniu i Śląskiego Sejmu Krajowego w Opawie oraz statuty i sprawozdania
stowarzyszeń kulturalnych, religijnych, oświatowych, gospodarczych i sportowych,
które intensywnie działały od połowy XIX w. na obszarze Śląska Cieszyńskiego. Druki
te, które pozostały w Bibliotece im. B.R. Tschammera, są świadectwem wielorakich
aktywności oraz współdziałania cieszyńskich środowisk, zarówno ewangelickiego, jak
i katolickiego, dla pojmowanych jako nadrzędne celów narodowych i społecznych.
Twórczość literacką i muzyczną na Śląsku Cieszyńskim zobrazowano poprzez
utwory poetyckie i powieści o tematyce ideowej, patriotycznej, moralnej oraz
publikacje muzyczne, głównie śpiewniki dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa dla
chórów i towarzystw śpiewaczych, zawierające pieśni religijne, ale także utwory
o tematyce świeckiej, rozrywkowej i ludowej. Miały one zastosowanie nie tylko
w środowiskach ewangelickich. Ze względu na uniwersalny charakter, obok typowych
dla danego wyznania, zawierały pieśni właściwe innemu, obok polskich tłumaczone
z czeskiego czy niemieckiego.
W ostatnim rozdziale poddano analizie znaki własnościowe oraz komentarz
czytelniczy znajdujący się w badanych książkach, analizowane jako świadectwo kultury
czytelniczej cieszyńskiego środowiska ewangelików polskich. Pokazano różnorodność
i bogactwo śladów recepcji druków cieszyńskich pozostałych w zborowej bibliotece,
stanowiących cenne źródło do badań cieszyńskiego środowiska protestanckiego oraz
roli książki w tej społeczności. Udokumentowana obecność książki pochodzącej
z innych regionów stanowiła materiał do refleksji nad recepcją kultury ponadlokalnej
w środowisku

cieszyńskim.

Analizę

uzupełniono

pokazującym wybrany materiał proweniencyjny.
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materiałem

ilustracyjnym

Książka polska na Śląsku miała zasadniczo charakter lokalny, była przeznaczona
przede wszystkim dla miejscowej ludności polskiej 84 . Zgromadzone w Bibliotece
i Archiwum im. B.R. Tschammera w Cieszynie cieszyńskie piśmiennictwo polskie
okazało się ważnym źródłem informacji o różnych procesach kulturowych Śląska
Cieszyńskiego, szczególnie rodzimego środowiska ewangelickiego. Ukazuje znaczące
funkcje rzeczowe i semiotyczne, jakie spełniała książka w systemie kultury tego
środowiska,

określając

jego

kształt,

horyzonty,

poziom

życia

umysłowego

i społecznego. Jest świadectwem zainteresowań, opinii, postaw kręgu jego twórców
i użytkowników.
Druki te prezentują repertuar wydawniczy, który pokazuje zapotrzebowania
czytelnicze oraz wartości, jakich szukał czytelnik tego kręgu kulturowego, a także, co
sami wydawcy, osoby, mające wpływ na powstający repertuar (decydujące o wydaniu
tego właśnie, a nie innego tytułu) proponowali odbiorcom i jakim powodzeniem
cieszyły się te propozycje.
Przedstawiony komentarz czytelniczy zawarty w tym materiale obrazuje
mentalność ludzi tego środowiska i okresu, świadomość indywidualną i zbiorową w
odniesieniu do religi, narodowości i kultury oraz zachowania biblioteczne i czytelnicze.
Książka tworzona oraz funkcjonująca w społeczności polskich ewangelików
Śląska Cieszyńskiego jest nie tylko znakiem przynależności do kultury duchowej, ale
także pełniąc w tym środowisku ważne funkcje motywacyjne, emocjonalne, estetyczne
pozostaje znakiem aktywności czytelniczej, jest świadectwem mentalności i recepcji
określonych treści, zainteresowań intelektualnych, intensywności oddziaływania idei
oraz przenikania kultur.
Autorka ma świadomość, że przedstawiona praca nie wyczerpuje zagadnień
wiążących się z zobrazowaniem przez pryzmat wybranego zasobu bibliotecznego
wielostronnej kultury cieszyńskiej. Osobnego badania oczekują druki cieszyńskie w
innych językach, szczególnie niemieckim i czeskim. Opracowanie tego zasobu –
wymagającego osadzenia w rozległym kontekście historii i kultury tych grup
narodowościowych - stanowić będzie w przyszłości dopełnienie tej pracy i stworzy
szerszy, ponadnarodowy kontekst kształtowania się tożsamości kulturowej i religijnej
Śląska Cieszyńskiego, w tym kultury książki.
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Rozdział I

Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim – rys historyczno-kulturowy
(do 1918 r.)
Luteranie na Śląsku Cieszyńskim tworzyli grupę o silnej więzi społecznej
połączonej wspólną religią, wspólnym terytorium, stanowiącą mniejszość wyznaniową
wśród mieszkańców tego regionu1. Specyfiką Śląska Cieszyńskiego od najdawniejszych
czasów było przenikanie się różnych kultur, poczynając od miejscowej kultury śląskiej
poprzez polską, czeską, niemiecką (austriacką) oraz żydowską i węgierską tradycję
narodową 2 . Na tożsamość poszczególnych grup, w tym społeczność ewangelicką,
niewątpliwy wpływ miały czynniki historyczne, etniczne, oświatowe i wyznaniowe
połączone z miejscową kulturą ludową3.
Uwarunkowania historyczne i społeczno-polityczne
Zapoczątkowany w XVI w. ruch reformacyjny znalazł swe odzwierciedlenie na
Śląsku Cieszyńskim. Za reformacją opowiedzieli się zarówno władcy, książę cieszyński
Wacław III Adam, jak również szlachta, mieszczaństwo i ludność wiejska. Na
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVI w. w całym regionie zapanowała
religia luterańska. Porządek kościelny zatwierdzony przez Wacława III Adama w 1568 r.
określał sprawy dogmatyczne, ale regulował też zmiany w obrzędowości. Oficjalnie
został zniesiony obowiązek udziału w katolickiej mszy świętej, zmianie uległy święta
religijne, usunięte były w większości święta maryjne, zachowały się święta Bożego
Narodzenia, Paschy, Zesłania Ducha Świętego, Bożego Ciała, również niektóre święta
dedykowane świętym patronom. Wierni uczestniczyli w nabożeństwach luterańskich,
zaś pastorzy zabiegali o regularne uczestnictwo w niedzielnych nabożeństwach, mimo
że Marcin Luter nie uznawał tego za obligatoryjne 4 . Kościół katolicki utracił swe
dotychczasowe silne wpływy, wszystkie klasztory katolickie zostały zniesione,
zakonnicy wypędzeni, ich posiadłości rozebrane, a kościoły obsadzone pastorami. Nurt
reformacyjny na Śląsku Cieszyńskim wpłynął jednak umiarkowanie na stosunki
społeczne, co wyrażało się głównie we względnie poprawnym życiu obok siebie
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G. Kubica-Heller, Luteranie na Śląsku Cieszyńskim, Bielsko-Biała 1996, s. 11.
J. Spyra, Zarys dziejów kultury duchowej Śląska Cieszyńskiego (do 1918 r.), [w:] Śląsk Cieszyński.
Środowisko naturalne. Zarys kultury materialnej duchowej, pod red. W. Sosny, Cieszyn 2001, s. 295.
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D. Kadłubiec, Kultura ludowa, [w:] Śląsk Cieszyński..., s. 229.
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zarówno zwolenników nowej nauki i porządku kościelnego, jak i katolików 5 , choć
zdarzały się sytuacje nietolerancji wobec wyznawców innych religii6.
Późniejsze dzieje polityczne, a przede wszystkim przejście w XVII w. Śląska
Cieszyńskiego pod panowanie katolickich Habsburgów przynosi okres kontrreformacji,
co oznaczało dla wyznawców protestantyzmu zasadniczą zmianę sytuacji. Mimo że
postanowienia pokoju westfalskiego gwarantowały protestantom dalszą działalność,
jednak w praktyce zarówno cesarz Ferdynand III, potem Leopold I dążyli do
całkowitego wykorzenienia luteranizmu na tym terenie. Przejawiało się to w zakazach
udziału w nabożeństwach ewangelickich, wysyłania dzieci do innowierczych szkół,
udzielania ślubów osobom innym niż katolicy, usunięcie pastorów i przejęcie
użytkowanych przez protestantów kościołów. Prześladowania skłoniły luteranów Śląska
Cieszyńskiego do działalności w ukryciu. Organizowano tajne nabożeństwa
w miejscach umownych (np. Równica w Ustroniu, Cygański Las w Bielsku, Godula
w Ligotce Kameralnej) lub w okolicach gdzie były dozwolone (np. Słowacja, niektóre
księstwa śląskie), także w domach protestanckiej szlachty. Najbardziej skuteczną formą
umacniania wiary wśród luteranów było wychowanie domowe, przekazywanie prawd
wiary z pokolenia na pokolenie, szczególnie poprzez lekturę Biblii, postylli Lutra oraz
dzieł innych pisarzy religijnych np. Jerzego Trzanowskiego. Czytano dzieła w języku
niemieckim, częściej jednak w językach czeskim i polskim. Zachowało się niewiele
egzemplarzy książek używanych w XVII w., część została zniszczona i zaczytana, część
skonfiskowana przez jezuitów. Książki nabywane były przez szlachtę, później trafiały
do luteranów na wsi7.
Ponad 50-letni okres tajnego kościoła zakończyła zgoda cesarza Józefa I na
budowę „kościoła łaski” pod Cieszynem, co pozwoliło na zorganizowanie w 1709 r.
zboru cieszyńskiego i szkoły, które szeroko oddziaływały także poza granice Śląska
Cieszyńskiego. Wspólnota protestancka skupiona wokół cieszyńskiego kościoła
funkcjonowała w oparciu o liturgię według wzorów dolnośląskich, uwzględniającą
potrzeby zarówno niemieckich jak i polskich członków zboru, promującą pieśni,
modlitwy, kazania, spowiedź i komunię. Zarówno pastorowie jak i nauczyciele szkoły
zabiegali o wychowanie i edukację protestanckich dzieci i młodzieży, ucząc też
dorosłych czytania i pisania, gdy zaistniała taka potrzeba. Formalnie kościół Jezusowy
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F. Popiołek, Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego, Katowice 1958, s. 17.
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podlegał konsystorzowi w Brzegu. Mimo różnych przeszkód w stosunkach z klerem
katolickim, pastorzy starali się docierać do swoich wiernych na całym terenie Śląska
Cieszyńskiego.

Również

w

tym

okresie

literatura

odgrywała

ważną

rolę

w kształtowaniu kultury duchowej cieszyńskich luteranów. W dużym stopniu
przyczynili się do tego pierwsi cieszyńscy pastorowie pietyści Jan Muthman, Samuel
Ludwik Zasadius, wydając książki religijne zrozumiałe dla miejscowej ludności, także
pisane prostym językiem polskim8.
Kolejnym przełomowym okresem był 1781 r., kiedy patent tolerancyjny Józefa
II pozwalał na działalność protestantów w całej monarchii. W ciągu kolejnych sześciu
lat powstało 10 nowych zborów ewangelickich na terenie Śląska Cieszyńskiego, które
musiały zbudować swoje kościoły, zatrudnić pastorów i nauczycieli oraz zorganizować
zasady wewnętrznego funkcjonowania9. Dane statystyczne z 1830 r. zestawione przez
seniora Józefa Schimkę pokazują, że na terenie Śląska Cieszyńskiego mieszkało ponad
40 000 wyznawców protestantyzmu. Najliczniejszy był zbór cieszyński liczący około 6
500 członków, z czego tylko 100 osób należało do gminy niemieckiej. W zborze
bielskim grupę wyznawców niemieckich określono na liczbę 4 407, polskich
wyznawców z okolicznych wsi było około 870. Stosunki miedzy wyznawcami
katolicyzmu i protestantami układały się w tym okresie różnie, w zależności od
miejscowych uwarunkowań. Luteranie mogli wyrażać swoją wiarę względnie
swobodnie, choć wiele kwestii rozstrzygało duchowieństwo katolickie, zaś katolicyzm
był wyznaniem panującym10.
Dla luteranów Śląska Cieszyńskiego czas do połowy XIX w. stał się ważny ze
względu na trudne i owocne początki, okres prześladowań i dyskryminowania,
kształtujący jednocześnie postawę i model osobowy ewangelika z tego regionu,
zawierający się w określeniu „twardy jak luterska wiara pod Cieszynem”11.
Reformy Wiosny Ludów wpłynęły zasadniczo na zmianę sytuacji wyznawców
protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim. Przełom nastąpił w 1861 r. po wydaniu przez
cesarza Franciszka Józefa I patentu protestanckiego zapewniającego ewangelikom
równouprawnienie religijne i pełną autonomię 12 . Okres ten charakteryzuje się też
sporami teologicznymi i narodowymi w Kościele ewangelicko-augsburskim. O ile
8
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dotychczas wśród pastorów dominowali proniemieccy liberałowie spod znaku
luteranizmu „reformacyjnego”, pojawili się też księża o innych przekonaniach. Ważną
postacią, która przybyła w tym czasie na Śląsk Cieszyński był pastor Leopold Marcin
Otto, twórca „polskiego ewangelicyzmu”, mocno zaangażowany w działalność
polskiego ruchu narodowego. Duże wsparcie w tej kwestii znalazł Leopold Otto wśród
miejscowych pastorów, szczególnie Franciszka Michejdy z Nawsia, Jerzego Heczki
z Ligotki Kameralnej, Jerzego Janika z Ustronia i Karola Michejdy z Bystrzycy.
Przeciwstawną postawę reprezentował ksiądz Teodor Haase, wrogo nastawiony do
polskich działaczy narodowych, wykazujący jednak pewną tolerancję wobec
zachowania

polskiego

języka

wśród

autochtonicznych

wyznawców.

Kwestie

teologiczne i narodowe powodowały wiele kontrowersji związanych z objęciem parafii
przez niektórych pastorów należących do obozu narodowego, mimo poparcia
wiernych 13 . Ewangelicy chętnie udzielali się w tym czasie w stowarzyszeniach
wyznaniowych, w 1861 r. na Śląsku Cieszyńskim powstał pierwszy oddział
Stowarzyszenia Gustawa Adolfa, ale także wiele innych. Nadal literatura religijna miała
duży popyt wśród wiernych. Do dotychczasowego kanonu dołączył nowy kancjonał
Jerzego Heczki, który zyskał duże uznanie w polskich zborach, ale także polskie
postylle Grzegorza z Żarnowca i Mikołaja Reja wydane przez Teodora Haasego.
Działalność wydawniczą od 1881 r. prowadziło Towarzystwo Ewangelickie Oświaty
Ludowej oraz konkurencyjna Czytelnia Ewangelicka w Cieszynie. Różnice teologiczne
pokrywały się często z przekonaniami narodowymi i politycznymi 14 . Znamienną
kwestią była współpraca wyznawców różnych religii na Śląsku Cieszyńskim. Polscy
katolicy i ewangelicy współdziałali ze sobą na polu narodowym, ponieważ więzy
narodowe uznano za silniejsze od wyznaniowych. Zarówno Kościół katolicki jak
i ewangelicki integrowały polską ludność mówiącą w polskim języku wokół
narodowych idei i praktyk, a nie wokół odmiennych liturgii i doktryn. Nie zabrakło
jednak gorących polemik i napięć, szczególnie na łamach miejscowej prasy, kiedy
kwestie wyznaniowe próbowano wykorzystać do celów politycznych i sporów
narodowych15.
W tym okresie następuje proces budzenia się polskiej świadomości narodowej,
którego przykładem są cieszyńscy ewangelicy: Andrzej Cinciała, Paweł Stalmach, Jan
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Śliwka, Jan Kubisz, Michejdowie i inni. Przyczyną był coraz głębszy podział kultury
i języka rysujący się między polską ewangelicką ludnością Śląska Cieszyńskiego,
a resztą Austrii. Podziały te, które przejawiały się szczególnie w kontaktach
z instytucjami państwowymi, sądami, urzędami, gdzie obowiązywał język niemiecki,
wykształciły poczucie sytuacji mniejszościowej. Dystans ten zwiększał się szczególnie
w miastach, gdzie było więcej ludności niemieckiej, zniemczonych Ślązaków i gdzie
większość stanowili katolicy. W przeciwieństwie do miast, wieś pozostawała polska
(oprócz okolic Bielska – niemiecka oraz nad Ostrawicą – czeska), była też w większości
ewangelicka 16 . Polityka germanizacyjna dotyczyła również absolwentów gimnazjów
w Cieszynie, gdzie językiem wykładowym był język niemiecki. Uczniowie zatracali
poczucie własnej tożsamości i związek z językiem ojczystym. W trakcie edukacji
niejednokrotnie wrastali w obyczajowość niemiecką. Częstym zjawiskiem w tym czasie
było też sympatyzowanie części Ślązaków z Niemcami. Przeszkodą w kształtowaniu się
polskiej tożsamości narodowej był też brak wiedzy na temat historii i kultury Polski.
Książki polskie przyniesione z Krakowa w 1847 r. przez Stalmacha i Cinciałę miały
ułatwić młodzieży w Gimnazjum Ewangelickim, która powołała Towarzystwo
Uczących się Języka Polskiego (przekształcone później w Czytelnię Polską), obcowanie
z polską literaturą. Kolejnym krokiem było powołanie polskiego „Tygodnika
Cieszyńskiego” (później „Gwiazdki Cieszyńskiej”), do czego przyczynili się Andrzej
Cinciała, Ludwik Klucki, Paweł Stalmach. Polską świadomość narodową starali się
również wspierać ewangeliccy nauczyciele na czele z Janem Śliwką zakładając
Stowarzyszenie

Nauczycieli

Ewangelickich

(potem

Polskie

Towarzystwo

Pedagogiczne), które postulowało m. in. naukę w języku polskim, polskie podręczniki,
założenie seminarium nauczycielskiego. Kolejne organizacje, które znacząco wpłynęły
na rozwój polskiej kultury i uniezależnienie się od gospodarczych wpływów Austrii to
Czytelnia Ludowa (1862), Towarzystwo Rolnicze (1868), Towarzystwo Oszczędności
i Zaliczek (1873) 17 . Znaczący wkład w rozwój polskiej kultury miało Towarzystwo
Ewangelickie Oświaty Ludowej (1881) o charakterze wyznaniowym, z programem
narodowo-polskim, wydające książki, czasopisma religijne w języku polskim, szerzące
oświatę, znajomość języka polskiego, wrażliwość religijną i społeczną wśród
ewangelików. Główną postacią Towarzystwa i działaczy polsko-ewangelickich był
Franciszek Michejda. Działalność polityczną Polaków na Śląsku Cieszyńskim
16
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zdeterminowały wybory do parlamentu w Wiedniu, po raz pierwszy w 1873 r., w latach
późniejszych również do sejmu śląskiego w Opawie. Dwa stronnictwa wyznaniowe:
Związek Śląskich Katolików i ewangelickie Polityczne Towarzystwo Ludowe ustalały
polskie kandydatury poselskie oraz zabierały głos w ważnych sprawach dla śląskich
Polaków. Zróżnicowanie wyznaniowe polskich ugrupowań było wykorzystywane do
polityki proniemieckiej. Niemiecka część ewangelików starała się zniechęcić resztę do
spraw narodowych, propagując hasło, że walka o polskość prowadzi do Rzymu czyli
Kościoła katolickiego. Kwestię tę popierał ksiądz Teodor Haase organizując instytucje,
których działalność miała odwrócić uwagę od działań obozu polskiego. Z jego
inicjatywy założone zostało zgromadzenie diakonis w Bielsku, alumnat ewangelicki dla
dziewcząt kształcących się w szkołach cieszyńskich, Bank Ewangelicki, Ewangelickie
Towarzystwo Polityczne, Czytelnia Ewangelicka. Wydawał czasopismo „Nowy Czas”
w języku polskim, szerzące jednak ideologię niemiecką. W odpowiedzi Franciszek
Michejda zaczął wydawanie „Przyjaciela Ludu”, a później „Posła Ewangelickiego”
o wyraźnej orientacji polskiej. Pastorowie niemieccy i polscy różnili się też orientacją
teologiczną, pierwsi byli zwolennikami nurtu liberalnego, drudzy ortodoksyjnego18.
Następnym ważnym osiągnięciem polskiego obozu narodowego było powołanie
w 1885 r. Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, której pierwszym prezesem był
Paweł Stalmach, kolejnym ksiądz katolicki Ignacy Świeży. Niewątpliwą zasługą tej
organizacji było m. in. otwarcie polskiego gimnazjum w Cieszynie. Antagonizmy
wyznaniowe spowodowały jednak wycofanie się księży katolickich z zarządu w 1905 r.
Proniemieckie działania wzmacniały idee separatyzmu regionalnego, tzw.
ślązakowszczyzna, rozpowszechniana była przez Śląską Partię Ludową założoną przez
nauczyciela Józefa Kożdonia. Organem prasowym tego ugrupowania było wydawane
w języku polskim pismo „Ślązak”, atakujące jednak wszelkie przejawy polskości.
Pod koniec XIX w. w przemysłowych regionach Śląska Cieszyńskiego rozwinął
się ruch socjalistyczny. W 1906 r. utworzono Polską Partię Socjalno-Demokratyczną
Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Jej działacze Tadeusz Reger, Petr Cingr, Ignacy
Daszyński kilkakrotnie uzyskiwali mandaty poselskie, reprezentując cele narodowe.
Ewangeliccy robotnicy byli bardziej otwarci na działania socjalistów, większość
katolików zachowywało wstrzemięźliwość wobec idei socjalistycznych, do czego
przekonywali księża ze względów religijnych i społecznych.
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Tamże, s. 41-43.

32

Wśród organizacji politycznych należy też wymienić Stronnictwo Ludowe,
powstałe we Frysztacie w 1900 r., połączone z Polskim Stronnictwem Ludowym
w 1906 r. Ewangelickie Polityczne Towarzystwo Ludowe przekształciło się w tym
samym roku w Polskie Stronnictwo Narodowe. Hasła ludowców łączyły sprawy
narodowe z problematyką społeczną.
Ruch organizacyjny na Śląsku Cieszyńskim objął też młodzież. Pod koniec XIX
w. powstał z inicjatywy księdza Jana Pindóra Związek Wstrzemięźliwości w Trzyńcu,
urządzający godziny biblijne, odczyty, chór. Ruch ten był kontynuowany później przez
„Społeczność Chrześcijańską”. Duże znaczenie dla spraw narodowych i religijnych
miało Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej, którego koła działały w Bystrzycy,
Cieszynie, Goleszowie, Nawsiu i Ustroniu, organizując odczyty o różnej tematyce,
chóry, teatry amatorskie. Posiadały też swoje biblioteki, prowadziły akcje
charytatywne19.
Na początku XX w. ks. Jan Pindór, potem ks. Karol Kulisz zapoczątkowali ruch
„przebudzeniowy” na Śląsku Cieszyńskim, który miał wzmacniać religijność
i moralność luteranów. Zapraszano licznych misjonarzy na kilkudniowe ewangelizacje.
Prawie w każdej wiosce powstawały kółka biblijne, gdzie spotykano się, aby wspólnie
czytać Pismo św. W 1913 r. ks. Kulisz założył Zakłady Opiekuńcze „Betezda”
w Ligotce Kameralnej. Społeczność cieszyńska zapoczątkowała prowadzenie szkółek
niedzielnych dla dzieci. Również Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej (a od
roku 1905 działające pod nazwą Towarzystwo Ewangelickie) zmieniło profil swojej
działalności, większy nacisk położono na organizowanie wykładów pogłębiających
religijność, zakładanie nowych stowarzyszeń i opiekę nad nimi, koordynowanie
działalności instytucji dobroczynnych, opiekuńczych, wychowawczych.
Z grona kobiet skupionych wokół domu opieki „Betezda” zawiązało się
Stowarzyszenie Niewiast, którego działalność organizowała się wokół spraw religijnych
i charytatywnych.
Prężnie działające stowarzyszenia i organizacje do I wojny światowej odegrały
znaczącą rolę wśród społeczności ewangelickiej w tym okresie. Spełniały one funkcje
nie tyko religijne, ale także polityczne, narodowe, kulturalne, gospodarcze
i oświatowe 20 . Zewnętrzne przejawy życia politycznego, narodowego i społecznego
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mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.
Społeczeństwo Śląska Cieszyńskiego na skutek wielu przeobrażeń w tym
okresie było zróżnicowane pod wieloma względami. Z przyczyn religijnych
dominującymi grupami byli katolicy i ewangelicy; pod względem narodowym
wyróżniali się Polacy, Niemcy, Czesi; podział klasowy reprezentowali chłopi, robotnicy,
mieszczaństwo, burżuazja, ziemiaństwo. Podziały te znalazły swój wyraz w różnych
ugrupowaniach politycznych, walczących między sobą o wpływy polityczne, czasem
współpracujących ze sobą w kwestiach narodowych. W tej sytuacji problem
identyfikacji i świadomości społecznej był bardzo skomplikowany. Przebiegał głównie
na kilku płaszczyznach: wyznaniowej, regionalnej, narodowej, państwowej (część
ludności uważała się za Austriaków ze Śląska). W większości o identyfikacji
decydowało wyznanie. Ludzie najpierw czuli się katolikami lub ewangelikami, potem
Polakami, o co musieli walczyć działacze narodowi przeciwstawiając się manipulacjom
Niemców. Warto zauważyć, że dla niektórych osób przynależność regionalna
i narodowa nie stanowiła problemu. Dla Ślązaków, Śląsk Cieszyński był ojczyzną
prywatną, to co łączono z budzeniem się świadomości narodowej było tworzeniem
ojczyzny ideologicznej – Polski. Z kolei działacze niemieccy głosili hasła separatyzmu
regionalnego – Śląsk dla Ślązaków. Także dla ewangelików sytuacja była dość złożona.
Po pierwsze panował antagonizm polsko-niemiecki, trwała walka o zwolenników.
Niemcy utożsamiali narodowość z rodzajem wyznania, rozpowszechniając stereotyp
Polak-katolik, nasilając tym samym konflikty. Względnie zwartą grupę stanowiło
chłopstwo reprezentując podobne poglądy polityczne, styl życia, model wychowania
i obyczajowości oraz jednolity typ religijności21.

Wiara i codzienność – konsolidacja dwóch światów
Na religijność śląskiej społeczności ewangelickiej zasadniczy wpływ miał okres
dyskryminacji i prześladowań, który zrodził specyficzne formy kultu. Nabożeństwo
w kościele, które w okresie kontrreformacji nie mogło mieć miejsca, zastąpiły modlitwy
w gronie domowników odmawiane rano i wieczorem, przy posiłkach, do których
przyzwyczajano dzieci od najwcześniejszych lat 22 . Ksiądz Jan Pindór opisywał
w swoim pamiętniku: Gdy miałem lat trzy, zaczęła mnie matka uczyć zmawiać modlitwę.
21
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[…] gdy podrosłem i umiałem już […] zasadnicze części katechizmu, to miała dla mnie
matka jeszcze jedną modlitwę, piękną, gorliwą, i bardzo serdeczną, w której było
zawarte podziękowanie i prośba do Boga o jego pomoc i błogosławieństwo. Tej
wyuczyła się od swojej matki, a ta znowu od dalszych przodków, może aż z czasów
ruchu religijnego reformacji

23

. Inną formą modlitwy była pieśń. Kancjonały

Trzanowskiego, potem Heczki zawierały pieśni na różne okoliczności dnia codziennego,
a także święta i szczególne okazje. Śpiewniki te znajdowały się w każdym domu
ewangelika na Śląsku Cieszyńskim. Powszechną formą kultu były też nabożeństwa
domowe, podczas których czytano kazania z postylli, śpiewano wspólnie z kancjonału.
Kto nie uczestniczył w nabożeństwie w kościele, organizował je w domu 24 . Opis
świątecznego nabożeństwa domowego znalazł się we wspomnieniach ks. Jana Pindóra:
[…] w ciągu nabożeństwa zdjęliśmy czapki z głowy i siedzieliśmy jak w kościele. Na
stole leżała Biblia, trzy kancjonały Trzanowskiego i Dąbrówka, czyli zbiór kazań ks.
Samuela Dąbrowskiego. Na przedniejszym miejscu u stołu siedział starzyk mój Jędrzej
Kozioł, obok niego starka, następnie służba z gospodarstwa Pawła Kozła. Z chwilą
rozpoczęcia nabożeństwa domowego, kiedy zgromadzenie usiadło około stołu, złożył
każdy pokornie ręce, zmówił cichą modlitwę, jak kto umiał. Następnie otworzono
kancjonały i zanucono pieśń. Po prześpiewaniu jednej nucono drugą, i dziwna rzecz,
zdarzali się w takim zgromadzeniu zawsze tacy, którzy nie umieli czytać, ale pieśni te
śpiewali szybko i z pamięci. W dawniejszych czasach szkół nie było, nam ewangelikom
zabrano kościoły, wypędzono księży, zabrano nawet książki do modlitwy lub śpiewu,
a jednak wiary i religii z serc nie zdołano usunąć. […] Gdy śpiew zakończono, wziął
starzyk Dąbrówkę i czytał kazanie na Poniedziałek Wielkanocny z Ewangelii Łukasza,
o dwóch uczniach, którzy w wieczór wielkanocny opuściwszy Jeruzalem szli do Emaus.
Czytał starzyk piękne a jednak proste myśli Dąbrówki, jakoby kaznodzieja prosty, ale
poważny a niejedno słowo przeczytane potwierdzał z skarbu swego doświadczenia. Gdy
zakończył, zaśpiewaliśmy wspólnie pieśń, następnie każdy po cichu z złożonymi rękami
modlił się, i tak skończyło się nabożeństwo domowe, Bogu na chwałę, nam ku
zbudowaniu. Nie ma wątpliwości, że takie nabożeństwa domowe, tego rodzaju chwile
poważnego wzniesienia ducha przyczyniły się w ciężkich czasach przeciwreformacji do
zachowania wiary ewangelickiej 25. Rodzinne wychowanie religijne opisuje też Paweł
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Stalmach w swoim pamiętniku: Skoro nauczyłem się czytać, brał mnie ojciec zawsze ku
sobie, kiedy sam czytał z biblii lub postylli, albo śpiewał z kancjonału; przy tem często
pytał mnie, abym pokazał, gdzie stanął w czytaniu, a to dla przekonania się, czyli
uważam; nadto starał się objaśniać trudniejsze miejsca. Takie nabożeństwa domowe
odbywały się nie tylko w niedziele, ale niemal codziennie wieczorami. Inni domownicy
posłuchali czytania albo śpiewali razem. Modlenie się poranne, objadowe i wieczorne
było świętem przykazaniem. Stół, ustawiony w głównym rogu izby, uważny był za święte
miejsce i nie wolno było nań coś mniej czystego położyć. Okruszynę chleba lub innego
jedzenia upuścić, było grzechem, bo mogła jeszcze domowemu zwierzęciu być za
pożywienie. Ogień był w poszanowaniu prawie zabobonnem, bo go miano za jakąś
nadprzyrodzoną istotę i obchodzono się z nim z wielką ostrożnością. Wśród takiego
pożycia domowego zaszczepiała się mocno pobożność w sercu26.
Rodzina odgrywała zasadniczą rolę w organizowaniu życia religijnego,
stanowiła też podstawę egzystencji. Dla luteranów Śląska Cieszyńskiego rodzinne
gospodarstwo rolne było wartością nadrzędną i mimo zmieniającej się z czasem sytuacji
ekonomicznej, (pojawiali się coraz liczniej robotnicy i inteligencja) chłopski,
patriarchalny model życia nadal dominował. Istotne też były więzi pokrewieństwa,
które pogłębiano podczas wspólnych rodzinnych spotkań, wycieczek, urodzin członków
rodu, świętowania pamiątki założenia kościoła27.
Ważnym aspektem było też przywiązanie do ziemi, ojcowizny, która była
symbolem ciągłości rodziny. Sprzedanie gruntu rodzinnego traktowane było jak grzech
świętokradztwa 28 . Potwierdzają to słowa Jana Kubisza: Mnie już tam iść nie wolno,
odkąd brat sprzedał ojcowiznę. Ziemię dziadów obcy orze, w domu ojcowskim obcy
mieszka. Cożeś to zrobił mój bracie![…] O, i ten, co wydarł, i ten co sprzedał, jednako
winni przed Panem 29.
Religijność kształtowała się też w szkole. Ze względu na brak polskich
podręczników, do nauki czytania służył Nowy Testament, z kancjonałem uczono
śpiewu, z katechizmu nauki religii 30. Wykształcenie stanowiło bardzo ważny aspekt,
szczególnie umiejętność czytania i pisania, co ułatwiało samodzielną religijność
i czytanie Pisma św., na których opierała się wiara ewangelicka. Umiejętność czytania
26
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wynoszono przeważnie już z domu, a dalszą naukę ułatwiała nauka w języku polskim
prowadzona w prywatnych w większości szkołach ewangelickich. Tę kwestię porusza
Paweł Stalmach: W szóstym roku mego życia zaczął ojciec uczyć mnie czytania
w wolnych chwilach lub wieczorami, a matka przez dzień powtarzała ze mną zadanie.
Do tego służył czeski ślabikarz (elementarz) z kogutkiem na ostatniej stronicy, który za
dobre spamiętanie zadania dziennego zniósł przez noc grajcar dla ucznia. Po
ślabikarzu „czeskim” nastąpił „polski” Nowy Testament zamiast książki do czytania.
Był to zapewne skok wielki według zasad pedagogicznych, ale tak bywało w ogóle. Przy
tem ojciec nauczył mnie pisania na tabliczce liter szwabaskich, bo też tak był nauczony.
Prawie powszechnym było wówczas zwyczajem, nauczyć dzieci w domu przynajmniej
abecadła, aby potem nauczyciel w szkole nie miał tyle trudu i żeby tylko dalszą nauką
mógł się zajmować 31. Początki szkolnej edukacji ewangelików na Śląsku Cieszyńskim
opisał też Jan Pindór: Reformacja wywołała żywy ruch, nie tylko na polu kościelnym,
ale i na polu szkolnictwa. Przy każdym kościele wznoszono szkoły, ewangelicki Kościół
wymagał bowiem, by każdy jego członek mógł samoistnie czytać Pismo Święte, śpiewać
pieśni kościelne, używać modlitewnika i innych ksiąg do nabożeństwa. Nauka w tych
szkołach odbywała się dlatego w języku macierzyńskim. Konieczność używania języka
macierzyńskiego wywołała też i jego niezwykły rozkwit. […] Faktem jest, że obok
każdego kościoła ewangelickiego wznosiła się szkoła ludowa niższa lub wyższa, gdzie
młodzież ćwiczyła się w czytaniu, pisaniu, rachowaniu, religii i śpiewie. W czasie,
o którym wspominam, nie było w Austrii szkół publicznych, były tylko wyznaniowe,
prywatne, zakładane i utrzymywane przez Kościół z własnych jego środków. Zakładali
je szczególnie ewangelicy, uzyskawszy jaką taką wolność 32.
W wychowaniu ewangelickim ważną cechą była pracowitość i pobożność. Pracę
postrzegano jako służbę Bogu. Tylko człowiek pracowity mógł uchodzić za dobrego
i pobożnego. Prócz tych zasad winien posiadać takie cnoty jak: skromność,
bezwzględna uczciwość oraz nieustępliwość 33 . Obrazują ten aspekt słowa Jana
Szczepańskiego: Robota była najistotniejszą treścią życia. Przede wszystkim była
koniecznością życiową, bo bez zaciekłej pracy kamienisty grunt podgórski nie dawał
wyżywienia. […] Robota oznaczała także potwierdzenie wartości moralnej gazdy i jego
rodziny. Człowiek robotny był człowiekiem dobrym. Bo robota stanowiła także religijne
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przymierze z Panem. […] ważny był ten codzienny styl życia surowego, pracowitego,
w którym rodzice dawali nam przykład „robotności” i bezwzględnego wykonywania
obowiązków. Uczyli nas nie tylko roboty, uczyli nas przede wszystkim dobrego
wykonywania roboty 34. Jan Pindór pisząc o swoim ojcu zwracał też uwagę na te cechy:
Właściciel opisanego gospodarstwa odznaczał się dwiema pięknymi cnotami. Pierwszą
była pilność i pracowitość. Pierwszy co dzień wstawał do pracy, trwał w niej od
poranku aż do południa, a po krótkiej obiadowej przerwie, aż do wieczora. Drugą cnotą
była jego pobożność i gorliwość religijna. Droga do kościoła w Cieszynie wymagała
dwóch godzin marszu, a jednak nie było ni niedzieli ni święta, w których by nie był
poszedł na nabożeństwo
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. Etos pracy luteranów podkreśla też Jerzy Pilch:

Nicnierobienie było najgroźniejszym występkiem, bezczynność była obwarowana
absolutnym społecznym potępieniem, nieróbstwo znaczyło utratę łaski i ogień
piekielny.[…] Toteż praca była tym istotniejszą wartością, że będąc wartością
najwyższą, była zarazem przeciwieństwem stanu najniższego, bez wartości – lenistwa 36.
Ważnym elementem światopoglądu śląskich luteranów była racjonalność,
kierowanie

się

pragmatyzmem,

użytecznością,

powiększaniem

zasobów,
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oszczędnością . Ilustruje to przypowieść przytoczona przez Jana Kubisza: O, głupia
dziewczyna, nie wie, że i jedno ziarenko jest Bożym darem, że oszczędnością zebrane
może się rozmnożyć w zapasy, co wyżywią wielu. A odwrotnie, największe kupy
rozrzutnością w niwecz się obrócić mogą. Nie wie, że oszczędność jest właśnie Bożem
błogosławieństwem […]38. Jan Pindór oddaje te cechy charakteryzując własnego ojca:
Był to człowiek prosty, lecz inteligentny, przy tym niezmiernie pilny, pracowity,
oszczędny i bogobojny. […] Grosza zapracowanego nigdy nie wydał na marne, ale
spłacał ciążące na realności długi, wznosił budynki gospodarcze i składał na
oszczędność, aby synom swoim, a było nas czterech, zabezpieczyć kiedyś lepszą
przyszłość, niżeli ją miał on sam. I jeśli nam synom otworzyła się przyszłość lepsza, to
zawdzięczamy to wszystko niestrudzonej pracy naszych rodziców 39.
Dla ewangelików-Polaków ważne było poczucie polskości, umiłowanie swojego
kraju – Śląska Cieszyńskiego. Tożsamościowe dylematy nie były jednak łatwe,
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zmuszały do określonych wyborów i ich uzasadniania 40 . Ich podłoże opisuje Jan
Stanisław Bystroń: Lud polski od szeregu wieków oddzielony granicą polityczną od
dawnych ziem Rzeczypospolitej, złączony z krajami św. Wacława w wiekowej niewoli
austriackiej, bez tradycji historycznej polskiej, bez polskiej tradycji kulturalnej, bez
przywódców, pozostał wierny językowi i obyczajowi ojczystemu; ale skoro tylko ktoś
zdolniejszy czy bardziej ambitny chciał wyjść poza granice wsi i jąć się miejskich zajęć,
z nieuchronną koniecznością zostawał Niemcem. Ktokolwiek chciał wyjść poza
tradycjonalizm śląskiej wsi, przechodził do świata niemieckiego (częściowo czeskiego);
polskiego świata jeszcze podówczas nie było […] 41 . Kształtowanie się polskiego
poczucia narodowego opisuje Andrzej Cinciała w swoim pamiętniku: […] wszyscy
Niemcy, chociaż rodzice nasi ani słówka po niemiecku nie umieli – te początkowe słowa
sugerują, iż młodzi chłopcy, przyjaciele, o których pisze Cinciała uważali się za
Niemców, choć rodzice posługiwali się językiem polskim. Sytuację tę z natury
sprzeczną tłumaczy działaniem austriackiego państwa, które wpłynęło na uśpienie
polskiego poczucia narodowego poprzez edukację w języku niemieckim oraz
uczestnictwo w kulturze wysokiej, za którą uważano niemczyznę. Nadal pogłębiane
kontakty

młodych

ludzi

ze

Słowianami

powodowały

proces

przebudzenia

i kształtowanie tożsamości narodowej, zaś stanie się Polakiem spowodowało
konieczność pracy nad rozbudzeniem polskiego poczucia narodowego i utrwalania
języka polskiego wśród swoich współziomków 42 . Podkreślano też, że łącznikiem
scalającym Śląsk z resztą Polski był rodzimy język: […] lud trwa przy ewangelii dzięki
polskiej biblii i polskim postyllom. I oto tutaj zadzierzga się ścisły węzeł łączności
pomiędzy protestantyzmem cieszyńskim a polskością. Wiara ewangelicka utrzymuje się
i utwierdza dzięki książkom polskim, a z drugiej strony polskość utrzymuje się przez
religijną lekturę ewangelików 43.
Charakterystyczną cechą ewangelika było często przekonanie, że wiara
ewangelicka jest lepsza, bo oparta na Piśmie św., więc bliższa prawdy, pozbawiona
naleciałości i dogmatów, że jest bardziej postępowa, wymaga od swoich wyznawców
wysokiej moralności i intelektualnych możliwości. Jan Kubisz pisze we wspomnieniach:
Różnica też między ewangelikami i katolikami wpadała sama w oczy. Ewangelik był
40
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rozgarnięty, śmiały i otwarty, katolik skryty i milczący, u ewangelika często znalazłeś
książki i nierzadko gazetę, katolicy mieli tylko morawski modlitewnik, którego jeno
w kościele używali 44. Przekonanie śląskich luteranów o własnej doskonałości opisuje ze
swoistą ironią Jerzy Pilch: Współbracia moi nie palili papierosów, ciężko pracowali
i żyli w doskonałości. Pismo powiada: Bądźcie doskonałymi jak i Pan wasz
w niebiesiech doskonały jest i w naszych stronach werset ten, jak i wszystkie pozostałe
wersety Pisma, traktowany był ze śmiertelną powagą. Nie było miejsca na żadne
subtelne egzegezy, na marginesy niepewności, żadnej kazuistyki, żadnej scholastyki.
Żadnych spekulacji, że doskonałość jest nieosiągalnym celem, do którego wszakże
należy z całych sił dążyć, dążyć z tym większym zapałem, im głębsza jest świadomość
daremności dążenia. Żadnych luzów, żadnego kombinowania, żadnej częściowości,
żadnej połowicznej doskonałości – pełna doskonałość i szlus. Pismo mówi, że trzeba być
doskonałym, co znaczy, że trzeba być doskonałym. […] I zaprawdę powiadam, liczni
moi krewni i przodkowie do pełnej doskonałości – tak jest – dochodzili 45.
Wiara ewangelicka kładła nacisk na przedsiębiorczość jednostki. Przejawem
tego była duża liczba osób świeckich biorących udział w zarządzaniu zborami,
restauracji kościołów, zajmowaniu się sprawami szkoły, a także prowadzeniem domów
sierot i starców przy zborach (w Cieszynie wybierano w tym celu 232 zastępców i 32
prezbiterów). Wierni ewangeliccy wybierali także swoich duszpasterzy46.
Religia kształtowała też życie społeczne. Ewangelicy poruszali się głównie
w obrębie swojej grupy wyznaniowej. Zarówno szkoła, jak i inne instytucje
powodowały tworzenie się stosunków społecznych w obrębie swojej grupy religijnej,
chociaż kontakty z mieszkającymi w sąsiedztwie katolikami przebiegały raczej
poprawnie. Istniała świadomość w obu grupach religijnych o destruktywnym wpływie
wszelkich antagonizmów 47 . Jan Pindór wspomina: W gminie mieszkali ewangelicy
i katolicy. Nie było między nimi niezgody, gdzieniegdzie sąsiedzi różnego wyznania żyli
tak spokojnie, że nikt nie byłby myślał, iż różnią się pod względem wyznania

48
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Konflikty wyznaniowe powodowała najczęściej interwencja zewnętrzna w kwestiach
narodowych i społecznych, o czym już pisano. Potwierdza to Jan Żebrok, nauczyciel:
Mistrzowice znane były na Śląsku jako siedziba licznej rodziny Cieńciałów, poważnych,
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inteligentnych chłopów, z których każdy ukończył po kilka klas niemieckiej szkoły
średniej (polskich jeszcze nie było), a mimo to czuli się wszyscy Polakami. Jeden z nich,
Jerzy, o którym jeszcze później wspomnę, był przez szereg lat posłem polskim
w parlamencie

wiedeńskim.

Cieńciałowie

byli

ewangelikami,

jak

większość

mieszkańców Mistrzowic. Sąsiadowaliśmy z dwoma z nich, a jednak jako katolicy
żyliśmy z nimi w zgodzie, a nawet przyjaźni, co nie wszędzie na Śląsku się spotykało 49.
Dużym autorytetem wśród wyznawców luterańskich cieszył się pastor, który
scalał wewnętrzne życie zboru, ale reprezentował też różne jego interesy na zewnątrz,
wobec władz50. Jan Pindór wspomina pastora swego rodzinnego zboru: Śp. ks. [Paweł]
Terlica, pastor w Goleszowie i senior śląski, piastował urząd duchowny w tym zborze
przez przeszło 50 lat. Krasomówstwem się nie odznaczał, ale my wszyscy byliśmy jednak
słowami jego zachwyceni. Umiał sobie dobrocią i uprzejmością zjednać serca
wszystkich. Był to człowiek, który zdaje mi się nieprzyjaciela nie miał, nikomu w drogę
nie wchodził, jednał sobie umysły wesołością i powagą i w ten sposób prowadził je do
dobrego. […] Za życia jego zaczęła się budzić wśród ludzi myśl narodowa, z początku
nieśmiało, potem coraz głośniej. Że ks. Terlica nią się nie zapalał, to rozumiał każdy,
pochodził przecież z Moraw i żył w zupełnie innych pojęciach. Lecz trzeba przyznać, że
dla prądu tego miał zrozumienie, nigdy i nigdzie go nie potępiał, zmierzał tylko do tego,
by wśród jego zborowników panowała zgoda i jedność 51. Zaś Jerzy Pilch tak opisuje tę
kwestię w swoim felietonie […] Nasz wiślański ksiądz proboszcz Andrzej Wantuła
został biskupem, został głową Kościoła i to był dla wszystkich parafian, też dla mojej
babki, powód do wielkiej dumy, ale za tym szła rozpacz, bo przez to że został biskupem,
musiał definitywnie zostawić Wisłę. A dla szczerych wiślan nie ma i nie może być nic
gorszego od opuszczenia Wisły, powiedziałbym nawet, że po tym ich poznać: szczerzy
i pobożni wiślanie mogą się nie bać śmierci, zawsze natomiast bać się będą wyjazdu
z Wisły […] 52 . Wpływ pastora na swoje życie tak potwierdzał: […] Moja lustracja
Wantuły jest szukaniem Jego udziału w mojej edukacji duchowej. Otóż był to udział
fundamentalny, zasadniczy i pierwszy. Wantuła był mędrcem i był prawdziwie
wierzącym w Boga księdzem. I taka postać, postać mądrej, będącej w komitywie
z Panem Bogiem osoby duchownej, postać księdza, którego życie intelektualne nie
kończy się na modlitwie, choć od modlitwy zaczyna, taka postać jest wśród moich
49
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upodobań i obsesji, taka postać bywa – w rozmaitych przebraniach – jedną
z pierwszych moich postaci 53.

Książka i kultura czytelnicza
Z protestanckiej religijności opartej na Biblii, jej studiowaniu, przekonaniu, że
lekturze towarzyszy łaska Boga, ukształtował się swoisty kult słowa i czytania wśród
ewangelików. Zachęta do lektury rozszerzała się w tradycji protestanckiej również na
inne teksty, głównie postyllę, agendy i kancjonały, a także literaturę budującą
religijność. Słowo połączone było często z muzyką, która zgodnie z poglądami
reformatorów, pozwalała skutecznie głosić Słowo Boże, ale była też doskonałym
narzędziem budzenia wiary i formą modlitwy. Muzyka połączona z tekstem biblijnym
była najwłaściwszym środkiem do osiągnięcia harmonii z Bogiem, co skłaniało
luteranów do czynnego uprawiania gry i śpiewu połączonego z kontemplacją słowa54.
Istnieje przekonanie, że dzięki rozwiniętemu czytelnictwu, obecności w każdym
domu książek potrzebnych do nabożeństwa, idee reformacji przetrwały. Zaś na Śląsku
Cieszyńskim, gdzie luteranizm przyjął się także wśród ludu, umiejętność czytania
przyczyniła się do umocnienia i przetrwania wiary podczas habsburskich ograniczeń
i prześladowań55.
Znaczenie książki i tradycji czytania w świecie luteranów przywołują fragmenty
tekstów Włodzimierza Szturca, historyka literatury, urodzonego w Wiśle: Niedziele
i święta […] były poświęcone czytaniu kazań zamieszczonych w wielkiej, ciężkiej,
spiętej mosiężną klamrą księdze. Ta klamra zresztą budziła głównie zainteresowanie
dziecka. Wydawała brzęk przy każdym jej rozpinaniu, kiedy opadając na stół,
obwieszczała długie, trwające ponad godzinę, czytanie kazania. Po corocznych
lekturach znało się je prawie na pamięć, oczywiście nie całe, lecz ich fragmenty 56.
Celebrowanie czytania i związane z tym emocje, także stosunek protestantów do
książek odzwierciedlają kolejne fragmenty: Czytaniu towarzyszyła pewna rzeczywiście
odświętna i namaszczona czynność. Ojciec wyjmował z futerału skrzypce, nacierał
smyczek kalafonią i jak umiał tak grał. […] Czytanie wielkopiątkowe było tej miłości
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muzyką. […] Czytanie było również zapachem. Stara Biblia, w której zanotowane na
wewnętrznej stronie okładki daty informowały, że dostała ją jakaś niewiasta od innej
niewiasty w roku 1836, a ta znowu przekazała ją kolejnej niewieście w końcu 1921.
W tymże roku Biblia trafiła do rąk mojej babci. Pachniała, pamiętam dobrze,
cynamonem. Zapewne leżała tam, gdzie chowano jakieś specjalne, może podarowane,
cenne rzeczy. Jej kartki nie były wygniecione ani przybrudzone w prawym dolnym rogu,
była to bowiem księga święta, której kartki przewracano powoli i z namaszczeniem,
starając się zaledwie muskać je dłonią. Zakaz zwilżania palców dla odwrócenia strony
przeczytanej obejmował zresztą nie tylko tę księgę, lecz każdą książkę, którą w domu
i szkole dotykano. Brzegi kartek starej Biblii były ceglastoczerwone, zakładki bordowe,
jedwabne. Najbardziej zaczytane były Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Objawienie św.
Jana pozostało właściwie nietknięte. W Starym Testamencie ślady wielokrotnego użycia
pozostały zaś na stronach Księgi Psalmów, Ruth, Jeremiasza, Daniela i, czego nie
rozumiałem, a co staram się wyjaśnić dziś – Amesa, to jest: Amosa 57.
Autor wspomnień przedstawia też sposób, w jaki przechowywano najważniejszą
dla luteranów księgę: W niedzielę i święta, podobnie jak w dniu urodzin i uroczystości
w kręgu rodzinnym, Biblia leżała na stole, ale by nakryć, należało ją schować w inne
miejsce. Nie można było obok niej stawiać talerzy, łyżek, noży przede wszystkim.
Królowała na wyszytym przez babcię obrusie z napisem Gdzie zgoda, tam Bóg. Na
środku były wyhaftowane róże, które nigdy mi się nie podobały, ale przecież były tym
miejscem, obok którego Biblię kładziono 58.
Jak obchodzono się z książkami obrazuje Włodzimierz Szturc w taki sposób:
Musiały być na swoim miejscu, nie można ich było zostawić otwartych; należało
w miejscu przerwania lektury włożyć zakładkę. Nie jakiś papierek, nie zapałkę, nie
strzęp gazety. Zakładkę robioną najczęściej przez dzieci, kolorową, z napisami trudnymi
dziś do odczytania”59. I jeszcze jeden opis pokazujący tożsamościowy aspekt książki
dla luteranów Śląska Cieszyńskiego: Książka dla luteran jest i była znakiem ich
tożsamości. Wędrowała z nimi po wielu krajach, chroniona, zawijana w serwety,
osłaniana papierem pergaminowym. Była przygotowana do drogi. Drodze tej na imię:
wygnanie. W domach czekały zawsze przygotowane do podróży trówły – skrzynie dość
głębokie, do których składano rzeczy i księgi, gotowe, by je ze sobą zabrać w dalekie

57

Tamże, s. 25.
Tamże, s. 25-26.
59
Tamże, s. 26.
58

43

krainy. W takiej trówle babcia trzymała też zioła i przyprawy – może stąd ten zapach
cynamonu? […] Książkę wkładano również do trumny. Zwykle małą, z modlitwami,
mieszczącą się w kieszeni. Jeśli ktoś nosił okulary lub czytał, korzystając z lupy – do
ubrania zmarłego wkładano również te urządzenia optyczne, ale tak, by łatwo można je
było wydobyć. Książka, modlitewnik, okulary czy lupa były kładzione po lewej stronie
nieboszczyka. Z łatwością mógł po nie sięgnąć, jeśli nie był, rzecz jasna, leworęczny 60.
Jedną z głównych powinności reformacji i reformatorów było dostarczanie
pisma wiernym. Coraz powszechniej dokonywano przekładów Pisma św. na języki
narodowe. Największą popularnością wśród polskich przekładów luterańskich do
połowy XX w. cieszyła się tzw. Biblia gdańska z 1632 r. Była ona powszechnie obecna
wśród luteranów na Śląsku Cieszyńskim obok kancjonału Jerzego Trzanowskiego
i postylli Samuela Dambrowskiego potwierdzając umiejętność czytania wśród
większości wiernych. Z czasem pojawiła się literatura w języku polskim autorstwa
pastorów pietystów, którzy przybyli do Cieszyna lub księży związanych z tym
regionem i dostarczających przekładów literatury religijnej na język polski. Dzieła te
w dużym stopniu wpłynęły na kulturę czytelniczą na terenie Śląska Cieszyńskiego.
Wezwanie do czytania padało powszechnie z ust ewangelickich pastorów, znajdowało
się często we wstępach religijnych ksiąg61.
W drugiej połowie XIX w. misję szerzenia czytelnictwa przejęły stowarzyszenia
i organizacje podkreślające wartość kultury słowa w swych różnorodnych przesłaniach
i działalności.
Poza literaturą religijną w bibliotekach cieszyńskich protestantów była
praktyczna literatura fachowa stanowiąca pomoc i użyteczne narzędzie w pracy
i gospodarstwie domowym, świadcząca o połączeniu charakterystycznym dla tej grupy
społecznej postawy religijnej i racjonalistycznej. Literatura poradnikowa, praktyczna
była uzupełnieniem protestanckiego etosu pracy, gospodarności, praktycyzmu. Mniej
popularna była literatura piękna, która opowiadała fikcyjne i wymyślone historie,
budząc w środowisku radykalnie religijnym nieufność, oceniana jako mało pożyteczna62.
Dostępność i użytkowanie książki protestanckiej na Śląsku Cieszyńskim
zmieniało się też na przestrzeni wieków. Na dwór cieszyńskich Piastów docierały
wczesne pisma reformatorów. Ustawy książęce wskazywały, że nauczanie ludu
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powinno odbywać się przez Biblię, Konfesję Augsburską Melanchtona oraz pisma Lutra.
Istnieją ślady posiadania literatury protestanckiej przez mieszczan w Cieszynie. Książki
przywozili też kaznodzieje przybywający na Śląsk Cieszyński z różnych stron. Również
wyjeżdżająca na studia teologiczne młodzież z okolic Cieszyna, wracając przywoziła
literaturę reformacyjną63. Książki posiadali bogatsi kupcy np. z Bielska, a nawet chłopi.
Wśród ofiarodawców książek do biblioteki zborowej w Cieszynie znaleźli się Juliusz
Bogumił Sunnegh z Jasenicy, Jerzy Greupner z Bielska 64 . Jednak posiadaczami
najliczniejszych księgozbiorów była cieszyńska szlachta, która za przykładem dworu
książęcego przyjęła protestantyzm. Znane są księgozbiory pochodzące z rodów
Wilczków, Sobków z Kornic, Goczałkowskich, Skrbeńskich czy Bludowskich, których
właściciele po podróżach edukacyjnych osiadali na wsi, gromadząc biblioteki lub
zajmując się pracami literackimi. W ich księgozbiorach znalazły się książki w różnych
językach, obejmujące religijne dzieła kalwińskie, luterańskie, braci czeskich 65 . O ile
w XVI i XVII w. dostęp do książki miały wyżej wymienione grupy, w XVIII w.
sytuacja stopniowo ulegała zmianie. Za sprawą pietystów ewangelicka literatura trafiała
do ludu. Jan Muthman czytał ludziom Pismo św., przynosił pobożne książki, zachęcał
do czytania, w razie potrzeby uczył czytania i pisania66 . Inni pastorzy i nauczyciele
związani z pietyzmem tłumaczyli lub tworzyli oryginalne dzieła adresowane do
szerokiego kręgu odbiorców. Do rozpowszechnienia się książki wśród mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego przyczyniło się powstanie ewangelickiej szkoły łacińskiej,
później gimnazjum w Cieszynie z własną biblioteką67. Biblioteki pojawiły się też przy
ewangelickich szkołach ludowych oraz kołach Towarzystwa Ewangelickiej Oświaty
Ludowej w XIX w. Obecność książki wśród wiejskiej ludności potwierdzają zapiski
rodzinne i inne notatki umieszczane na niezadrukowanych kartach Biblii czy postylli68.
Również chłopi z regionu Śląska Cieszyńskiego trudniący się furmaństwem przywozili
książki z dalekich stron, czego przykładem był Jerzy Gajdzica i jego biblioteczka69.
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L. Brożek, Źródła kultury ludowej, [w:] Płyniesz Olzo…Zarys kultury duchowej ludu cieszyńskiego,
praca zbiorowa pod red. D. Kadłubca, Ostrawa 1970, s. 27.
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Do XVIII w. książki protestanckie na teren Śląska Cieszyńskiego sprowadzali
wędrowni handlarze z Czech, Moraw i Górnych Węgier. Drukowane były głównie poza
granicami monarchii habsburskiej. Dopiero XIX w. przyniósł pierwsze druki
z cieszyńskich oficyn drukarskich, również działający w Cieszynie księgarze
rozprowadzali literaturę ewangelicką70.

Konkluzje
Społeczność luterańska na Śląsku Cieszyńskim ukształtowała się w określonej
rzeczywistości historycznej w dawnym Księstwie Cieszyńskim. Reformacja przyjęła się
na Śląsku dość szybko mając już podłoże ruchów husyckich. Nowy prąd religijny
znalazł szerokie poparcie wśród śląskich książąt liczących na możliwość zawładnięcia
dóbr kościelnych.
Okres kontrreformacji nie zniszczył luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim, wprost
przeciwnie, wzmocnił jego tożsamość religijną i siłę wiary.
Śląsk Cieszyński nie był jednolity pod względem etnicznym, językowo stanowił
obszar „przejściowy” między językiem polskim i czeskim. Największy zasięg miał
dialekt śląsko-polski, przechodzący na zachodzie w śląsko-czeski, zaś język czeski
koncentrował się wzdłuż granicy z Morawami. Niemiecki występował w niewielkim
stopniu na całym obszarze, szczególnie w Bielsku i innych miastach oraz we wsiach
pod Bielskiem, co było efektem kolonizacji. Okres Wiosny Ludów zapoczątkował
budzenie się świadomości narodowej śląskiej ludności.
Nacjonalizmy XIX w. obligowały ludność śląską do utożsamiania się z jednym
z narodów, których wpływy przenikały się na Śląsku Cieszyńskim: Polakami, Czechami,
Niemcami. Każdy z tych narodów miał określone cele polityczne i gospodarcze wobec
rozwiniętego ekonomicznie w tym okresie Śląska Cieszyńskiego. Dylematy tożsamości
narodowej dotykały również społeczność luterańską w tym regionie.
Cieszyńscy ewangelicy wnieśli znaczący wkład w utrzymanie polskości na tym
terenie, mimo oderwania od Polski stanowili polską grupę narodową skoncentrowaną
wokół polskiej kultury oraz walki o przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Polski. Było
to ważne ze względu na ciążący stereotyp ewangelik-Niemiec, który w historii
stosunków katolicko-ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim zaznaczył się nieco słabiej,
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R. Czyż, Protestancka książka…, s. 210.
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ponieważ zarówno katolicy jak i ewangelicy odgrywali ważną rolę w procesie polskiego
odrodzenia narodowego.
Społeczność luterańska jako społeczność pogranicza w sensie geograficznym,
etnicznym, religijnym, politycznym utrzymywała swoją identyczność, swój język,
kultywowała staropolskie postylle i kancjonały, zachowała obyczaje, etos swej
społeczności, żyła zgodnie z zasadami swego wyznania. Wystawiona na wielość
wpływów obcych grup, wytworzyła swoistą, wielostronnie rozwiniętą, odrębną a
zarazem otwartą, polską kulturę pogranicza.
Luteranie na Śląsku Cieszyńskim zapisali się także jako krzewiciele oświaty. Aż
do połowy XIX w. szkolnictwo w tym regionie miało charakter wyznaniowy. Przy
kościołach powstawały czytelnie i biblioteki. Biblioteki istniały też przy różnych
organizacjach wyznaniowych. Było to konsekwencją osobistego stosunku każdego
luteranina do słowa drukowanego, postrzegania pozytywów przekazu wiary tym
„kanałem”. Dostrzeganie doniosłości i potencjału druku powodowało, iż jego
rozpowszechnianie wśród ewangelików traktowano jako misję, ważny aspekt rozwoju
społeczności luterańskiej, kształtowania systemu wartości, budowania lub zachowania
poczucia tożsamości – nie tyko religijnej, ale i narodowej.
Kult słowa i książki oraz wysoko rozwinięta kultura czytelnicza luteranów
Śląska Cieszyńskiego znalazła swe odzwierciedlenie w kształtującej się od 1709 roku
bibliotece zborowej w Cieszynie, stanowiącej świadectwo życia kulturalnego
społeczności,

która

przez

lata

ją

47

tworzyła

i

organizowała.

Rozdział II

Oczy otworzone… czyli świat duchowy ewangelików cieszyńskich
na przykładzie literatury religijnej
2.1. Książki pobożne jako wyraz kultury religijnej cieszyńskich ewangelików
Polskie druki religijne były obecne wśród cieszyńskich protestantów już w XVI
wieku. Reformacja kładła nacisk, by z wiernymi komunikować się w języku dla nich
zrozumiałym, co na Śląsku Cieszyńskim, gdzie społeczność ewangelicka składała się
w większości z ludności wiejskiej, rzemieślniczej i drobnomieszczańskiej, oznaczało
język polski lub jego gwarową odmianę. Stąd obecność w tym regionie polskiej Postylli
domowej Marcina Lutra, Biblii Radziwiłłowskiej czy Gdańskiej, kazań Samuela
Dambrowskiego,

Postylli

Mikołaja

Reja

czy

pieśni

Jana

Kochanowskiego

zamieszczanych w kancjonałach luterańskich, z troską przechowywanych w domowych
bibliotekach czy ukrywanych w miejscach odprawiania leśnych nabożeństw w czasach
kontrreformacji1. Wraz z założeniem biblioteki zborowej w Cieszynie, znalazły te dzieła
miejsce w jej księgozbiorze, stanowiąc inspirację dla rozwoju piśmiennictwa rodzimego,
służąc pomocą autorom regionalnym.
Początki piśmiennictwa ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim łączą się
z momentem rozpoczęcia budowy kościoła Jezusowego w Cieszynie oraz wydania
patentu tolerancyjnego przez Józefa II. Dotychczasowa literatura opisująca cieszyńskie
wydawnictwa religijne jest bardzo niejednolita. Najbardziej kompleksowo ujmuje
piśmiennictwo śląskie, w tym cieszyńskie, Wincenty Ogrodziński 2 . Dość szeroko
omówione zostały osiągnięcia literackie autorów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim
w XVIII wieku, szczególnie cieszyńskich pietystów

3

. Późniejsze opracowania

cieszyńskiej literatury religijnej mają charakter przeglądowy lub bibliograficzny4. Nadal
1

D. Kadłubiec, Posłowie, [w:] E Buława, Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim,
Cieszyn 1997, s 366-367.
2
W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice-Wrocław 1946.
3
J. Szeruda, Początki piśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1925; J. Zaremba,
Pierwsze polskie druki cieszyńskie, „ Kwartalnik Opolski” 1971, nr 2, s. 30-58, nr 3, s. 62-73; tenże,
Piśmiennictwo ewangelickie na Śląsku (do roku 1800), [w:] Udział ewangelików śląskich w polskim życiu
kulturalnym, Warszawa 1974; J. T. Maciuszko, Ewangelicka postyllografia polska XVI – XVIII wieku.
Charakterystyka-analiza porównawcza-recepcja, Warszawa 1987; J. Pilch, Polskie pierwodruki
cieszyńskie, Cieszyn 1990; Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w., pod kier.
J. Zaremby, Wrocław 1990.
4
J. Londzin, Bibliografja druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od r. 1716 do 1904, Cieszyn 1904;
tenże, Uzupełniania do Bibliografji druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od r. 1716 do 1904 jako też
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brak jest monograficznego przedstawienia polsko-ewangelickiej literatury religijnej
Śląska Cieszyńskiego. Analiza księgozbioru Biblioteki im. Tschammera może stanowić
istotny wkład do takiego przedstawienia.
Cieszyńskie druki religijne w języku polskim zgromadzone w Bibliotece
Tschammera stanowią prace autorów związanych działalnością lub pochodzeniem ze
Śląskiem Cieszyńskim, bądź są to druki wydane na tym terenie. Analiza treści, jakości
i ilości cieszyńskiej literatury religijnej, tworzącej część zespołu bibliotecznego,
prezentuje różnorodność rodzimego piśmiennictwa religijnego, dostarcza też cennych
wniosków dotyczących funkcji książki w środowisku twórców i użytkowników
księgozbioru.
Spośród 303 egzemplarzy cieszyńskich wydawnictw polskich, znajdujących się
w Bibliotece im. Tschammera, druki o tematyce religijnej mieszczą się w liczbie 183
egzemplarzy i są pod względem ilościowym największą częścią tego zespołu. Składają
się na nie przede wszystkim prace budujące pobożność ewangelicką, dzieła z zakresu
teologii praktycznej, wydawnictwa na temat Reformacji i dziejów Kościoła
ewangelickiego oraz publikacje związane z uroczystościami okolicznościowymi.
Ważne miejsce wśród tych druków zajmują modlitewniki, przygotowywane dla
wiernych przez rodzimych twórców już w XVIII w.
Pierwodruki cieszyńskie, znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki im.
Tschammera, są książkami religijnymi pastorów, którzy znaleźli się w Cieszynie
z początkiem XVIII wieku po ponownym założeniu zboru i budowie kościoła
ewangelickiego. Szczególnie są to prace dwóch pastorów z okolic Kluczborka
i Byczyny, którzy ze względu na brak księży władających językiem polskim zostali
powołani do Cieszyna i tutaj zapoczątkowali polskie piśmiennictwo5.

bibliografja nowszych druków aż do roku 1922, Cieszyn 1922; J. Szeruda, Bibliografja PolskoEwangelicka XIX i XX wieku, Warszawa 1925; W. Chojnacki, Polskie kancjonały na Śląsku XVII-XX w.,
Wrocław 1958; J. Kisza-Bruell, Działalność wydawnicza cieszyńskich ewangelików, [w:] Kosciół
Jezusowy na Wyższej Bramie w Cieszynie, red. T. Wojak, Warszawa 1973, s. 57-60., M. Pawłowiczowa,
Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920, Katowice 1986; G. B. Szewczyk,
Dorobek literacki ewangelików śląskich, [w:] Dzieje literatury polsko-ewangelickiej na Górnym Śląsku,
red J. Szturc, Katowice 2006, s. 7-22; R. Czyż, Obrona wiary w edycjach postylli Grzegorza z Żarnowca,
Warszawa 2008; R. Czyż, Polskie postylle ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Cieszyńskie Studia
Muzealne 2, red. J. Spyra, K. Müller, Cieszyn 2005, s. 109-123; R. Czyż, Od patentu do patentu. Polska,
ewangelicka literatura religijna na Śląsku Cieszyńskim w latach 1781-1881, [w:] Trzysta lat tolerancji na
Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. R. Czyż,
W. Gojniczek, D. Spratek, Cieszyn 2010, s. 431-479.
5
J. Zaremba, Piśmiennictwo ewangelickie na Śląsku (do roku 1800), [w:] Udział ewangelików śląskich w
polskim życiu kulturalnym, Warszawa 1974, s. 56.
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Jan Muthmann6, pierwszy pastor nowej parafii przybył do Cieszyna w 1709 r.
Pełnił też funkcję skarbnika i nauczyciela, zasłużył się, jako doskonały organizator
dużego wówczas zboru. Niemniej ważna była jego działalność literacka. Pisał dla
swoich parafian, wiedząc, że książka polska w tym środowisku, etnograficznie polskim,
jest niezbędnym środkiem wychowawczym. Literatura religijna w języku polskim
rozpowszechniana wśród wiernych, którzy nie zawsze mogli dotrzeć do odległego
kościoła, zastępowała często kazanie pastora7. Pracując przez 20 lat w Cieszynie napisał
trzy polskie książki.
Pierwsza wydana w Brzegu w 1716 r. Wierność Bogu a Cesarzowi czasu
powietrza morowego należąca... była popularnym podręcznikiem medycznym
połączonym z modlitewnikiem i śpiewnikiem8. W zbiorach Biblioteki im. Tschammera
nie ma jednak tego dzieła. Zachowała się druga książeczka Muthmanna Odnowienie
przymierza chrztu świętego (albo związki z Bogiem) ku każdodziennej pobożności
z różnymi sentencjami pociesznymi z Biblijej świętej i niektórymi modlitwy, drukowana
również w Brzegu ok. 1718 r., która jest zbiorem modlitw i pieśni autorstwa
cieszyńskiego pastora lub przez niego tłumaczonych. Zawiera modlitwy pisane prozą
oraz „sentencje pocieszne” nawiązujące do budujących wątków z Biblii9. W zbiorach
biblioteki zachował się jeden egzemplarz

10

bez znaków proweniencyjnych,

współoprawny z innym dziełem Muthmanna, które jest przekładem z języka
niemieckiego Sto reguł żywota, które każdy chrześcianin... powolno czytać, pilnie
uważać a pobożnie wykonywać ma, wydanym prawdopodobnie też w Brzegu po 1720
r.11 Jest to zbiór prawd wiary i reguł, które należy stosować w życiu. Miały one służyć
umoralnieniu oraz skłaniać wiernych do pokuty. Trzy egzemplarze

12

tej pracy

znajdujące się w księgozbiorze są dosyć zniszczone, dwa bez karty tytułowej. Tylko
jeden jest kompletny, posiada kartę tytułową13.
W książkach Muthmanna dominuje staropolszczyzna z wyrażeniami gwary
cieszyńskiej i naleciałościami z języka niemieckiego i czeskiego14. Cieszyński pastor
posiadał niewątpliwie talent poetycki, jego prace i przekłady charakteryzują się żywym,
6

Jan Muthmann (1685-1747) Biogr. zob. w ESBSC.
J. Szeruda , Początki…, s. 6.
8
W. Ogrodziński, Dzieje…, s. 87.
9
J. Zaremba, Pierwsze polskie druki cieszyńskie, „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 2, s. 42-43.
10
Biblioteka i Archiwum im. Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie (dalej BiAT), sygn.8847d.
11
W. Ogrodziński, Dzieje..., s. 87.
12
BiAT, sygn. 8847a, 8847e, 8848a.
13
BiAT, sygn. 8847e.
14
J. Pilch, Polskie pierwodruki cieszyńskie, Cieszyn 1990, s. 6.
7
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uczuciowym i bezpośrednim językiem, który przemawiał do wiernych i zjednywał ludzi,
którzy chętnie przystępowali do zboru. Odbywał też liczne podróże, podczas których
rozdawał polskie książki, zachęcając do czytania, rozpowszechniając w ten sposób
polskie słowo pisane. Oskarżony o przynależność do ruchu pietystów musiał opuścić
Cieszyn w 1730 r.15
Współpracownikiem i przyjacielem Jana Muthmanna, który z tego samego
powodu i w tym samym czasie został zmuszony do wyjazdu z Cieszyna, był Samuel
Ludwik Zasadius 16 . Do parafii ewangelickiej w Cieszynie przybył w 1721 r. na
stanowisko piątego pastora 17 . W tym czasie rozwinął własną twórczość pisarską,
tłumaczył teksty z języka niemieckiego oraz prowadził prace edytorskie. Pisał
przeważnie poprawną polszczyzną. Do modlitw pisanych prozą dołączał pieśni polskie.
Mimo że jego prace są pozbawione znaczącej indywidualności twórczej i są to
w większości kompilacje i przekłady, uznany został za wybitnego pisarza XVIII wieku
na Śląsku, posługującego się piękną polszczyzną18. Książki swe wydawał najczęściej
w Brzegu, gdzie znajdowała się drukarnia tłocząca polskie pisma różnowiercze na
Śląsku. Napisał siedem utworów własnych, dokonał czterech przekładów, jednej pracy
był wydawcą19.
Znaną pracą Zasadiusa, wydaną po raz pierwszy w 1724 r. w formie małego
modlitewnika, jest Mleczna potrawa duchowna... zawierająca 62 krótkie pisane prozą
modlitwy oraz zbiór pieśni, psalmów i piosenek. Adresowana do prostego odbiorcy
posiada na końcu krótkie i przystępne nauki 20 . Była pięciokrotnie wydawana.
W bibliotece cieszyńskiego zboru zachowało się pierwsze wydanie z 1724 r. 21 oraz
ostatnie, czwarte wydanie z 1753 r.22, które znajduje się w klocku współoprawne z inną
pracą Zasadiusa i Muthmanna. Na wyklejkach pierwszego wydania widnieją podpisy
prawdopodobnie czytelników tych dzieł: Marya Gorni oraz Jura Gorni.
Następna obszerniejsza książka tego autora Modlitwy nabożne poranne
i wieczorne... składa się także z dwóch części: prozaicznej i wierszowanej. Są tam
modlitwy przetłumaczone przez Zasadiusa z Jana Arndta oraz inne przerobione lub
15

J. Zaremba, Pierwsze..., s. 34-35.
Samuel Ludwik Zasadius (1695-1756). Biogr. zob. w ESBSC.
17
J. Szturc, Ewangelicy w Polsce : słownik biograficzny XVI-XX wieku, Bielsko-Biała 1998 s. 323-324.
18
W. Ogrodziński, Dzieje..., s. 88-89
19
Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w., pod kier. J. Zaremby, Wrocław 1990, s.
197-198.
20
J. Zaremba, Pierwsze…, s. 46.
21
BiAT, sygn. 8848d.
22
BIAT, sygn. 8847c.
16
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napisane przez samego autora. Odznaczają się bogatym słownictwem i wzorowanym na
pisarzach staropolskich językiem23. Dzieło to wydane w 1725 r.24 znajduje się w dwóch
egzemplarzach w zbiorach biblioteki im. Tschammera.
Zasadius przetłumaczył jeszcze jedną ważną dla protestantów książkę. Był to
modlitewnik Jana Arndta Rajski Ogródeczek, po raz pierwszy wydany w Brzegu
w 1736 r., już po wyjeździe Zasadiusa z Cieszyna. Ta bardzo popularna książeczka była
wielokrotnie przedrukowywana25. W cieszyńskiej bibliotece zborowej jest kilka wydań
przekładów Rajskiego Ogródeczka. Pierwszy uszkodzony bez karty tytułowej
i pierwszych pięciu kart to wydanie, które powstało w Brzegu, nakładem Samuela
Trautmanna, w drukarni Gottfreda Trampa z 1736 r.26 Kolejny, z 1743 r. wydrukowany
w Królewcu u Hartunga 27 , posiada ciekawą proweniencję świadczącą o ważności
i popularności tego dzieła wśród cieszyńskich luteran. Notatka jest umieszczona na
przedniej wyklejce: Własność Marii Folwarcznej z Sikorów wdowy po Janie
Folwarcznym zamieszkałej w Cieszynie Pl. Kościelny 9. Otrzymała ją w darze od
Moryca Kukucza mistrza tkackiego na Saskiej Kępie w Cieszynie (zmarłego 1892), żona
jego wyjechała jako wdowa razem z dziećmi do Wiednia gdzie żyła i umarła. Powyższy
otrzymał ją w spadku od ojca swego Jana Kukucza. [Fot.9.] Oprawiona w skórę
z pozłacanymi okuciami stanowiła z pewnością bezcenną pamiątkę przekazywaną
z pokolenia na pokolenie. W kolejnym egzemplarzu z tego roku28 na wyklejce spisana
została kronika rodzinna: Roku 1833 mama umrzili 12go aprila. Roku 1833 narodził sie
syn 20go augusta miano jego Paul planeta Lew i dalej inną ręką Ja Georg Buzek jestem
narodzony 11tego february 1794 pod No 82 w Roppicy. [Fot. 10.] W tym samym
egzemplarzu jest też obszerna dedykacja: Anna Gurniokowa, pamiętaj to sobie,
a szukaj… tego miłego Zbawiciela nowo narodzonego w tych Pieluszkach, tego
Prawdziwego Krześcijaństwa, to go znajdziesz. To z uprzeimnego Serca życzy a łasce
Bozskiej cie oddając uprzimna Matka Maria Matyszkowa z Cieszyna dnia 24 Decembra
1760 - prawdopodobnie przekazująca tę książkę z życzeniami w wigilijny wieczór,
[Fot.11.] na przedniej wyklejce zapisano fragmenty z Biblii. [Fot.7.] Następne
egzemplarze zachowane w bibliotece to wydania z Brzegu z 1772 r. 29 bez karty
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tytułowej oraz z 1775 r. 30 Dalej znajdują się w bibliotece przedruki, z Królewca
z 1844 r. 31 z podpisem Schimik na karcie tytułowej oraz dwie pozycje z ostatniego
wydania w tłumaczeniu Zasadiusa już z 1918 r.32
Wiele polskich książek znalazło się na Śląsku Cieszyńskim dzięki dwóm innym
pastorom. Jan Krystian Bockshammer33, pochodzący z Cieszyna, pastor w Twardogórze
oraz Paweł Twardy34, urodzony w Trzycieżu pod Cieszynem, pastor wrocławski, po
wojnie austriacko-pruskiej nie mogli powrócić w rodzinne strony, lecz działali na
terenie Śląska pruskiego, gdzie postępująca germanizacja dotykała zwłaszcza Kościół
ewangelicki35. Również oni przyczynili się do powstania zbiorów modlitw.
Oryginalną pracą Twardego były wydane drukiem w 1778 r. Modlitwy dla
nabożnego chrześcijanina chętnie czytywane i kilkakrotnie wznawiane. Sześć edycji
wydrukowano w Brzegu do 1850 r. Kolejne wydanie ukazało się w Krakowie w 1887 r.,
poprawione, na nowo wydane z przedmową krakowskiego pastora Jerzego Gabrysia. Te
same modlitwy ukazały się w Cieszynie w 1890 r. wydane przez cieszyńskiego
księgarza Edwarda Feitzingera36. W zborowej bibliotece brak pierwszych wydań. Są
dwa egzemplarze z 1830 r. wydane w Brzegu

37

. Jeden modlitewnik wydany

w Krakowie z pieczęcią na stronie tytułowej: Buzek Susanna Teschen

38

i wydanie

cieszyńskie bez znaków własnościowych39.
Kolejnym cieszyniakiem publikującym podobnie jak Muthmann i Zasadius
zbiory modlitw był Jan Kłapsia40, pastor w Jaworzu i Cieszynie. W przeciwieństwie do
swoich poprzedników pracował i pisał na Śląsku Cieszyńskim. Był autorem nielicznych,
ale własnych pism. W 1794 r. wydane zostało jego główne dzieło Modlitwy
i rozmyślania nabożne. Wydrukowane we Wrocławiu, nakładem Krystiana Fryderyka
Gutscha, dedykowane: Zborom ewangelickim w moim oyczystym Cyrkule Cieszyńskim
Śląska górnego Austryackiego na pamiątkę uprzeymego moiego ku nim i do wszelkiey
zbawienney im posługi ochotnego serca, przypisuię te modlitwy i rozmyślania nabożne,
wszelakiego

duchownego

i cielesnego

błogosławieństwa

30

Onym

BiAT, sygn. 8817a, 8817b.
BiAT, sygn. 8823.
32
BiAT, sygn. 8819b, 8824.
33
Jan Krystian Bockshammer (1733-1804) Biogr. zob. w ESBSC.
34
Paweł Twardy (1737-1807) Biogr. zob. J. Szturc, Ewangelicy w Polsce…, s. 305.
35
J. Pilch, Polskie pierwodruki..., s.7.
36
Bibliografia piśmiennictwa polskiego..., s. 190-191.
37
BiAT, sygn. 8841, 8840.
38
BiAT, sygn. 6314.
39
BiAT, sygn. 6313.
40
Jan Kłapsia (1759-1805) Biogr. zob. w ESBSC.
31

53

nayżyczliwszy,

X. Kłapsia. Praca zawiera obszerny wykład Modlitwy Pańskiej, modlitwy codzienne,
niedzielne, świąteczne, rozmyślania religijne poprzedzane i przeplatane pieśniami
z Kancjonału Bockshammera 41 . Do tego dołączony jest dodatek Krótka o należytym
ćwiczeniu dziatek nauka, który stanowi zbiór pedagogicznych zaleceń w duchu
oświecenia, mówiących o wychowaniu dzieci w poczuciu obowiązkowości,
zachęcających do kształcenia młodego charakteru, działania przykładem, bez
wzbudzania lęku, przestrzegania higieny 42 . Jan Kłapsia pisał: Żeby dzieci wasze nie
tylko zdrowe zostały, ale żeby też żyły i członki ich tęgły i wszystkie siły ich mnożyły się
i przez to do wszelkiej trudnej pracy i fatygi przysposobiły się. Po tym wymienia szereg
porad i przestróg pomocnych w wychowaniu dzieci. Drugi dodatek tej pracy Krótki
zbiór historii religii chrześcijańskiej przedstawiający historię Kościoła z perspektywy
protestanckiej, zawierający też informację o prześladowaniu ewangelików na Śląsku
Cieszyńskim przez władze austriackie, został skonfiskowany przez katolicką cenzurę43.
Z części wydrukowanych egzemplarzy wycięto ten rozdział, a książka tak okaleczona
została nazwana „miszkowaną 44 Kłapsiówką”. Autor nie uniknął wielu kłopotów
i nieprzyjemności, jednak praca stała się sławna, szybko się rozeszła, a wycięty rozdział
często potajemnie przepisywano ręcznie i dołączano do pracy. Drugie wydanie
„Kłapsiówki” w 1887 r. ukazało się w Cieszynie, nakładem Edwarda Feitzingera już
kompletne bez zmian45. Wycięty dodatek został też wydany rok później we Wrocławiu
w 1795 r.46
Modlitewnik Kłapsi przeznaczony był dla wiernych mieszkających na wsi,
o czym świadczy częste nawiązywanie do pracy rolnika, która była mu znana, sam
wywodził się z ludu. Pisał dobrą polszczyzną z gwarowymi naleciałościami 47 .
W bibliotece

zachowały

się

trzy

egzemplarze

pierwszego

wydania.

Jeden

z proweniencją ks. Oskara Michejdy, który na wklejonej kartce zapisał: Książkę tę
darowała dla archiwum zborowego Anna Gryczówna urodzona 20/6 1873 r. Darowała
ją w dniu 2/71950 gdy zupełnie oślepła przyjmowała komunię św. Mieszkała w biednej
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chałupce drewnianej odziedziczonej po ojcach, której podłogę, jak to bywało
w dawnych domach śląskich stanowiła ubita celina [Fot.1.] oraz notatką czytelnika
z rodziny Gryczów

48

.[Fot.3.] Drugi niestety bez karty tytułowej z dedykacją:

Przewielebnemu ks. Oskarowi Michejdzie ofiaruje Wacławik Paweł. Cieszyn 26. 9.
1948 49 . Trzeci egzemplarz 50 jest oznaczony inicjałami pastora z Nawsia, Franciszka
Michejdy: Ks. Fr. M. 12 i z jego biblioteki trafiła prawdopodobnie w posiadanie pastora
Jana Stonawskiego51, którego podpis znajduje się na stronie tytułowej. Jan Stonawski
przekazał później swój księgozbiór Bibliotece im. Tschammera. Na grzbiecie znajduje
się nalepka Bibl. Tscham. 6655. Drugie wydanie pracy Jana Kłapsi jest bez znaków
proweniencyjnych 52. W odrębnym egzemplarzu jest też dodatek Krótki zbiór historyi
chrześcijańskiej religii wydany w Cieszynie w 1887 r. z podpisem Jana Stonawskiego53.
Kolejny modlitewnik ukazał się dopiero w 1860 r. w Cieszynie, drukiem
i nakładem Karola Prochaski za sprawą wychowanka gimnazjum cieszyńskiego, później
pastora w Ligotce Kameralnej. Jerzy Bogusław Heczko54 ułożył Modlitewnik czyli Zbiór
modlitew

do

nabożeństwa

domowego

i

kościelnego

dla

użytku

chrześcian

ewangielickich częściowo wzorując się na modlitewniku Jana Kłapsi55 i brzeskim oraz
modlitewnikach niemieckich. Przetłumaczył modlitwy niemieckie, a także ułożył
własne, do modlitw porannych i wieczornych dodał pieśni polskie. Modlitewnik ten
wypełnił lukę, jaka powstała od czasów pracy księdza Kłapsi oraz zapowiadał
powstanie kancjonału, który okazał się dużym osiągnięciem religijno-literackim pastora
Heczki56. Modlitewnik znajduje się w bibliotece bez znaków własnościowych57.
Zachował się też w cieszyńskiej bibliotece Zbiór pieśni duchownych
Ewangelickich i modlitw, opracowany przez księdza Leopolda Otto 58 , warszawskiego
pastora, który pracował w Cieszynie dziewięć lat, z pieśniami jego autorstwa, wydany
w Warszawie w 1865 r., bez znaków własnościowych59.
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Wybitną postacią wśród pastorów na Śląsku Cieszyńskim był Franciszek
Michejda60, kontynuator działalności księdza Leopolda Otto, obrońca polskiego nurtu
wśród

ewangelików.

Rozwinął

szeroką

aktywność

społeczną,

polityczną,

publicystyczną i redakcyjną na rzecz polskości Śląska. Napisał kilka książek, liczne
broszury, artykuły prasowe i referaty na temat działalności narodowej. Od 1874 r. był
proboszczem w Nawsiu k. Jabłonkowa, gdzie pracował do końca życia. W latach 19181920 pełnił funkcję seniora diecezji śląskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce61. Był pomysłodawcą, współzałożycielem i prezesem powstałego w 1881 r.
Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, którego celem było szerzenie między
ludem ewangelickim polskim oświaty religijnej i ogólnej w języku polskim, na gruncie
chrześcijańsko-ewangelickim 62.
W 1898 r. po raz pierwszy wydano Modlitwy chrześciańskie Jerzego
Trzanowskiego przetłumaczone na język polski przez Franciszka Michejdę, z pomocą
Karola Michejdy, pastora bystrzyckiego. Modlitwy ukazały się drukiem jeszcze za
życia Trzanowskiego w 1635 r., potem w 1685 r., wraz z kancjonałem w 1736 r.
i później opublikowane przez księdza Jana Mocko na Węgrzech w 1893 r. Ambicją
Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej było wydanie w Cieszynie, dla
polskiego ewangelickiego ludu, pisanych wcześniej w języku czeskim, Modlitw
w nowej jedynie dla nas odpowiedniej szacie, w języku polskim, pisze ksiądz Franciszek
Michejda w przedmowie. Podkreśla też, że Jerzy Trzanowski jest największą
i najbardziej zasłużoną postacią, która przyczyniła się do zachowania wiary i Kościoła
ewangelickiego na Śląsku, zaś jego kancjonał, postylla Dambrowskiego i Biblia polska
należą do czołowych dzieł, cenionych wśród luteranów Śląska Cieszyńskiego. Tłumacz
modlitw podkreśla też, że język przekładu został dostosowany do odbiorców,
zachowane zostały archaizmy i wyrażenia gwarowe, które jego zdaniem powinny
znaleźć się w języku książkowym. Błędy zaś poczynione podczas tłumaczenia wyjaśnia:
[...] krytyczny czytelnik znajdzie w przekładzie niezawodnie niejeden błąd – my Szlązcy,
nauczeni od dzieciństwa w języku obcym, wszyscy dopiero się uczymy poprawnie pisać
i mówić naszym językiem ojczystym. W książce zgodnie z życzeniem wiernych znalazły
się modlitwy na wszystkie okoliczności życiowe oraz obszerny życiorys Jerzego
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Trzanowskiego63. Modlitewnik ukazał się w drukarni A. Barona w Cieszynie, pozostał
w bibliotece tylko jeden egzemplarz ze znakami własnościowymi Oskara Michejdy.
W kilku miejscach w książce umieścił właściciel pieczęć: Ks. Oskar Michejda
Bystrzyca Śląsk austr., Do biblioteki Ewang. Kościoła Jezusowego w Cieszynie darował
oraz podpis64.
W księgozbiorze znalazły się też Modlitwy spowiednie i komunijne, które są
przedrukiem z Modlitw chrześciańskich Jerzego Trzanowskiego. Zbiorek zawiera
modlitwy codzienne, modlitwy pokutne i przed rozgrzeszeniem oraz przygotowanie się
ku wieczerzy pańskiej. Wydany był przez Ewangelickie Towarzystwo Oświaty
Ludowej w 1898 r., wydrukowany u A. Barona. Zachowany egzemplarz posiada
wklejoną drukowaną kartkę Pamiątka konfirmacyi, na której okolicznościowy wpis
poczynił ksiądz Arnold Źlik: Ciosk Ewa w Cieszynie dnia 22 Maja 1898 r. Ks. Źlik 65.
Drugie wydanie tego modlitewniczka, które ukazało się w 1902 r. drukiem Kutzera i sp.,
pozostało w bibliotece w Cieszynie z podpisem: Śliwkowa na tylnej wyklejce66.
Od 1877 r. pastorem parafii ewangelickiej w Cieszynie został Jan Pindór

67

,

urodzony w Lesznej Górnej na Śląsku Cieszyńskim, absolwent studiów teologicznych
w Wiedniu i Lipsku, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Zasłużył się jako autor
i tłumacz wielu prac religijnych początkowo o ambicjach naukowych, później bardziej
praktycznych, skierowanych do wiernych, które miały wspierać jego działalność
duszpasterską. Znał kilka języków: angielski, niemiecki, francuski, czeski i rosyjski, z
których tłumaczył na język polski utwory literatury religijnej, wprowadzając odbiorców
w szerszy krąg piśmiennictwa, nie tylko twórczości niemieckiej. Wśród modlitewników
warto wymienić opracowany w 1905 r. przez księdza Pindóra Jana Arndta Rajski
Ogródek w skróconym wydaniu. Dzieło ukazało się nakładem Ewangelickiego Związku
Wstrzemięźliwości, drukiem Kutzera i sp. Dochód ze sprzedaży miał być przeznaczony
na odnowienie kościoła ewangelickiego w Cieszynie. Jeden egzemplarz tego tytułu
znajduje się w bibliotece bez proweniencji68.
W 1914 r. wydany został przez Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie
modlitewnik dla młodzieży pt. Modlitwy i rozmyślania dla konfirmandów i młodzieży,
zawierający modlitwy i rozważania religijne adresowane do młodzieży przygotowującej
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się do konfirmacji. W książeczce znajduje się druk, na którym zapisywano imię
i nazwisko konfirmowanego oraz datę i podpis księdza uczestniczącego w tej
uroczystości. Na wyklejce wydawnictwa, które trafiło do biblioteki Tschammera jest
notatka ołówkiem: była przi spowiedzi 7 listop., po stronie 84 znajduje się mały bilecik
z ręcznie napisanym cytatem: Terazże znieście bogi cudze, które są w pośrodku was,
a nakłońcie serca wasze ku Panu Bogu. Jozue 24,23 69.
Pozostałe zbiorki modlitw to dwie broszury zachowane w bibliotece, wydane
przez Zakład jubileuszowy imienia Cesarza Franciszka Józefa I dla sierot w Trzyńcu
w latach 1915-1918. Przynoszą one echa pierwszej wojny światowej, zawierają
modlitwy na różne okoliczności dla walczących żołnierzy70 oraz rozważania i słowa
wsparcia połączone z modlitwą dla rodzin poległych w czasie wojny71 . Druki te nie
noszą znaków własnościowych.
Bardzo ważnym wydawnictwem wśród ewangelickich wiernych był katechizm,
objaśniający zasady wiary ewangelickiej. Wzorem był z pewnością katechizm Marcina
Lutra, napisany w 1529 r., którego wiele wydań znajduje się w księgozbiorze. Również
rodzimi twórcy przyczynili się do opracowania i publikowania, dla swoich
współwyznawców, katechizmów, stanowiących pomoc w nauczaniu podstawowych
zasad wiary w domu i szkole.
Już w 1725 r. Samuel Ludwik Zasadius wydał Nowy Testament wraz
z Enchiridionem Marcina Lutra. Również pierwsza książeczka Zasadiusa wydana
w 1723 r. Droga do nieba to iest nauka krotka z katechizmusa... jest streszczeniem
katechizmu, zawiera też kilka modlitw, jedną pieśń polską oraz krótkie wierszowane
sentencje. Do książki dołączona jest tablica ze znakami alfabetu dla ludzi słabo
umiejących czytać. Dzieło to, bardzo popularne na Śląsku Cieszyńskim, wydawane było
cztery razy 72 . Ostatnie wydanie z 1729 r. 73 znalazło się w zbiorach Biblioteki im.
Tschammera i posiada nalepkę z napisem: Bibl. Tscham. 5650 oraz pieczęć o treści
Bibliothek der Gnadenkirchen in Teschen O/S.
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W roku 1725 przetłumaczył też Zasadius książeczkę Jana Arndta Wykład na
dziesięcioro Boże przikazanie i wiarę świętą krześciańską..., która znajduje się
w zbiorach z nalepką Bibl. Tscham.5626 74.
Wspomniany już Marcina Lutra Enchiridion. Mały kateizm dla pospolitej księży
i kaznodziei z przedmowami i książeczkami jego ślubów i krztu ś. odprawowana…,
który po raz pierwszy ukazał się z Nowym Testamentem, wielokrotnie był później
wydawany. W bibliotece jest edycja z 1753 r. z podpisem na wyklejce Maria
Zabystrzan 75.
W księgozbiorze znajduje się także dokonany przez Zasadiusa przekład pracy
Marcina Lutra Mały kateizm dla tych którzi długich odpowiedzi nauczyć się nie mogą
przez pytania i krótkie odpowiedzi objaśniony76 z roku 1727.
Kolejny katechizm został opracowany w drugiej połowie XIX w., kiedy
rozwinęły się kontakty protestantów Śląska Cieszyńskiego i Królestwa Polskiego.
Efektem tej współpracy było przybycie do Cieszyna pastora warszawskiego Leopolda
Otto77 w 1866 r. Po upadku powstania styczniowego, ksiądz Otto zmuszony został do
opuszczenia stolicy i podjął posadę pastora kościoła luterańskiego w Cieszynie, którą
pełnił przez dziewięć lat. Już podczas wcześniejszych kontaktów ze Śląskiem
Cieszyńskim dostrzegał konieczność wzmocnienia polskiego protestantyzmu, poprzez
włączenie etnicznie polskiej ludności luterańskiej na tym terenie do polskiego,
narodowego Kościoła ewangelickiego, którego powołanie było jego głębokim
zamiarem. Pastor Otto, głosząc kazania czy publikując artykuły w wydawanym
w Cieszynie „Zwiastunie Ewangelicznym”, posługiwał się literacką polszczyzną, którą
starał się upowszechnić wśród ludu śląskiego
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. Odzwierciedleniem pracy

duszpasterskiej i krzewienia ideologii narodowej wśród parafian Śląska Cieszyńskiego
była jego twórczość pisarska. Wśród prac wydanych w Cieszynie dominują kazania,
w których przekazywał swoją wizję narodowego, polskiego ewangelicyzmu, nawoływał
do zachowania wiary i czystości Słowa Bożego, zaś przed ewangelickim ludem na
Śląsku Cieszyńskim, który żyje wśród różnych narodów, w otoczeniu wyznawców
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Kościoła katolickiego, stawiał ważne zadanie zachowania przekonań religijnych
i narodowych79.
Podczas pobytu w Cieszynie ksiądz Otto opublikował katechizm Marcina Lutra
we własnym opracowaniu i w dwóch wersjach. Wydanie mniejsze przeznaczone było
dla początkujących w nauce, większe dla kontynuujących naukę. Obie wersje książki
zawierały katechizm Marcina Lutra oraz 559 pytań i odpowiedzi z wyrokami Pisma
Świętego do jego szóstej części. Pierwsze wydanie w 1869 r. wydrukowane zostało
u Karola Prochaski w Cieszynie, później praca była jeszcze kilkakrotnie wznawiana80.
W bibliotece pozostały dwa egzemplarze mniejszego wydania z tytułem Mniejszy
katechizm Marcina Lutra Doktora ś. Teologii. Wydanie stereotypowe z przedmową do
wydania trzeciego podpisaną przez autora w 1872 r., wydrukowane u Karola Prochaski
w 1912 r. trafiło do biblioteki Tschammera przekazane przez Oskara Michejdę, co
potwierdza pieczęć: Do biblioteki Ewang. Kościoła Jezusowego w Cieszynie darował
i podpis81. Drugi egzemplarz to piąte wydanie mniejsze z 1878 r., nakładem Edwarda
Feitzingera, z notatkami rodziny, która zakupiła ten katechizm, którego cenę zapisano
na stronie przedtytułowej: Cena tego katechizmu 38 kr. Dalej następują zapiski rodzinne:
Katehizm Dra Marcina Lutra Józef Szlauer Bażanowice Nro 23 urodzony dnia 17
listopada rok 1889. Rok 1903 Ostatnia poczta Cieszyn. Ewa Szlauer. [Fot. 36.] Wynika
z tego, ze katechizm towarzyszył tej rodzinie kilkadziesiąt lat, stając się świadkiem
różnych wydarzeń. Na tylnej wyklejce członek tej rodziny zanotował: Jan Szlauer
Pokuta to jest szczerze swoich grzechów żałować i nawracać się do Boga, cytat z tekstu
pokazujący refleksję i postawę tego czytelnika, wrażliwość na zagadnienia życia
moralnego 82.
W

ewangelickich

domach

szczególne

miejsce

zajmowała

Biblia.

W księgozbiorze Tschammera pozostało wiele egzemplarzy Pisma św. 83 . Na Śląsku
korzystano dość długo z Biblii Gdańskiej, nazwanej od miejsca wydania w 1632 r., albo
z jej przedruku w Amsterdamie w 1660 r. Nowy Testament przejęty prawie bez zmian
z Biblii Gdańskiej ukazał się w Brzegu w 1708 r. (wyd. Efraim Breskott). Nowe
wydanie Nowego Testamentu, które ukazało się w Brzegu w 1725 r., opracował
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cieszyniak Samuel Ludwik Zasadius. Zostało jednak uszczuplone przez cenzurę
cesarską, co spowodowało małe wykorzystanie tych egzemplarzy. Jeden wolumin bez
karty tytułowej znajduje się w Bibliotece Tschammera
uzupełniono brakującą część i powtórnie wydano85

84

. Dopiero w 1751 r.

.

W 1768 r. za sprawą Pawła Twardego ukazała się Biblia sacra, wydana
w Brzegu, w drukarni Trampa. Biblia opracowana została na podstawie hallskiej edycji
pietystów z 1726 r., która z kolei była wydana w oparciu o Biblię Gdańską z 1632 r.
Wydawca wspomina w przedmowie o trudnościach z ukazaniem się Biblii, które trwały
siedem lat. Po wydrukowaniu jej była wznawiana jeszcze trzykrotnie w latach 17681796 86 . W przedmowie pisze też Paweł Twardy: nadzieia kwitnie w okolicznych
mieyscach, tedy i do zagranicznego kraiu w tym większey liczbie dla wiernych
miłośnikow słowa Bożego może bydź odsyłana....
W cieszyńskiej bibliotece zborowej zachowały się dwa egzemplarze wydania
z 1768 r. Pierwszy, w którym oprawiony jest Stary i Nowy Testament. Należał do
rodziny Jeleniów z Hażlacha, o czym mówią notatki rękopiśmienne na wyklejkach: Ta
Biblija należy Paulowi Jelyniowij... roku 1808. Na tylnej wyklejce: Snadni jest
człowiekowi ubogimu przyist przez ucho wielbłędowe niż Bogaczowi przyist do
krulestwa niebieskiego Adam Jelen Haszlach Nro 1. Dalej zapisana jest kronika
rodzinna: Córka Anna urodziła się dnia 18 czerwca w piątek o go. 7 rano r. 1896. Do
chrztu ś. zaprowadzona 4 lipca. Gustaw Adolf urodził się 2go września we środe o go 1
rano w 1891. Do chrztu ś. zaprowadzony 20 t.m. Adam umarł 17 października r. 1903 87.
[Fot. 5.] Drugi egzemplarz tej Biblii jest bez karty tytułowej z proweniencją: Jurek Kuś
z Warszowic kupił za dwa ryńskie Biblieę...88.
Oprócz kompletnych wydań Biblii zachowały się w zbiorach bibliotecznych
Nowe Testamenty. Paweł Twardy informował w przedmowie: Do wiadomości się także
pobożnemu czytelnikowi daie, że w iednakowym Formacie nowy Testament osobno iest
wydrukowany, z tey przyczyny, że cokolwiek taniey może bydź kupiony. Jest więc
wydanie z 1768 r. z podpisem: Anna Rutzki, z nalepką Bibl. Tscham. 189 i pieczęcią:
Bibliothek der Gnadenkirchen in Teschen O/S89. Dwa egzemplarze Nowego Testamentu
pochodzą z 1786 r., oba uszkodzone bez karty tytułowej i początku. Jeden z pieczęcią:
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Moritz

Fränkel

Jablunkau

(Österr.

Schlesien)

oraz

obszernymi

notatkami

proweniencyjnymi: to jest nowy Testament ale starego jeście wydania z roku 1786. Ten
Testament kupił Hainrich syn Morica Frenkla... a podarował go Adamowi Fisch[?]
z Nawsia który to Testament s podziękowaniem odebrał. Signatum w Nawsiu dnia 3go
września 1894. Na karcie przedtytułowej jest zaś notatka: Była ta książka własnością
Adama Byrtusa w Karwinej. Dał tę książkę Wiesław Niemiec zam. w Ligocie Alodjalnej
N. 36 uczeń I kl. Gimn. przemysłowego w Cieszynie 90. [Fot. 6.] Drugi egzemplarz z tego
roku ma zapiski z 1833 r. oraz podpis: Johann Kaizar... Roku 1841 91. Ostatni Nowy
Testament wydania Pawła Twardego to edycja z 1796 r. bez karty tytułowej
i początku92. Jan Wantuła pisał: Przez obie te prace stał się Twardy najzasłużeńszym
mężem dla kościoła ewangelickiego drugiej połowy XVIII stulecia, między najstarszymi
– pierwszym i najwybitniejszym księdzem spośród tych, którzy wyszli spod chłopskiej
strzechy śląskiej. Twardy jest pierwszy i najstarszy, co wyszedł i wyrósł z szeregu ludu
w tych czasach jęczącego w jarzmie pańszczyźniano-poddańczym. Pierwszy spośród nas,
który w swoim, z domu ojcowskiego wyniesionym, od wieków tu używanym języku
polskim pisał, polskie książki religijne dla nas układał i wydawał 93.
Jednym z najważniejszych druków ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim był
kancjonał. Luteranizm przywiązywał duże znaczenie do propagowania pieśni
nabożnych,

uważając

je

za

ważny

środek

oddziaływania

na

wiernych.

W nabożeństwach protestanckich pieśni zajmowały wyjątkowe miejsce w liturgii.
Kancjonał był więc niezbędną książką religijną, znajdującą się w domach luteranów. Na
Śląsku przez długie lata popularny był tzw. kancjonał toruński, znane były też lokalne
pieśni przekładane przeważnie przez pastorów z języka niemieckiego. W 1670 r.
wydrukowany został wyciąg z Kancjonału toruńskiego, a trzy lata później kancjonał
brzeski, który stał się ulubionym śpiewnikiem protestantów na Śląsku. Ponieważ
kancjonały szybko się zużywały (istniał też zwyczaj wkładania ulubionego śpiewnika
do trumny zmarłego), dlatego często ukazywały się nowe wydania 94 . Jan Krystian
Bockshammer dał się poznać jako wydawca nowych edycji kancjonału brzeskiego,
który drukiem ukazał się w 1673 r. Z pomocą księży Karola Jana Wacława Zasadiusa
z Sycowa i Jana Chucia z Byczyny opracował nowe wydanie, które ukazało się
90

BiAT, sygn. 8788.
BiAT, sygn. 8790.
92
BiAT, sygn. 8791.
93
J. Wantuła, Książki i ludzie. Szkice o wydawnictwach i piśmiennictwie na Śląsku Cieszyńskim, Kraków
1956, s. 149.
94
W. Ogrodziński, Dzieje..., s. 71-73.
91

62

w Brzegu w 1776 r. i do 1848 r. miało 20 wznowień. Kancjonał zawierał 672 pieśni,
w większości tłumaczonych z języka niemieckiego. W stosunku do wcześniejszych
opracowań zmniejszyła się tu liczba dawnych pieśni polskich. Wydawca tłumaczył ten
fakt działaniem niemieckich władz Kościoła protestanckiego, które niechętnie odnosiły
się do zamieszczania polskich pieśni w kancjonałach, ze względu na archaiczny język,
który rzekomo nie przystawał do nowych czasów. Wydawane jednak często w drukarni
brzeskiej kancjonały świadczyły o dużym wzroście czytelnictwa i zapotrzebowaniu na
polskie pisma w okresie silnej germanizacji95. W przedmowie Bockshammer pisze:[...]
spieway iuż miły chrzescianie... Dziękuj Bogu, który cie tak zbawienną udarował
znajomością a który też podczas wydrukowania tey księgi i Polakom Ewanielickim
drzwi do zupełnieyszey otworzył znajomości tak że i oni w oyczystym ięzyku wolno Boga
chwalic słowo iego słuchać.... W Bibliotece Tschammera zachowało się tylko kilka
wydań tego kancjonału, w tym dwa egzemplarze szóstej edycji z 1790 r. Pierwszy
z nich kompletny, podpisany jest przez Helenę Król i Karola Króla 25go 3 1894 oraz
kolejnego właściciela Sikora Gumna 96. [Fot. 2.] Drugi z nich jest uszkodzony bez karty
tytułowej97. Kolejne dwa egzemplarze to znacznie późniejsze wydania. Jeden, z 1821 r.,
edycja dwunasta z licznymi notatkami w tekście świadczącymi o dużym zaangażowaniu
właściciela, który na marginesach albo nad tekstami szczególnie mu bliskich pieśni
wpisywał czeską wersję ich fragmentów lub tytułów. Użytkownik ten podpisał się na
wyklejce: Ten kancjonał należy Jonkowi Wałachowi zpod N. 24 ze Smiłowitz roku
184898. [Fot.8.] Drugi zachowany kancjonał jest prawdopodobnie z tego samego roku
jednak bez karty tytułowej z fragmentem kroniki rodzinnej: Paul Janek się urodził 21
mają 1837 99. Z kancjonałem były współwydane Modlitwy nabożne... na cześć i chwałę
Ojca, syna i ducha Ś... oraz Katechizm Marcina Lutra. W zachowanych w Cieszynie
egzemplarzach prace te pochodzą z różnych wydań kancjonału, z czego wynika, że
poszczególne części występowały odrębnie i przez kolejnych właścicieli były różnie
scalane i oprawiane. Przykładowo do wydania z 1790 r. dołączony jest Katechizm
Marcina Lutra z 1792 r.
Największym jednak osiągnięciem wydawniczym cieszyńskich ewangelików
był polski kancjonał Jerzego Bogusława Heczki, który pojawił się w 1865 r., nakładem
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autora, w drukarni Karola Prochaski w Cieszynie. Przygotowania rozpoczęły się już
w połowie XIX w., ale dopiero w 1860 r. prace nad kancjonałem w całości powierzono
pastorowi Heczce. Kancjonał czyli Śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich zebrany
i ułożony za staraniem ewangelickiego duchowieństwa zawierał przekłady pieśni
łacińskich, czeskich, niemieckich i węgierskich, których większość dokonał Heczko,
oraz wiele oryginalnych pieśni polskich. Pierwsze wydanie kancjonału zawierało 772
pieśni i 16 modlitw: o Bogu, Duchu Świętym, pieśni okolicznościowe, pieśni związane
z życiem człowieka, dotyczące pór roku i dnia, pieśni szkolne i pogrzebowe.
W przedmowie autor podkreśla: [...] w tem wielki niedostatek duchowny, że dotąd przy
nabożeństwie polskiem używa się pieśni czeskich [...] 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 to rzecz, że i nasz
śpiew nabożny powinien być polski [...].Kancjonał był drukowany szwabachą.
W większości zborów Śląska Cieszyńskiego zastąpił powszechnie używany czeskomorawski kancjonał Jerzego Trzanowskiego i wydawany był jeszcze w XX wieku100.
Ostatnie wydanie 21., w Polsce ukazało się w 1954 r., do dziś jest śpiewnikiem
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W.101.
Pierwsza edycja z 1865 r. pozostała w bibliotece z autografem: Anna Krechut102.
Drugie wydanie z 1866 r. z podpisem: Anna Lanc103. Trzecie z 1868 r., znajdujące
w bibliotece, należało do rodziny Mamiców, co jest sygnowane na wyklejce: Jerzy
Mamica oraz notatką na tylnej wyklejce: Anna Mamica zmarła 21 Października 1888104.
[Fot. 16.] Na czwartym wydaniu z 1871 r. pozostała informacja zapisana ręką
czytelnika: łostatnio piesniczka spiwano we szkole 22 1899 oraz należy do pana J 81,
zaś na oprawie wytłoczono nazwisko: Walczysko Paweł

105

.[Fot. 17.] Piąte wydanie

z 1875 r., drukiem i nakładem Karola Prochaski, bez proweniencji jest uszkodzone,
brakuje zakończenia po stronie 688106. Szósta edycja z 1884 r. jest z notatką rodzinną na
tylnej wyklejce: 29 Listopada urodzone dzieci roku 1906.... W egzemplarzu jest też
wszyty Porządek liturgiczny dla ewangelickich nabożeństw niedzielnych i światecznych
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wydany przez Ewang. Seniorat Śląski w 1949 r.107. Kolejne siódme wydanie z 1886 r.
jest z podpisem: Wojnarowa

108

. Kancjonał z 1888 r. posiada na stronie tytułowej

pieczęć: Nakład Edw. Feitzingera

109

, zaś egzemplarz wydania ósmego (na stronie

tytułowej błędnie oznaczono jako siódme) 110 , z 1894 r. oznaczył pieczęcią: Andrzej
Matuszek szewc, [Fot.13.] a na pierwszej karcie podpisał: Matuszek Andrzej Bobrek N.
232 111. Dziewiąte wydanie znajdujące się w cieszyńskiej bibliotece z 1891 r. podpisała
na wyklejce: Spratek Zuzanna Puńców 112. Kolejne z 1897 r. ma na stronie tytułowej
pieczęć: Kutzer & Cie Teschen 113.[Fot. 14.] Na wyklejce jedenastej edycji z 1899 r.
podpisał się: Johann Szczepański, na stronie tytułowej w odmiennej wersji: J. Čepansky
114

. Wydania dwunaste z 1900 r. 115 oraz trzynaste z 1905 r.

116

są bez znaków

własnościowych. Kancjonał z 1906 r. posiada pieczęć na stronie tytułowej: Księgarnia
p.f. „Stella” M. Czajkowskiego w Cieszynie 42. ul. Stefanji 42 oraz podpis na wyklejce:
Jan Kisza Niebory 120 oraz notatki dotyczące treści sporządzone tą samą ręką 117 .
[Fot.12.] Edycja piętnasta z 1909 r. jest bez proweniencji118. Kolejne wydanie z 1914 r.
pozostało również bez znaków własnościowych119.
Ostatni rozdział kancjonału zawierał pieśni pogrzebowe, których teksty związane
były z przygotowaniem do śmierci, umieraniem i pogrzebem, zmartwychwstaniem
i życiem wiecznym. Wydrukowany został osobno w 1866 r., jako śpiewnik
pogrzebowy 120 . Pieśni pogrzebowe dla chrześcian ewangielickich osobno odbite
z Kancyonału zachowały się w czterech egzemplarzach. Pierwszy, wydany w Cieszynie,
nakładem i drukiem H. Feitzingera w 1874 r. bez znaków własnościowych121. Kolejne
dwa egzemplarze pochodzą z 1896 r. Jeden z pieczątką księgarni: „Stella” księgarnia.
Skład nut i materiałów piśmienniczych. Cieszyn 11. Stary Targ 11

122

, drugi

z wymienionym na wyklejce nazwiskiem: Sikora oraz notatką: Własność zboru ewang.
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w Cieszynie

123

. Pieśni wydane w 1910 r. posiadają znaki własnościowe Oskara

Michejdy – podpis i ekslibris, [Fot. 22] fragmenty kazań, notatki dotyczące rodziny
Jana Szturca oraz na tylnej wyklejce: Kobyłecki Józef – Stow. Myśli Wolnej w Polsce 124.
Osobno publikowano również pieśni szkolne z siódmego działu kancjonału,
które tłoczone były w odróżnieniu do pozostałych części czcionką łacińską. Jedenaście
pieśni podpisano, jako oryginalne, co sugeruje autorstwo Heczki lub przejęcie ich
z polskich kancjonałów125. W bibliotece zachowała się jedna edycja z 1904 r., nakładem
Meyera & Raschki, czcionkami drukarni Karola Prochaski w Cieszynie z nalepką: Bibl.
Tscham.126.
W cieszyńskim księgozbiorze znajduje się też zbiór pieśni i modlitw
opracowanych przez księdza Heczkę Kancyonał zawierający w sobie Pieśni
chrześciańskie z przydatkiem Modlitew dla użytku młodzieży ewangelickiej wydany
w 1882 roku, nakładem Edwarda Feitzingera127. Uszkodzony egzemplarz nie posiada
strony tytułowej i okładki. Znak własnościowy stanowi tylko nalepka: Bibl. Tscham. 128.
Wielkie znaczenie tego kancjonału podkreśla fakt, iż pierwsze wydanie
wyczerpało się w ciągu roku, potem wznawiano go wielokrotnie. Kolejne zbory zaczęły
używać tego oczekiwanego śpiewnika, zawierającego pieśni w języku polskim. Oprócz
kolejnych wydań ukazywały się też edycje obejmujące pewne grupy pieśni, jak szkolne
czy pogrzebowe. Świadczy to, że książki te były przez odbiorców wykorzystywane
i cenione. Oprawy kancjonałów wykonane były najczęściej z tektury pokrytej czarną
skórą lub płótnem z wytłoczonym krzyżem lub kielichem czasem pozłacanym. [Fot. 15.]
Obok

modlitewników

i

kancjonałów

znaczącą

rolę

wśród

literatury

protestanckiej odgrywały zbiory kazań na cały rok kościelny – postylle. Spośród
polskich zbiorów kazań obecnych na Śląsku Cieszyńskim najczęściej korzystano
z postylli Samuela Dambrowskiego, której pierwodruk ukazał się w 1620 r. w Toruniu.
Jej opracowanie, dostosowanie do współczesnych oczekiwań, znalazło się też w kręgu
zainteresowań cieszyńskich twórców.
Paweł Twardy wydał Dambrówkę czyli postyllę Samuela Dambrowskiego, która
ukazała się w 1766 r., wydrukowana w Brzegu u Jana Ernesta Trampa. W przedmowie
wyrażał nadzieję, że będzie czytana również w Polsce. Nie ukazały się jednak żadne
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wznowienia tego wydania 129. W bibliotece pozostał jeden egzemplarz tego dzieła, bez
znaków proweniencyjnych130.
Trochę później zmierzył się z tym dziełem Jan Krystian Bockshammer. Był
wydawcą postylli Samuela Dambrowskiego, z której usunął dwa kazania z części
drugiej i dodał pięć innych przetłumaczonych z języka niemieckiego, poprawił też
błędy drukarskie z poprzednich edycji. Publikacja została wydana w Brzegu w 1772 r.,
później była tam jeszcze pięciokrotnie wydrukowana 131 . W cieszyńskiej bibliotece
znajduje się wydanie z 1772 r.132 Jeden z pierwszych właścicieli zapisał na wyklejce:
Tata umrzyli 16 Februari 1845.... Dalej znajduje się dedykacja: Ks. Oskarowi
Michejdzie pastorowi bystrzyckiemu kochanemu swemu synowcowi ofiarują jako
rodzinną pamiątkę stryjostwo nawiejscy Anna z Rojczków Michejdowa, Franciszek
Michejda pastor 13. II 1917 133 . Drugi egzemplarz postylli dość mocno uszkodzony
pochodzi z 1797 r.134, zaś Kazania pokutne, przydatek do postyli Dambrowskiey jest
w tym egzemplarzu z 1799 r. Liczne notatki o tematyce religijnej, niezbyt czytelnie
spisane na wyklejkach, świadczą o zaangażowaniu w czytelnictwie tego dzieła przez
kolejnych właścicieli. Ostatnia proweniencja to pieczątka o treści: Ks. dr Alfred
Jagucki135.
Prócz postylli Dambrowskiego pojawiły się na Śląsku Cieszyńskim z inicjatywy
księdza Teodora Haasego nowe edycje staropolskich postylli Grzegorza z Żarnowca
i Mikołaja Reja.
Teodor Karol Haase

136

, wybitny kaznodzieja, teolog, historyk, redaktor

czasopism, publicysta polityczny i religijny, jednocześnie działacz społeczny, członek
najwyższych

władz

monarchii

dziewiętnastowiecznych

habsburskiej

duchownych

był

działających

wyjątkową
na

postacią

Śląsku

wśród

Cieszyńskim,

wzbudzającą wiele kontrowersji, osobowość księdza Haasego była przeciwstawiana
postawie pastora Otto. Jako przedstawiciel niemieckich liberałów walczył Haase
z polskim ruchem narodowym. Jako teolog racjonalista ścierał się z ortodoksyjnymi
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ewangelikami

137

. Urodzony w niemieckiej rodzinie we Lwowie, gdzie spędził

dzieciństwo, w 1859 r. znalazł się na terenie Śląska Cieszyńskiego, gdzie przez
kilkadziesiąt lat pełnił funkcję pastora, najpierw w Bielsku, potem w Cieszynie oraz
seniora Kościoła ewangelickiego na Śląsku, w skomplikowanych realiach politycznych,
narodowych i wyznaniowych138.
Wiele emocji wzbudził fakt wydania przez pastora Haasego staropolskiej postylli
Grzegorza z Żarnowca oraz kazań Mikołaja Reja. Współcześni zarzucali mu chęć
przypodobania się wiernym i pozyskania polskich głosów w wyborach 139 , sam
wydawca tłumaczył w przedmowie to przedsięwzięcie potrzebą przybliżenia
ewangelikom arcydzieł polskiej literatury epoki reformacji: [...] aby moim zborownikom,
bliższym i dalszym przyjacielom, a polakom ewangelikom w ogólności złożyć dowód, jak
bliskiemu są memu sercu, jak mnie, aczkolwiek niemcowi język ich jest miłym, jak cenić
umiem piśmiennictwo ich, jak mnie zawżdy znajdą z natężeniem wszelkich sił gotowego,
do przysłużenia się im, gdziekolwiek chodzić będzie o to, aby ich w wierze utwierdzić
i forytować duszne ich zbawienie 140. Przypuszczać można, że sprzyjając germanizacji
wiernych, poddał się jednak urokowi dawnych polskich dzieł protestanckich,
dostarczając ewangelikom potrzebnych w tym okresie polskich kazań 141 . O dużym
zapotrzebowaniu na takie wydawnictwo świadczyła liczba trzystu osób, które
zdeklarowały się po ogłoszeniu subskrypcji, początkowo na dwadzieścia kazań
Grzegorza. Wcześniej w Roczniku ewangelickim Jan Śliwka opublikował już dwa
kazania tego autora, co mogłoby świadczyć o zainteresowaniu polskich ewangelików
tym dziełem. Z kolei ksiądz Jerzy Janik z Ustronia przekonywał Haasego do
opublikowania całości postylli, zaś ogłoszona kolejna subskrypcja na całość kazań
przyniosła jeszcze większe zainteresowanie wśród przyszłych czytelników, w tym wielu
pastorów ze Śląska Cieszyńskiego. Kazania do druku przygotowywali cieszyniacy,
ksiądz Jerzy Bogusław Heczko oraz Jan Bujak 142 z Wisły, zamieszkały we Lwowie,
powinowaty Teodora Haasego143. Postylla albo wykłady ewanielij niedzielnych i świąt
uroczystych przez cały rok kościoła chrześciańskiego ukazała się w 1864 r. w drukarni
Karola Prochaski w Cieszynie. Zawierała siedemdziesiąt kazań, przedmowę z biografią
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i dostosowana do potrzeb współczesnych czytelników pojawiła się w nakładzie około
1200 egzemplarzy, zaś nazwiska 1101 subskrybentów ze Śląska Cieszyńskiego, Galicji,
zaborów pruskiego i rosyjskiego zostały umieszczone na końcu tekstu. Ze zboru
cieszyńskiego wymienionych zostało 490 nazwisk prenumeratorów, przy czym
niektórzy zamawiali dwa lub więcej egzemplarzy. Staranne opracowanie kazań
dostosowane było do odbiorców, którymi z założenia mieli być luteranie ze Śląska
Cieszyńskiego, oczekujący budującej lektury religijnej. Szesnastowieczny tekst
opracowano więc z tą myślą, dokonując stosownych modyfikacji144. W księgozbiorze
Biblioteki im. Tschammera pozostały cztery Postylle Grzegorza z Żarnowca, wydane
przez Teodora Haasego w 1864 r. Pierwszy egzemplarz z proweniencją: Własność
ewang. Biblioteki w Trzyńcu nr 12. darował Wny Pan Jan Śliwka nauczyciel w G.
Żukowie 1886, notatka rękopiśmienna na wyklejce oraz pieczęcie na stronie tytułowej:
Jan Śliwka i Archiw. Ewang. Zboru w Trzyńcu oraz nalepki z nr 187 i II-1,
prawdopodobnie sygnatury tegoż archiwum145. Kolejny ofiarowany został przez księdza
Andrzeja Krzywonia146, pastora w Bielsku, Międzyrzeczu i superintendenta morawskośląskiego, z obszerną genealogią jego rodziny od 1763 r., zapisaną na wyklejkach147.
Trzeci egzemplarz znajdujący się w bibliotece ma na wyklejce zaznaczone daty urodzin
członków rodziny: Guznar i Szyper

148

. Ostatnia postylla znajdująca się w zbiorach

zawiera autograf Alfreda Kłapsi149, pastora w Orłowej: Alfred Kłapsia kaznodzieja zbor.
W Orłowej dnia 28 października 1864 r. oraz nalepkę: Bibl. Tscham. 6612 150. Postylle
w formacie folio, oprawione najczęściej w skórę, z ślepymi tłoczeniami i złoceniami na
oprawie stanowiły wartościowe dzieła w księgozbiorach pastorów i wiernych, głównie
ze Śląska Cieszyńskiego. Postylla ta okazała się bardzo trafionym i ważnym
przedsięwzięciem

wydawniczym,

zyskując

uznanie

kół

naukowych

oraz

współwyznawców. Zaspokajała zapotrzebowanie na polskie kazania w domach
cieszyńskich ewangelików, którzy - oprócz „Dambrówki” - nie mieli w tym czasie
dostępu do polskich zbiorów kazań. Dlatego bez względu na motywy wydawcy, dzieło
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to zostało przyjęte z entuzjazmem przez wychowanych w tradycji czytania kazań
ewangelików151.
Niespełna dwadzieścia lat później pastor Teodor Haase edytował kolejne ważne
dla polskich luteranów dzieło. Kazania Mikołaja Reja ukazały się w Cieszynie w 1883 r.
nakładem księgarni Karola Prochaski. W przedmowie pastor Haase wyjaśniał powody
ukazania się tej pracy: [...] Gdy w roku 1881 po raz czwarty seniorem zborów
ewangelickich na Szląsku wybrany zostałem, powziąłem okazać zborom, w jaki widomy
sposób mą wdzięczność za objawione mi zaufanie. Postanowiłem tedy wydać mało
znaną książkę, Kazania Mikołaja Reja, dzieło które za czasów reformacji było w domu
każdego polskiego ewangelika […], aby osobliwie ludziom mniej światłym, pospolitym
a pobożnym, którzy mi mówią, że Grzegorz z Żarnowca nie jest im przystępnym, było
znów zdrojem błogosławieństwa [...]. Książka zawierała kazania na wszystkie niedziele
i święta, które Haase opracowując dostosował do współczesnych realiów i odbiorców.
Podobnie jak dzieło Grzegorza z Żarnowca, kazania Reja osiągnęły nakład tysiąca
egzemplarzy, ale znacznie mniejsza liczba dotrwała do współczesności, co
świadczyłoby o „zaczytaniu” 152. W cieszyńskiej bibliotece pozostał jeden egzemplarz
tego dzieła bez znaków własnościowych153.
Prócz dzieł reformowanych wśród cieszyńskich czytelników pojawiła się
kolejna ważna luterańska postylla. Była to pierwsza starannie wybrana i przygotowana
pozycja wydawnicza Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, postylla Marcina
Lutra. Ukazała się w Cieszynie w 1883 r. Tłumaczami byli cieszyńscy księża i zarazem
aktywni działacze Towarzystwa: Franciszek Michejda z Nawsia, Jerzy Heczko
z Ligotki, Jan Pindór z Cieszyna, Karol Michejda z Bystrzycy i Jerzy Badura
z Miedzyborza. Przekładu dokonano na postawie najnowszego wydania niemieckiego
„Evangelischer Bücherverein”, o czym poinformowano w przedmowie. Tam też
wskazano cel wydania tego dzieła: [...] wydaniem tej Postyli Domowej Dra Marcina
Lutra oddamy ewangelickiemu polskiemu kościołowi niemałą usługę. Naprzód nie
posiada nasz polski ewangelicki kościół prócz Małego Katechizmu żadnego innego
dzieła tego ojca naszego ewangelickiego kościoła w polskim języku i nasz lud
ewangelicki zna dotąd znakomitego męża Bożego tyko z tego, co inni o nim piszą
i mówią, a nie z tego, co i jako on sam mówi. Jesteśmy przekonani, że to oglądanie go
151
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twarzą w twarz w jednej z najpiękniejszych prac przysporzy mu w sercach
ewangelickich nie mało miłości i serdecznego przywiązania [...] 154 . Nakład postylli
wynosił 1500 egzemplarzy, nabywców było wielu (około 900, do 1896 r.). Postylę,
która ukazała się w dwóch tomach, rozdawano także członkom Towarzystwa jako
premię. Bardziej popularne okazały się tylko kazania Leopolda Otto, których
nabywców było dużo więcej155. W bibliotece zborowej pozostał tylko jeden egzemplarz
tomu pierwszego tej postylli, niestety uszkodzony, brakuje niektórych stron (353-368,
401-616). Pochodzi ze zbiorów Oskara Michejdy. Na postylli znajduje się jego podpis
oraz pieczęć: Do biblioteki Ewang. Kościoła Jezusowego w Cieszynie darował, potem
podpis: Ks. Oskar Michejda oraz nr M 397 156. [Fot. 42.]
W bibliotece Tschammera zachowały się również kazania pastora pracującego
w Bystrzycy Wilhelma Raschke 157 . Przygotowane zostały do druku na podstawie
zachowanych rękopisów przez Karola Michejdę, ponad trzydzieści lat po śmierci autora.
Poprzedzone obszerną przedmową, ukazały się w formie postylli zatytułowanej
Kazania na lekcje niedzielne i świąteczne w Cieszynie w 1888 r. nakładem Edwarda
Feitzingera. Obszerny tom zawierał 71 kazań. W przedmowie Karol Michejda opisał
liczne zasługi autora kazań, swego poprzednika, który był dobrym organizatorem zboru
w Bystrzycy, działał też na polu oświatowym, pełniąc funkcję inspektora szkolnego,
dbając o szkoły i poziom nauczania, założył bibliotekę dla nauczycieli. Jako działacz
antyalkoholowy często napominał i ostrzegał parafian przed tym nałogiem. Nierzadko
też służył radą chorym, korzystając z własnej wiedzy, którą indywidualnie pogłębiał,
przede wszystkim w trosce o wiernych. Jako kaznodzieja wspierał słuchaczy w ich
licznych problemach i rozterkach. Redaktor podzielił się też w przedmowie uwagami
dotyczącymi języka kazań: [...] Ks. Wilhelm Raschke mówił niepoprawnym językiem.
Myślał i wyrażał się po niemiecku, chociaż polskimi słowami. Używał często wyrazów
bądź niewłaściwych, bądź zupełnie niezrozumiałych, wskutek tego i stylizacya nieraz
bardzo ociężała. Otóż zachowując wiernie myśl, staraliśmy się wyrazić ją po polsku
i zrozumiale. O ile się nam to udało niech łaskawy osądzi czytelnik. Niejeden
z bystrzyckich zborowników, biorąc niniejsze kazania w rękę, przypomni sobie
z rozrzewnieniem dawno minione czasy [...]. Dwa egzemplarze w zbiorach biblioteki
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pochodzą z tego samego wydania, jeden bez proweniencji 158 , drugi przekazał do
zbiorów Oskar Michejda, co zaznaczył swoim podpisem i pieczęcią: Do biblioteki.... Na
odwrocie strony tytułowej umieścił notatkę rękopiśmienną: Egzemplarz ten otrzymał
ojciec mój od firmy Feitzinger za przygotowanie tych kazań do druku. Cieszyn 1963 159.
W 1892 r. ukazała się Postyla czyli Wykład ewangelij i listów na wszystkie
niedziele i święta uroczyste roku kościelnego, przygotowana przez Leopolda Otto
w rękopisie, wydana też przez Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej,
czcionkami drukarni Kutzera. Autor dedykuje postyllę: Umiłowanym zborom
Piotrkowskiemu, Warszawskiemu i Cieszyńskiemu poświęcam niniejszą pracę. Ksiądz
Franciszek Michejda opracował to wydanie, przekładając kilka kazań, które były
w języku niemieckim, dodał też kazania na Wielki Czwartek i Wniebowstąpienie,
których autor nie uwzględnił, zaś [...] Na święta drugorzędne, które u nas na Szląsku
święci nasz kościół wraz z kościołem katolickim nie znalazłem kazań w rękopisach,
więcem na te dnie żadnych nie umieścił [...]. W przedmowie uzasadnia wydanie tej
pracy: [...] Oby się wszyscy w kazania te pilnie wczytywali. Nasi młodzi teologowie
niech się na nich uczą, co to znaczy nie tylko poprawnie, ale po mistrzowsku władać
językiem... Tobie też ludu ewangelicki mówię: Bierz i czytaj, znajdziesz tu wszystko,
czego w kazaniu słowa Bożego słusznie szukasz [...] 160 . Dzieło to ukazało się
w rekordowym nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy 161 . Postylla zanim trafiła do
biblioteki zborowej w Cieszynie należała do pastora, który umieścił na stronie tytułowej
pieczęć: Ks. Henryk Wegener proboszcz polskiej parafii ewangelickiej w Bytomiu 162.
Obok postylli drukowano pojedyncze kazania lub zbiory kazań budujących
pobożność wiernych, bądź związanych z obrzędami religijnymi, czy uroczystościami
kościelnymi. Najstarszym zbiorem kazań rodzimych autorów są Kazania pokutne
Samuela Ludwika Zasadiusa wygłoszone w Cieszynie, wydane zaś po przymusowym
opuszczeniu cieszyńskiej parafii w 1730 r. Są to oryginalne jego utwory ktore na
pamiątkę swoim przed Cieszynem z serca kochanym bywszy dziatkom kościelnym abo
duchownym do druku podał... o zabarwieniu moralizatorskim, nie pozbawione jednak
uczuciowości. Autor analizuje kwestie dogmatyczne, życie postrzega w kategoriach
grzechu i kary Bożej, za główną cnotę uznaje miłość, napomina oziębłych. Kazania
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składają się ze wstępu, perykopy, systematycznie ułożonych punktów wywodu oraz
podsumowania, z którego wypływała krótka nauka. Do kazań dołączone są pieśni
pokutne 163 . Dwie książeczki kazań zachowały się w zbiorach biblioteki, jeden
uszkodzony bez karty tytułowej i końca tekstu 164 , drugi zaś kompletny z notatką
rękopiśmienną na wyklejce Paul Frysz maszyrował 26 Apryla 1848, oraz podpisem
Paweł Rymorz 165. [Fot. 4.]
Autorem kolejnych mów religijnych był Jerzy Bogusław Heczko, który jako
student teologii wygłosił kazania w cieszyńskich zborach podczas ferii w 1847 r. i 1848
r., które wydrukowano w Wiedniu w 1849 r. w drukarni L. Sommera. Były to
Pierwiastki dedykowane rodzicom i bratu. W przedmowie tłumaczył autor swoje
niedoskonałości w poprawnej polszczyźnie oraz wskazywał motywację do napisania
kazań, którą były wydarzenia związane z Wiosną Ludów. Kazania rozpoczynały się
wierszowaną modlitwą, czasem w tekst wkomponowane były polskie pieśni. Składały
się ze wstępu, tekstu biblijnego i tematu 166 . W bibliotece znalazł się egzemplarz
z wklejoną karteczką: Przykazania dla czytających książki i nalepką z: nr 62 167.[Fot.
35.]
W Bibliotece im. Tschammera pozostała jeszcze jedna, bez znaków
własnościowych, praca Jerzego Bogusława Heczki, wydrukowana w 1871 r.
w Cieszynie. Kazanie Umierając spać idziemy. Kazanie na niedzielę 25 po św. Trójcy,
jako ostatnią roku kościelnego, które powiedział w kościele Ligockim ks. Jerzy Heczko
pastor tamtejszy168 poruszało temat śmierci i zmartwychwstania, zaś autor zachęcał do
studiowania i stosowania się do zaleceń Pisma Świętego, wykorzystując porównanie
śmierci i snu169.
Wzorem dla cieszyńskich wiernych były kazania księdza Leopolda Otto.
W bibliotece zborowej pozostały dwa egzemplarze jego kazania „Chrystus idzie, by
sądzić żywe i umarłe, jak się więc gotować należy na to przyjście”. Kazanie
powiedziane w 2 niedzielę Adwentu 10 grudnia 1865 roku w ewangelickim Kościele
Chrystusowym w Cieszynie wydrukowane u Karola Prochaski w Cieszynie w 1866 r.,
nakładem funduszu dla wdów i sierot śląskich ewangelickich nauczycieli, dla którego
163
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przeznaczony był dochód ze sprzedaży. We wstępie tego wydania autor napisał:
Ulegając żądaniu niektórych członków Zboru Cieszyńskiego, podaję lubo niechętnie
kazanie niniejsze do druku. Niechętnie! - bo kiedym je mówił w kościele Cieszyńskim,
serce moje było tak wzruszone, że dziś po upływie tygodni kilku, nie wiem czy wszystko
spisałem tak, jak ówczas powiedziałem [...].Słowa te świadczą o dużym szacunku
i związku emocjonalnym między pastorem i wiernymi w Cieszynie, do których nie
tylko trafiały słowa kaznodziei, ale odczuwali potrzebę utrwalenia ich w druku. Kazanie
ukazało się w formie broszury liczącej 15 stron. Jedna z zachowanych, nie posiada
znaków proweniencyjnych z wyjątkiem nalepki: Bibl.Tscham.170. Druga, współoprawna
z pracą Jerzego Heczki, ma pieczęć: Czytelnia Ewangelicka w Cieszynie171.
W Cieszynie ukazały się też, już po śmierci księdza Otto Rozmyślania i kazania
wydane przez Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w 1887 r., wydrukowane
u Henryka Feitzingera. Życiorys Leopolda Otto oraz przedmowę napisał Franciszek
Michejda zaznaczając: [...] Kazania te i rozmyślania, oparte na słowie Bożem
i czerpane z umysłu przejętego na wskroś prawdą słowa Bożego, z serca głęboko
religijnego będą zawsze miały swoją wartość, również osobistość ś.p. ks. Ottona do dziś
dnia nie straciła nic ze swego uroku i znaczenia dla kościoła naszego [...].
Wydrukowane kazania pochodzą z różnych czasów i miejsc działalności pastora,
obejmują kazania wygłoszone we wszystkich zborach, w których był duszpasterzem,
czyli w Kaliszu, Piotrkowie, Cieszynie, Warszawie. Rozmyślania zaś zaplanowane były
na każdy dzień roku i miały stanowić podręcznik do nabożeństw domowych w polskoewangelickich rodzinach. Autor jednak nie zdążył dokończyć pracy i została
przygotowana tylko na dwa miesiące172. Dzieło to znalazło ponad 1400 nabywców173.
Dwa egzemplarze trafiły do biblioteki, jeden bez proweniencji 174 , drugi przekazany
przez Oskara Michejdę, który zamieścił pieczęć, podpis i sygnaturę: a M 545 ze swojej
biblioteki na stronie tytułowej175.
W 1904 r. ukazał się Wykład Objawienia Św. Jana Leopolda Otto. Był to
przedruk z „Zwiastuna Ewangelicznego”, nakładem Jerzego Boruty
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, rolnika,

działacza społecznego, prezbitera cieszyńskiego zboru ewangelickiego. Przedmowę
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napisał Karol Kulisz177, pastor, publicysta, polski działacz narodowy, w której wyjaśniał
powody przedruku tej pracy: Staraniem i nakładem prostego ewangelika-rolnika
dbałego o duchowe dobro swojego ludu, dokonany został niniejszy przedruk wykładu [...]
Zrodziła się zaś wydawcy myśl wydania i rozpowszechnienia tej poważnej pracy
w osobnej książeczce z tego smutnego spostrzeżenia... lud nasz polsko-ewangelicki jest...
boleśnie rozdwojony... Zapamiętałe partyjne walki i napaści, mianowicie o polskość
i niemieckość, rozszarpały nas głęboko, że zachodzi już wątpliwość, czy jeszcze brat
bratu, ewangelik ewangelikowi szczerze zechce rękę podać [...] Ale w obecnej chwili
nieszczęście nasze i niebezpieczeństwo dla nas jest w tem, że w tym ciężkim czasie
stracił szeroki ogół obraz prawego ewangelika i zdaje się nie wiedzieć o tem, że kto
prawy ewangelik, stanowi żywa i prawa wiara według Pisma, a nie narodowość, ani
polityka, ani zewnętrzne tylko zalety [...]. Ksiądz Kulisz wspomina też, że przedruk był
konieczny, ponieważ egzemplarze „Zwiastuna” stały się nieosiągalne, zaś ich zawartość
jest ważnym źródłem historii kościoła ewangelickiego i polskich zborów

178

.

W cieszyńskiej bibliotece zborowej znalazły się dwa egzemplarze tej pracy, jeden bez
proweniencji179, drugi ze znakami własnościowymi księdza Oskara Michejdy180.
Cieszyńskim czytelnikom znane też były prace kaznodziejskie Leopolda Otto
wydane jeszcze w Warszawie. W zborowej bibliotece zachował się Zakon Boży
w dziesięciu przykazaniach, edycja z 1863 r. z podpisem i ekslibrisem Oskara
Michejdy 181 oraz drugie wydanie kazań Ojcze nasz z 1870 r. (I wyd. 1854 r.),
z pieczęcią: Zakład Edw. Feitzingera Cieszyn (6zł austr.) oraz Zbiór ewangelickich
książek nabożnych No 42 i dalej wklejona karteczka z informacją : Ze zbiorów śp. Jana
Drozda. Własność Ewang. Zboru w Trzyńcu182. Jan Drózd183 był nauczycielem m. in.
w Trzyńcu, publicystą oraz pomologiem. Prawdopodobnie zakupił pracę księdza Otto
w księgarni Feitzingerów w Cieszynie do swojej biblioteczki, która stała się po jego
śmierci własnością zboru w Trzyńcu, potem książka ta trafiła do biblioteki w Cieszynie.
Następca księdza Otto pozostawił, wydrukowaną w 1896 r. w Cieszynie, mowę
religijną Nasza praca. Kazanie które przy otwarciu VI. Ewangelickiego synodu
generalnego w. a. miał w kościele ewangelickim w. a. we Wiedniu na dniu 20.
177
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października 1895 r. Ks. Dr. Teodor Haase. Kazanie przetłumaczone zostało z języka
niemieckiego, zaś dochód był przeznaczony na budowę kościoła ewangelickiego
w Boguminie. […] Znając ofiarność polskich ewangelików na Szląsku, podaję im
w przekładzie kazanie synodalne, aby je rozkupując w ten sposób przyczynili się do
spełnienia pragnień swoich współwyznawców [...] pisał w przedmowie pastor Haase.
Druk ten pozostał w bibliotece bez proweniencji184.
Kazanie, które napisał pastor Haase dla swoich cieszyńskich wiernych podczas
choroby, zostało wydrukowane nakładem autora w Cieszynie w 1902 r. Pozdrowienie
do mego zboru. Kazanie na Wielki piątek podług tekstu Ew. św. Łukasza r. 23 w. 46,
przekazał swoim parafianom w formie druku, ubolewając, że sam nie jest w stanie go
wygłosić. Od 1900 r. był ciężko chory, niesprawny fizycznie

185

. Pozostała

w księgozbiorze broszura z tym kazaniem ma pieczęcie: Bibliothek der Gnadenkirche in
Teschen O/S oraz Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie 186.
W księgozbiorze biblioteki zachowały się też kazania Franciszka Michejdy
wygłaszane przy różnych okazjach. Jedno z nich wydane drukiem w Cieszynie w 1879
r., powiedziane podczas zgromadzenia głównego austriackiego Stowarzyszenia
Gustawa Adolfa w kościele Jezusowym w Cieszynie 187 , zawierało nawiązanie do
reformacyjnych korzeni współistnienia Niemców, Czechów i Polaków, które powinno
polegać na duchowej budowie Kościoła, nie zaś na wzajemnym zwalczaniu.
W stowarzyszeniu członkowie różnych nacji powinni być zjednoczeni i pozbawieni
uprzedzeń narodowych188.
Kolejna mowa religijna Franciszka Michejdy, wydana drukiem, nakładem
prezbiterstwa zboru ustrońskiego w Cieszynie w 1903 r., to Kazanie przy uroczystości
poświęcenia szkoły w Ustroniu I Adwent 30.11. 1902 r. Kaznodzieja podkreśla w nim
konieczność ciągłego uczenia się i doskonalenia, czemu ma służyć szkoła i nauczyciele.
[...]Pozwólmy dziatkom przychodzić, a przychodźmy sami. Korzystajmy z tego co nas
szkoła i kościół nauczyły, a uczmy się bez ustanku, bo życie jest szkołą. Bądźmy ludem
pilnym, trzeźwym, pracowitym, pobożnym[...] 189 . Dochód ze sprzedaży tego druczku
184
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przeznaczony był na Ewangelicki Zakład Sierocy i ochronkę w Ustroniu. Egzemplarz
posiada pieczęć: Bibliothek der Gnadenkirche in Teschen O/S oraz nalepkę: Bibl.
Tscham. 190.
Kazanie na uroczystość pamiątki poświęcenia kościoła bystrzyckiego powiedział
pastor Franciszek Michejda w Bystrzycy dnia 24 września 1916 r. podkreślając wartość
kościoła, gdzie mogą gromadzić się wierni by wzbogacać swoje życie duchowe i wiarę.
Przypomina historię zboru i pastorów, którzy przyczynili się do budowy kościoła
w Bystrzycy. Przestrzega przed wpływami Adwentystów Dnia Siódmego, podkreśla
różnice doktryny ich wyznawców (świętowanie sabatu, nie niedzieli Pańskiej, chrzest
dorosłych), nawołuje do pokuty i pobożnego życia, które mają wzmocnić Kościół
i społeczność ewangelików. Kazanie zostało wydrukowane w Cieszynie, w drukarni
Towarzystwa Domu Narodowego (Pawła Mitręgi) w 1916 r. Dochód ze sprzedaży miał
być przeznaczony na naprawę fisharmonii dla stacji kaznodziejskiej w NydkuGłuchowej. Egzemplarz zachowany w cieszyńskiej bibliotece podpisany został na
stronie tytułowej przez księdza Jana Stonawskiego191.
Ksiądz Henryk Juliusz Kotschy192, brat Karola, drugi polski pastor cieszyński,
który wygłosił 28. maja 1809 r. kazanie jubileuszowe z okazji stuletniego istnienia
kościoła Jezusowego w Cieszynie. Kazanie jubileuszowe, zachowane w rękopisie,
zostało wydrukowane prawie sto lat później w 1901 r. nakładem Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie z przedmową pastora z Bystrzycy Karola Michejdy 193 ,
który przygotował to wydanie dla czytelników. Druczek liczył 19 stron zawierających
pochwałę i radość z możliwości świętowania jubileuszu w budynku tego kościoła,
pastor nawołuje też wiernych do pielęgnowania wiary ewangelickiej i wychowywania
młodego pokolenia w poszanowaniu tradycji i pobożności. Kazanie to znalazło się
w zbiorach przekazane przez pastora Oskara Michejdę, co potwierdza pieczęć na
okładce: Do biblioteki Ewang. Kościoła Jezusowego w Cieszynie darował, dalej
nieczytelny podpis i nr 477/4 oraz nalepka: Bibl. Tscham. 194
Wsparciem dla nowo powstałych budynków kościoła ewangelickiego na Śląsku
Cieszyńskim były kazania wygłaszane przez pastorów z okazji jubileuszów zborów,
często drukowane, zaś dochód ze sprzedaży miał być przeznaczony na potrzeby zborów
190
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lub organizacji ewangelickich. W cieszyńskiej bibliotece pozostał druczek kazania
Marcina Modla195, pastora w Bielsku w latach 1886-1914. Cóż porusza serca nasze przy
dzisiejszej podwójnej uroczystości? Kazanie na tekst Psalmu 118, 17-23, które na dniu
17 czerwca 1897 r. w Karniowie z powodu 25- letniego jubileuszu karniowskiego ewang.
zboru filialnego i 36. rocznego zebrania szląskiego Stowarzyszenia Gustawa Adolfa
wydrukowane było w Bielsku w tym samym roku, na życzenie zgromadzenia. Cena
wynosiła 10 centów, dochód miał być przeznaczony dla Stowarzyszenia Gustawa
Adolfa. W kazaniu pastor Modl przypomina historię kościoła zboru w Karniowie
niedaleko Opawy, który dwieście lat temu został zburzony, zaś dwadzieścia pięć lat
temu odbudowany, także dzięki wsparciu Stowarzyszenia Gustawa Adolfa. Wierni
mogli dowiedzieć się i przeczytać w kazaniu, o konieczności powstawania budynków
do wspólnej modlitwy parafian i wspieraniu innych współwyznawców w takim celu.
Druk kazania pozostał w Bibliotece Tschammera bez znaków własnościowych196.
Podobną tematykę podejmuje Jerzy Mrowiec 197 , pastor w Wiśle mówiąc
Kazanie wygłoszone na 28. zebraniu szląskiego Stowarzyszenia krajowego Gustawa
Adolfa w Skoczowie. Podkreśla w nim zasługi stowarzyszenia, szczególnie w kwestii
wspierania budowy kościołów i szkół. Wydrukowane zostało w Cieszynie w 1889 r.
czcionkami Karola Prochaski, zaś dochód ze sprzedaży miał być przeznaczony
Stowarzyszeniu Gustawa Adolfa. Pozostał w bibliotece jeden egzemplarz tej broszury
z inicjałami Franciszka Michejdy: Ks. Fr. M. 20 oraz podpisem: Ks. Jan Stonawski 198.
[Fot. 29.]
Polityczne, wyznaniowe i narodowe problemy w śląskim protestantyzmie tego
okresu

199

znalazły też miejsce w opublikowanym własnym nakładem w 1891 r. kazaniu

pasyjnym Jana Pindóra Jezusa czy Barabbasza? 200 . Pastor adresuje do wiernych
słowa:[…]Zaczęliśmy na szeroką skalę troszczyć się o sprawy tego świata, zaczęliśmy
się wielką polityką bawić, a cóż za zysk stąd mamy? Czyśmy się stali bogatszymi?...
Bracia ani jednego ani drugiego nie widzę! Natomiast widzę straty, jak się przerzedzają
szeregi naszych właścicieli, jak nasza gorliwość i wiara maleje, a co do miłości
braterskiej[…] Cóż się stało powodem, że ewangelik na ewangelika patrzy jakby wróg
195
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na wroga? Zaprawdę nie religia, nie sprawy ducha – lecz jedynie rzeczy tego świata
[…]. A zatem ludu mój, napowrót do nóg Jezusa Chrystusa! To najlepszy wybór
ewangelików, jako całości!201. Kazanie to, które pozostało w zbiorach jest z podpisem
Jana Stonawskiego202, na stronie 3 znajduje się notatka sporządzona prawdopodobnie
ręką księdza Stonawskiego: Za to kazanie ks. Pindorowi wytoczyły władze kościelne
(Haase) śledztwo i skazały na karę pieniężną!! W „Przyjacielu” jest ocena tego
kazania”203. W kazaniu znalazła się krytyka arcykapłanów żydowskich, która została
zinterpretowana przez zwolenników superintendenta Haasego jako przytyk. Stąd
powstała przykra dla księdza Pindóra sprawa, mimo że odparł stawiane mu zarzuty204.
Ciekawą

publikacją

zawierającą

chrześcijaństwa jest praca Karola Banszela
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Obrazki z historii kościelnej w świetle obecnego czasu. Przemówienia przy rannych
nabożeństwach w ewangelickim kościele w Orłowej. Wydana w Orłowej przez Józefa
Fiebingera w 1918 r. zawiera odręczną dedykację autora dla ks. Jana Stonawskiego:
Wielce czcigodnemu ks. profesorowi J. Stonawskiemu w dowód szczerego poważania
składa Banszel Orłowa 12/IX 1921206.
W cieszyńskiej bibliotece znaleźć można jeszcze kazanie amerykańskiego
pastora Thomasa De Witt Talmage Jak nas Pan Bóg ćwiczy, w tłumaczeniu Jana
Pindóra wydane nakładem Ewangelickiego Związku Wstrzemięźliwości w Cieszynie,
w 1901 r., w drukarni Kutzera i sp. Dochód ze sprzedaży miał być przeznaczony na
budowę kościoła ewangelickiego we Frydku. Druczek ten dość zaczytany posiada
nalepkę: Przykazania dla czytających książki i nr 84 207.
Jan Pindór był też tłumaczem kazań brytyjskiego kaznodziei, teologa Charlesa
Haddona Spurgeona (1834-1892). Wybitny pastor zjednywał sobie wiernych pełnymi
obrazowych porównań mowami religijnymi, w których osoba Jezusa odgrywała
szczególną rolę. Pierwszy przekład, który pozostał w zbiorze bibliotecznym to Chrystus
zastępca nasz wydany w Cieszynie 1901 r., bez znaków własnościowych208. Kolejne
kazanie to Oczy otworzone wydane w 1902 r., z nalepką: Przykazania dla czytających
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książki i nr 83 209. W tym samym roku ukazało się tłumaczenie Jezus dla niewierzących
kamień obrażenia, które zachowało się w bibliotece w dwóch egzemplarzach:
z podpisem księdza Jana Stonawskiego oraz z pieczęcią: Towarzystwo Ewangelickie
w Cieszynie 210. [Fot. 20.] Ostatnia praca to W utrapieniu serca, wydana w 1903 r., bez
znaków własnościowych 211 . Wszystkie te kazania Spurgeona przetłumaczone zostały
z języka angielskiego, wydane nakładem rodziny autora, wydrukowane w drukarni
Kutzera i sp. w Cieszynie212.
Również ksiądz Jerzy Badura okazał się wybitnym kaznodzieją. W Cieszynie
zachowało się wydane w 1902 r. Z Ojca w wieczności urodzony. Kazanie na niedzielę
piątą w poście miane w Kościele jezusowym w Cieszynie dnia 16 marca r. 1902,
w którym pastor zwraca się do cieszyńskich zborowników: […] My mamy polskiemu
narodowi zachować ewangelię. Bo to naprawdę wielki cud Boży, że w narodzie polskim
zachował się aż dotąd światły ewangelicki polski lud. A choć w porównaniu do całości
stanowią lud ten tylko garstki te zachował Pan Kościoła nie na darmo, ale owszem żeby
one, czego polskiemu narodowi najbardziej potrzeba zachowały ewangielią dla tego
narodu, a zachowały ją nie tylko w księgach, ale swemi żywemi osobami […]213. Słowa
te świadczą o wytrwałości i zaangażowaniu w obronie spraw polskich oraz interesów
kulturalnych i religijnych polskich ewangelików, nie tylko na Śląsku Cieszyńskim.
Kazanie wydane nakładem Prezbiterstwa Zboru Cieszyńskiego, drukiem Kutzera i sp.
pozostało w bibliotece bez znaków własnościowych214.
W Bibliotece im. Tschammera pozostało też kilka prac znanego działacza
narodowego i społecznego na Śląsku Cieszyńskim księdza Karola Kulisza

215

,

proboszcza w Ligotce Kameralnej, bliskiego współpracownika Franciszka Michejdy.
Udzielał się w Towarzystwie Ewangelickim Oświaty Ludowej, wydawał pisma religijne.
Dał się poznać jako doskonały kaznodzieja.
Odczyt O pielęgnowaniu chrześcijańskiej społeczności, który wygłosił na
walnym zgromadzeniu Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, został wydany
w 1902 r. w Cieszynie, nakładem Towarzystwa. Brak dbałości o życie religijne
w chrześcijańskiej społeczności wydaje się autorowi znakiem obecnych czasów.
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Konieczność wspólnej pracy, kontynuowania idei, które wyznaczyli poprzednicy
z minionego wieku, powinny stać się priorytetem obecnego życia religijnego
i kościelnego, napisał autor w tej pracy. Praca pozostała w zbiorach bez proweniencji216.
Kazanie Tajemnica krzyża wygłosił ksiądz Kulisz w pierwszy piątek postny
w 1903 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie to rozważanie religijne o wartości
i znaczeniu krzyża, wydrukowane w Cieszynie u Franciszka Machaczka, wydane
nakładem Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej. Zachowane zostało
w księgozbiorze bez znaków własnościowych217.
Znaczenie pokuty dla człowieka było tematem Kazania pokutnego na tekst Ew.
św. Marka rozdz. 1, w. 14. 15 wypowiedzianego przez Karola Kulisza w Ligotce
Kameralnej, wydanego nakładem autora, kiedy pełnił tam funkcję proboszcza między
1908 a 1918 r., zaś dochód przeznaczony był na cele misyjne: Kazanie niniejsze wydaje
się drukiem na życzenie jednych słuchaczy a dla usprawiedliwienia przed innymi. Jeżeli
znajdzie jeszcze liczniejszych czytelników, to niech się to tłumaczy celem, na który
ewentualny czysty dochód jest przeznaczony wydrukowano słowa autora, na odwrocie
karty tytułowej. Druczek zachował się w bibliotece bez zapisków własnościowych218.
Powyższe prace Karola Kulisza pochodzą z początkowych lat jego pracy
duszpasterskiej dla swoich współwyznawców, którym wyznaczał wartości moralne
i wskazywał cele życia społecznego i narodowego. Obrazują drogę, którą podążał
w dalszych

latach

sprawując

funkcję

seniora

diecezji

cieszyńskiej

kościoła

ewangelicko-augsburskiego, spełniając wiele działań dla wiernych i polskiej
społeczności na Śląsku Cieszyńskim.

2. 2. Druki okolicznościowe - świadectwa życia religijnego zborów ewangelickich
Życie religijne ewangelików na Śląsku Cieszyńskim związane było również
z uroczystościami

dotyczącymi

budowy

kościołów

czy

szkół.

Prócz

kazań

okolicznościowych wygłaszanych przy takich okazjach powstawały publikacje
opisujące te wydarzenia i jubileusze w zborach, będących niejednokrotnie kroniką
wydarzeń parafii ewangelickich Śląska Cieszyńskiego.
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Pastor Jerzy Janik219, następca Karola Kotschego w zborze w Ustroniu, gdzie
pracował pięćdziesiąt lat, oprócz pracy duszpasterskiej przyczynił się do rozwoju
szkolnictwa na terenie swojej parafii, założył też zakład dla sierot i dzieci zaniedbanych
w Ustroniu, gdzie przebywały również dzieci z innych zborów śląskich, zasłużył się
jako działacz społeczny i narodowy220. Ksiądz Janik wydał własnym nakładem pracę
Historya ewangelickiego zboru ustrońskiego ułożona na pamiątkę obchodu 100letniego jubileuszu w dniu 25 lipca r. 1883. W przedmowie pisze: Stosownie do
życzenia większego zastępstwa zboru [...] napisałem tę historię zboru ustrońskiego […].
Kto o przeszłych rzeczach zapomina , a na przyszłe nie pamięta, nie wie zkąd
przychodzi i dokąd idzie. Skromnej tej pracy cel osiągnięty zostanie, jeźli zachęci do
badania przeszłości [...]. Publikacja zawierała tematy dotyczące historii powstania
zboru, omawiała sprawy zboru w drugiej połowie stulecia istnienia, duża część
poświęcona była rzeczom szkolnym oraz fundacjom na terenie zboru. Dochód ze
sprzedaży miał być przeznaczony na ewangelicki fundusz sierocy w Ustroniu, o czym
informuje autor na odwrocie strony tytułowej. Egzemplarz zachowany w bibliotece ma
podpis księdza Jana Stonawskiego na stronie tytułowej221.
Autorem kolejnej cieszyńskiej publikacji był Jan Drózd222, absolwent gimnazjum
w Cieszynie, potem nauczyciel w Grodziszczu k. Cierlicka, Ustroniu i od 1880 r.
w Trzyńcu. Swoje zainteresowania pomologiczne realizował jako działacz towarzystw
rolniczych i ogrodniczych w Cieszynie, publikował na łamach „Rolnika Śląskiego”
i „Posła Ewangelickiego”. W księgozbiorze Biblioteki im. Tschammera pozostała jego
praca historyczna Pamiętnik ewangelickiej gminy w Trzyńcu. Pierwsza część ukazała się
w 1899 r. Autor przedstawia w niej krótką historię miejscowości Trzyniec, sprawy
szkolne oraz potrzeby i problemy związane z budową ewangelickiego kościoła
w Trzyńcu, jego urządzenie i ofiarodawców. Tę część historii kończy opis ostatniego
nabożeństwa w szkole trzynieckiej. W przedmowie Jan Drózd pisze, że poprzez swoje
dzieło chce utrwalić dzieje społeczności ewangelickiej na tym terenie, jej zmagania
i problemy związane z powstaniem budynku kościoła oraz opisać zaangażowanie
parafian Trzyńca i sąsiednich gmin w tej pracy223. Druga część ukazała się w 1908 r.
i zawierała opis wydarzeń po poświęceniu kościoła oraz dalsze dzieje zboru. Obie
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części wydrukowano w Cieszynie, nakładem autora. W cieszyńskiej bibliotece
zachowały się dwa egzemplarze tej pracy. Jeden zawierający obie części bez znaków
proweniencyjnych 224 , drugi obejmujący tyko pierwszą część z pieczęcią na stronie
tytułowej: Ewg. Urząd Parafialny Trzyniec oraz ekslibrisem Oskara Michejdy225.
Ksiądz Franciszek Michejda napisał historię swojej parafii Ewangelicki zbór
nawiejski a. c. w pierwszem stuleciu swego istnienia, wydaną nakładem prezbiterstwa
zborowego w Cieszynie w 1891 r. Publikację otwiera wiersz Zborowi nawiejskiemu –
na stuletnią rocznicę autorstwa Jana Kubisza, poety i nauczyciela na Śląsku
Cieszyńskim. Dalej następuje opisanie założenia i rozwoju zboru, w szczególności
kościoła i szkoły, wymienieni są duszpasterze, nauczyciele oraz dobroczyńcy zboru. Na
koniec autor omawia aktualne problemy oraz przedstawia przebieg uroczystości dnia
jubileuszowego. Egzemplarz zachowany w Bibliotece Tschammera pochodzi z kolekcji
księdza Jana Stonawskiego, jego podpis znajduje się na stronie tytułowej226.
Pracą jubileuszową o tematyce religijnej Franciszka Michejdy, która zachowała
się w zbiorach biblioteki jest biografia księdza Karola Kotschego, napisana jako
wspomnienie w 50. rocznicę śmierci. Piętnastostronicowa książeczka przypominająca
sylwetkę pastora ustrońskiego jest odbitką z „Przyjaciela Ludu”. Wydana w 1906 r.
w Cieszynie, czcionkami drukarni Towarzystwa Domu Narodowego (P. Mitręgi),
dochód ze sprzedaży przeznaczono na budowę kościoła ewangelickiego we Frydku.
Dwa egzemplarze znajdują się w bibliotece bez proweniencji227.
Jedną z ważniejszych prac autorstwa księdza Jana Pindóra jest rozprawa
historyczna Ewangelicki kościół Jezusowy w Cieszynie. Krótki pogląd na jego losy.
Wydana nakładem prezbiterstwa ewangelickiego zboru w Cieszynie w 1909 r.,
zawierała podsumowanie i fakty dotyczące parafii i budynku kościoła cieszyńskiego
w 200 lat po założeniu. Dzieło kończą dodatki, pierwszy Dokument w bani na wieży,
w którym odtworzony jest w języku polskim tekst łacińskiego dokumentu na
pergaminie, który znaleziono w 1907 r., kiedy zdjęto kopułę z wieży. Zawierał on
interesujące fakty związane z powstaniem kościoła, wymienione są też nazwiska
szlachty ewangelickiej, która przyczyniła się do tego wydarzenia. Drugi dodatek
zawiera spis księży pastorów przy ewangelickim kościele w Cieszynie, na końcu
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umieszczone są pieśni na uroczystość 200-letniego jubileuszu kościoła ewangelickiego
w Cieszynie dnia 23. maja 1909 r. Zachowany został w bibliotece jeden egzemplarz228.
W 1911 r. ukazała się historyczna praca Karola Michejdy

229

, pastora

w Bystrzycy, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, która została spisana
„na wezwanie” prezbiterstwa z okazji setnej rocznicy położenia kamienia węgielnego
pod istniejący kościół. Wydana była nakładem prezbiterstwa w Cieszynie, drukowana
w zakładzie Pawła Mitręgi. Kronika pozostała w księgozbiorze cieszyńskiej biblioteki
bez proweniencji230.
Publikacje opisujące uroczystości i życie parafii ewangelickich na Śląsku
Cieszyńskim nie byłyby możliwe bez ogłoszenia patentu protestanckiego przez
Franciszka Józefa I w 1861 r. nadającego wolność religijną ewangelikom oraz
równouprawnienie wyznań w państwie austriackim. Wydane w Cieszynie w 1886 r.
Pisemko na pamiątkę 25. rocznicy Patentu protestanckiego przez Najjaśniejszego
Cesarza Franciszka Józefa Pierwszego z dnia 8. kwietnia 1861 roku, nakładem
Edwarda Feitzingera, przypominało zasady tego patentu oraz radość i zmiany
wynikające z tego faktu. Czternastostronicowy druczek zachowany w bibliotece
opatrzony jest podpisem księdza Jana Stonawskiego231.
W drugiej połowie XIX wieku zaczęły powstawać najróżniejsze organizacje
ewangelickie. Jedną z nich było Towarzystwo Gustawa Adolfa, z którego działalnością,
ukazywały się druczki wzywające do wspierania uboższych zborów.
Drukami dokumentującymi działalność Towarzystwa były sprawozdania roczne.
W cieszyńskiej bibliotece pozostały trzy sprawozdania Śląskiego Stowarzyszenia
Gustawa Adolfa założonego w 1861 r., wydrukowane w Bielsku. Pierwsze za lata
1879/80 zostało złożone w Skoczowie232, kolejne w Międzyrzeczu za rok 1880/81233
i trzecie w Starym Bielsku z 1901 r.234. W dokumentach tych przedstawiono dochody
i wydatki Towarzystwa na różne potrzeby parafii ewangelickich, głównie Śląska
Cieszyńskiego, objętych opieką stowarzyszenia. Relacje te obrazują też inne działania
228

BiAT, sygn. 8575.
Karol Michejda (1855-1924) Biogr. zob. w ESBSC.
230
BiAT, sygn. 8585.
231
BiAT, sygn. 8693.
232
Szląskie Stowarzyszenie Gustawa Adolfa. Sprawozdanie za rok 1879/80, Bielsko 1880; BiAT, sygn.
8690a.
233
Szląskie Stowarzyszenie Gustawa Adolfa. Sprawozdanie za rok 1880/81, Bielsko 1881; BiAT, sygn.
8690b.
234
Sprawozdanie 40. zgromadzenia rocznego Śląskiego ewangelickiego stowarzyszenia krajowego
Gustawa Adolfa odbytego 6. czerwca r. 1901 w Starem Bielsku które złożył ks. Marcin Modl, sekretarz,
Bielsko 1901, BiAT, sygn. 8690 c.
229

84

organizacji, odwołują się do sprawozdań i prac Centralnego Stowarzyszenia Gustawa
Adolfa. Zachowane druczki nie posiadają wcześniejszej proweniencji.
Jerzy Michejda235, brat Franciszka, zasłużony nauczyciel w Ustroniu, działacz
społeczny i oświatowy był autorem pracy Gustaw Adolf i Stowarzyszenie Gustawa
Adolfa. (W 300-letnią pamiątkę urodzin Gustawa Adolfa), która ukazała się nakładem
wydawcy w 1894 r. w Cieszynie, drukiem Kutzera i sp. Czternastostronicowa praca
przybliża współwyznawcom postać króla szwedzkiego Gustawa Adolfa i jego zasługi
dla ewangelików oraz działalność organizacji jego imienia. Na końcu tekstu autor pisze:
Składam serdeczne dzięki Wielebnemu ks. Marcinowi Modlowi z Bielska za zachęcenie
do tej małej pracy i dostarczenie materyału. Na egzemplarzu w bibliotece jest sygnatura
z księgozbioru Franciszka Michejdy: Ks. Fr. M. 30 236.
W rozprawie Misya ewangelicko-luterska w Lipsku napisanej przez Jana
Borutę 237 , pastora w Starych Hamrach, autor starał się przybliżyć cieszyńskim
czytelnikom historię i działalność Luterskiego Stowarzyszenia Misyjnego w Lipsku,
które pracuje wśród ludności w Afryce i Azji, zapoznając ich z wiarę ewangelicką.
Stowarzyszenie utrzymywane przez kościoły ewangelickie w Niemczech, Austrii,
Węgrzech potrzebuje składek pieniężnych wiernych, o co apeluje też pastor Boruta.
Praca została wydana w Cieszynie w 1900 r. nakładem Towarzystwa Ewangelickiego
Oświaty Ludowej. Broszura znajduje się w bibliotece bez proweniencji238.
Spraw

kościelnych

dotyczyły

druki

związane

z

działalnością

zboru

cieszyńskiego i jego starszeństwa oraz prace poruszające wybór pastorów. W 1869 r.
ukazało się w Cieszynie, nakładem zboru ewangelickiego sprawozdanie Pogląd na stan
i sprawy ewangielickiego zboru Cieszyńskiego w ostatnich latach. Przygotowane przez
Jana Śliwkę, zredagowane przez Pawła Stalmacha zawierało informacje dotyczące
kościoła, szkoły oraz majątku i fundacji zboru wraz z rachunkami 239 . Ten cenny
i starannie przygotowany druczek znajduje się w zbiorach biblioteki z pieczęcią: Edw.
Feitzinger Księgarnia nakładowa Cieszyn (Śląsk austr.). Dalej są notatki rękopiśmienne
sporządzone prawdopodobnie ręką Oskara Michejdy dotyczące godzin otwarcia
kościoła Jezusowego w Cieszynie w 1804 r. Informacje zaczerpnięte zostały z pracy
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Biermanna Geschich. der ewang. Kirche Oesterr. Schlesien str.104, co autor notatki
zapisał na wyklejce240.
W 1886 r. wydrukowano w Cieszynie Sprawozdanie z czynności prezbiterstwa
wygłoszone na posiedzeniu Większego zastępstwa ewang.-augsb. Zboru Cieszyńskiego
dnia 21 marca 1886 za czas 1883-1885. W myśl ustawy kościelnej z 1886 r.
prezbiterstwo zborów powinno co roku zdawać sprawozdanie ze swej działalności,
finansów i wszelkich spraw związanych z pracą parafii. Dotychczas w Cieszynie nie
praktykowano tej zasady, dopiero powyższe sprawozdanie złożone na życzenie
prezbiterstwa przez kuratora Jerzego Grycza z Ropicy za ostatnie trzy lata, okazało się
na tyle wyczerpujące i pokazujące życie zboru cieszyńskiego w różnych aspektach, że
postanowiono utrwalić je w druku. Dokument ten przetrwał w bibliotece bez znaków
własnościowych241.
Jedną z publikacji, która była przedrukiem z „Przyjaciela Ludu”, czasopisma
redagowanego przez Franciszka Michejdę

i ukazała się w 1894 r. w Cieszynie,

nakładem autora, drukiem Kutzera i sp. był artykuł O wyborach duszpasterzy. Sprawy
wyłonienia odpowiedniego kandydata i jego zatwierdzenia budziły często wiele
problemów i kontrowersji242 . Na początku pracy ksiądz Franciszek Michejda wyjaśnia:
[...]Kościołowi naszemu, zborom naszym, ba każdemu ewangelikowi prawo wyboru
swych duszpasterzy wiele daje, ale też dlatego wielkie nakłada obowiązki. Każdego
rzeczą jest prawo to znać, sumiennie to przestrzegać, wszelkiego nadużycia jego się
strzedz i takowemu bronić. Szczególnie też zadaniem ewangelickiego, kościelnego pisma
jest prawo takie objaśnić, wyłożyć, o niem pouczyć, na nadużycia i szkody z tąd
wynikające wskazać, do sumiennego wykonania prawa tego napomnieć 243. Na życzenie
wiernych, rozprawa została wydana w formie książeczki, aby nie zaginęła, publikowana
tylko w czasopiśmie, o czym autor pisze w przedmowie. Egzemplarz znajduje się
w bibliotece tylko z nalepką: Bibl. Tscham. 244.
Skomplikowane stosunki narodowościowe w zborze odzwierciedla broszura
Słowo do zborowników cieszyńskich w sprawie wyboru trzeciego pastora,
wydrukowana w Cieszynie w 1913 r. Po śmierci księdza Arnolda Źlika powstał
problem wyboru trzeciego pastora. Wierni niemieccy postulowali wybór proboszcza,
240
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który byłby wyłącznie do ich dyspozycji. Oponenci przedstawiali argumenty, że
powołanie pastora tylko dla jednej grupy wiernych przyczyni się do rozpadu jedności
i zgody w zborze cieszyńskim. Dotychczas nie było w Cieszynie specjalnego pastora
dla niemieckich wiernych. Ostatecznie zapadła ugoda, że Polacy będą mieli trzech
pastorów, Niemcy jednego. Oficjalnie jednak sprawa zatwierdzona została dopiero po
I wojnie światowej245. Broszura nie posiada proweniencji246.
Dużą część cieszyńskiej literatury religijnej zajmują dzieła dotyczące historii
reformacji i dziejów kościoła ewangelickiego. Droga do prawdziwego krześcijaństwa
torowanie Zasadiusa ukazała się nie w Brzegu, lecz w Lipsku w 1727 r.,
prawdopodobnie żeby uniknąć cenzury cesarskiej. Zawierała wątki odzwierciedlające
nauki pietystów. Samuel Ludwik Zasadius, używając cytatów z Biblii oraz przytaczając
orzeczenia soborów, wyjaśnia tezę, że poglądy i postawa moralna pietystów nie
naruszają

zasad

kościoła

augsburskiego.

Do

argumentów

o

pośredniku

i usprawiedliwianiu przez wiarę dodaje naukę o konieczności pokuty i wewnętrznego
odrodzenia człowieka 247 . Uszkodzony egzemplarz tej książki, bez początku do s. 6
i końca po s. 167, z 1727 r.248 jest w zbiorach biblioteki z nalepką: Bibl.Tscham. 5620
oraz pieczęcią: Bibliothek der Gnadenkirche in Teschen O/S. Praca została jeszcze raz
wydana w 1730 r.
Kolejną publikacją dotyczącą historii religii była omawiana już wcześniej praca
Jana Kłapsi Krotki zbior historyi chrześcijańskiej religii, która stanowiła dodatek do
jego modlitewnika.
W 1850 r. w Cieszynie wydana została praca dotycząca historii Kościoła
ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim pt. Krótka historya kościelna wiary
ewanielickiej w Księstwie Cieszyńskiem Pawła Kajzara 249 , nauczyciela gimnazjum
ewangelickiego w Cieszynie. Praca ta miała składać się z pięciu rozdziałów: Początek
i stan kwitnący, Prześladowania, Kościół Cieszyński, Tolerancja, Praworówność.
Ukazała się tylko pierwsza część, wywołując dużo emocji również wśród ewangelików.
Sytuacja polityczno-wyznaniowa nie sprzyjała wydawaniu prac historycznych, gdzie
musiałyby się znaleźć informacje dotyczące trudnej przeszłości stosunków religijnych

245

A. Buzek, Z ziemi..., s. 212-213.
BiAT, sygn. 8590.
247
J. Zaremba, Pierwsze..., s. 44-45.
248
BiAT, sygn. 8855.
249
Paweł Kajzar (1809-1865) Biogr. zob. w ESBSC.
246

87

na Śląsku Cieszyńskim250. Sam autor, który wydał pracę własnym kosztem i nakładem
umieścił na końcu Przypomnienie, w którym określił przeznaczenie swojej książki:
Życzyłbym aby każda Familia Wiary ewanielickiej tej książeczki nabyła, a żeby ją
osobliwie Rodzice dzieciom swoim, tego roku po pierwszy raz ku Wieczerzy Pańskiej
przystępującem, jako na pamiątkę najważniejszego w życiu kroku i na pamiątkę tej
świętej sprawy kościelnej, wręczyli. Paweł Kajzar zamierzał ukończyć dzieło, o czym
świadczy informacja na odwrocie strony tytułowej: Z piątym rozdziałem każdy
odbieracz powszechne czoło Książeczki dla potrzeby zawiązania lub oprawy bezpłatnie
dostanie. Każdemu, kto odbierze dziesięć egzemplarzy jedenasty obiecywał ”darmo”.
W bibliotece Tschammera pozostała jedna książeczka z podpisem: Ks. Jan Stonawski
oraz nalepką: Bibl. Tscham. 6109 251.
Jan Śliwka 252 , nauczyciel, skarbnik zboru cieszyńskiego opracował Rocznik
ewangielicki poświęcony rzeczom kościoła i szkoły. Wydrukowany w Opawie, u
A. Trasslera, ukazał się w Cieszynie w 1862 r. Praca składała się z artykułów
dotyczących wiary ewangelickiej w czasach dawniejszych i współczesności. Poruszała
tematy m.in. przekładów Biblii na język polski, postylli, ustawy dla protestantów,
problematyki szkoły i wychowania, wzrostu ewangelicyzmu na Śląsku austriackim.
Drukowana była częściowo szwabachą, częściowo czcionkami łacińskimi. Drugi tom
Rocznika ukazał się 1864 r. i obejmował rok drugi i trzeci. W przedmowie autor pisze,
że dzieło to spotkało się z dobrym przyjęciem i istnieje konieczność kontynuowania
pisma. Zastanawiał się nad przekształceniem rocznika w kwartalnik lub miesięcznik, ale
problem ten rozwiązał docierający do Cieszyna „Zwiastun Ewangeliczny” redagowany
przez Leopolda Otto. Drugi tom również poruszał tematykę religijną, informował
o nowym ustroju Kościoła, podawał wiadomości z życia kościelnego na świecie,
w Austrii, ale także z życia śląskiej zbiorowości. Zawierał statystyki ówczesnych
zborów ewangelickich i szkół. Napisane poprawnym i prostym językiem dzieło
spotkało się z uznaniem wśród miejscowych czytelników oraz publicystów spoza
Śląska Cieszyńskiego253. Oba roczniki znalazły się w zbiorach biblioteki z kolekcji Jana
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Stonawskiego, który podpisał te książeczki 254 . Drugi tom ma jeszcze wcześniejszą
proweniencję: Adam Samiec Nro 24 w Nawisu 1865 255.
Jerzy Badura256, pastor urodzony na Śląsku Cieszyńskim, już w latach młodzieńczych
uczęszczając do gimnazjum w Cieszynie wpisał się w polski ruch narodowy zakładając
związek „Wzajemność” dla uczenia się dziejów i literatury polskiej. Wielki wpływ, na
jego wiarę i patriotyzm miał ksiądz Leopold Otto, po którego wyjeździe Jerzy Badura
kandydował do objęcia posady pastora w Cieszynie. Wybory wygrał jednak ksiądz
Teodor Haase. Od tego momentu Jerzy Badura pracował jako duszpasterz i nauczyciel
poza Śląskiem Cieszyńskim. Jego twórczość pisarska odzwierciedlała się w pracach
publicystycznych oraz podręcznikach i książkach religijnych przeznaczonych dla
wiernych zborów ewangelickich

257

. W Cieszynie ukazała się jego publikacja

historyczna Dzieje kościoła chrześcijańskiego, która obejmowała czasy i wydarzenia
Kościołów chrześcijańskich od I do XVI w. Książka wydana została przez
Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w 1894 r. Egzemplarz tego dzieła
zachowany w bibliotece, na tylnej wyklejce ma podpis: Śliwkowa, zaś na stronie
tytułowej pieczęć: Społeczność chrześciańska w Cieszynie 258. [Fot. 40.]
Duże znaczenie miały prace tłumaczone przez Jana Pindóra, przybliżające
współwyznawcom dzieła literatury religijnej francuskiej, angielskiej, amerykańskiej.
Historię reformacji szesnastego wieku, napisaną przez wybitnego teologa Jeana
Henriego Merle d’Aubigne’a (1794-1872) - pastora i historyka reformacji, urodzonego
w Genewie, pracującego jako kaznodzieja w Hamburgu, Brukseli aż do objęcia katedry
teologii historycznej w Genewie - przełożył ksiądz Pindór z języka francuskiego,
o czym jest informacja na stronie tytułowej. Przekład tej pracy został jednak dokonany
z języka niemieckiego, o czym pisze ksiądz Pindór w swoim pamiętniku259. Obszerne
dzieło ukazało się w czterech tomach w latach 1885-1889 w Cieszynie, nakładem
Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej. W zbiorach biblioteki znalazły się
trzy woluminy tego tytułu. Pierwszy, gdzie wszystkie cztery tomy oprawiono w jeden
wolumin, należał do czytelnika w Nawsiu, który zapisał na wyklejce: Adam… nr 24
w Nawsiu, w tym samym miejscu widnieje też podpis księdza Jana Stonawskiego, zaś
254

BiAT, sygn. 6770, 6771.
BiAT, sygn. 6771.
256
Jerzy Badura (1845-1911) Biogr. zob. w ESBSC.
257
J. Szeruda, Badura Jerzy, Polski Słownik Biograficzny, t. I, red. W. Konopczyński i in., Wrocław 1989,
s. 212-213.
258
BiAT, sygn. 8979.
259
Pamiętnik ks. dr Jana Pindóra, oprac. Oskar Michejda, Czeski Cieszyn 1932, s. 69; J. Szeruda,
Biblljografja polsko-ewangelicka XIX i XX wieku, Warszawa 1925, s. 48.
255

89

na stronie tytułowej tomu trzeciego jest pieczęć: Ewangelickie towarzystwo oświaty
ludowej w Cieszynie 260. Kolejny wolumin to oprawione pierwsze dwa tomy tego tytułu,
które opatrzone zostały znakami własnościowymi księdza Oskara Michejdy: podpis,
notatka na wyklejce: Do biblioteki Ewang. Kościoła Jezusowego w Cieszynie darował
ks. Oskar Michejda 1963 oraz sygnatura M 54

261

. Ostatnie egzemplarze to

poszczególne cztery tomy tego tytułu nie scalone, tylko trzeci tom posiada znaki
własnościowe: podpis Józef Kucharczyk oraz pieczęć Ewangelickie towarzystwo
oświaty ludowej w Cieszynie 262. [Fot. 21.]
Pastor Jerzy Mrowiec był przypuszczalnie autorem publikacji Ewangelia
w Polsce opisana dla informacji naszego ewang. polskiego ludu na Szląsku. Książeczka
wydana w Cieszynie w 1910 r. była odbitką z „Nowego Czasu”. Przedstawiano w niej
czytelnikom historię reformacji i Kościoła ewangelickiego w Polsce, porównując
historię i przebieg reformacji na Śląsku i w innych regionach, wskazując podobieństwa
i różnice. Autorstwo tego tekstu przypisuje się też pastorowi w Goleszowie Pawłowi
Brodzie 263 . Pozostały w bibliotece dwie odbitki, pierwsza z pieczęcią: Do biblioteki
Ewang. Kościoła Jezusowego w Cieszynie darował i nr 477/12. Dalej znajduje się
sporządzona prawdopodobnie ręką Oskara Michejdy notatka: napisane rzekomo przez
ks. Jerzego Mrowca pastora w Wiśle 264. Druga odbitka podpisana została przez Jana
Stonawskiego265.
W Bibliotece im. Tschammera pozostało dzieło Zarys dziejów powstania
i upadku reformacji w Polsce autorstwa Waleriana Krasińskiego, przetłumaczone
z języka angielskiego266 i wydane przez pastora, później superintendenta w Królestwie
Polskim, Juliusza Burschego267. Obszerna praca historyczna ukazała się w Warszawie
w latach 1903-1905. Juliusz Bursche przebywał na Śląsku Cieszyńskim podczas letnich
urlopów w Wiśle, gdzie zbudował willę „Zacisze”. Był też współzałożycielem
Stowarzyszenia Miłośników Wisły, Koła Macierzy Szkolnej i Polskiego Towarzystwa
Turystycznego „Beskid” w Cieszynie. [...] Niechajże dzieło hr. Walerjana Krasińskiego
w szatę polską odziane idzie w świat i znajdzie chętnych czytelników, niechaj
260
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przypomina nam pełną chwały przeszłość, kiedy słońce Ewangelji jaśniało nad krajem
naszym i otuchą co do przyszłości napełnia serca pisał Juliusz Bursche
w przedmowie268. W cieszyńskiej bibliotece znalazły się dwa egzemplarze tej wybitnej
pracy. Pierwszy oprawiony w jeden wolumin został darowany przez Oskara Michejdę,
o czym świadczy pieczęć, podpis i nr M 383. W tekście są też liczne podkreślenia
i notatki269. W drugim woluminie na odwrocie okładki jest karteczka z Przykazaniami
dla czytających książki, na pierwszym tomie jest pieczęć: Rechtsanwalt Dor. Ernst
König Teschen Osterr. Schlesien270, [Fot. 18.] na drugim tomie części drugiej pieczęć:
Bibliothek der Gnadenkirche in Teschen O/S oraz nalepki: Bibl. Tscham.271.
Tematykę historyczną kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim
kontynuował Karol Michejda272, pastor w Skoczowie, Krakowie, później profesor na
Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Książkę Dzieje
Kościoła

ewangelickiego

w Księstwie

Cieszyńskim

ukończył

Karol

Michejda

w Krakowie w 1909 r. W przedmowie określił cel, motywację i źródła do napisania
tego dzieła: Poświęcam tę pracę rodzicom między innemi i z tego powodu, że w domu
rodzicielskim po pierwszy raz mówiło się o przeszłości kościoła ewangelickiego
w Księstwie Cieszyńskim. Jako słuchacz teologii począłem badać bibliotekę
Tschammera i archiwum kościoła cieszyńskiego, które mnie wprowadziło w przeszłość.
Do pisania książki nie byłbym się jeszcze zabierał gdyby nie „Towarzystwo
ewangelickie” w Cieszynie. Jego wydział uprosił mnie, żebym z okazji jubileuszu
kościoła Jezusowego w Cieszynie napisał rzecz o kościele tym i protestantyzmie na
Śląsku […] Ludowi ewangelickiemu na ziemi śląskiej ślę tę książkę, za to com sam do
serca z ziemi śląskiej wziął […] 273 . Praca ukazała się nakładem Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie, słowo od wydawcy podpisał Franciszek Michejda,
uzasadniając konieczność wydania publikacji opisującej przeszłość polskiego ludu
ewangelickiego na Śląsku, w roku jubileuszu kościoła Jezusowego w Cieszynie, dla
nauki przyszłych pokoleń 274 . Praca została wznowiona w 1992 r. Egzemplarz
znajdujący

się

w

Bibliotece

im.

Tschammera

przekazał

Karol

Michejda

prawdopodobnie w dowód wdzięczności Oskarowi Michejdzie, który pomagał mu
268

W. Krasiński, Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce. T.2 cz. 2, Warszawa 1905, s. 3.
BiAT, sygn. 6663.
270
BiAT, sygn. 6664.
271
BiAT, sygn. 6664a.
272
Karol Michejda (1880-1945) Biogr. zob. w ESBSC.
273
K. Michejda, Dzieje Kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1909, s. 5-8.
274
Tamże, s. [1].
269

91

w zebraniu źródeł, szczególnie do czasów współczesnych, o czym pisze w przedmowie.
Na wyklejce znajduje się notatka od autora, na stronie tytułowej podpis Oskara
Michejdy275.
W bibliotece pozostała jeszcze jedna publikacja Karola Michejdy z dziedziny
biblistyki wydana w Krakowie w 1916 r. 276 . Opracowanie to przekazał do zbiorów
ksiądz Jan Stonawski277.
W księgozbiorze cieszyńskiej biblioteki zborowej znalazła się jedna książka
z wydanych do 1918 r. prac Oskara Michejdy278, pastora w Bystrzycy, Trzyńcu, po II
wojnie światowej pastora w Cieszynie i seniora diecezji cieszyńskiej. W 1917 r., pełniąc
obowiązki pastora w Bystrzycy, przetłumaczył Oskar Michejda dzieło Marcina Lutra
Rozprawa o wolności chrześcijanina. Wydana na 400 letnią pamiątkę reformacyjną.
Tłumaczenie ukazało się nakładem Towarzystwa ewangelickiego w Cieszynie,
w drukarni Towarzystwa Domu Narodowego (Pawła Mitręgi)

279

. Jest to jedna

z pierwszych prac późniejszego autora licznych publikacji w prasie ewangelickiej,
kazań wydanych drukiem oraz opracowań biograficznych i podręczników do nauki
religii.
W zbiorach biblioteki znalazły się prace z zakresu teologii porównawczej
autorstwa dwóch cieszyńskich pastorów. Pierwszą, porównującą wyznania katolickie
i ewangelickie, wydał w 1851 r. pod pseudonimem J. H. Prawdowskiego Jerzy
Bogusław

Heczko,

w Cieszynie

w

drukarni

Karola

Prochaski.

Katolictwo

i ewanielictwo czyli Droga do poznania prawdy chrześcijańskiej było przykładem pracy
teologicznej przedstawiającej zasady wiary obu wyznań, dostarczając ewangelikom
konkretnych argumentów w dyskusjach religijnych. Dzieło, choć przedstawiało zasady
wiary z punktu widzenia teologii ewangelickiej, zalecało zgodę i łagodność w sporach
i dyskusjach, dążenie do przyjaznego współistnienia obu wyznań na Śląsku
Cieszyńskim 280 . Książka ta pozostała w Bibliotece Tschammera z podpisem księdza
Jana Stonawskiego281.
Z kolei w 1884 r. napisał Jan Pindór Tarczę wiary ewangelickiej, by dostarczyć
współwyznawcom argumentów dla obrony od zaczepek z lewej i prawej strony, to jest
275
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ze strony niedowiarstwa i ze strony tych prądów wśród kościoła katolickiego, które
wszystko, co jest ewangelickie, z zasady potępiają 282. Pierwszą część oparł autor na
własnych spostrzeżeniach, druga część jest wyciągiem z dzieła niemieckiego
L. Sackreutera Evangelischer Glaubensschild. Praca wywołała polemiczną publikację
księdza Walentego Szebesty 283 , proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Górkach
Wielkich, który wydał w Krakowie w 1887 r. dzieło Tarcza wiary katolickiej gasi
ogniste strzały, Tarczy wiary ewangelickiej, napisanej przez J. Pindóra w Cieszynie.
Pastor Pindór ułożył odpowiedź, której jednak nie wydał drukiem, by nie podsycać
zacietrzewień

społecznych

i

wyznaniowych

wśród

mieszkańców

Śląska

Cieszyńskiego 284 . Pozostał w zbiorach biblioteki jeden egzemplarz tego druczku
z nalepką: Bibl. Tscham.285.
Dużą grupę cieszyńskiej literatury religijnej zajmują rozważania religijne
budujące i wzmacniające wiarę i pobożność wiernych lub prace przybliżające życie
religijne współwyznawców z różnych krajów. Dużą część tej literatury stanowią
przekłady dokonane przez cieszyńskich autorów. Większość to dzieła Jana Pindóra
pokazujące niezwykłą kreatywność pastora, który w swej pracy literackiej i misyjnej
przysłużył

się

nie

tylko

cieszyńskiemu

zborowi,

lecz

całemu

polskiemu

ewangelicyzmowi286. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych ksiąg chrześcijańskich,
wskazującą jak żyć, co praktykować, jak zyskać pomoc Boga, O naśladowaniu
Chrystusa, Tomasza z Kempis, przełożył ks. Pindór z łaciny. Została wydana w 1890 r.
w Cieszynie z inicjatywy Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej. Na książce
pozostała pieczęć: Evangelischer Bildungs-u. Fortschrittsverein, Teschen Ewangelicki
związek oświaty i postępu w Cieszynie oraz nalepka: Przykazania dla czytających
książki 287.
Pod koniec XIX w. wyjechał Jan Pindór początkowo do Anglii, potem do USA,
gdzie poznawał życie religijne. Swymi przeżyciami i refleksjami podzielił się pisząc
obszerne wspomnienia, które publikował. Wspomnienia z podróży do Ameryki ukazały
sie nakładem Edwarda Feitzingera w Cieszynie w 1894 r., drukiem Gustawa Axtmanna
we Frysztacie, w ramach serii „Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży.
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T. 66”. „Pięknie drukowane i ilustracjami ozdobione dziełka” w tej serii, jak zapewniał
wydawca, można było nabyć za niewielką sumę (20 ct.=35 fen.). Wspomnienia pastora
przenosiły

czytelników

w odległy

świat,

pokazując

doświadczenia

i

życie

współwyznawców na innym kontynencie. W Bibliotece Tschammera pozostały trzy
egzemplarze tego tytułu bez znaków własnościowych288.
Kolejnych przekładów dokonał ksiądz Jan Pindór z języka angielskiego,
przybliżając cieszyńskim czytelnikom dzieła Richarda Baxtera (1615-1691), wybitnego
angielskiego kaznodziei i autora prac religijnych. Praca O wiecznem odpocznieniu
zbawionych ukazała się w Cieszynie w 1893 r. nakładem Towarzystwa, drukiem
Kutzera i sp. w ilości tysiąca egzemplarzy289. […] Jest ona dla angielskich ewangelików
tem, czem dla ewangelików niemieckich i nas są księgi Jana Arndta „O prawdziwem
chrześcijaństwie”. Najpiękniejszą zaletą księgi Baxtera jest głęboka religijność serca
i ustawiczne czerpanie ze źródła Pisma Świętego. Niniejszy przekład na język polski
dokonany jest według angielskiego oryginału, lecz ze względów praktycznych wychodzi
w skróceniu pisał tłumacz w przedmowie podpisanej 15 listopada 1892 r.
W egzemplarzu biblioteki są znaki własnościowe Oskara Michejdy, podpis, pieczęć
i sygnatura: L 600 290.
Duże zainteresowanie tą pracą Baxtera i szybkie wyczerpanie nakładu skłoniły
pastora Pindóra do opracowania i przetłumaczenia jeszcze jednego utworu tego autora.
O nawróceniu duszy do Boga wydało Towarzystwo w 1911 r., czcionkami drukarni
Pawła Mitręgi w liczbie 1500 egzemplarzy 291 . Tę książkę i inne wydane przez
Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej mógł czytelnik nabyć w składzie
Towarzystwa na Wyższej Bramie, w księgarni „Stella” w Cieszynie oraz u delegatów
Towarzystwa, o czym informowano zamieszczając listę wydawnictw z cenami na
okładce tej publikacji. W bibliotece znajduje się jeden egzemplarz bez proweniencji292.
Dzieła wybitnego teologa amerykańskiego Thomasa De Witt Talmage (18321902) opracował Jan Pindór po zetknięciu się w Londynie z angielską wersją Kazań
o Ziemi Świętej. W przedmowie do wydania w Cieszynie w 1895 r. napisał […]
postanowiłem u siebie podać ją w polskiej szacie do rąk naszego ludu. Spełniając to
postanowienie wyrażam życzenie, aby niniejszy opis miejsc świętych wzbudził w sercach
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naszych zajęcie dla słowa Bożego i liczny zastęp czytelników do Chrystusa doprowadził
293

. Pozycja ta nakładem Towarzystwa, drukiem Kutzera i sp. ukazała się w nakładzie

tysiąca egzemplarzy294. W księgozbiorze pozostał egzemplarz bez proweniencji295.
W tym samym roku opublikował ksiądz Pindór Opis podróży po Ziemi Świętej
tegoż autora, również nakładem Towarzystwa w ilości tysiąca egzemplarzy 296 .
W bibliotece jest jeden egzemplarz bez znaków własnościowych 297 . Obie publikacje
wzajemnie się uzupełniały stanowiąc dla czytelników kompendium wiedzy i refleksji
o Ziemi Świętej.
Ostatnią pozycją księdza Talmage, opracowaną i przetłumaczoną przez Jana
Pindóra jest utwór Na drogach życia 298 . Praca pokazywała przykłady z Biblii, które
miały być przydatne w kwestiach życiowych. Książka należała do rodziny Kiszów,
o czym świadczy podpis na pierwszej karcie, oraz wytłoczony na grzbiecie napis: Jerzy
Kisza. Na tylnej wyklejce jest też podpis: Śliwkowa. Egzemplarz ten nie posiada karty
tytułowej299.
Ostatni druk, który pozostał w zbiorach, w opracowaniu i tłumaczeniu Jana
Pindóra, wydany został na życzenie cieszyńskiego księgarza Edwarda Feitzingera,
o czym pisze w przedmowie tłumacz. Niebieska ojczyzna czyli kiedy wiek starca będzie
szczęśliwym? praca teologa angielskiego Ashtona Oxendena (1808-1892), ukazała się
w Cieszynie w 1908 r. Cieszące się dużym powodzeniem angielskie wydanie dawało
nadzieję, że wśród starszych czytelników na Śląsku Cieszyńskim znajdzie wielu
odbiorców. [...]Nikt tej książeczki z ręki nie wyda, nie doznawszy z jej przeczytania
osobliwego błogosławieństwa. Druk duży, wyraźny, na słabsze oczy jest obliczony[...]
pisał dr Pindór w przedmowie 300 . Książeczka starannie wydana nakładem Edwarda
Feitzingera trafiła do biblioteki bez znaków własnościowych301.
Czytelnicy

przekładów

budującej

literatury

religijnej

mogli

odnaleźć

w księgozbiorze Tschammera jeszcze kilka innych tytułów. W 1907 r. ukazała się
w Cieszynie przetłumaczona z języka niemieckiego praca Frédérica Bettexa (1837-1915)
Pierwsza karta Biblji Świętej, zawierająca interpretację i analizę fragmentów Pisma św.
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w popularnym ujęciu. Książeczka po raz pierwszy została wydana i przetłumaczona
w Warszawie w 1904 r., zaś drugie wydanie w Cieszynie ukazało się nakładem
Towarzystwa Ewangelickiej Oświaty Ludowej. Znajduje się w bibliotece bez znaków
własnościowych302.
Niemiecki wojskowy Georg von Viebahn (1840-1915) był autorem pracy,
przetłumaczonej na język polski pt. Wskazówki i porady dla chrześcijan nawróconych.
Broszura wydana została nakładem Społeczności Chrześcijańskiej, w Cieszynie w 1907
r. Na stronie tytułowej jest podpis czytelniczki: Maryia Folwarczny Cieszyn 303.
W 1907 r. wydano w Cieszynie, nakładem Towarzystwa Ewangelickiego, słynną
powieść Johna Bunyana (1628-1688), angielskiego pisarza i kaznodziei protestanckiego,
Pielgrzymka na Górę Syon. Ta poczytna, tłumaczona na wiele języków opowieść,
zawierała wiele cennych spostrzeżeń, rad duszpasterskich dotyczących dobrego życia
w wierze. Edycja, która ukazała się w Cieszynie, została przetłumaczona według
uproszczonego wydania niemieckiego przez Pawła Sikorę 304 , pastora, prefekta szkół
średnich w Cieszynie, założyciela Społeczności Chrześcijańskiej. Egzemplarz tego
tytułu pozostał w bibliotece z pieczęcią: Bibliothek der Gnadenkirche in Teschen O/S305.
Maria Bernatowicz-Geysztowt
Ewangelickiego

306

tłumaczka, filantropka, przewodnicząca

Stowarzyszenia Niewiast

w

Cieszynie,

przełożyła z

języka

francuskiego rozmyślania religijne autorstwa Franka Thomasa. Naprzód! Czytania
i rozmyślania biblijne na każdy dzień roku ukazały się nakładem Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie w 1911 r. Pozostały dwa egzemplarze biblioteczne, jeden
z proweniencją Oskara Michejdy, drugi z życzeniami: W dniu urodzin… Agnieszka oraz
notatką odręczną: Od p. Dawidowej z Cieszyna ul. Bielska 12/I 1976 307.
Z języka niemieckiego przetłumaczył Andrzej Cymorek308, publicysta, tłumacz,
działacz Społeczności Chrześcijańskiej, broszurę E. Schreinera, o treści religijnospołecznej Obrachunek Boży z ludami Europy. Praca ukazała się w Cieszynie, nakładem
Społeczności Chrześcijańskiej w 1913 r. Na ostatniej stronie egzemplarza w bibliotece
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znajduje się rękopiśmienna dedykacja: Na pamiątkę Janowi Kiszy darował Paweł Kotas
z Rzeki 46. Dnia 12 września 1916 309. [Fot.24.]
Wśród nielicznych publikacji katolickich w zbiorach cieszyńskiej biblioteki
zborowej pozostało wydawnictwo z 1877 r., Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu
polskiego na Szląsku, podpisane przez Pawła Matuszyńskiego i Ignacego Świeżego,
zawierające sprawozdanie finansowe Dziedzictwa za lata 1874-1876 i spis członków.
Dołączone zostały rozważania pt. Dziesięcioro Bożego przykazania udzielonego ludowi
na puszczy310.
Z 1898 r. pochodzą dwa egzemplarze broszury pt. Dla nauki i obrony przeciw
zaczepkom protestanckim napisał przyjaciel ludu katolickiego. W przedmowie
podpisanej inicjałem M. autor zapewnia: Niniejsza broszurka jest napisana nie dla
wywołania kłótni konfesyjnej, lecz jedynie w obronie uczuć katolickich [...]. Praca
ukazała się nakładem Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra w Cieszynie, drukiem Kutzera
i Spółki. Jeden egzemplarz w bibliotece ma pieczęć na okładce: Ewang. Urząd
Parafialny A.O. W Bystrzycy 311, drugi jest z podpisem Jana Stonawskiego312.
W księgozbiorze pozostała też praca Józefa Lubojackiego

313

, księdza

katolickiego, nauczyciela, który napisał Dzieje kościoła parafialnego w Wędryni oraz
kościołów filialnych w Nydku i Bystrzycy. Broszura, oprócz faktów historycznych
dotyczących wymienionych kościołów, przedstawiała szerszy kontekst społeczny
i wyznaniowy na tym terenie. Publikacja była efektem porządkowania materiałów
w archiwum parafii w Wędryni. O zawartości treściowej autor pisze: […]
Uwzględniłem w niej i fakta, które się ściśle biorąc nie odnoszą do historyi
wymienionych trzech kościołów, ale rzeczy te prawdopodobnie nie będą nigdy
opracowane. Byłaby zaś szkoda, gdyby niejedna z nich, dotycząca szczególnie stosunku
protestantów do katolików miała zaginąć 314. Praca wydana nakładem autora na końcu
posiada dodatek: Dochody proboszcza i nauczyciela katol. w Wędryni do r. 1850. Na
egzemplarzu w bibliotece zborowej w Cieszynie znajduje się podpis i ekslibris księdza
Oskara Michejdy315.
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Zgromadzone w bibliotece zborowej religijne piśmiennictwo cieszyńskie
w języku polskim, wydane do 1918 r., pokazuje główne kierunki formowania się
i rozwoju życia duchowego polskich ewangelików wydających i gromadzących służące
temu książki.
W początkowym okresie, po reaktywowaniu parafii w Cieszynie, rozwijające się
w XVIII w. polskie piśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim wychodziło spod pióra
duchownych. Miało charakter użyteczny bądź nauczający. Mało było tekstów
oryginalnych, większość literatury miała charakter przekładowy, zaspokajała religijne
potrzeby wiernych, służyła ich ewangelizacji oraz wychowaniu w duchu luterańskich
wzorów, kształtowała luterański styl życia w społeczności polskiej. Pastorowie przybyli
do Cieszyna, lub związani z Cieszynem miejscem urodzenia, tłumaczyli kancjonały,
modlitewniki, katechizmy z języka niemieckiego i opatrywali kolejne wydania
własnymi komentarzami i przedmowami. Były one pierwszymi dokumentami polskiego
języka pisanego na Śląsku Cieszyńskim, gdzie dominował wówczas język czeski
i niemiecki. Aby docierały do szerokiego ogółu, pisane były prostym, uczuciowym
językiem. Wydrukowane zostały szwabachą, która była znana śląskim czytelnikom.
Dzieła wspomnianych autorów stanowiły zbiór tekstów najbardziej popularnych wśród
współczesnych ewangelików, z tego powodu były też najczęściej wydawane. Ze
względu na swe walory religijne czy estetyczne, a może też i czytelnicze – przystępność,
były najbardziej rozpowszechnione na Śląsku Cieszyńskim. Ponieważ w dużej części
były to przekłady – wprowadzały czytelników w krąg uniwersalnej, europejskiej,
a zwłaszcza niemieckiej kultury. Prace te, wydrukowane w większości poza granicami
Śląska Cieszyńskiego, wpisały się w rozwijające się w Cieszynie życie kulturalne, gdzie
powstała biblioteka i gimnazjum zboru ewangelickiego. Zapoczątkowały powstanie
literatury narodowej, która rozwinęła się w XIX w. na Śląsku Cieszyńskim, kiedy to
Cieszyn awansował do rangi ewangelickiego ośrodka wydawniczego.
W dziewiętnastym i na początku dwudziestego stulecia pojawiające się
publikacje z jednej strony były kontynuacją ewangelickiej literatury religijnej, powstałej
w XVIII w. na Śląsku Cieszyńskim, z drugiej strony zrodziły się nowe druki, pod
względem treściowym i językowym odpowiadające nowszym czasom. Wydano postylle
luterańskie i reformowane w nowym opracowaniu, pojedyncze kazania i druki
okolicznościowe nawiązujące do bieżących wydarzeń w parafiach, dalej monografie
historyczne dotyczące reformacji i dziejów Kościoła, śpiewniki kościelne dostosowane
do współczesnych potrzeb wiernych, dzieła z zakresu historii Kościoła na Śląsku
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Cieszyńskim, popularne utwory treści religijnej. Częściej niż w poprzednim okresie
pojawiają się dzieła oryginalne, choć nie brak również przekładów i opracowań. Nadal
autorami tej literatury byli w większości księża pracujący w zborach Śląska
Cieszyńskiego, starający się w jak najszerszym zakresie zaspokajać religijne potrzeby
wiernych. Przygotowując swe utwory w języku polskim, zrozumiałym dla parafian,
nadawali swym książkom funkcję narodową, uświadamiając ich odbiorcom
przynależność do narodu polskiego. Prace te miały też przyczynić się do ratowania,
pielęgnowania języka i kultury polskiej na terenie, gdzie wartości te były stale
zagrożone.

Przede

wszystkim

jednak

literatura

ta

odegrała

znaczącą

rolę

w podtrzymywaniu tożsamości religijnej cieszyńskich ewangelików, służąc kolejnym
pokoleniom.
Ewangelicka literatura polska na Śląsku Cieszyńskim, która ukazała się już
w XIX w. i na początku XX w. drukowana była głównie w drukarniach w Cieszynie,
pozostających jednak w rękach niemieckich, rodziny Prochasków, Edwarda Feitzingera,
Kutzera i sp. oraz Gustawa Axtmana we Frysztacie. Dopiero po założeniu w Cieszynie
w 1905 r. polskiej drukarni Towarzystwa Domu Narodowego (Pawła Mitręgi),
korzystało z jej usług m. in. Towarzystwo Ewangelickie.
Przedstawiony zasób polsko-ewangelickiej literatury religijnej zachowanej
w księgozbiorze Biblioteki Tschammera okazuje się dostatecznie bogaty, by ukazać
zarówno

dorobek

wydawniczy

cieszyńskiego

piśmiennictwa

religijnego

oraz

zainteresowania czytelnicze badanego środowiska. W analizowanym księgozbiorze
występują tylko nieliczne braki tytułów lub niektórych wydań wymienianych
w bibliografiach lub opracowaniach cieszyńskiej literatury tworzonej i używanej wśród
ewangelików (np. brak pierwszej pracy Muthmana Wierność Bogu… z 1716 r.,
pierwszych wydań Modlitw dla nabożnego chrześcijanina Pawła Twardego, pracy
Leopolda Otto Książeczka o małżeństwie z 1872 r. i wydania większego Katechizmu M.
Lutra opracowanego przez księdza L. Otto, pojedynczych kazań pastorów m. in.
Franciszka Michejdy, wydawanych w formie kilkustronicowych druków). Przypuszczać
należy, iż część brakujących publikacji uległa zaczytaniu bądź rozproszeniu. Niektóre
tytuły znalazły się w zbiorach prywatnych lub innych bibliotek w Cieszynie (np.
Książnicy Cieszyńskiej, Bibliotece Muzeum Śląska Cieszyńskiego), a także poza nimi.
Prezentowany

zasób

Biblioteki

to

również

dokumentacja

repertuaru

wydawniczego książki religijnej na Śląsku Cieszyńskim, obrazująca stan cieszyńskiego
edytorstwa - wyposażenia edytorskiego, szaty graficznej, nakładów. Poczynając od
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wydawnictw osiemnastowiecznych drukowanych w Brzegu, Królewcu, Wrocławiu,
szwabachą, oprawianych często w skórę, z nielicznymi tłoczeniami na oprawie lub
grzbiecie, czasem posiadających klamry, do publikacji późniejszych drukowanych w
Cieszynie, czcionką coraz częściej łacińską, w oprawie wydawniczej, w przypadku
druków okolicznościowych lub popularnych przekładów, lub półskórków np. w
książkach opisujących historię reformacji lub dzieje kościoła ewangelickiego. Niektóre
wydawnictwa posiadają ilustracje przedstawiające wizerunki ojców Reformacji, ale
także opisywane budynki kościołów, powstających w zborach Śląska Cieszyńskiego.
Zbiór ten może także stanowić znakomity zasób do badania kultury religijnej
ewangelików nie tylko ze względu na różnorodność i bogactwo tytułów publikacji, ale
też ze względu na interesujący komentarz czytelniczy, znaki własnościowe. Interesującą
kwestią byłoby poszerzenie badań proweniencyjnych w pozostałej części Biblioteki
i odtworzenie kompletnych księgozbiorów, zwłaszcza księży ewangelickich (Franciszka
Michejdy, Jana Stonawskiego, Oskara Michejdy, Alfreda Jaguckiego, Andrzeja
Krzywonia, Alfreda Kłapsi, Henryka Wegenera i innych), ale i wiernych, których znaki
proweniencyjne widnieją w badanym zbiorze wydawnictw.
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Rozdział III

Od Początków czytania do Wyboru zawodu - oblicza polskiej kultury
edukacyjnej Śląska Cieszyńskiego
Podniesienie na wyższy poziom oświaty narodowej było zasadniczym celem
autorów cieszyńskiej literatury edukacyjnej, wśród których zdecydowaną przewagę
mieli nauczyciele, obok księży, prawników, lekarzy. Szkole przypisywano doniosłą rolę
w rozwoju polskiej kultury narodowej, tu skoncentrowały się główne cele polskiego
ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Najważniejszym było wprowadzenie języka
polskiego w szkolnictwie ludowym, dalej możliwość rozwijania własnego szkolnictwa
narodowego na wszystkich szczeblach kształcenia. Wzrost poziomu wykształcenia miał
zapewnić mieszkańcom tego regionu osiągnięcie lepszego statusu kulturalnego,
materialnego, gospodarczego i cywilizacyjnego1.
Cieszyńska literatura oświatowa nie doczekała się dotychczas kompleksowego
opracowania. Informacje na temat podręczników szkolnych ukazały się częściowo
w wydawnictwach dotyczących historii szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim 2 lub
publikacjach dotyczących działalności nauczycieli tego regionu3.
Wśród cieszyńskiej literatury edukacyjnej pozostałej w Bibliotece im.
Tschammera, najliczniejszą grupę stanowią podręczniki szkolne, słowniki językowe,
poradniki z zakresu rolnictwa, prawa i medycyny. Mniej liczna jest literatura naukowa
z dziedziny historii, bibliografii i językoznawstwa.
Pierwsze polskie podręczniki szkolne stosowane w nielicznych szkołach na
Śląsku Cieszyńskim pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku i związane są ze
1

M. Fazan, Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48-1920, Wrocław-Warszawa
1991, s. 24-25.
2
J. Londzin, Zaprowadzenie języka w szkołach ludowych w Księstwie Cieszyńskim, Lwów 1901; J. Król,
Szkolnictwo ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim w XIX i na początku XX w. [w:] Udział ewangelików
Śląskich w polskim życiu kulturalnym, Warszawa 1974, s. 141-165; M. Fazan, Polskie życie…; Buława E.,
Z dziejów gimnazjów cieszyńskich w XIX wieku, [w:] Liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 18951995. W stulecie założenia pierwszego polskiego gimnazjum na Śląsku, red. I. Panic, Cieszyn 1995, s. 2153; Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego, red. J. Spyra, Cieszyn 2001; Język,
szkoła, przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego, pod red. M. Bogus, Czeski
Cieszyn 2012.
3
K. Kotula, Jan Śliwka pionier polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, Warszawa 1933; Ł. Dawid,
W służbie szkole. Szkic do portretu Jana Śliwki – zapomnianego pedagoga w 120 rocznicę śmierci, [w:]
Liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 1895-1995. W stulecie założenia pierwszego polskiego
gimnazjum na Śląsku, red. I. Panic, Cieszyn 1995 s. 55-60; E Buława, Pierwsi szermierze ruchu
narodowego na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1997; Bogus M., Kotulowie i ich działania oświatowe na
Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX w., Ostrava 2006; M. Bogus, Nauczyciele szkół ludowych Śląska
Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe, Czeski CieszynCzęstochowa 2013.
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szkolnictwem ewangelickim na tym terenie. Do podręczników zaliczano w tym czasie
również książki kościelne, śpiewniki i słowniki 4 . Autorami byli z początku księża
związani ze zborem cieszyńskim 5 , później wychowankowie ewangelickiej szkoły
średniej, która powstała w 1709 r., kiedy to wznowiono działalność parafii Kościoła
ewangelickiego w Cieszynie6. Powstanie podręczników w języku polskim podyktowane
było dążeniami do wprowadzenia ojczystego języka wykładowego do szkół ludowych,
zrozumiałego dla uczniów i nauczycieli tego regionu. Obowiązującym, bowiem
językiem nauczania w tym okresie, w szkołach Śląska Cieszyńskiego był niemiecki,
w szkołach ludowych w myśl rozporządzenia władz państwowych, zasadniczo język
czeski (drugi język krajowy), w praktyce jednak często uczono po polsku lub
w miejscowej gwarze, ponieważ dzieci ten język rozumiały. W szkołach ewangelickich
językiem nauczania był przeważnie język polski, w niektórych szkołach niemiecki 7 .
Działo się tak, dlatego że ewangelickie szkoły korzystały z większych swobód,
ponieważ utrzymywane były całkowicie przez zbory, zaś sami ewangelicy przejawiali
troskę o nauczanie w szkołach zborowych po polsku, korzystając z polskiej literatury
religijnej drukowanej w Brzegu8.
Do lat pięćdziesiątych XIX w. używano podręczników w języku czeskim lub
niemieckim. Tylko dzięki inicjatywie samych nauczycieli Śląska Cieszyńskiego
powstały rodzime podręczniki polskie. Jak już wspomniano wyżej, ewangelicki zbór
cieszyński wykazywał dużą aktywność w staraniach o zapewnienie swoim szkołom
ludowym możliwości korzystania z pisanych po polsku podręczników.
Praca Andrzeja Pauliniego (jr)

9

, pastora w Bystrzycy, potem seniora

i superintendenta śląsko-morawskiego okazała się najbardziej znanym polskim
podręcznikiem, z którego dzieci uczyły się prawie 100 lat. Nauka ewangelii
Chrystusowej dla dziatek szkół ewangelickich na wsi została wydana po raz pierwszy
w 1818 r. w Brnie na Morawach, potem do połowy XIX w. ukazały się edycje w 1822 r.,
1833 r., 1844 r., ostatnie 12 wydanie pojawiło się w 1904 r. 10 Książka Pauliniego

4

H. Szebesta, Pierwsze polskie podręczniki na Śląsku Cieszyńskim do połowy XIX wieku. „Przegląd
Historyczno-Oświatowy” 1980 nr 3, s. 370.
5
Tamże, s. 361.
6
W. Gojniczek, Gimnazjum ewangelickie w Cieszynie a elity społeczności protestanckiej na Śląsku
Cieszyńskim, [w:] Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego, red. J. Spyra, Cieszyn
2001, s. 118.
7
K. Kotula, Jan Śliwka…, s. 28-29.
8
H. Szebesta, Pierwsze…, s. 364.
9
Andrzej Paulini jr (1765 lub ok. 1772-1829) Biogr. zob. w ESBSC.
10
J. Pilch, Polskie..., s. 10.
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nazywana też katechizmem, ponieważ została napisana w formie pytań i odpowiedzi,
składała się ze wstępu i trzech części. Pierwsza poruszała problem wiary
chrześcijańskiej, druga dotyczyła miłości i pobożności chrześcijańskiej, trzecia
traktowała o nadziei chrześcijańskiej. Na końcu dodano trzy modlitwy: ranną,
wieczorną i Modlitwę Pańską11. Podręcznik był dedykowany [...] rodzicom i dziatkom
ewangelickiego kościoła w Cyrkule Cieszyńskim Sląska gornego Austryackiego [...],
stanowił pierwszy rodzimy podręcznik do nauki religii dla ewangelickich szkół
ludowych na Śląsku Cieszyńskim. W bibliotece pozostał tylko jeden egzemplarz
trzeciej edycji z 1833 r., wydany w Brnie, u Rudolfa Rohrera12. Wielką popularność
podręcznika podkreślają liczne „gryzmoły” i podkreślenia uczniów na kartach tej
mocno zaczytanej książki. Na stronie tytułowej widnieje też podpis pastora Jana
Stonawskiego, który przekazał podręcznik bibliotece, o czym świadczy nalepka
z napisem: Bibl. Tscham.
Pozostając w kręgu książek szkolnych, należy wymienić pastora w Ustroniu,
który napisał Krótkie początki nauki czytania, te najpierw dodane zostały do polskiego
Katechizmu, używanego w szkołach ewangelickich. Karol Kotschy13opracował Kateizm
Doktora Luthera, wydany po raz pierwszy w Brnie w 1833 r. opierał się na jednym
z katechizmów

wydanych

w Brzegu,

prawdopodobnie

Zasadiusa,

usuwając

germanizmy i wprowadzając niewielkie poprawki. Książeczka poprzedzona była
polskim abecadłem i zgłoskami, co stanowiło zaczątek pierwszego polskiego
elementarza, który w wydaniu z 1853 r. miał 16 stron14. Do katechizmu dołączone były
oryginalne teksty Kotschego. Do edycji z 1833 r. dodane były dwa kazania i dwie
modlitwy: rozpoczynająca i kończąca naukę szkolną. Kazanie przeciw pijaństwu,
Gorskie kapki,ale zdrowe. Kazanie domowe dla tych, którzyby się chcieli opamiętać
z pijaństwa między ludem naszym lub się go wystrzegać, zapoczątkowało ruch
trzeźwości na Śląsku Cieszyńskim. Autor opisuje w nim los człowieka i rodziny
dotkniętej nałogiem alkoholowym15. Drugi tekst dołączony do pierwszego wydania to
kazanie okolicznościowe związane z założeniem zboru w Wiśle oraz pieśni: dwie
szkolne i dwie pogrzebowe. W kolejnych wydaniach zamieszczał Kotschy nowe
dodatki. W drugim wydaniu z 1844 r. nie ma kazania wiślańskiego, ale autor dodał
11

R. Czyż, Od patentu…, s. 442.
BiAT, sygn. 8850.
13
Karol Kotschy (1789-1856) Biogr. zob. w ESBSC.
14
H. Szebesta, Pierwsze…, s. 365.
15
R. Czyż, Od patentu..., s. 444.
12
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tabliczkę mnożenia, modlitwy przed i po egzaminie szkolnym oraz Antyfony ku
uroczystości pierwszego przyjmowania Wieczerzy Pańskiej 16 . Do tej wersji dodał też
pieśni: Szkolna, Na kopaczki, U grobu. Tylko ta edycja, drukowana w Brnie u wdowy
Rudolfa Rohrera, zachowała się w zbiorach biblioteki 17 . Na dość zniszczonym
egzemplarzu widnieją zapiski uczniowskie oraz pieczęć: Bibliothek der Gnadenkirche
in Teschen O/S. Katechizm Marcina Lutra w opracowaniu Kotschego wznawiano
jeszcze w 1853 r. w Cieszynie u Karola Prochaski oraz już po śmierci pastora
w 1859 r.18.
Dla młodzieży szkolnej napisał w 1844 r. pastor Kotschy Historie biblijne, które
po wielu perypetiach zostały wydrukowane we Lwowie nakładem Jana Milikowskiego
w 1851 r.19. Nie ma tej książeczki w zbiorach biblioteki Tschammera.
Duże zmiany w szkolnictwie ludowym na Śląsku Cieszyńskim nastąpiły po
1848 r., kiedy wprowadzono podręczniki polskie, zaś językiem nauczania w szkołach
ludowych stał się język polski. W marcu tego roku grupa patriotów polskich, głównie
duchowieństwa katolickiego zwróciła się do Generalnego Wikariatu, ówczesnej władzy
szkolnej, z petycją o wprowadzenie do szkół polskiego języka nauczania i polskich
podręczników (wcześniej w 1804 r. z tymi samymi postulatami występował już
pierwszy nadzorca szkolny ks. Leopold Jan Szersznik). Decyzja Ministerstwa Oświaty
była tym razem pozytywna 20 . Szkolnictwo katolickie zaczęło korzystać z polskich
książek obowiązujących w Galicji. Ewangelicy skłaniali się do wydawania nowych
podręczników szkolnych, odnosząc się nieprzychylnie do wydawnictw galicyjskich ze
względów wyznaniowych21.
W tym okresie rozpoczął działalność Jan Śliwka 22 , nauczyciel w szkołach
ludowych w Końskiej i Cieszynie, jeden z najbardziej twórczych autorów polskich
podręczników dla ewangelickich szkół ludowych na Śląsku Cieszyńskim. Niezwykła
osobowość autora, talent pedagogiczny, znajomość ówczesnej literatury pedagogicznej
polskiej i niemieckiej, nieprzeciętna pracowitość na polu oświatowym oraz
predyspozycje pisarskie przyczyniły się do powstania pierwszych podręczników
z różnych dziedzin wiedzy, które wspierały naukę kilku pokoleń uczniów szkół na
16

R. Czyż, Od patentu..., s. 445.
BiAT, sygn. 8851.
18
R. Czyż, Od patentu..., s. 454-455.
19
Tamże, s. 452-454.
20
J. Londzin, Zaprowadzenie…, s. 8-23.
21
W. Ogrodziński, Dzieje…, s. 103.
22
Jan Śliwka (1823-1874) Biogr. zob. w ESBSC; E. Buława, Pierwsi szermierze..., s. 233-342; Ł. Dawid,
W służbie szkole…, s. 55-60.
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Śląsku Cieszyńskim 23 . Wśród licznych osiągnięć Jana Śliwki na szczególną uwagę
zasługuje jego działalność na potrzeby szkoły i wychowania, która ujawniała się w jego
pracy nauczycielskiej. Aktywny udział w konferencjach nauczycieli przyczynił się do
poszukiwań skutecznych metod wychowania i nauczania, które byłyby zgodne
z oświeceniowymi nurtami pedagogicznymi, znanymi Śliwce. Ważną kwestią, o którą
zabiegał Jan Śliwka było wprowadzenie do szkół ludowych nauczania w języku
macierzystym uczniów, wychowanie ich w duchu polskiej kultury.
Jan Śliwka wydał kilkanaście podręczników z różnych dziedzin: do nauki
czytania, śpiewu, religii, geografii i historii naturalnej24. W Bibliotece im. Tschammera
pozostało tylko kilka egzemplarzy, co świadczy niewątpliwie o popularności i używaniu
tych książek w szkołach ludowych Śląska Cieszyńskiego.
Z okazji jubileuszu stupięćdziesięciolecia powstania zboru ewangelickiego,
w 1859 r. wydał Śliwka Krótką historię reformacji dla użytku ewangelickiej młodzieży.
Praca ukazała się w Cieszynie u Karola Prochaski. Składała się z pięciu części,
w których autor opisywał przyczyny reformacji, jej prekursorów oraz przebieg,
charakteryzowała też Marcina Lutra i jego działalność. Była napisana prostym
i przystępnym językiem, przybliżała młodzieży pewną wizję historii nowożytnej oraz
przekonanie o silnym związku reformacji cieszyńskiej z ruchem braci czeskich25. To
pierwsze wydanie znajduje się w bibliotece z podpisem: Zuzanna Krop oraz
ćwiczeniami w pisaniu słowa reformacya, co może wskazywać na wprawiającego się
w pisaniu użytkownika tego egzemplarza26.
W tym samym roku Jan Śliwka dokonał przekładu i przeróbki Historii wiary
ewangelickiej na Śląsku austriackim, publikacji historycznej Gottlieba Biermanna,
profesora ewangelickiego gimnazjum w Cieszynie, która ukazała się wcześniej
w języku niemieckim 27 . Praca, którą Śliwka „do potrzeb ludowych zastosował”
wydrukowana została w Cieszynie, czcionkami Karola Prochaski. Nie ma w książce
aparatu naukowego, źródeł i przypisów 28 . W bibliotece pozostał jeden egzemplarz z
podpisem księdza Jana Stonawskiego 29 . Książki te okazały się przydatne dla ogółu
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Ł. Dawid, W służbie szkole…, s. 55-57.
Zob. J. Kotula, Jan Śliwka..., s. 52-71; E. Buława, Pierwsi szermierze..., s. 341-342. Tytuły książek
Jana Śliwki wypisane są na jego nagrobku znajdującym się na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.
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R. Czyż, Od patentu..., s. 457; E. Buława, Pierwsi szermierze..., s. 280.
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R. Czyż, Od patentu..., s. 457-458.
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wyznawców, choć korzystano z nich przede wszystkim w ewangelickich szkołach
ludowych.
W 1860 r. ukazała się jeszcze jedna książeczka o charakterze religijnym Historia
biblijna dla początkowej nauki dziatek, która zastąpiła podobną książkę księdza Karola
Kotschego. Zawierała skrót Starego i Nowego Testamentu uzupełniony wyrokami
biblijnymi. Język tego niedużego podręcznika był poprawny i prosty, zarzucano jednak
autorowi pewne zniekształcenia religijne. Ukazał się w kilku wydaniach30. W bibliotece
pozostała piąta edycja tego podręcznika z 1877 r., która wyszła nakładem E. Feitzingera
w Cieszynie. Na odwrocie strony tytułowej autor napisał: Dziełko niniejsze ofiarowałem
na spółwłasność funduszu dla wdów i sierot ewang. nauczycieli szląskich. J. Ś. Śliwka
był zaangażowany w pracę komitetu zakładu pensyjnego dla wdów i sierot po
nauczycielach i pracował w tej instytucji do końca życia31. Na egzemplarzu jest pieczęć:
Karel Sollny knihkupno Mor. Ostrava.[Fot. 19.] Prawdopodobnie tam została zakupiona
książka, która potem trafiła do ucznia, który napisał na wyklejce: Cieślar Jan w Nytku
No 61 Kla II oddział I 32. Z 1904 r. zachowało się wydanie czwarte, „kalwskie” tej
pracy z podpisami czytelników: Chmiel Karol na wyklejce oraz Pilch Helena, Pilch
Henryk Bażanowice No 69 na odwrocie karty tytułowej33.
Kolejny podręcznik, już z innej dziedziny, powstał w 1863 r. pt. Geografia czyli
opis ziem dla uczącej się młodzieży. W przedmowie do pierwszego wydania autor
stwierdza, że od momentu rozszerzenia przedmiotów nauczania w szkole ludowej
zaistniała potrzeba podręczników z dziedziny geografii i nauk przyrodniczych:
[…]ponieważ te wiadomości nie tylko przy wychowaniu młodzieży ale i w późniejszym
życiu człowieka nader ważną odgrywają rolę i dla tego na większe niż dawniej,
uwzględnianie i pielęgnowanie w szkołach ludowych zasługują[...]. Podręcznik
rozpoczynają informacje o miejscu rodzinnym, opisane są strony świata, widnokrąg,
dom rodzinny, wieś, płody ziemi, mapa miejsca rodzinnego. W drugim wydaniu w 1872
r. autor szerzej ujął wiadomości geograficzne i dla klas wyższych umieścił opis różnych
krajów i zjawisk geograficznych, przedstawił również Śląsk, Wielkie Księstwo
Poznańskie, szerzej omówił Królestwo Polskie. W „przypisku” wskazał, jaka mapa
i atlas będą pomocne w wykładaniu tego przedmiotu oraz polecał nauczycielom
podręcznik metodyczny Hipolita Seredyńskiego, pedagoga, autora podręczników
30
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w Galicji 34 . Pierwsze wydanie Geografii z 1863 r., nakładem autora, wydrukowane
u Karola Prochaski posiada pieczątkę na stronie tytułowej: Biblioteka Ewang. Szkoły
Ludowej w Cieszynie 35. [Fot. 32.] Drugie wydanie z podpisem właściciela pochodzi
z biblioteki księdza Jana Stonawskiego36 .
Następna praca z 1865 r. to Historia naturalna zawierająca ważniejsze
wiadomości z królestwa zwierząt, roślin i kopalin, w których autor podaje opisy roślin
i minerałów dość pobieżnie, z kolei zwierzętom poświęca 137 stron. Książka miała
wiele braków pod względem naukowym, zawierała jednak wiele cennych wiadomości
z dziedziny przyrody. Spotkała się z pozytywną recenzją, zaś w drugim wydaniu
w 1874 r., Śliwka wiele informacji poprawił i uzupełnił37. Również w tym podręczniku
wskazywał, jakie pomoce powinien stosować nauczyciel. W przedmowie napisał:
W nauczaniu historii naturalnej o to zawsze nauczyciel dbać powinien, żeby wszystkie
przedmioty, o których naucza, w naturze albo przynajmniej w dobrych obrazkach
uczniom pokazał, albowiem właśnie w tej nauce trzeba wszystko widzieć, uważać,
dotykać i doświadczać. Sam nie umieszczał w swych pracach ilustracji, map czy
rysunków 38 . Oba wydania ukazały się w Cieszynie, nakładem autora, wydrukowane
czcionkami Karola Prochaski. W cieszyńskiej bibliotece pozostał jeden egzemplarz
drugiego wydania z notatką rękopiśmienną na wyklejce: Książkę tą darowała do
biblioteki zborowej Anna Gryczówna zam. w Hażlachu Nr 99 licząca lat 77. Notatkę tą
sporządził prawdopodobnie ksiądz Oskar Michejda, na co wskazuje sygnatura jego
biblioteki: c. 2/750 i nieczytelny podpis39.
W Bibliotece im. Tschammera nie zachowało się kilka ważnych książek
szkolnych Jana Śliwki. Były to napisane w 1852 r. wraz z nauczycielem z Końskiej,
Janem Kotasem, Początki czytania, które jednak nie zostały wprowadzone do szkół
prawdopodobnie ze względu na brak historycznych i patriotycznych czytanek z punktu
widzenia austriackich władz szkolnych. Czytanki były też napisane niepoprawną
polszczyzną, pełną czechizmów i germanizmów. Podręcznik ten, którego władze nie
zaakceptowały, przez polski ruch narodowy uznany został za zbyt wstrzemięźliwy
w kwestii poruszania spraw narodowych40. Książka ta składała się z elementarza oraz
34

K. Kotula, Jan Śliwka..., s. 66-67.
BiAT, sygn. 8068.
36
BiAT, sygn. 8069.
37
K. Kotula, Jan Śliwka..., s. 67-68.
38
H. Szebesta, Pierwsze…, s. 368.
39
BiAT, sygn. 8078.
40
M. Fazan, Polskie życie…, s. 29-30.
35

107

czytanki złożonej z pięciu rozdziałów wprowadzających do czytania i pisania
szwabachy, potem pisma łacińskiego, zawierały problematykę poznawania najbliższego
otoczenia ucznia, ostatni rozdział poświęcony był rachunkom. Drugie wydanie z 1854 r.
zaopiniowane pozytywnie przez konferencję nauczycielską, zostało wprowadzone do
szkół. Zastosowano w nim nowe rozwiązania metodyczne i dobór materiałów do
ćwiczenia czytania i pisania, bardziej dostosowane do dziecięcej psychiki41.
W 1870 r. powstała Książka do czytania dla wyższych oddziałów szkół ludowych
z polecenia konferencji nauczycieli, zawierająca nie tylko czytanki do nauki języka
polskiego, ale także wiadomości z różnych dziedzin, które uczeń powinien poznać
w szkole ludowej. Książka ta oceniona, jako najlepszy podręcznik Śliwki, świadcząca
o wielkiej erudycji autora, niepospolitej znajomości literatury polskiej, ogromnej
pracowitości, nie została zatwierdzona przez austriackie władze szkolne i tylko przez
pewien czas utrzymywała się w szkołach ewangelickich. Nie trafiła do zbiorów
Biblioteki im. Tschammera.
Znaczenie podręczników Śliwki dla szkolnictwa elementarnego było bardzo
duże. Prace jego wzorowane na poznańskich książkach szkolnych, czasem tłumaczone
z prac niemieckich były jednak dokładnie i starannie opracowane, podające
podstawowe wiadomości z zakresu różnych przedmiotów w prosty i przystępny sposób,
odpowiadające realiom, osadzone w rzeczywistości uczniów. Stały się ogromnie
popularne. Posiadały znaczną wartość pedagogiczną i wyprzedzały ówczesne czasy.
Podręczniki Śliwki drukowane były w Cieszynie, w drukarni Karola Prochaski,
późniejsze wydania ukazały się u Feitzingerów.
Kolegą z ławy szkolnej Jana Śliwki był Paweł Stalmach42, którego czytelnicy
znali bardziej, jako redaktora i publicystę „Gwiazdki Cieszyńskiej”, gdzie pracował nad
integracją cieszyńskich Ślązaków z narodem polskim, poruszając w swych artykułach
problemy narodowej oświaty i kultury 43 . W księgozbiorze biblioteki zborowej
zachowała się tylko jedna praca Stalmacha odzwierciedlająca jego zainteresowania
słowianofilskie. Pod koniec życia wydał dzieło Księgi rodu słowiańskiego zawierające
podstawowe informacje o życiu społecznym i wartościach moralnych pierwotnych
Słowian. Był to swoisty podręcznik historii, który miał przekazać szerokim warstwom,
a zwłaszcza młodzieży, informacje o ludach słowiańskich, prostując błędy

41
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z tendencyjnych prac niemieckich na ten temat. Praca napisana została poprawnym
językiem, jednak zbyt emocjonalnie, zabrakło też aktualnych źródeł, z których autor
czerpał fakty44. Wydana została w Cieszynie, czcionkami Karola Prochaski w 1889 r.
Do biblioteki trafiła za pośrednictwem księdza Jana Stonawskiego45.
W latach osiemdziesiątych XIX w. swą aktywność pisarską rozpoczął
46

Jan Śliwka jr

nauczyciel i kierownik szkoły w Górnym Żukowie, kontynuując pracę

ojca w zakresie dostarczania młodzieży szkolnej podręczników. W testamencie z 1873 r.
Jan Śliwka ojciec dokonał następującego zapisu: [...] Dziełka szkolne i ludowe
przezemnie ułożone i moim wydane nakładem polecam synowi memu Janowi Śliwce do
dalszego uzupełnienia i wydawania dla szerzenia oświaty między ludem i młodzieżą
śląską, a to w tej życzliwej myśli, jako mnie do układania i opracowania ich zachęcała
47

. Zgodnie z tym poleceniem Jan Śliwka, syn uzupełniał i opracowywał dzieła ojca.

W Bibliotece Tschammera znalazły się trzy egzemplarze podręcznika Jana Śliwki
byłego dyrygujacego nauczyciela w Cieszynie Krótka historya reformacyi dla użytku
ewangelickiej młodzieży, które wydał na życzenie konferencyi nauczycieli ewangelickich
Jan Śliwka, nauczyciel w G. Żukowie. Było to czwarte wydanie z 1892 r., nakładem
Karola Prochaski z pieczęcią: Ksiegarnia Edw. Feitzingera Cieszyn (Śląsk Austr.)” oraz
podpisem i notatkami księdza Jana Stonawskiego 48 . [Fot. 31.] Dwie książeczki tego
tytułu pozostały z szóstego wydania z 1908 r., nakładem Mayera & Raschki. Pierwsza
z notatkami dotyczącymi treści i podpisem: Koch 49, druga z autografem ołówkiem na
stronie tytułowej pastora Artura Gerwina: w. ks. Gerwin 50.
Oprócz wznowień utworów ojca, Jan Śliwka jr wydał i opracował Przypowieści
biblijne do małego katechizmu Dra Marcina Lutra. Praca dla użytku w szkołach
ukazała się w 1880 r. w Cieszynie, nakładem Karola Prochaski. Śliwka podkreślał
w przedmowie, że inspiracją do opracowania dzieła było nauczanie religii w szkole.
Katechizm miał też być przydatny w domu, miał pomagać w wychowaniu dzieci, zaś
objaśniającym jego treści potrzebna była według autora wiedza i wiara. Do katechizmu
w przekładzie Leopolda Otto dodał Śliwka 622 wyroki biblijne, jego zdaniem
44
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najbardziej niezbędne 51 . Znajdujący się w bibliotece egzemplarz tej pracy posiada
dedykację napisaną na wyklejce: Wielebnemu Jego Mość Panu ks. Arnoldowi Źlikowi
pastorowi ewangelickiego zboru w Cieszynie na dowód wysokiego szacunku ofiaruje
wydawca 52. [Fot. 23.]
W 1881 r. dla młodzieży ewangelickiej opracował Jan Śliwka jr Krótką historyę
kościoła chrześcijańskiego z osobliwszem uwzględnieniem Reformacyi, która została
wydana nakładem Edwarda Feitzingera w Cieszynie. Autor korzystał z prac innych
autorów i wiedzy nauczycieli religii. Tematyka obejmuje czasy biblijne, historię
Kościoła starożytnego, rozwój w wiekach średnich, czasy nowożytne. Autor opisał też
działalność zakonu jezuitów, historię ewangelicyzmu w Austrii i na Śląsku oraz
współczesny kościół. Dzieje samej reformacji przejął Śliwka z pracy ojca. Zawierająca
obszerne informacje książka z pewnością spełniła potrzeby ówczesnej szkoły 53 .
Podręcznik ten znajduje się w bibliotece z podpisem księdza Jana Stonawskiego54.
Odpowiadając na postulaty konferencji nauczycieli powiatu cieszyńskiego
ułożył Śliwka jr Materyały do kaligrafii zastosowane do gramatyki języka polskiego
z dodatkiem niemieckim. Wydane nakładem autora ukazały się w 1894 r. w Cieszynie
i zostały: Nagrodą uwieńczone przez wysoki sejm śląski na mocy uchwały z dnia 13.
stycznia 1894 r., o czym zamieszczono informację na stronie tytułowej. W egzemplarzu
znajdującym się w cieszyńskiej bibliotece jest dedykacja autora: Przewielebnemu Jego
Mość Panu ks. Franciszkowi Michejdzie pastorowi w Nawsiu w dowód wysokiego
poważania ofiaruje wydawca. Górny Żuków, dnia 20 paźdz. 1894 55. [Fot. 25.]
Książką szkolną autorstwa księdza Jerzego Bogusława Heczki, która została
w księgozbiorze biblioteki, był podręcznik dla młodzieży ewangelickiej. Autor
przetłumaczył pracę biograficzną poświęconą życiu i działalności Marcina Lutra wraz
z opisem jego pomnika w Wormacji. Każdy rozdział kończą pytania i odpowiedzi
pozwalające na utrwalenie wiadomości. Wydany w 1880 r. w Cieszynie przez Edwarda
Feitzingera podręcznik zawierał kolorowe staloryty, co sprawiło, że był jednym
z piękniejszych wydawnictw ewangelickich w tym czasie 56 . Życie i działanie Dra
Marcina Lutra z dodatkiem Opisu pomnika Lutrowego w Warmacji w krótkiem
opowiadaniu i powtarzających pytaniach podane młodzieży ewangielickiej przez
51
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duchownego znalazło się w zbiorach w dwóch egzemplarzach. Pierwszy z pieczęcią:
Księgarnia Jerzego Kotuli w Cieszynie [Fot. 27.] oraz nalepką: Przykazania dla
czytających książki i nr 76 57. Kolejny, też z 1880 r., współoprawny z kazaniem księdza
Otto ma pieczęć: Czytelnia Ewangelicka w Cieszynie 58. Na stronie tytułowej i ulotce
zapowiadającej ukazanie się dzieła pisano: Ten krótki opis życia i działania Dra
Marcina

Lutra

z

6ma

pięknemi

kolorowemi

stalorytami

znajdzie

pewnie

i w przedłożeniu polskiem wydaniu powszechne upodobanie. Jest on nietyko dla nauki,
lecz także dla podarków konfirmacyjnych i świątecznych bardzo stosowny.
W 1883 została wydana Krótka historia kościoła chrześcijańskiego z dodatkiem
dla użytku młodzieży. Opracowana przez księdza Jana Pindóra według „historji
kalwskiej”, ukazała się nakładem Towarzystwa Ewangelickiej Oświaty Ludowej
w dwóch tysiącach egzemplarzy, w drukarni Henryka Feitzingera w Cieszynie. Od
strony 155 do 168 zamieścił autor Dodatek do użytku konfirmandów, obejmujący
główne

zasady

nauki

Kościoła

ewangelicko-augsburskiego

w

formie

pytań

i odpowiedzi59. Do biblioteki cieszyńskiej trafiły dwa egzemplarze tego podręcznika.
Pierwszy, uszkodzony bez karty tytułowej oznaczony jest pieczęcią: Związek
Ewangelickiej Młodzieży Szkół Średnich w Cieszynie 60 [Fot. 43.], w kolejnym podpisał
się uczeń: Smelik Jerzy kl. III wydz., zaś na stronie 85 obok portretu Jana Husa,
czytelnik umieścił pieczęć: Bujok Johan nr 80 Puncau 61.
W drugiej połowie XIX w., w szkołach ludowych Śląska Cieszyńskiego
obowiązywały też przez długie lata, podręczniki opracowane przez dyrektora
cieszyńskiego seminarium nauczycielskiego, inspektora szkół ludowych okręgu
cieszyńskiego i frysztackiego Armanda Karella62. Andrzej Buzek pisał w pamiętniku:
[...] Był to typ inteligenta, oddanego Kościołowi i gorącego patrioty austriackiego. Jak
ogół ówczesnych mieszczan cieszyńskich, używał przeważnie języka niemieckiego, ale
mówił także wcale dobrze po polsku [...]

63

. Środowisko nauczycieli o polskiej

świadomości narodowej zarzucało autorowi mocno prohabsburski wydźwięk książek64,
szczególnie Książki do czytania dla austriackich szkół ludowych pospolitych (1 wyd.
w 1892 r.), która ukazała się w trzech częściach. Składała się z krótkich czytanek
57
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dotyczących różnych aspektów życia np. szkoła, człowiek, rodzina, ogród, czas, niebo
oraz opowiadań z dziejów: Wdzięczny monarcha, Cesarz w szkole, Szczęść o panie
cesarzowi, Bogobojność Rudolfa z Habsburga itp.

65

. Armand Karell wydał też

Gramatykę języka polskiego dla austriackich szkół ludowych pospolitych
wspólnie z cieszyńskim nauczycielem Adamem Wałachem
niemieckiego dla austriackich szkół ludowych pospolitych

68

67

66

, oraz

Naukę języka

w dwóch częściach.

Podręczniki te wydrukowane zostały w Wiedniu. Niewątpliwą zasługą Armanda
Karella była dbałość w posługiwaniu się językiem polskim, na co zwracał szczególną
uwagę, polecając nauczycielom posługiwanie się poprawnym językiem wykładowym69.
W bibliotece zachowało się kilka egzemplarzy prac Armanda Karella. Druga część
Książki do czytania, wydanie drugie z 1896 r. ma pieczęcie, na stronie tytułowej: Kutzer
& Cie Teschen oraz na wyklejce: Volks-Schule Weichsel

70

. Część trzecia

prawdopodobnie z 1916 r. jest uszkodzona, są strony od 3 do 322, bez proweniencji71.
Nauka języka niemieckiego, część pierwsza, edycja z 1899 r. jest niekompletna (s. 17176), posiada podpisy na wyklejkach: Małysz... Górki Wielkie, Macura Marya oraz
pieczęć: Offentliche Volksschule Gross Gurek Publiczna szkoła ludowa Wielkie Górki 72
[Fot. 45.]. Część druga tej pracy, wydanie z 1911 r. ma pieczęć na stronie tytułowej
i okładce: Szkoła Ludowa. No I. w Wiśle

73

[Fot. 44.]. Gramatykę języka polskiego,

część pierwsza z 1899 r. oznaczono pieczęcią: Volks-Schule Weichsel

74

oraz drugi

egzemplarz też części pierwszej z 1890 r. jest bez znaków własnościowych75.
Z prac wybitnego pedagoga Jerzego Kubisza

76

, działacza oświatowego,

redaktora i publicysty „Miesięcznika Pedagogicznego” pozostał w bibliotece zborowej
podręcznik Książka do czytania dla austriackich szkół ludowych pospolitych. Część I
Elementarz ułożona wspólnie z inspektorem okręgowym Wiktorem Terlitzą oraz
nauczycielem Atanazym Pacułą. Potrzebę powstania takiego podręcznika zgłaszano już
65
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na konferencjach nauczycielskich w 1892 r., ze względu na zmiany metodyki nauczania,
o których dyskutowano już wcześniej. Podręcznik czekał jednak kilka lat na wydanie,
dopóki nie wyczerpał się nakład wcześniejszej książki autorstwa A. Ruscha

77

.

Elementarz ukazał się w 1915 r. w Wiedniu. Zaczytany i uszkodzony egzemplarz
znajduje się w cieszyńskiej bibliotece 78.
Od 1853 r. wprowadzono obowiązek nauczania języka niemieckiego w szkołach
ludowych od drugiego roku nauki. Stąd przywiązywano wiele uwagi do opanowania
języka niemieckiego przez uczniów, co pomagało im w dalszych latach nauki
w gimnazjum79. Z kolei reforma szkolna z 1869 r. ustanowiła szkołę ludową z jednym
językiem nauczania, którym miał być język macierzysty uczniów, jednak już 1873 r.
Rada Szkolna Krajowa nakazywała, by podręczniki do niektórych przedmiotów były
tylko niemieckie, zaś nauka w klasach czwartych miała się odbywać wyłącznie
w języku niemieckim. W tej niestabilnej sytuacji cieszyńscy autorzy podręczników
często wydawali słowniki polsko-niemieckie lub książki do nauki tego języka.
Już w 1828 r. Bernard Pawlas, nauczyciel ewangelicki z Puńcowa, potem
z Cieszyna,

wydał

dwujęzyczny,

polsko-niemiecki

wokabularz,

wydrukowany

czcionkami Karola Prochaski w Cieszynie. Słowniczek ten okazał się dobrą pomocą
w nauczaniu języka niemieckiego, rozwiązywał też problem komunikacji w urzędach,
tłumaczenia literatury i poruszania się w skomplikowanej ówczesnej rzeczywistości
językowej Śląska Cieszyńskiego

80

. Słowniczek polsko-niemiecki zawierający

najużywańsze wyrazy i rozmowy do szkolnego i podręcznego użytku był kilkakrotnie
wznawiany. W zborowej bibliotece zostało zachowane szóste poprawne wydanie z 1870
r., drukiem i nakładem Karola Prochaski, bez znaków własnościowych81 .
Jerzy Klus 82 , absolwent preparandy nauczycielskiej w Cieszynie, nauczyciel
w Goleszowie, Błędowicach i Cieszynie, współzałożyciel Towarzystwa Nauczycieli
Ewangelickich, opracował Polsko-niemiecki i niemiecko-polski słownik do użytku
szkolnego i podręcznego. Wydany w Cieszynie w 1892 r. zawierał około 30.000
wyrazów najczęściej używanych. We wstępie autor pisał, że słownik powinien
wystarczyć dla uczniów szkół ludowych, ale także dla uczniów szkół wyższych,
77
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powinien ułatwić pracę nauczycielom. Spośród dostępnych słowników jest też
najtańszy (autor brał pod uwagę ubóstwo ludu, który nie może nabyć słownika za
wysoką cenę) i inne drogie słowniki może zastąpić. Niektóre wyrazy zostały skrócone,
jednak skróty są na tyle czytelne, że pozwalają na zrozumienie, przy tym kształcą
myślenie i rozum ucznia 83 . Klus podjął się tej pracy wiedząc, na jakie trudności
narażona jest młodzież i starsze pokolenie z powodu niewystarczającej znajomości
języka niemieckiego, który obowiązywał w szkołach i urzędach Śląska Cieszyńskiego.
Słownik ten cieszył się dużą popularnością wśród uczniów i mieszkańców śląskich,
wielokrotnie był wznawiany. W 1915 r. ukazało się jedenaste wydanie84. W bibliotece
pozostało pierwsze wydanie z 1892 r. bez znaków własnościowych85.
Z Cieszynem był też związany Piotr Parylak86, językoznawca, historyk literatury,
nauczyciel. Został powołany w 1895 r. przez Macierz Szkolną Księstwa Cieszyńskiego
na stanowisko dyrektora powstającego Prywatnego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie.
Zdolności pedagogiczne i organizacyjne Parylaka sprawiły, że szkoła reprezentowała
wysoki poziom. Oprócz licznych prac historycznoliterackich oraz przekładów literatury
ruskiej i łacińskiej był autorem Polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego słownika
kieszonkowego wydanego w Berlinie w 1897r. Słownik ten był wielokrotnie
wznawiany 87 . W cieszyńskiej bibliotece zborowej pozostało siedemnaste wydanie
z 1914 r., na nowo opracowane przez Alberta Zippera bez znaków własnościowych88.
Wśród zbiorów cieszyńskiej biblioteki na uwagę zasługują prace Bernarda
Kotuli89, zasłużonego pedagoga, poety, grafika i księgarza. Jego twórcza działalność na
wielu płaszczyznach na Śląsku Cieszyńskim i poza nim zaowocowała wieloma
publikacjami z zakresu pedagogiki, metodyki i nauki rysunku, twórczości poetyckiej,
publicystyki społecznej i narodowej.
Od 1913 r. stał się Bernard Kotula właścicielem księgarni „Stella” w Cieszynie,
która oferowała szeroki zakres czasopism i literatury polskiej, książki religijne
w różnych językach, podręczniki dla młodzieży i bibliotek. Pracując w tym
wydawnictwie wykorzystywał swój talent plastyczny i umiejętności graficzne
83
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projektując okładki z motywami ludowymi. Swoje doświadczenia dydaktyczne pokazał
wydając nakładem polskiej księgarni „Stella” samouczki do nauki języka czeskiego
i niemieckiego90. Samouczek do języka czeskiego według najnowszej metody ukazał się
w 1915 r. z obszerną przedmową, zawierającą wskazówki metodyczne w uczeniu się
języka czeskiego, w których zawarte jest nowatorskie podejście do nauki języka obcego.
Praca ta pochodzi z kolekcji Oskara Michejdy, na stronie tytułowej znajduje się jego
podpis, na wyklejce pieczęć: Ks. Oskar Michejda. Trzyniec ČSR 91.
Samouczek języka niemieckiego wydany w dwóch częściach zawierał bogate
słownictwo, formy gramatyczne i stylistyczne, przystosowany był dla użytkowników
o różnym stopniu wykształcenia. W przedmowie do części pierwszej Kotula napisał:
[…] Kto zna inne języki ten ceni i swój język macierzysty, bo ma sposobność przez
porównanie poznać jego piękność, ten nie staje się ślepym czcicielem języka obcego.
Język obcy któryśmy poznali straci dla nas swój urok i chęć posługiwania się nim.[…].
Dalej tłumaczy jak nauczyć się języka niemieckiego, który ma mieć jednak dla
mieszkańców śląskich wymiar tylko praktyczny, a jego poznanie ma wzbogacić
i uwrażliwić na język rodzimy. W bibliotece zachowała się pierwsza i druga część tego
samouczka bez znaków własnościowych92.
Powyższy przegląd książek szkolnych z pewnością nie wyczerpuje tematu
polskich podręczników stosowanych na Śląsku Cieszyńskim do 1918 r. Szkoła ludowa
sprzed reformy w 1869 r. przekazywała najbardziej elementarną wiedzę i nastawiona
była na wychowanie religijno-moralne93. Stąd podręczniki ukazywały się głównie do
nauki religii, pisania i rachunków. W szkołach ewangelickich powstawały dzięki
zaangażowaniu miejscowych pastorów i nauczycieli. Reforma unowocześniła programy
nauczania, rozszerzyła zakres przekazywanej wiedzy, wprowadziła nowe przedmioty,
jednak nie uwzględniała wychowania w duchu narodowym. Polskie podręczniki, które
pojawiły się w tym okresie, też nie do końca sprzyjały uświadomieniu narodowemu, do
którego

dążyli

nauczyciele

o

wykrystalizowanej

świadomości

narodowej

w późniejszym okresie. W istniejących realiach autorzy polskich podręczników starali
się spełniać ukierunkowanie wyznaniowe, zgodę austriackich władz szkolnych oraz
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przekazywać treści z zakresu historii, literatury i gramatyki polskiej94. W takiej sytuacji
wiele zależało od nauczycieli, którzy sami mogli wpływać na dobór podręczników
i treści przekazywane uczniom. Na początku XX w. problem podręczników nadal
pozostał ważną kwestią dla polskiego ruchu narodowego i ruchu nauczycielskiego.
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne powołało komisję podręcznikową, zaś ustrońskie
kółko pedagogiczne podjęło pracę nad książką szkolną dotyczącą dziejów
narodowych95.
Bardzo

użyteczną

publikację

dla

cieszyńskiej

młodzieży

oraz

osób

przymierzających się do podjęcia nauki i pracy napisał Jan Kukucz 96 , nauczyciel
w Gimnazjum Polskim w Cieszynie, działacz polskich towarzystw i organizacji
oświatowych, popularyzujących używanie języka polskiego. W 1900 r. nakładem
Politycznego Towarzystwa Ludowego w Cieszynie, ukazała się praca Wybór zawodu,
opisująca różne typy szkół niższych, średnich i wyższych dostępnych dla mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego, warunki przyjęcia do nich i nauki. Informator ten przedstawiał
też sposobność wykonywania pracy urzędniczej. Jak ważny jest właściwy wybór
zawodu, jakie korzyści gwarantuje i w jakim stopniu rodzice powinni wpływać na
dobór

wykształcenia

i

pracy

swoich

dzieci

objaśnia

autor

we

wstępie

poradnika.Podkreśla też trudności wiążące się z koniecznością uczenia się w języku
niemieckim w szkołach, co może prowadzić do wynarodowienia lub niemożności
osiągnięcia właściwego wykształcenia i pracy. Apeluje do rodziców o wpajanie
młodzieży

szacunku

i miłości

do

rodzimego

języka.

Niewielka

książeczka

przechowywana jest w bibliotece z podpisem księdza Jana Stonawskiego97.
Problem kształcenia nauczycieli odzwierciedlały broszury wyrażające sprzeciw
cieszyńskich mieszkańców dotyczący miejsca powstania seminarium nauczycielskiego.
Dr Andrzej Cinciała oraz ksiądz Andrzej Źlik złożyli swoje podpisy pod drukiem
skierowanym do współwyznawców na Śląsku, Morawach, w Czechach i Galicji
w związku

z

założeniem

seminarium

nauczycielskiego

w

Bielsku.

Odezwa

przedstawiała argumenty przemawiające za ulokowaniem placówki w Cieszynie, ze
względu na istniejące gimnazjum, dobre wyniki nauczania i tradycję oświatową. Zbór
cieszyński już wcześniej postulował konieczność utworzenia takiej szkoły, stąd wraz
z odezwą ukazał się protest starszeństwa zboru w Cieszynie. Po przegranej, kiedy
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seminarium powstało jednak w Bielsku, dzięki wsparciu Stowarzyszenia im. Gustawa
Adolfa, zaufanie dla tej organizacji na Śląsku Cieszyńskim uległo osłabieniu, oceniano,
że stowarzyszenie wspiera głównie zbory niemieckie

98

. Oba druczki powstały

w zakładzie Karola Prochaski w Cieszynie w 1863 r. 99 . Broszurki mają na stronie
tytułowej inicjały: A. Hł. oraz pieczęć: Bibliothek der Gnadenkirche in Teschen O/S 100.
[Fot. 37.]
Wśród nauczycieli i publicystów podnoszących kwestię rozwoju oświaty
polskiej i języka polskiego znalazł się Ernest Farnik101, dyrektor polskiego seminarium
nauczycielskiego w Bobrku, działacz oświatowy i kulturalny wielu organizacji na
Śląsku Cieszyńskim. W broszurze O doniosłości języka polskiego w szkole i życiu
codziennym. Ludowi polskiemu pod rozwagę oddaje Ślązak, która znalazła się
w bibliotece Tschammera, porusza kwestię używania języka polskiego, jako języka
nauczania i wychowania, jego poprawności i posługiwania się w codziennym życiu
publicznym.

Broszura

miała

charakter

agitacyjny,

zmierzający

do

rozwoju

i ukształtowania polskiego szkolnictwa, które miało wskazywać jedynie właściwą
postawę moralną i narodową. Praca wydana przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
ukazała się w Cieszynie w 1905 r., wzbudzając kontrowersje przed rządem krajowym
w Opawie, została wycofana z bibliotek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego mimo
protestów strony polskiej 102 . Do biblioteki zborowej trafiła ze zbiorów księdza Jana
Stonawskiego103.
W kręgu literatury dotyczącej szkolnictwa na Śląsku Cieszyńkim pozostała
w księgozbiorze Biblioteki im. Tschammera książka Józefa Haydukiewicza

104

,

profesora w gimnazjum polskim w Orłowej, pt. Historya prywatnego polskiego
gimnazjum realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej w pierwszych ośmiu latach
istnienia wydana w Cieszynie w 1918 r., nakładem towarzystw utrzymujących,
Macierzy Szkolnej Ks. Cieszyńskiego i Towarzystwa Szkoły Ludowej. Wskutek
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rosnącego uprzemysłowienia regionu zaistniała potrzeba utworzenia polskiej szkoły
realnej, dającej wykształcenie polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego. Opracowanie,
którego celem było przedstawienie pierwszych lat działalności gimnazjum polskiego
w Orłowej, które powstało z inicjatywy Macierzy Szkolnej, dzięki ofiarności
społeczeństwa polskiego, napisał Haydukiewicz, żeby zdać sprawozdanie z wyników
pracy. Publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów omawiających historię szkoły od
momentu starania się o utworzenie placówki, poprzez jej rozwój, plan nauki, życie
szkolne młodzieży i efekty pracy gimnazjum. W zakończeniu autor wyraża nadzieję na
dalszą pracę i istnienie szkoły. Znajdujący się w bibliotece egzemplarz posiada
wymowną dedykację na stronie tytułowej: Przewielebnemu księdzu Pastorowi
Franciszkowi Michejdzie zasłużonemu Przewodnikowi ludu śląskiego w dowód czci
Józef Haydukiewicz. Ostrawa 5. lipca 1918 oraz podpis księdza Jana Stonawskiego,
który przekazał książkę do księgozbioru105. [Fot. 26.]
W kościelnej bibliotece zachowała się publikacja bibliograficzna Józefa
Londzina 106 , księdza katolickiego, polskiego działacza narodowego, autora prac
z historii kościoła i szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Bibliografia druków polskich
w Księstwie Cieszyńskim od roku 1716 do roku 1904 została wydana w Cieszynie,
nakładem autora, w 1904 r. Do tworzenia zestawienia bibliograficznego skłoniła autora
potrzeba spisania druków polskich ukazujących się na Śląsku Cieszyńskim, bądź
dotyczących tego terenu, ze względu na ich ulotność i brak w innych bibliografiach.
Londzin kilkanaście lat gromadził śląskie druki w swojej bibliotece oraz w bibliotece
Muzeum, co ułatwiło mu dokonanie tej pracy. Układając bibliografię cieszynianów
wzorował się na bibliografii Karola Estreichera. W przedmowie wyrażał nadzieję, że
jego praca przyczyni się do baczniejszego obchodzenia się z białymi krukami naszej
szczupłej literatury śląsko polskiej107. Bibliografia do dnia dzisiejszego stanowi źródło
informacji dotyczące cieszyńskiej literatury. Pracę autor uzupełnił w 1922 r. Znajdujący
się w bibliotece zborowej egzemplarz nie posiada znaków własnościowych108.
Część cieszyńskich wydawnictw w języku polskim, które trafiły do biblioteki
zborowej, stanowiły poradniki i literatura fachowa. Książki te dotyczyły rolnictwa,
higieny, tematyki prawniczej.
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Jedną z prac z zakresu ogrodnictwa była bardzo ceniona praca Karola Kotschego
propagująca sadownictwo. Książeczka o sadach i owocu względem nabywania,
wychowania, pożytkowania wydrukowana w Brnie w 1844 r. była kompendium wiedzy
z dziedziny pomologii. Rozpoczynała się od opisania wartości owoców, potem
następowały porady dotyczące kupna i pielęgnacji drzew, dalej informacje o zbiorze
owoców i ich przetworach, na końcu opisane zostały zagrożenia i choroby drzew
owocowych. Ksiądz Kotschy był pierwszym pomologiem na Śląsku, który oparł swoje
dzieło na naukowych podstawach, które przez długie lata zachowało aktualność
i służyło, jako fachowy poradnik i podręcznik dla rolników nie tylko na Śląsku
Cieszyńskim109. Do Biblioteki Tchammera przekazał tę pracę pastor Oskar Michejda
umieszczając pieczęć na stronie tytułowej: Do biblioteki Ewang. Kościoła Jezusowego
darował... potem jest podpis Oskara Michejdy. Dalej znajduje się sygnatura jego
biblioteki: 477/7. Na grzbiecie jest nalepka z napisem: Bibl. Tscham.110.
Z Cieszynem powiązany był właściwie tylko w latach szkolnych, pochodzący
z zasłużonej rodziny na Śląsku Cieszyńskim, Bolesław Kotula 111 , syn znanego
frysztackiego i cieszyńskiego notariusza Andrzeja Kotuli. Po ukończeniu gimnazjum
ewangelickiego w Cieszynie i wyjeździe na studia, najpierw do Wiednia, potem do
Krakowa, jego kontakt ze Śląskiem Cieszyńskim ograniczał się tylko do okoliczności
rodzinnych. Pełnił funkcję nauczyciela we Lwowie i Przemyślu, nie prowadził jednak
działalności społecznej. Po ojcu odziedziczył pasje przyrodnicze i zoologiczne, które
uwieńczone zostały pracami naukowymi w tych dziedzinach. Związany z Komisją
Fizjograficzną Akademii Umiejętności w Krakowie ogłaszał swe badania w jej
sprawozdaniach. Jego prace dotyczące rozmieszczenia ślimaków w Tatrach należały do
najważniejszych europejskich publikacji malakologicznych w XIX w. Również jego
publikacje dotyczące rozmieszczenia roślin w Alpach i innych regionach świadczą
o niezwykłej pracowitości i badawczej skrupulatności112. Cieszyńscy czytelnicy poprzez
kolekcję zborowej biblioteki mieli możliwość zapoznania się z dwoma tytułami dzieł
Bolesława Kotuli. Wykaz mięczaków zebranych w okolicach Przemyśla, tudzież
w dorzeczu górnego Strwiążu i Sanu wydany w Krakowie w 1881 r. zachował się
z nalepką i drukowanym na niej i na okładce numerem 474113. Druga praca z 1882 r.,
109
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wydana również w Krakowie Spis roślin naczyniowych z okolic górnego Strwiąża
i Sanu z uwzględnieniem pionowego zasiągu gatunków, pozostał z taką samą nalepką
i numerem 458 114 . Obie prace są odbitką ze sprawozdań Komisji Fizjograficznej
Akademii Umiejętności w Krakowie, znaki własnościowe zaś sugerują wcześniejszą ich
przynależność do tej samej kolekcji prywatnej lub instytucji.
Władysław Szybiński
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, wybitny znawca rolnictwa, publicysta, działacz

społeczny, do Cieszyna przybył z Galicji w 1896 r., gdzie założył Zimową Szkołę
Rolniczą i został kierownikiem pierwszej szkoły rolniczej na tym terenie. Związany
z Towarzystwem Rolniczym na Śląsku Cieszyńskim stał się popularyzatorem
nowoczesnego rolnictwa na wsi cieszyńskiej, gdzie po zniesieniu pańszczyzny
zaistniała konieczność oświaty rolniczej. Był autorem wielu broszur i książek, gdzie
propagował nowe technologie upraw i hodowli zwierząt. Swoim doświadczeniem
i wiedzą wpływał na szerzenie fachowej wiedzy i kultury wśród śląskich rolników,
przyczyniając się do rozwoju gospodarstw chłopskich w tym regionie. Cieszyńskim
czytelnikom znana była wydana jeszcze we Lwowie, w 1890 r., nakładem Macierzy
Polskiej dwutomowa książka Uprawa roślin pastewnych. W pierwszym tomie omawia
autor rośliny okopowe (ziemniaki, buraki, marchew, rzepa, kapusta pastewna),
w drugiej zaś zielne rośliny pastewne (trawy, koniczyny, rośliny strączkowe, mieszanki
pastewne). We wstępie Szybiński podkreśla cel wydania tej publikacji. Zachęcanie do
upraw roślin pastewnych i ukazanie z tego korzyści ma przekonać rolników do tego
typu gospodarowania. Zaś dotychczasową niepopularność tego rodzaju upraw upatruje
autor w braku wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, co ma zmienić ukazanie się tej
fachowej książki, w której czytelnik znajdzie wyczerpujące informacje na ten temat116.
W Bibliotece Tschammera znalazł się jeden egzemplarz z dwujęzyczną pieczęcią:
Evangelischer Bildungs-u. Fortschrittsverein, Teschen Ewangelicki związek oświaty
i postepu w Cieszynie, skreślonymi numerami: 186, 782, na grzbiecie z nalepką
z numerem 267. Na odwrocie okładki znajduje się wklejona kartka z: Przykazaniami
dla czytających książki 117. [Fot.38.]
Druga książka, tym razem z zakresu weterynarii, Pomoc przy porodzie i choroby
porodowe u krów została opublikowana w 1904 r., drukiem Franciszka Machaczka
w Cieszynie. Fachowe informacje i porady dla hodowców zostały zilustrowane
114
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kolorowymi tablicami. Wydawnictwo posiada też estetyczna, kolorową, wykonaną
techniką litograficzną okładkę. Z książeczki korzystano w czytelni, o czym świadczą
dawne sygnatury: 792, 272 oraz wklejona karteczka: Przykazania dla czytających
książki
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. Kolejną publikacją wydaną w Cieszynie, w 1906 r., opracowaną dla

rolników śląskich, były Choroby nierogacizny. Prawie stustronicowa książka zawiera
informacje o budowie i naturze ciała zwierzęcego, ogólne uwagi o chorobach, potem
następuje część szczegółowa, gdzie autor dokładnie omawia choroby poszczególnych
narządów dotykające trzodę chlewną. Treść pracy uzupełniają 44 kolorowe ryciny
litograficzne umieszczone na podwójnych kartotablicach. […] Jeśli jednak ta skromna
praca zdoła was nauczyć tyle, że potraficie zapobiegać chorobom, jeżeli zdoła Was
zachęcić do dalszego uczenia się weterynaryi z książek obszerniejszych, napisanych
przez lekarzy weterynaryjnych, jeżeli wreszcie zdoła Was przekonać, że w wypadku
choroby, w którym wiedza zwykłego hodowcy już nie wystarcza, należy zawsze udać się
tylko do uczonego weterynarza, a nigdy do fuszerów, którzy więcej szkodzą niż
pomagają, to jej zadanie zostanie w zupełności osiągnięte napisał Szybiński we
wstępie119. Książkę starannie wydrukowaną i z pięknie wykonaną litografią w zakładzie
Franciszka Machaczka w Cieszynie, mogli śląscy hodowcy zakupić za 30 centów czyli
60 halerzy. W cieszyńskiej bibliotece pozostał jeden egzemplarz bez proweniencji120.
Znaczenie higieny i kwestie zdrowotne wśród cieszyńskiej ludności i nie tylko,
propagował Jan Buzek
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, lekarz, nauczyciel, działacz narodowy i polityczny.

Nakładem Ewangelickiego Towarzystwa Oświaty Ludowej wydał w Cieszynie w 1902
r. broszurę O hygienie i jej znaczeniu dla społeczeństwa, wyjaśniając czytelnikom,
czym jest higiena i jakie ma znaczenie dla zdrowia i w życiu społecznym. Higiena, jako
nowa dziedzina medycyny pozwala objaśniać różne zjawiska zachodzące w środowisku
człowieka mogące przyczyniać się do powstawania różnego rodzaju chorób, przekonuje
autor broszury. Świadomość zagrożeń i sposoby ich unikania mogą w znaczny sposób
wpłynąć na zdrowie i życie człowieka. Jan Buzek w przystępny sposób opisuje te
zagadnienia przyczyniając się do pogłębienia świadomości społecznej w tym zakresie.
Książeczka trafiła do zbiorów bibliotecznych z kolekcji księdza Jana Stonawskiego122.
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Do grona czołowych polskich działaczy narodowych na Śląsku Cieszyńskim
należał wspominany już wyżej Andrzej Cinciała123, prawnik, etnograf, utożsamiający
się z polską narodowością i kulturą. Przez pewien czas współpracował z Pawłem
Stalmachem, był pierwszym redaktorem „Tygodnika Cieszyńskiego”, późniejszej
„Gwiazdki Cieszyńskiej”, jednak pod koniec życia ich drogi się rozeszły124. Cinciała
był aktywnym członkiem polskiej orientacji w zborze cieszyńskim, pracował
w samorządzie kościoła ewangelickiego. Jako prawnik był inicjatorem zasady
prowadzenia dokumentacji zborów w języku polskim, zrozumiałym dla wyznawców125.
Był autorem podręczników prawniczych dla chłopów i mieszczan w języku polskim,
które miały być im pomocne w załatwianiu spraw administracyjnych. Podręcznik dla
gmin śląskich. Książka dla ludu ukazał się w 1884 r. i okazał się przydatny szczególnie
Ślązakom pracującym w wydziałach gminnych i na stanowiskach wójtów. Niewielki
dochód ze sprzedaży podręczników przeznaczył na cele narodowe, w szczególności
Czytelnię Ludową i Dom Narodowy w Cieszynie126. Ukazał się tylko tom pierwszy,
który obejmował: Ustawę gminną dla Śląska z dnia 15. listopada 1863, Ustawę gminną
wyborczą z 15. listopada 1863 oraz Ustawę zawierającą zasadnicze podstawy
urządzenia gmin z dnia 5. marca 1862 z objaśnieniami i inne przepisy, których
wiadomość potrzebna jest w ogóle każdemu obywatelowi w gminie, w szczególności zaś
przełożonym i Radnym Gminy i członkom Wydziału. Cinciała zamierzał wydawać
kolejne zeszyty, prosił nawet o sugestie dotyczące treści kolejnych części, o czym
informuje na tylnej okładce oraz w przedmowie edycji z 1884 r. Podręcznik wydany
został w Cieszynie, nakładem dra Andrzeja Cinciały, można go było zakupić
w księgarni Jerzego Kotuli oraz u autora w cenie 1 złr. 50 ct. W księgozbiorze
Biblioteki im. Tschammera znalazły się dwa egzemplarze z 1884 r., jeden bez znaków
własnościowych127 oraz drugi z pieczęcią: Bibliothek der Gnadenkirche in Teschen O/S
i nalepką Bibl. Tscham. 128 . Pozostałe prace prawnicze i etnograficzne Cinciały nie
zachowały się w bibliotece.
Z literatury prawniczej pozostała jeszcze w księgozbiorze, wydana w Cieszynie
w 1875 r., nakładem K. Malika, Powszechna księga ustaw cywilnych dla wszystkich
krajów dziedzicznych niemieckich Monarchji austryjackiej z późniejszemi odnośnemi
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ustawami i rozporządzeniami opracowana przez Maksymiliana Zatorskiego i Franciszka
Kasparka, profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Egzemplarz posiada
nalepkę o treści: H. Feitzinger. Papiernictwo oraz pieczęć: Ewangelicki urząd
parafialny w Cieszynie 129. [Fot. 41.]
Korzystano też, ze znajdującego się w bibliotece podręcznika, który ukazał się
we Frysztacie w 1898 r. pt. Adwokat ludowy. Podręcznik prawniczy ułożony dla ludu
i zawierający objaśnienia ustaw, przykłady skarg, próśb i podań w sprawach różnego
rodzaju, wreszcie wzory świadectw, kwitów, kontraktów, testamentów i różnych
dokumentów, które lud sam sobie może napisać opracowany przez Dąbrowskiego,
wydany nakładem cieszyńskiego towarzystwa „Jedność”. Podręcznik miał uzupełnić
wcześniejsze wydawnictwo tego rodzaju Andrzeja Cinciały, miał być jednak tańszy
i przez to bardziej dostępny dla odbiorców, podkreślał autor w przedmowie. Zwracał też
uwagę: […] żeby lud nie tłumaczył wzorów tych na język niemiecki, lecz żeby wnosił
podania i pisał wszelkie dokumenta po polsku […]130. Egzemplarz biblioteczny posiada
kilka znaków własnościowych, pieczęcie: Księgarnia Edw. Feitzingera Cieszyn (Śląsk
austr.)”, Evangelischer Bildungs-u. Fortschrittsverein, Teschen. Ewangelicki związek
oświaty i postępu w Cieszynie, Zarząd Główny Jedności w Cieszynie oraz nalepkę:
Przykazania dla czytających książki131.
Zbiór cieszyńskiej literatury edukacyjnej znajdujący się w Bibliotece im.
Tschammera to głównie wydawnictwa podręcznikowe i poradniki w języku polskim
służące rozwijaniu oświaty lokalnego społeczeństwa. Dzięki tym, na przystępnym
poziomie opracowanym książkom, docierały do mieszkańców Śląska Cieszyńskiego
nowe idee, wzorce i wartości, umożliwiając stopniowe przemiany w świadomości
społecznej. Publikacje te ukazują też przesuwanie się zainteresowań z tematyki
religijnej ku świeckiej. Twórcami byli ludzie wywodzący się głównie z cieszyńskiego,
ewangelickiego środowiska księży, nauczycieli, działaczy, dla których aktywność
pisarska była dopełnieniem ich pracy narodowej i kulturalnej.
Prezentowane druki edukacyjne z kolekcji Biblioteki Tschammera nie
przedstawiają pełnej listy wydawnictw dotyczących kwestii oświatowych na Śląsku
Cieszyńskim w badanym okresie. Zarówno rodzime publikacje podręcznikowe jak
i literatura fachowa nie wyczerpują tematyki zagadnień i problemów, wokół których
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koncentrowały się zainteresowania cieszyńskich twórców i odbiorców literatury
oświatowej. Z pewnością stanowiły uzupełnienie wydawnictw dydaktycznych w języku
polskim, które znajdowały się w mniejszości wśród książek szkolnych w języku
niemieckim, czy czeskim. Niektóre wymieniane w pracach bibliograficznych tytuły nie
zachowały się lub w ogóle nie trafiły do kościelnej biblioteki (np. Początki czytania
i Książka do czytania dla wyższych oddziałów szkół ludowych Jana Śliwki, podręczniki
Bernarda Kotuli Nowoczesna nauka rysunków, Zdobnictwo ludowe na Śląsku. Wzory
dla szkół i przemysłu). Jednak już na podstawie zachowanych w Bibliotece pozycji
wydawniczych można prześledzić problematykę, odpowiadające jej publikacje
odzwierciedlające zainteresowania i zapotrzebowanie badanego środowiska.
Powyższy przegląd druków edukacyjnych stanowi doskonałe źródło do badania
konkretnych księgozbiorów nauczycielskich, zwłaszcza Jana Śliwki, Andrzeja
Hławiczki, Jana Stonawskiego, choć zapewne trzeba by je uzupełnić penetracją innych
zbiorów. Może stanowić zasób do badania instytucji edukacyjnych gromadzących
książkę szkolną, a zwłaszcza takich jak Szkoła Ludowa w Cieszynie, Wiśle, czy
w Górkach Wielkich oraz Związku Młodzieży Szkół Średnich w Cieszynie,
Ewangelickiego Związku Oświaty i Postępu w Cieszynie i innych.
Mimo że stan zachowania zasobu „szkolnego” w Bibliotece Tschammera
odzwierciedla intensywne użytkowanie książek, o czym świadczą liczne uszkodzenia,
„gryzmoły” uczniów i innych korzystających, zaś poziom edytorski prezentuje się dość
skromnie, wśród podręczników można odnaleźć wydawnictwa o dużych walorach
estetycznych. Szczególnie publikacje wychodzące z drukarni Franciszka Machaczka (np.
podręczniki Władysława Szybińskiego) zwracają uwagę zdobionymi motywami
roślinnymi okładkami oraz kolorowymi litograficznymi ilustracjami. Podobnie
słowniczki językowe Bernarda Kotuli posiadają ozdobione ornamentami ludowymi
okładki, co wiązało się z zasadami nauczania autora, który propagował zaznajamianie
uczniów ze sztuką, szczególnie regionalną i kształtowanie poczucia estetyki. Kolorowe
staloryty znajdują się też w podręczniku Jerzego Bogusława Heczki Życie i działanie
Marcina Lutra…, wydane przez E. Feizingera. Ponieważ analizowany zasób literatury
oświatowej wyszedł w większości z działających w regionie firm edytorskich
(Prochasków, Feizingerów, Kotulów, Machaczka), stanowi źródło umożliwiające
zilustrowanie cech wydawniczych i estetyki książki szkolnej na Śląsku Cieszyńskim.
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Rozdział IV

Ogólny pogląd na życie naszego śląskiego polsko-ewangelickiego ludu…
- druki o tematyce społeczno-politycznej wyrazem narodowej
i społecznej postawy cieszyńskich luteranów
Literatura poruszająca kwestie społeczne i polityczne znalazła odzwierciedlenie
w zbiorach Biblioteki im. Tschammera głównie w broszurach propagujących program
narodowy działaczy cieszyńskich, który początkowo sprowadzał się do postulatów
równouprawnienia języka polskiego w życiu publicznym, dalej w publikacjach
stanowiących element kampanii wyborczych do Rady Państwa w Wiedniu i Śląskiego
Sejmu

Krajowego

w Opawie oraz

statutach

i

sprawozdaniach

stowarzyszeń

kulturalnych, oświatowych, gospodarczych i sportowych, które masowo zaczęły
powstawać na obszarze Śląska Cieszyńskiego od połowy XIX w.
Działalność pierwszych polskich organizacji na tym terenie zaczynała się od
podstaw. Brak było polskiej inteligencji, polskich zasobów finansowych, nie było
żadnych polskich organizacji, zaś powszechną świadomość narodową należało dopiero
budować. Pierwsze polskie organizacje nie miały charakteru oficjalnego, powstawały
wśród młodzieży cieszyńskich gimnazjów. Były to: Złączenie Polskie założone przez
Pawła Stalmacha w Gimnazjum Ewangelickim w 1842 r., mające na celu przede
wszystkim naukę polskiego języka oraz poznawanie polskiej kultury i historii;
Towarzystwo uczących się języka polskiego, którego inicjatorem był Andrzej Cinciała,
mające podobny cel jak poprzednie, wzbogacony o biblioteczkę książek polskich
i innych w językach słowiańskich, pozyskanych m. in. w czasie nielegalnej wyprawy
Stalmacha i Cinciały do Krakowa w 1847 r. Należy też tu wymienić Towarzystwo
Narodowe powstałe w 1861 r. w Gimnazjum Katolickim oraz Wzajemność w
Gimnazjum Ewangelickim w 1863 r., później Jedność1.
Reformy ustroju państwowego z początku lat sześćdziesiątych pozwoliły na
działalność kolejnych polskich organizacji. Jedną z najważniejszych instytucji
polskiego życia kulturalnego była Czytelnia Ludowa w Cieszynie założona w 1861r.,
następczyni Czytelni Polskiej z 1848 r. Jej współtwórcami byli m.in. Paweł Stalmach,
Andrzej Cienciała, Ludwik Klucki, Jan Śliwka. Celem działalności tej instytucji było
1
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szeroko pojęte rozwijanie oświaty i świadomości narodowej ludności etnicznie polskiej2.
Czytelnia

prowadziła

działalność

biblioteczną,

rozwijała

czytelnictwo

oraz

podejmowała różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, takie jak przedstawienia
teatru amatorskiego, koncerty czy zabawy taneczne. Publikacją związaną z tą instytucją
jest w księgozbiorze biblioteki zborowej, wydany z okazji 25- lecia, Pamiętnik Czytelni
Ludowej w Cieszynie. Zawiera w pierwszej części historię Czytelni (stan majątkowy,
fundusz żelazny, księgozbiór, teatr amatorski, spis czasopism, członków Czytelni) oraz
opis przebiegu uroczystości jubileuszowych w drugiej części (przemówienia delegatów
i najstarszych członków Czytelni, wiersz okolicznościowy Jana Kubisza, telegramy
i listy gratulacyjne). Ukazał się w 1887 r., drukiem Henryka Feitzingera i sp.
W Cieszynie. Na stronie tytułowej widnieje podpis: Ks. Jan Stonawski 3.
Utworzone w 1869 r. Towarzystwo Rolnicze, organizacja związana z codzienną
egzystencją polskiego chłopa i robotnika, szerząca oświatę rolniczą i kulturę poprzez
fachową prasę, kursy i wykłady, odegrało, podobnie jak Czytelnia Ludowa, ważną rolę
w umacnianiu polskiego ducha narodowego. Zamysł powołania Towarzystwa pojawił
się na jednym z zebrań Czytelni, zaś w skład komitetu organizacyjnego weszli Ludwik
Klucki i Andrzej Cinciała, jednak czołową rolę w Towarzystwie Rolniczym odegrali:
Jerzy Cieńciała4, wybrany prezesem w 1870 r. i pełniący tę funkcję do 1912 r., oraz
kolejny prezes Józef Zaleski. Celem stowarzyszenia było wspieranie wzrostu rolnictwa,
szczególnie mniejszych gospodarstw i z nim połączonego przemysłu za pomocą
skutecznych przykładów, praktycznych doświadczeń i wzajemnego pouczania.
Organizowano

wystawy,

odczyty

oraz

wycieczki

rolnicze,

a

od

1890

r.

5

w miejscowościach Śląska Cieszyńskiego zaczęto zakładać kółka rolnicze .
W księgozbiorze cieszyńskiej biblioteki zborowej zachowała się praca napisana
przez wspomnianego wyżej Józefa Zaleskiego 6 , lekarza, rolnika i publicystę, który
zamieszkał na Śląsku Cieszyńskim w 1889 r. Ponad dwadzieścia lat pracował
w Puńcowie, potem w Cieszynie, zaś swoje fachowe porady z zakresu rolnictwa
przekazywał

cieszyńskim

czytelnikom

w

felietonach

Listy

znad

Puńcówki

zamieszczanych w „Rolniku Śląskim”. Był bliskim współpracownikiem Franciszka
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Michejdy7. Związał się też z Towarzystwem Rolniczym dla Księstwa Cieszyńskiego,
którego później był prezesem. W 1893 r. w Cieszynie została wydana broszurka Dwa
jubileusze: Towarzystwa Rolniczego dla ks. Cieszyńskiego i Jerzego Cienciały
autorstwa Józefa Zaleskiego, nakładem tegoż Towarzystwa Rolniczego. W rocznicę
jubileuszu 25-lecia założenia Towarzystwa przypomina autor okoliczności i cele jego
powstania, opisuje działalność i osiągnięcia organizacji. W drugiej części przypomina
sylwetkę współzałożyciela Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego,
Jerzego Cienciały z Mistrzowic, wybitnego działacza i prezesa tej organizacji oraz posła
na Sejm Krajowy. Na końcu broszury umieścił autor spis członków honorowych
i zwyczajnych

Towarzystwa.

Jubileuszowe

wydawnictwo

dawało

świadectwo

przekształcania się gospodarczego wsi i rolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Książeczka
ma proweniencję księdza Jana Stonawskiego8.
W księdze adresowej Miasta Cieszyna z 1877 r. znalazły się tylko cztery polskie
stowarzyszenia

(Czytelnia

Ludowa,

Towarzystwo

Oszczędności

i

Zaliczek,

Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego i Dziedzictwo bł. Jana
Sarkandra) wobec 25 niemieckich. Wynika z tego, że polska grupa narodowościowa
tworzyła dopiero pole do swojej działalności, powołując towarzystwa kulturalnooświatowe, których działalność była bardziej przychylnie traktowana przez władze
państwowe. Instytucje o charakterze politycznym lub gospodarczym powstały później,
w miarę umacniania się społeczności polskiej oraz przemian politycznych i społecznych
Austro-Węgier9.
Wybory do Śląskiego Sejmu Krajowego w Opawie, a od 1873 r. do Rady
Państwa w Wiedniu, stały się przyczyną rywalizacji przedstawicieli polskiego ruchu
narodowego z niemieckim stronnictwem liberalnym. W obrębie polskiego ruchu
narodowego egzystowały dwa nurty konfesyjne. W 1883 r. powstał Związek Śląskich
Katolików na czele z księdzem Ignacym Świeżym, w 1884 r. wyłoniło się ewangelickie
Polityczne

Towarzystwo

Ludowe

z liderem

Franciszkiem

Michejdą,

tzw.

„michejdowcy”. W sytuacji gdy oba ugrupowania nie były w stanie samodzielnie
konkurować w czasie wyborów, doszło pomiędzy liderami ugrupowań do porozumienia
w sprawie utworzenia wspólnego bloku wyborczego, dzięki któremu posłem do Sejmu
Krajowego w Opawie oraz Rady Państwa w Wiedniu został ksiądz Ignacy Świeży, zaś

7

J. Kubisz, Pamiętnik..., s. 230-231.
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9
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8
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w latach 1890-1918 r. mandat poselski do Sejmu Krajowego, a w okresie 1901-1907 r.
i 1911-1918 r. do Rady Państwa uzyskał Jan Michejda10.
Powyższą tematykę wyborczą porusza broszurka pozostała w księgozbiorze pt.
Ostatnie wybory do Rady Państwa. Rozmowa dwóch ewangelików, wydana w Cieszynie
w 1885 r. Argumenty dotyczące oddania głosów na księdza katolickiego Ignacego
Świeżego czy Franciszka Obraczaja, związanego ze stronnictwem niemieckoliberalnym, zostały przedstawione w formie dialogu między osobami kryjącymi się pod
pseudonimami „dobroduszny” i „stanowszy”. Przeważają postulaty za oddaniem
głosów na księdza Świeżego, którego wybór dla polskich ewangelików i całego kraju
powinien być korzystny. Pisemko jest bez proweniencji11.
Pod pseudonimem Jurek spod Czantoryi wydał Franciszek Michejda broszurę
Kilka pytań i odpowiedzi dla ewangelików w sprawie wyborów do Rady państwa,
w 1911 r. w Cieszynie. Jako przedstawiciel Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego
przekonywał swoich współwyznawców do oddania głosu na Jana Michejdę, posła na
sejm i adwokata w Cieszynie z okręgu cieszyńskiego oraz Józefa Londzina, księdza
katolickiego i profesora w Cieszynie, z okręgu bielskiego. Swoje argumenty przedstawił
w formie 29 pytań i odpowiedzi, napisanych prostym i przekonywającym językiem.
W przystępny sposób wyjaśnił ludziom sytuację polityczną, kandydatów i ugrupowania
ubiegające się o wybór do Rady Państwa. Doradzał jak odpierać ataki przeciwników
politycznych ze stronnictw ślązakowców i socjalnych-demokratów oraz przestrzegał
przed konsekwencjami złego wyboru. Przyjmując pseudonim sugerujący prostego
człowieka z ludu, staje się bardziej wiarygodny i wzbudzający zaufanie, przewidując,
z jakimi dylematami mogą się spotkać cieszyńscy ewangelicy podejmując decyzję
w kwestii wyboru swojego kandydata. Dwie te broszury przechowywane są w zbiorach
cieszyńskiej biblioteki, jedna pochodząca od Jana Stonawskiego12, druga z wpisem: Fr.
Michejda13.
Kwestie wprowadzenia języka polskiego do życia publicznego na terenie Śląska
Cieszyńskiego prezentuje Mowa posła dra Jana Michejdy wypowiedziana w Radzie
Państwa 16 lutego 1902 r. przy rozprawie budżetowej, która pozostała w zbiorach

10

K. Kleczek, A. Rusnok, W drodze do ziemi obiecanej. Cieszyńscy Polacy w latach 1848-1918.
Publikacja okolicznosciowa z okazji jubileuszu 90-lecia powstania Rady Narodowej dla Księstwa
Cieszyńskiego, Cieszyn 2008, s. 14-15.
11
BiAT, sygn. 6869.
12
BiAT, sygn. 7767.
13
BiAT, sygn. 6870.
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biblioteki, jako dokument pracy Jana Michejdy14, prawnika i polityka, obrońcy spraw
polskich, posła do Sejmu Śląskiego w Opawie, brata Franciszka Michejdy. Mowa
poruszająca m.in. kwestię obecności języka polskiego w urzędach i szkołach Śląska
Cieszyńskiego została wydrukowana, jako dodatek do „Przeglądu Politycznego” z 23
marca 1902 r. i pozostała w księgozbiorze z rękopiśmiennym wpisem: Dr Jan
Michejda15.
Podobne sprawy poruszają dwie publikacje wydane nakładem Politycznego
Towarzystwa Ludowego w Cieszynie. Pierwsza ukazała się w 1898 r., Pamiętne
rozprawy polityczne sejmu szląskiego z dnia 3, 5 i 10 lutego 1898, zawierała
przemówienia parlamentarne wygłoszone przez posłów śląskich, m. in. Jana Michejdę,
Jerzego

Cienciałę

i księdza

Ignacego

Świeżego

16

,

poruszające

problem

równouprawnienia językowego na Śląsku oraz wprowadzenia języka polskiego do życia
publicznego i szkół na terenie Śląska Cieszyńskiego17.
W drugiej rozprawie pt. Bój posłów polskich prowadzony w sejmie śląskim na
sesji sejmowej w miesiącu kwietniu 1899 o równouprawnienie językowe i gimnazjum
polskie w Cieszynie, opublikowanej w 1899 r. przez Polityczne Towarzystwo Ludowe,
czytelnicy

mogli

się

zapoznać

z

mowami

wyżej

wymienionych

posłów

i rozporządzeniami w sprawie równouprawnienia językowego na Śląsku, sprawami
i argumentami dotyczącymi subwencji dla Gimnazjum Polskiego w Cieszynie18. Oba
druki zachowały się w bibliotece z podpisem księdza Jana Stonawskiego.
Z polskiego ruchu narodowego w 1884 r. wyłoniło się, jak już wspomniano
wyżej, Polityczne Towarzystwo Ludowe na czele z Franciszkiem Michejdą. Należeli do
niego przedstawiciele rodów chłopskich wywodzących się z wiosek w większości
zamieszkałych przez ewangelików (Buzków, Cieńciałów, Michejdów). Statut
„Politycznego Towarzystwa Ludowego” w Cieszynie pozostał w zborowej bibliotece
z nalepką Bibl. Tscham.

19

Określał cele Towarzystwa, którymi było wspieranie

wszechstronnego rozwoju ludności Księstwa Cieszyńskiego i pomaganie w obronie
praw politycznych i narodowych na podstawie obowiązującej konstytucji poprzez
organizowanie m.in. wykładów, odczytów, wydawanie książek, broszur poruszających
tematy z zakresu działania towarzystwa. W 1906 r. Towarzystwo zmieniło nazwę na
14
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Polskie Stronnictwo Narodowe, zaś w 1911 r. po połączeniu ze śląską organizacją
Polskiego Stronnictwa Ludowego, kierowaną przez Franciszka Friedla, powstało
Polskie Zjednoczenie Narodowe, na którego czele stanęli Franciszek i Jan Michejdowie,
organem prasowym był „Dziennik Cieszyński”.
Publikacja,

nakładem

„Dziennika

Cieszyńskiego”,

autorstwa

Kazimierza

Wróblewskiego, nauczyciela, działacza społecznego i politycznego, pochodzącego
z Lwowa, ukazała pod pseudonimem J. Sierpniak pt. Rządy niemieckie w Galicyi. Autor
przybliża politykę i działalność urzędów niemieckich w Galicji w latach 1772-1870
oraz ich wpływ na aktualną niekorzystną sytuację gospodarczą tego regionu. Różne
kontrowersje i ataki strony niemieckiej komentuje autor we wstępie: Ponieważ obecnie
na czele rządu krajowego stoją Polacy […] obraz tej deutsche Wirtschaft czyli
kilkudziesięcioletniej gospodarki niemieckiej w Galicyi, wyjaśni nam lepiej stan
dzisiejszy tego kraju, niż kłamliwe i oszczercze pisaniny gazeciarzy niemieckich z
Berlina i Wiednia20. Praca pozostała w bibliotece w dwóch egzemplarzach, jeden bez
proweniencji21, kolejny z podpisem: Ks. Jan Stonawski 22.
Istotne znaczenie dla polskiej aktywności narodowej i społecznej miało
powołanie w 1885 r., przez Pawła Stalmacha i grupę działaczy, Macierzy Szkolnej dla
Księstwa Cieszyńskiego, której podstawowym celem było zakładanie, utrzymywanie,
wspieranie szkół polskich i placówek wychowawczych. Organizacja prowadziła też
działalność oświatową przez tworzenie czytelni, urządzanie wykładów i odczytów,
przedstawień amatorskich i koncertów. Śladem aktywności tego stowarzyszenia były
sprawozdania roczne. W ewangelickiej bibliotece pozostało kilka egzemplarzy
z różnych lat. Najstarsze z 1891 r. w pierwszej części wspomina zmarłych wybitnych
przedstawicieli i założycieli Macierzy: Pawła Stalmacha, Andrzeja Kotulę oraz ks.
Antoniego Fuzonia, dalej przytoczone są rozliczenia finansowe 23 . Drugie 1896 r.
zamieszcza opis problemów związanych z Gimnazjum Polskim w Cieszynie oraz
szczegółowy wykaz członków, ich wkładów jednorazowych i datków oraz innych
dochodów przeznaczonych na działalność Macierzy. Egzemplarz zawiera stary numer
inwentarza: Inw. 1597 XIII 272 24. Kolejne sprawozdanie z 1904 r. wydrukowane jako
20

K. Wróblewski, Rządy niemieckie w Galicyi, Cieszyn 1906, s. 1.
BiAT, sygn. 6874.
22
BiAT, sygn. 7697.
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24
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Dodatek do nr 22 „Rolnika Ślaskiego” z 27 listopada 1904 r. porusza kwestię paralelek
dla nauczycieli i również zamieszcza wykaz członków oraz składki, także wyciąg
z ustaw Macierzy25. Następne obszerniejsze sprawozdania z lat 191226, 191327 i 191428
opisują pracę zarządu, działania w zakresie szkolnictwa, poruszają realizację zadań
poszczególnych kół Macierzy, zawierają sprawozdanie finansowe i wykaz członków.
Drukowane w Cieszynie przez Drukarnię Tow. Domu Narodowego (Pawła Mitręgi), nie
posiadają śladów własnościowych.
Odzwierciedleniem działalności radykałów frysztackich, lansujących program
narodowy, którzy pod koniec 1897 r. przystąpili do zakładania Towarzystwa „Jedność”
- stawiającego sobie za cel popieranie oświaty ludowej i wszechstronnego
ekonomicznego, społecznego, narodowego i moralnego rozwoju ludności polskiej 29 którego prezesem został Franciszek Friedel 30 jest broszurka pt. Jednodniówka na
pamiątkę Wiecu Polskiego w Cieszynie wydana przez Franciszka Friedla we Frysztacie,
drukowana przez Gustawa Axtmanna w 1897 r. Zawiera wiersze, pieśni patriotyczne
m.in. Ludwika Szczepańskiego, Marii Konopnickiej, podkreślające polskość Śląska.
Pisemko pochodzi z kolekcji Jana Stonawskiego31.
Publikacja Bankructwo nauki Marksa i program narodowy związana
z działalnością Stowarzyszenia Akademików Polskich na Śląsku „Znicz”, założonego
w 1894 r. z siedzibą w Cieszynie, to odczyt Józefa Buzka 32 , prawnika, ekonomisty,
współzałożyciela tegoż stowarzyszenia i prezesa, na temat programu narodowego
i teorii marksistowskich. Autor zaznacza na wstępie, iż jest to wywód teoretyczny
i naukowy, nie służy żadnej agitacji, ma charakter niepolityczny. Stowarzyszenie
zakładało pobudzenie narodowego ruchu umysłowego poprzez wygłaszanie odczytów
i deklamacji,

upowszechnianie

wydawnictw

25

ludowych,

współpracę

z

innymi

Sprawozdanie „Macierzy szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie za czas od 16. września
1903 do 15. września 1904 (19 rok istnienia) złożone przez zarząd na walnem zgromadzeniu 26. listopada
1904, Cieszyn 1904; BiAT, sygn. 8673 c.
26
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instytucjami kulturalnymi33. Broszurę wydano w Cieszynie, nakładem „Znicza” w 1900
r. W zbiorach znalazła się za pośrednictwem Jana Stonawskiego34.
Z serii Biblioteczka Związku Ludowego ukazała się publikacja wydana we
Frysztacie Wojna światowa a Ślązacy przedstawiająca perspektywy Śląska po
zakończeniu pierwszej wojny światowej, a właściwie argumenty za przyłączeniem
Śląska do Polski ze względu na historyczne uwarunkowania i współczesną orientację.
Broszura z 1917 r. trafiła do zbiorów bez znaków własnościowych35.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało w 1891 r. w Cieszynie, było to
pierwsze gniazdo, kolejne szybko zaczęły pojawiać się w okolicznych miejscowościach
od 1903 r. Towarzystwo koncentrowało się na upowszechnianiu kultury fizycznej
i turystyki, poza tym podobnie jak inne organizacje zajmowało się upowszechnianiem
czytelnictwa, organizowaniem rekreacji i wypoczynku, ruchu artystycznego. Wszystko
to miało wpłynąć na narodowe uświadomienie i wzmocnienie polskiego życia wśród
śląskiej społeczności36.
Dwie broszurki związane z działalnością towarzystwa „Sokół” znalazły się
w zbiorach biblioteki. Pierwsza to Jednodniówka wydana na okoliczność zlotu gniazd
sokolich w 1907 r. w Cieszynie, zredagowana przez Pawła Klimczuka, nauczyciela,
redaktora

„Dziennika

okolicznościowe i

Cieszyńskiego”

i

„Zarania

patriotyczne wiersze m.in.

Śląskiego”

zawierająca

Bernarda Kotuli,

Władysława

Górnisiewicza, Klemensa Matusiaka, opowiastki historyczne Franciszka Popiołka,
Pawła Klimczuka oraz „Dziesięć przykazań polskiego Sokoła”. Na okładce podpisał się
Jan Stonawski37. Druga publikacja to Jednodniówka wydana na pamiątkę Zlotu Gniazd
Sokolich „Ziemi Śląskiej” Cieszyn dnia 21. września 1913, zawierający szkic
historyczny Jana Galicza Sokół w Cieszynie i na Śląsku ku uczczeniu 22. rocznicy
założenia pierwszego gniazda sokolego na Śląsku oraz wiersze patriotyczne. Broszura
jest z proweniencją Jana Stonawskiego38.
Pod

koniec XIX w.,

w wyniku

postępującej

industrializacji

Śląska

Cieszyńskiego, doszło również do zmian w strukturze społecznej mieszkańców.
W szeregach kształtującej się klasy robotniczej na Śląsku Cieszyńskim zaczęły krzewić

33
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się idee socjalistyczne. Reakcją na przenikające społeczeństwo nowe prądy były
broszury organizacji wyznaniowych.
Wydział Towarzystwa Ewangelickiego wydał w 1907 r. w Cieszynie, jako
premię dla swoich członków, pracę Jana Stanisława Fabiana (1875-1907), pastora
w Piotrkowie, Czego domagają się socjaliści a co winni czynić chrześcijanie. Był to
przedruk publikacji z warszawskiego „Zwiastuna Ewangelicznego”, przedstawiający
cele i działania socjalnej demokracji, pozwalający na sprawiedliwą ocenę i stanowisko,
jakie powinni zająć polscy ewangelicy w tej kwestii. Utwór napisany przystępnym
językiem zawiera odpowiedzi na pytania: Czego domagają się socjaliści?, Co czyni
socjalistów wrogami kościoła chrześcijańskiego?, Co czynić winni chrześcijanie?.
Egzemplarz w bibliotece pochodzi z kolekcji Jana Stonawskiego39.
W bibliotece znajduje się druczek z 1907 r. Czy socjalista może być katolikiem,
napisane dla katolików i socjalistów, wydany nakładem Dziedzictwa błog. Jana
Sarkandra. W treści broszury w przystępny sposób wyjaśniano, jakimi wartościami
kieruje się socjalista oraz jakie ma to odniesienie do zasad obowiązujących katolików.
W podsumowaniu napisano: [...] A więc katoliccy robotnicy do pracy! Czas najwyższy
abyście się otrzęśli z tych, którzy wam wiarę odbierają i utratą waszej duszy grożą.
Katolik należy tylko do katolickiej organizacyi […]. Na okładce broszury jest podpis:
23/9 35 ks. Stonawski [?] 40.
Obowiązujące od 1867 r. prawo o stowarzyszeniach sprzyjało powstawaniu na
całym obszarze Śląska Cieszyńskiego nowych organizacji społeczno-kulturalnych,
których działalność polegała na upowszechnianiu czytelnictwa, organizowaniu
odczytów, prelekcji, urządzaniu obchodów narodowych, rozwijaniu ruchu teatralnego,
a także sportowego 41 . Również w środowisku ewangelików Śląska Cieszyńskiego
powstały stowarzyszenia wpływające na kształtowanie świadomości i aktywności
społecznej swoich współwyznawców.
Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w Cieszynie rozpoczęło
działalność wraz z zatwierdzeniem przez Rząd Krajowy w Opawie statutu z dnia 7
sierpnia 1881 roku, drukowanego czcionkami Karola Prochaski w Cieszynie. Statut ten
bez znaków własnościowych pozostał w bibliotece zborowej42. Określał cele założonej
przez Franciszka Michejdę organizacji, którymi było szerzenie oświaty poprzez
39
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urządzanie w różnych miejscowościach wykładów i odczytów, upamiętnianych
wydawnictwem broszury lub książki, którą członkowie Towarzystwa otrzymywali jako
premię za przekazane składki, pozostałe egzemplarze były rozprowadzane wśród
społeczności przez specjalnych kolporterów 43 . Wydawanie książek ewangelickich
w języku polskim miało przede wszystkim wypełnić lukę w tym względzie, książka
miała stanowić główny środek oświaty.
Publikacja potwierdzająca realizację tych celów pt. Ogólny pogląd na życie
naszego śląskiego polsko-ewangelickiego ludu. Odczyt miany na Walnem Zebraniu
„Towarzystwa ewang. oświaty ludowej w Cieszynie w r. 1904. Jana Koziełka 44 ,
robotnika, działacza społecznego, narodowego i religijnego, wydana nakładem
Towarzystwa Ewangelickiej Oświaty Ludowej, wydrukowana przez Franciszka
Machaczka, w przedmowie zawiera przesłanie tej wypowiedzi: […] uważać go można
jako dokument, iż przez polsko-narodowe rozbudzenie i uświadomienie, ewangelicka
wiara naszego ludu nie słabnie, ale owszem widocznie też się uświadamia, rozjaśnia
i potężnieje… Zakrzewi się też u nas prawdziwa oświata, bo niech nam kto powie, czy
oświata polega na tem, aby kto przede wszystkiem nauczył się tylko kilku słów „po
niemiecku”, a potem całe życie zdobi się temi jak niemądry, temi swojemu niemieckimi
słabościami, lub czy ten jest oświecony i do życia przygotowany, co na sposób
prelegenta niniejszego odczytu, prostego robotnika, bez wyższych szkół umie myśleć
i myśli swoje wyrażać […]45. Pisemko to ma na stronie tytułowej podpis ołówkiem: ks.
Nierostek 46.
Aktywność Towarzystwa, od 1905 r. funkcjonującego pod nazwą Towarzystwo
Ewangelickie, opierała się głównie na ewangelizacji i pielęgnowaniu społeczności
chrześcijańskiej. Oprócz wydawania książek organizowano odczyty, wykłady biblijne,
zakładano osobne stowarzyszenia nawiązujące do realizacji celów wychowawczych
i dobroczynnych47.
W

bibliotece

pozostało

Sprawozdanie

z

działalności

Towarzystwa

Ewangelickiego za rok 1912. Oprócz spraw finansowych i przeglądu wygłoszonych
odczytów, zawiera prośbę do członków o wsparcie nowych inicjatyw Towarzystwa,
którymi są działania nie tylko wydawnicze, ale również wspieranie towarzystw
43
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powstałych dla popierania i rozwoju religijnego i duchowego życia polskiego
ewangelickiego ludu i Kościoła. Dwa egzemplarze wydane w 1913 r. (Drukarnia Pawła
Mitręgi) są bez znaków własnościowych48.
Czytelnia Ewangelicka, założona w 1882 r. przez osoby zgromadzone wokół
pastora Teodora Haasego, miała charakter nieco odmienny, niż wyżej wymienione
organizacje, szczególnie w kwestii rozbudzania i utrwalania poczucia narodowości
polskiej. Powstała zresztą w opozycji do Towarzystwa Ewangelickiej Oświaty Ludowej.
W statucie został określony cel jej działalności, którym było szerzenie oświaty między
ewangelikami, wzajemne wspieranie się i jednoczenie w sprawach kościelnozborowych, utrzymywanie pokoju i zgody między ewangelikami, pielęgnowanie języka
polskiego, a wedle możliwości także niemieckiego, wzajemna pomoc w sprawach
ekonomicznych

49

.

Statut

w wersji

dwujęzycznej

polsko-niemieckiej

został

wydrukowany w Cieszynie u Henryka Nowaka. Zachował się w bibliotece z podpisem
Jana Stonawskiego50.
Wiele stowarzyszeń powstałych w środowisku ewangelickim prócz działalności
oświatowej prowadziło aktywność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą.
W 1853 r. nauczyciele szkół ludowych na Śląsku Cieszyńskim pod
przewodnictwem Jana Śliwki założyli „Zakład pensyjny dla wdów i sierot
ewangelickich nauczycieli szkół ludowych na Śląsku austriackim”. Organizacja miała
zapewnić zabezpieczenie materialne wdów i sierot po nauczycielach. Ustawy, którymi
kierowała się organizacja zostały zebrane w statucie, który ukazał się w Cieszynie
w 1871 r., drukowany przez Karola Prochaskę w wersji polsko-niemieckiej. Na
egzemplarzu pozostałym w bibliotece jest na okładce odręczny zapis: Ewang. szkoła w
Cieszynie 51. [Fot. 33.]
„Ewangelickie stowarzyszenie kobiet i dziewczyn w ewangelicko-augsburskim
zborze cieszyńskim” w statucie zatwierdzonym w 1885 r. wyznacza sobie cel:
zajmować się opieką biednych dzieci szkolnych, przyczyniać się do przyozdabiania
kościoła oraz wspierać mający wejść w życie ewangelicki zakład wychowawczy dla
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dziewcząt, szpital ewangelicki i biedne, zamiejscowe zbory 52 . Statut w polskoniemieckiej wersji językowej znajduje się w bibliotece bez znaków własnościowych53.
Ewangelickie Stowarzyszenie Niewiast w Cieszynie zaczęło działalność
w 1911 r. z inicjatywy Towarzystwa Ewangelickiego. Skupiało ewangeliczki bez
względu na stan cywilny. Stowarzyszenie miało polski, narodowy charakter.
Zasadniczym celem była opieka nad młodzieżą żeńską, pielęgnowanie chrześcijańskiej
społeczności rodzin ewangelickich, opieka nad sierotami i innymi osobami
potrzebującymi pomocy54. W bibliotece znalazł się wydany nakładem własnym statut
w 1913 r. wydrukowany u Pawła Mitręgi w języku polskim. We wstępie zapisano: [...]
Stowarzyszenie to chce budzić lud nasz ewangelicki do społecznych uczynków
miłosierdzia

chrześcijańskiego,

chce

pielęgnować

w społeczeństwie

naszem

ewangelickim dyakonię t. j. usługiwanie chrześcijańskie [...]. Za cel Stowarzyszenie
stawiało sobie także organizowanie bibliotek, odczytów, wykładów, kursów naukowych
i koncertów, zakładanie biur informacyjnych i pośrednictwa pracy 55 . Na stronie
tytułowej druku znajduje się pieczęć: Ewangelickie Stowarzyszenie niewiast w
Cieszynie oraz podpisy: J. Kubaczkowa w zastęp. przewodniczacej i Anna Jachner
zastęp. Sekretarki

56

. [Fot. 34.] W księgozbiorze pozostał też statut tej organizacji

wydany w 1912 r. w Cieszynie, gdzie na stronie przedtytułowej zachowała się karta z
wpisem częściowo rękopiśmiennym, częściowo drukowanym: Poświadczamy, że Pani
Ewa Janeczkowa w Nawsiu n. 77 została przyjęta za członka „Ewangelickiego
Stowarzyszenia niewiast w Cieszynie” Wkładka roczna: Dla Stowarzyszenia głównego
kor. 2, Dla Stowarzyszenia zborowego kor. 3 dalej następują podpisy: Marja
Bernatowiczówna

Przewodnicząca

i

Anna

Jachner

Sekretarka

oraz

pieczęć

Towarzystwa57.
W bibliotece znalazło się Sprawozdanie Ewang. Stowarzyszenia Niewiast
w Cieszynie za rok 1912, wydane nakładem własnym w 1913 r., w którym oprócz
rozliczeń finansowych organizacji opisano założenie i urządzenie „Poczekalni” przy
kościele ewangelickim w Cieszynie, z której mogli korzystać wierni oczekujący na
nabożeństwa z dalszych okolic oraz dzieci szkolne ze wsi cieszyńskich uczące się
52
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w Cieszynie. Lokal był też udostępniany innym stowarzyszeniom. W „Poczekalni”
można było czytać książki i gazety oraz korzystać z różnych gier towarzyskich. Na
końcu imiennie wymienione są członkinie z różnych miejscowości Śląska
Cieszyńskiego, wysokość ich składek i dary wniesione na rzecz Stowarzyszenia.
Egzemplarz nie posiada znaków własnościowych58.
Statut „Ewangelickiej Rodziny Sierocej na Śląsku” wydany w Cieszynie w 1917
r., czcionkami Drukarni Pawła Mitręgi zawiera cel, którym jest opieka nad sierotami
polskimi religii ewangelickiej, dziećmi i młodzieżą opuszczoną przez rodziców lub
zagrożoną pod względem moralnym. Towarzystwo było filią „Polskiego Związku
ochrony dzieci i opieki nad młodzieżą na Śląsku”. Językiem urzędowym towarzystwa
był polski, zaś zmiana języka równała się rozwiązaniu organizacji. Egzemplarz
biblioteczny nie posiada proweniencji59.
Ewangelicki dom sierot i ochronka w Ustroniu powstały dzięki inicjatywie
księdza Jerzego Janika, pastora ustrońskiego. W 1879 r. ukazała się w „Zwiastunie
Ewangelickim” odezwa z prośbą o składanie darów w celu utworzenia funduszu na
utrzymanie sierot zboru w Ustroniu. Dary na fundusz wpłynęły z różnych miejscowości
w kraju i za granicą, zarówno od osób prywatnych, jak i organizacji. Tekst odezwy
i pierwszych ofiarodawców umieszczono w wydanym w 1880 r. Sprawozdaniu
o Ustrońskim ewangelickim funduszu sierocym za rok 1879. Był to przedruk
z kwietniowego numeru „Zwiastuna Ewangelicznego”, nakładem autora, drukiem
Henryka Feitzingera. Druczek pozostał w bibliotece bez proweniencji60. Opierając się
o fundusz powołano w 1883 r. Dom sierot, gdzie początkowo w wynajętych dwóch
pokojach, dopiero rok później w zakupionej posiadłości składającej się z domu
i zabudowań gospodarskich, znalazły opiekę dzieci zaniedbane i sieroty. W 1888 r.
zmieniono nazwę na „Dom sierot i Ochronka”, w których znalazły wsparcie dzieci
z wszystkich zborów śląskich. Powołano również fundusz stypendialny pozwalający na
kształcenie młodzieży. Wszystkie działania związane z tym dobroczynnym zakładem
do śmierci księdza Janika w 1907 r. były jego zasługą. Następcą został ksiądz Paweł
Nikodem,

który

kontynuował

i

rozbudowywał

instytucję.

W

księgozbiorze

przechowywane są sprawozdania z Domu Sierot w Ustroniu za rok 1895, 1901, 1907,
gdzie pod tekstem podpisany jest ks. Jerzy Janik i sprawozdanie za lata 1909-1911
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podpisane przez jego następcę. Druki zawierają dzieje i rozwój zakładu, spisy dzieci,
które w danych latach zostały objęte opieką, nazwiska ofiarodawców i nazwy instytucji
wspierających to przedsięwzięcie oraz dokładne rozliczenia i wydatki. Sprawozdanie
z roku 1895 ma pieczęć: Bibliothek der Gnadenkirche in Teschen O.S.61, z roku 1901
ma na okładce napis: 54 Hł 62 , ostatnie za lata 1909-1911 jest z proweniencją Jana
Stonawskiego63. Druczek z 1907 nie posiada znaków własności64.
Wśród zbiorów bibliotecznych znalazła się praca poświęcona inicjatorowi wielu
działań społecznych i politycznych na Śląsku Cieszyńskim. Jest to monografia o życiu
i działalności Pawła Stalmacha65 autorstwa Emanuela Grima66, katolickiego proboszcza
parafii w Górkach Wielkich, Istebnej, Skoczowie, polskiego działacza narodowego
i pisarza. Biografia wybitnego społecznika i twórcy „Gwiazdki Cieszyńskiej” ukazała
się w 1910 r. w Cieszynie, nakładem Dziedzictwa błog. Jana Sarkandra dla Ludu
Polskiego na Śląsku, na tle aktualnych wówczas sporów polityczno-wyznaniowych i do
dnia dzisiejszego stanowi źródło informacji o Stalmachu 67 . Do pracy dołączone są
pamiętniki Pawła Stalmacha. We wstępie autor podkreśla: […] Dalekimi jesteśmy od
tego by tą broszurą jątrzyć i zaostrzać już i tak naprężone stosunki wyznaniowe na
Śląsku, piszemy zaś tych parę słów jedynie, dlatego by rzucić choć trochę światła
prawdy na tę szlachetną postać Stalmacha i na niejasne ówczesne stosunki śląskie
wśród których on żył i pracował. Książka ta przeznaczona jest dla naszego ludu
śląskiego, a więc jest napisana stylem zupełnie prostym, by była łatwiej zrozumiałą
i trafiła do przekonania tego ludu 68. Egzemplarz biblioteczny posiada podpis na stronie
tytułowej: Jan Wojnar oraz pieczęć: ks. dr Alfred Jagucki 69. [Fot. 30.]
Analiza zachowanych w bibliotece wydawnictw o charakterze politycznym,
statutów

instytucji

społecznych

oraz

wypowiedzi

programowych

zawartych

w cieszyńskich drukach poruszających kwestie społeczne i polityczne, pokazała dość
liczne formy aktywizacji społeczno-politycznej i narodowej cieszyńskich luteranów.
Nie odbiegały one od tych, jakie były właściwe dla głównych procesów
polityczno-społecznych zachodzących na Śląsku Cieszyńskim w tym okresie. Mowy,
61
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interpelacje poselskie, polemiki polityczne początkowo były skierowane przeciwko
siłom germanizacyjnym, z czasem coraz częściej podejmowały spór o przynależność
Śląska Cieszyńskiego.
Dość liczny zbiór statutów świadczy o ożywionym życiu społeczno-politycznym
na tym terenie. Ludność miejscowa koncentrowała się na organizowaniu instytucji
społecznych, różnych związków i stowarzyszeń nastawionych w pierwszej kolejności
na rozpowszechnianie kultury własnej, regionalnej i ogólnonarodowej polskiej. Było to
przejawem samodzielności i kreatywności działaczy wywodzących się z rodzimej
inteligencji (nauczycieli, księży, urzędników i redaktorów) zmierzających do
upowszechniania oświaty narodowej, a co za tym idzie podniesienia poziomu
cywilizacyjno-gospodarczego na Śląsku Cieszyńskim.
Przedstawione dokumenty, choć gromadzone były w bibliotece zboru
ewangelickiego, podkreślają wielorakie inicjatywy i działania Cieszynian, także
podejmowane przez kręgi katolickie, będące dowodem współdziałania obu środowisk
dla, traktowanych jako nadrzędne celów narodowych i społecznych.
Wiele publikacji wydawanych w formie kilkustronicowych druków uległo
zniszczeniu i rozproszeniu. Trzeba pamiętać, że zasadnicze dyskusje polityczne
i społeczne toczyły się na łamach ówczesnej prasy cieszyńskiej, która na Śląsku
Cieszyńskim w drugiej połowie XIX w. przeżywała gwałtowny rozwój, czego
dowodem są przedruki lub odbitki artykułów osobno wydawane i rozpowszechniane
wśród czytelników. Utwory te stanowią źródło historyczne jako „świadkowie czasów”,
w których powstały oraz ludzi, dla których były przeznaczone.
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Rozdział V

Literackie i muzyczne Niezapominajki jako kulturowy wyraz twórczej
działalności Cieszyniaków
Twórczość literacka na Śląsku Cieszyńskim rozwinęła się w połowie XIX wieku
i związana była z rozwojem świadomości społecznej i narodowej. Wcześniejsze pisma
cieszyńskich autorów miały zdecydowanie religijny charakter i zostały omówione
w rozdziale dotyczącym literatury religijnej. Ten rodzaj pisarstwa konfesyjnego był
dalej kontynuowany przez pastorów, jednak pojawił się nowy społeczny i narodowy
nurt piśmiennictwa rodzimego. Czynnikiem inspirującym autorów do twórczości
literackiej była przede wszystkim działalność publiczna, zmierzająca do osiągnięcia
określonego celu społecznego, rzadziej chęć indywidualnego wypowiedzenia się.
Tematyka pisarstwa rodzimych literatów sprowadzała się najczęściej do problematyki
oświatowej, patriotycznej, społecznej i religijnej1.
Wśród niewielu cieszyńskich prac literackich, które pozostały w zbiorach
Biblioteki im. Tschammera, znalazły się utwory ludowe o wydźwięku moralnoreligijnym, dalej poezja Jana Kubisza, stanowiąca kronikę życia narodowego i budzenia
się świadomości narodowej na Śląsku Cieszyńskim oraz publikacja historycznoliteracka.
Szeroko zakrojonej akcji przeciwdziałania alkoholizmowi poświęcona była
umoralniająca opowieść opracowana przez pastora w Nawsiu, Jana Winklera 2 .
Pochodzący z Wsetina na Morawach, nie znając języka polskiego, przetłumaczył
niemiecką poczytną powiastkę Heinricha Zschokkego Zaraza gorzałki. Smentna
przygoda dla przestrogi Szlaska i pobratymczych Sławian s pod Tater a od nich
szerzących się błoni, obrazującą zgubny wpływ alkoholu na życie człowieka.
Gatunkowo utwór wpisywał się w popularną w okresie oświecenia powiastkę
filozoficzną, gdzie w miejsce rozważań nad rolą rozumu i ludzkiej natury pojawiły się
dyskusje nad wpływem alkoholu na los człowieka. Opowieść trochę zmodyfikowana
przez tłumacza, osadzona w cieszyńskich realiach łączyła wątek miłosny z sensacyjnym,
co miało podtrzymywać zainteresowanie czytelnika3. Dziełko zostało przetłumaczone
mało poprawną polszczyzną. Winkler nie posługiwał się tym językiem, jednak chcąc
1
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trafić do czytelników na Śląsku Cieszyńskim, starał się napisać dzieło w znanym im
narzeczu 4 . Książka została wydrukowana w cieszyńskiej drukarni Karola Prochaski,
nakładem księgarni Antoniego Wäschera w 1844 r. Pastor był autorem jeszcze innych
prac, jednak w bibliotece cieszyńskiego zboru pozostał tylko jeden egzemplarz słynnej
powiastki propagującej trzeźwość, pochodzący z biblioteczki Jana Stonawskiego, który
podpisał swoją własność na stronie tytułowej5.
Wśród zbiorów bibliotecznych zachowały się utwory Jerzego Brudnego6, pisarza
ludowego, który w swych wierszach i rozprawach opisywał zbory ewangelickie,
jubileusze i obchody kościelne, przekazywał przemyślenia religijne, chwalił życie
codzienne z dala od nowych prądów społecznych i politycznych. Swoim
współwyznawcom zalecał życie trzeźwe i poczciwe. Pasjonował się też ogrodnictwem,
handlował nasionami i ziołami. Przede wszystkim jednak uważał się za pieśniarza. Do
wydania obecnych wierszy zostałem zachęcony wielu życzeniami ze strony mych
odbiorców, którzy moje wiersze uwielbiają. […] Moja praca winna też mieć
uwzględnienie, gdyż nie jest przekładem z innych dzieł, ale pochodzi z naszego ludu […]
napisał na końcu utworu Pociecha w utrapieniu 7 . Swe zbiorki wierszy wydawał
własnym nakładem i rozprowadzał je na jarmarkach, podczas uroczystości kościelnych
w różnych zborach. Prace pisał poprawną polszczyzną, unikał gwary. W bibliotece
pozostał jeden wolumin składający się z pięciu zbiorów jego prac, bez znaków
własnościowych8.
Przełomem w rozwoju literatury na Śląsku Cieszyńskim była twórczość Jana
Kubisza 9 , nauczyciela szkoły ludowej w Gnojniku, wybitnego poety. Poddając się
wpływom Leopolda Otty, Jana Śliwki i Franciszka Michejdy był gorącym
zwolennikiem idei narodowej, zarówno w pracy pedagogicznej jak i swej twórczości
poetyckiej. Idee, które przyświecały jego poezji to miłość ojczyzny, miłość mowy
i obyczajów ziemi ojczystej. Pisał wiersze okolicznościowe oraz o tematyce narodowej
4

W. Ogrodziński, Dzieje..., s. 146.
BiAT, sygn. 8883.
6
Jerzy Brudny (1863-1940) Biogr. zob. w ESBSC; J. Kucianka, Śląscy pisarze ludowi 1800-1914,
Wrocław [i in.] 1968, s. 300-315.
7
J. Brudny, Pociecha w utrapieniu, Cieszyn [1904], s. 22-23.
8
BiAT, sygn. 8609 a-e. Są to następujące tytuły: Drogiemu zborowi ewangelickiemu w Skoczowie na
pamiątkę 40-letniej rocznicy założenia kościoła ku czci innym też zborom dla użytku wszystkim ku
wspomnieniu i ku zbudowaniu, Cieszyn 1903; Pociecha w utrapieniu. Na zasadzie Pisma Świętego w 11
wierszach, Cieszyn [1904]; Dzieci wołające w kościele. Pieśni, wiersze, rozprawa i powieści, Skoczów
1906; Głosy z kościoła. Pieśni, wiersze, rozmowa i powiastki, Cieszyn 1907, Głos Pana nad pany. Pieśni,
wiersze i historya frydeckiego zboru, Cieszyn 1912.
9
Jan Kubisz (1848-1929) Biogr. zob. w ESBSC; Pisarze śląscy XIX i XX w., red. Z. Hierowski, Wrocław
i in. 1963, s. 328-348.
5
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wyrażając swoje przeżycia, bądź wykorzystując motywy religijne i biblijne.
Zafascynowany poezją i językiem polskich pisarzy romantycznych, szczególnie Adama
Mickiewicza, stale doskonalił formę i język swojego pisarstwa10. Wiersze publikował
najpierw w „Przyjacielu Ludu” i „Kalendarzu Ewangelickim”. Debiutancki tomik jego
utworów pt. Niezapominajka wydany został pod pseudonimem Szlązak w 1882 r.,
nakładem Jerzego Kotuli. W 1889 r. ukazał się zbiór poezji Śpiewy starego Jakuba,
w którym umieścił poezję patriotyczną przeciwstawiając się germanizacji (To Niemiec,
To Polak), religijną (Nie mogliście jednej godziny czuć ze mną) oraz opiewającą piękno
ziemi rodzinnej (Ziemia nasza, Nad Olzą). Ostatni utwór rozpoczynający się słowami
„Płyniesz Olzo po dolinie...” stał się szczególnie chętnie śpiewaną pieśnią na Śląsku
Cieszyńskim do czasów obecnych. Kubisz docierał do swoich czytelników pełnym
żarliwych uczuć i poetyckich porównań językiem 11 . Zbiór wierszy wydany został
nakładem Adama Sikory, w Cieszynie, w drukarni Karola Prochaski. Dochód miał być
przeznaczony na fundusz „Wydawnictwa Ludowego”. Egzemplarz, który pozostał
w zbiorach biblioteki ma na stronie tytułowej dedykację: Na pamiątkę od
p. Filasiewicza Dyrektora kasy oszczędności i zaliczek w Cieszynie [Fot. 28.],
świadczącą, że tomiki poezji Kubisza stanowiły wartościowy upominek lub pamiątkę
przekazywaną wśród współwyznawców i przyjaciół, których łączyły wspólne idee
i uznanie dla poezji Kubisza12. Cała jego twórczość poetycka ukazała się w wydanym w
1902 r. zbiorze Z niwy śląskiej. Oprócz wierszy znanych już z wcześniejszych
publikacji znalazły się tu utwory łączące uczucia patriotyczne i religijne. W poematach
Mojżesz czy Syn marnotrawny zostało zawarte głębokie przesłanie zmagań narodowych
na Śląsku Cieszyńskim. W wielu pięknych utworach upamiętnił Kubisz rocznicowe
okazje wielu towarzystw narodowych (Na dwudziestopięcioletni jubileusz Czytelni
ludowej w Cieszynie), uroczystości lokalne (Śląskiej Dziatwie na Nowy Rok, Pieśń na
święto żniwowe) oraz wydarzenia z życia przyjaciół (Na jubileusz ks. Fr. Michejdy
w Nawsiu, Ks. dr L. Ottonowi przy pożegnaniu) 13 . Kazimierz Wróblewski napisał
w przedmowie do tego zbioru: „[...]Poezye Kubisza wydane zostały obecnie nie jako
utwory artystyczne, nie jak dorobek literacki chwili – ogłasza się je jako dokumenty
życia narodowego polskiego w Księstwie Cieszyńskiem w ciągu ostatnich lat
kilkudziesięciu, jako wyraz uczuć, przekonań, a i bólów tego pokolenia śląskiego,
10

L. Brożek, Piśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Pisarze śląscy..., s. 97.
Pisarze śląscy..., s. 329.
12
BiAT, sygn. 8604.
13
Pisarze ślascy..., s. 329.
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którego praca zapoczątkowała odradzanie się narodowe dzielnicy piastowej” 14 .
Wiersze Z niwy śląskiej zostały wydane kosztem z zapisu testamentowego Franciszka
Górniaka 15 , działacza narodowego i społecznego na Śląsku Cieszyńskim. Jako
wydawcy podpisali się: Towarzystwo Wydawnicze we Lwowie, Towarzystwo
Ewangelickiej Oświaty Ludowej w Cieszynie, Księgarnia S. Sadowskiego w Warszawie.
Egzemplarz pozostał w cieszyńskiej bibliotece bez proweniencji16.
Znaczący wkład w rozwój procesu narodotwórczego na Śląsku Cieszyńskim
wniósł Kazimierz Wróblewski 17 , nauczyciel w Gimnazjum Polskim w Cieszynie,
historyk literatury, redaktor i publicysta. W momencie, kiedy przybył do Cieszyna, miał
już za sobą kilkuletnią pracę jako pedagog we Lwowie. Pochodził z rodziny
szlacheckiej, w której podtrzymywano tradycje niepodległościowe oraz kult polskiej
poezji romantycznej. Stryjowie Kazimierza uczestniczyli w „galicyjskich spiskach”
w latach 1840-1846. Poetę Kornela Ujejskiego angażował Wróblewski do agitacji
powstańczych, zaś twórczości poety poświęcił później swą rozprawę doktorską. Wśród
młodzieży i nauczycieli Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, podczas pobytu
w Cieszynie popularyzował polską twórczość literacką, szczególnie romantyków,
polską kulturę i naukę, wygłaszając odczyty, publikując na łamach „Miesięcznika
Pedagogicznego” 18 . W księgozbiorze biblioteki zborowej pozostał szkic literacki
o twórczości Kornela Ujejskiego Skargi Jeremiego napisany przez Kazimierza
Wróblewskiego we Lwowie i tam wydany w 1900 r. przez Towarzystwo Wydawnicze.
Praca ma na stronie tytułowej pieczęć: Alumnat im. ks. senj. Franciszka Michejdy
w Cieszynie

19

. [Fot. 39.] Cieszyńskim czytelnikom pracą tą miał autor przybliżyć

sylwetkę i twórczość wielkiego poety polskiego romantyzmu.
Tylko niewielka część cieszyńskich tekstów literackich z analizowanego okresu
doczekała się odrębnych wydań książkowych, stąd tylko kilka publikacji znajduje się
w Bibliotece Tschammera. Większość twórczości literackiej przetrwała w drukach
prasowych, gdzie wypowiadali się literaci Śląska Cieszyńskiego. Na łamach
„Tygodnika Cieszyńskiego” pojawiły się utwory dramatyczne Pawła Stalmacha:
Cieszymir, podanie o założeniu Cieszyna oraz Bój na Dobropolu. W „Gwiazdce
Cieszyńskiej” drukowali regionalni pisarze jak Edward Świerkiewicz, Robert Zanibal.
14

K. Wróblewski, Słowo wstępne do zbioru wierszy Z niwy śląskiej, Lwów i in. 1902, s. XIII.
Franciszek Górniak (1854-1899) Biogr. zob. w ESBSC.
16
BiAT, sygn. 8603.
17
Kazimierz Wróblewski (1873-1906) Biogr. zob. w ESBSC.
18
M. Fazan, Polskie życie…, s. 229-230.
19
BiAT, sygn. 7234.
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Ze względu na społeczny charakter tej twórczości, swych odbiorców znajdowali często
wśród czytelników prasy. Kolejna grupa regionalnych literatów związana była
z założonym w 1907 r. „Zaraniem Śląskim”, gdzie publikowali zbiory poezji Emanuel
Grim, Józef Lebiedzik, Jerzy Nikodem, Jan Łysek. Powstawały też utwory dramatyczne
m. in. Ernesta Farnika Iste roki, odnotowane w inwentarzu Jana Brody, jednak nie
odnalezione aktualnie w księgozbiorze. Inne prace jak Jana Szuścika Pańszczorze czyli
Wesele śląskie, Jana Zahradnika Ondraszek, Edwarda Świerkiewicza Polak na Śląsku
poznawali prawdopodobnie czytelnicy poprzez „Zaranie”, często rozpowszechniane
były też w odpisach 20 . Twórczość tej grupy rodzimych literatów miała charakter
utylitarny, etyczny, patriotyczny. Przystępna forma utworów łatwo trafiała do odbiorcy,
co czyniło je popularnymi wśród czytelników21.
Ważną rolę – zarówno estetyczną, jak i wychowawczą – w religijności
luterańskiej odgrywały muzyka i poezja religijna. Już Marcin Luter doceniał rolę
muzyki w życiu kościelnym, sam komponował pieśni i hymny religijne, które były
tłumaczone na wiele języków, także na polski. Szczególnymi względami protestanci
darzyli muzykę, głównie tę z tekstem słownym. Muzyka potęgowała ekspresję tekstu
oraz wpływała na jego percepcję przez odbiorców, była też najwłaściwszym środkiem
przygotowującym duszę do życia wiecznego, co przekładało się zarówno na
kontemplacje jak i czynne uprawianie gry i śpiewu przez luteranów22. Ogólny poziom
śpiewu zborów ewangelickich zawsze był wysoki, co wiązało się z rangą, jaką
przypisywano temu elementowi nabożeństwa.
Niewątpliwie najważniejszym śpiewnikiem luteranów na Śląsku Cieszyńskim
był kancjonał, zawierający pieśni, czasem nuty, o czym szerzej pisano w rozdziale
dotyczącym kultury religijnej. Specjalne śpiewniki powstawały również dla młodzieży,
były to zbiory piosenek religijnych, ale często pojawiały się też teksty związane
z tematyką świecką, opisujące codzienne życie lub otaczający świat. Wspólny śpiew
towarzyszył stałym elementom życia rodzinnego, różnym formom życia zbiorowego –
wycieczkom, spotkaniom, odświętnym uroczystościom. Służył też umacnianiu wiary

20

M. Pawłowicz, Literatura Śląska Cieszyńskiego w latach 1716-1920, [w:] Oblicza literackie Śląska,
pod red. Jana Malickiego, Katowice [i in.] 1992, s. 72.
21
K. Heska-Kwaśniewicz, Młoda Polska, [w:] Oblicza literackie…, s. 80-81.
22
D. Ślusarczyk, Biblia jako źródło inspiracji dla kompozytorów luterańskich. Relacje słowa i muzyki na
przykładzie twórczości Jana Sebastiana Bacha, [w:] Protestancka kultura słowa…, s.192-195.
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i polskości,

wspieraniu

tożsamości

religijnej

oraz

integracji

społeczności

współwyznawców23.
Zachowały się w księgozbiorze Pieśni pogrzebne i szkolne, które były
pierwszymi polskimi pieśniami religijnymi śpiewanymi w szkole i na pogrzebach 24 .
Karol Kotschy tłumaczył pieśni niemieckie i czeskie, pisał własne utwory polskie,
dopasowywał je do melodii z kancjonału Trzanowskiego. Zostały wydrukowane przez
Karola Prochaskę w Cieszynie w 1853 r. Kancjonalik zawierał pieśni szkolne znane już
z wcześniejszej pracy Kotschego oraz pieśni pogrzebowe ogólne i przy pogrzebie
konkretnych osób. W dopisku prosi autor o zrozumienie dla używanego w pracy
dialektu,

co

świadczy

o

przeznaczeniu

tych

utworów

dla

miejscowej

25

ludności .W bibliotece zborowej znajdują się dwa egzemplarze tego dzieła. Pierwszy
z podpisem: J. Boszczyk 1877 na stronie tytułowej, prawdopodobnie pierwszego
właściciela. Na odwrocie okładki została wklejona karteczka z wydrukowanymi
Przykazaniami dla czytających książki oraz nr 72. Na grzbiecie znajduje się nalepka:
Bibl. Tscham.

26

. Drugi egzemplarz posiada dedykację pastora, nauczyciela

w gimnazjum ewangelickim Andrzeja Źlika27 dla uczennicy Marii Niedoby: Nagroda
pilności Maryi Niedobowej 29. Lipca 1859. A. Źlik ksiądz 28.
Nie zachował się w bibliotece zborowej śpiewnik szkolny Piosenki dla dziatek,
opracowany przez Jana Śliwkę, pierwszy w języku polskim, który ukazał się w 1857 r.,
dostosowany do wieku dziecięcego. Zawierał około dwudziestu pieśni autorów polskich
(Stanisława Jachowicza, Teofila Nowosielskiego, Jana Kochanowskiego), pieśni
autorstwa Śliwki i Jana Kotasa. Dużym walorem śpiewnika było zaadaptowanie tekstów
pieśni do dziecięcego świata. Jako pomoc dydaktyczna zawierał też pieśni modlitewne
przed i po nauce szkolnej, poruszające tematykę cyklu życia dobowego, odporności na
trudy życia czy wrażliwości na cierpienia drugiego człowieka. Został bardzo dobrze
przyjęty przez środowisko nauczycieli i wypełnił lukę w tego typu wydawnictwach dla
polskich szkół ludowych 29.

23

B. Mika, Więziotwórczy wymiar pieśni religijnej na Śląsku – od tradycji po współczesność, [w:] Pieśń
religijna na Śląsku, red. K. Turek, B. Mika, Katowice 2004, s. 110-111.
24
F. Michejda, Ks. Karol Kotschy..., s. 9.
25
R. Czyż, Od patentu..., s. 456.
26
BiAT, sygn. 8860.
27
Andrzej Źlik (1802-1865) Biogr. zob. w ESBSC. A. Źlik był też recenzentem tej książeczki
K. Kotschego, o czym informuje R. Czyż, Od patentu..., s. 455.
28
BiAT, sygn. 8860/2.
29
E. Buława, Pierwsi szermierze…, s. 274-279.
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Jerzy Klus w 1873 r. rozpoczął pracę w szkole ludowej w Cieszynie ucząc
śpiewu i muzyki. Pełnił też funkcję organisty w kościele Jezusowym oraz prowadził
jedyny na tym terenie chór, który prezentował wysoki poziom. W 1866 r., rok po
wydaniu polskiego kancjonału Jerzego Heczki, Jerzy Klus opublikował własnym
nakładem Melodyje pieśni kościelnych używanych w zborach ewangelickich na Szląsku.
Zbiór melodii zawierał 169 polskich pieśni, w tym 104, które można było wykonać do
tekstów niemieckich, tytuły podane były w obu językach oraz 16 pieśni niemieckich.
Pieśni posiadały tylko zapis nutowy. Książeczka zawierała też liturgię Jutrzni z tekstem
polskim, psalmy i hymny z słowami polskimi i niemieckimi na czterogłosowy chór. Na
końcu znajdował się spis pieśni w języku niemieckim, które można było wykonać do
melodii polskich

30

. Wydanie tego śpiewnika było konieczne, ze względu na brak

wydawnictwa z melodiami pieśni kościelnych, troska zaś o poprawne wykonywanie
pieśni, które były niezbędnym elementem ewangelickiego nabożeństwa, przyświecała
autorowi zbioru. Pracę wznowiono po dwudziestu latach w 1886 r. W przedmowie
autor pisze: [...] Podawając książeczkę tę do użytku młodzieży, gorąco sobie życzę, aby
ona kościołowi ewangelickiemu jak najlepsze oddała usługi i oraz stała się dla
młodzieży i pp. nauczycieli pożytecznym podręcznikiem do podniesienia śpiewu
kościelnego

31

. Książka została pozytywnie przyjęta także przez nauczycieli religii,

którzy uczyli śpiewu pieśni religijnych 32 . Trzy egzemplarze przechowywane są
w księgozbiorze biblioteki, wszystkie z 1886 r. Jeden egzemplarz posiada pieczęcie na
stronie tytułowej: Nakład E. Feitzingera w Cieszynie oraz Z księgozbioru ks. Dr.
A. Schoeneicha

33

. Kolejny podpisany został przez córkę pastora w Bystrzycy:

A. Michejdzianka. Bystrzyca oraz zawiera ekslibris Oskara Michejdy 34 . Ostatni ze
śpiewników nie posiada zapisów własnościowych35.
Niewielki zbiór pieśni dla młodego odbiorcy ukazał się ok. 1914 r. w Cieszynie,
drukiem Franciszka Machaczka pt. Pieśni dla użytku w „Szkółce Niedzielnej”. Zawierał
64 pieśni m.in. B. Kotuli, J. Kochanowskiego i M. Lutra. Pozostał w zasobie biblioteki
bez znaków proweniencyjnych36.

30

H. Orzyszek, Nauczyciel…, s. 123-124.
J. Klus, Melodyje pieśni kościelnych używanych w zborach ewangelickich na Szląsku, Cieszyn 1886,
s. 2.
32
H. Orzyszek, Nauczyciel..., s. 125.
33
BiAT, sygn. 9081.
34
BiAT, sygn. 6416.
35
BiAT, sygn. 8634.
36
BiAT, sygn. 6359.
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W XIX w. na większą skalę zaczynają pojawiać się chóry parafialne, amatorskie
oraz towarzystwa śpiewacze. Również na Śląsku Cieszyńskim powoływano do życia
chóry i zespoły śpiewacze popularyzujące życie muzyczne. Inicjatorem ruchu
śpiewaczego była „Czytelnia Polska” powstała w 1848 r. organizująca imprezy, którym
towarzyszyło wspólne śpiewanie pieśni polskich. W 1849. r. wydano pierwszy śpiewnik
polski w Cieszynie, drukiem K. Prochaski, pt. Zbiór pieśni słowiańskich Pawła
Stelmacha, którego nie ma w zasobie Biblioteki Tschammera. Dużą rolę w rozwoju tej
gałęzi życia mieli też cieszyńscy nauczyciele37. Przy założonym w Ustroniu w 1889 r.
„Kółku Pedagogicznym” i jego oddziałach w Cieszynie, Jabłonkowie, Frysztacie
powstawały chóry męskie
gimnazjum

Macierzy

38

. Chóry prowadzili również absolwenci polskiego

Szkolnej

w

Cieszynie

oraz

polskiego

Seminarium

39

Nauczycielskiego w Bobrku .
Niezwykły wkład w życie muzyczne cieszyńskiego zboru wniósł Andrzej
Hławiczka 40 student muzyki w Lipsku, pedagog w Ustroniu i Cieszynie, nauczyciel
muzyki w seminarium nauczycielskim, organista w kościele Jezusowym w Cieszynie.
Organizował chóry, dla których komponował, zbierał i układał nowe pieśni.
Przejmował i przekładał utwory muzyczne ze zbiorów niemieckich i angielskich.
Tworzył repertuar pieśni chorałów religijnych i kościelnych. Szkolił chórmistrzów,
śpiewaków, wzbudzał zamiłowanie i zapał do śpiewu. Jego pasja i kreatywność
przejawiała się w publikacjach muzycznych.
W 1901 r. ukazały się Śpiewniki szkolne w trzech częściach, nakładem
wydawnictwa książek szkolnych w Wiedniu. Zastąpiły niezbyt udane pod względem
tłumaczenia śpiewniki z pieśniami niemieckimi Hussaka41. Zbiory szkolnych piosenek
zawierały utwory tłumaczone, ale także piosenki polskich i rodzimych autorów
o tematyce religijnej, patriotycznej, czy też zaczerpniętej z potocznego życia. Cieszące
się dużą popularnością wśród młodzieży i zborowników na Śląsku cieszyńskim
pozostały w bibliotece tylko w trzech uszkodzonych i zaczytanych egzemplarzach. Dwa

37

Zob. J. Gabryś-Cybulska, Sylwetki muzyków cieszyńskich w świetle uwarunkowań społecznych, [w:]
Kultura muzyczna ziemi cieszyńskiej. Twórczość i życie muzyczne, Katowice 1977, s. 3-33.
38
J. Fojcik, Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku, Katowice 1961, s. 190-191.
39
E. Guziur, Organizacja polskiego ruchu śpiewaczego na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Kultura muzyczna…,
s. 92.
40
Andrzej Hławiczka (1866-1914) Biogr. zob. w ESBSC.
41
S. Lipiński, Andrzej Hławiczka. W pięćdziesięciolecie zgonu, [w:] „Kalendarz Ewangelicki 1964”,
Warszawa 1964, s. 74.
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woluminy części drugiej, bez proweniencji42 oraz część trzecia z zapisanymi ręcznie na
wyklejce tekstami i nutami pieśni: Pod Twą obronę i Ojcze z niebios Boże Panie43.
Kolejną muzyczną publikacją były Pieśni okolicznościowe na chór męski,
wydane w Cieszynie w 1903 r., która zawierała pieśni ślubne, pogrzebowe, na
uroczystości poświęcenia szkół, jubileusze i inne okoliczności, które wykonywali
najczęściej członkowie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, którego Andrzej
Hławiczka był aktywnym działaczem. W księgozbiorze zachowała się odbitka
litograficzna pisma ręcznego i nut zawierająca 24 pieśni. Na stronie tytułowej znajduje
się pieczęć: Z księgozbioru Ks. Dr. A. Schoeneicha 44.
W 1904 r. nakładem Ewangelickiego Towarzystwa Oświaty Ludowej, drukiem
Kutzera i sp. ukazały się Pieśni religijne na dwa głosy z towarzyszeniem organów.
W śpiewniku pojawiło się dużo nowych pieśni, w tłumaczeniu Jana Kubisza (Cicha
noc), Bernarda Kotuli (Gdzie duszy ojczyzna), Jana Stonawskiego (Nie opuść mnie),
Karola Kulisza (O Boże usłysz) 45 . W zbiorze zawarł autor 57 pieśni na różne
okoliczności m in.: W Adwencie, W Jutrznie lub Gwiazdkę, W święto Narodzenia
Pańskiego, Nowy Rok, W Wielki Piątek, W uroczystość żniw, W dzień konfirmacyi
i ślubu, Pieśni za naród i Cesarza. W przedmowie do tej pracy napisał: „[…] Od dawna
się już tedy zwracano do mnie z prośbą, abym się postarał o wydanie jakiego, choćby
niewielkiego zbioru takich pieśni, ułożonych na więcej głosów, a śpiewanych
z towarzyszeniem organów lub fortepianu. Podjąłem się tej pracy, wybierając pieśni jak
najlepsze z melodyami, pochodzącymi po części od niemieckich starszych i nowych
kompozytorów i z tekstem biblijnym w nowem tłumaczeniu z rozmaitych obcych języków,
albo też napisanych przez różnych pisarzy. Podjąłem się tej pracy z gorącem życzeniem,
aby przyczyniła się do pomnożenia chwały Bożej w domach, szkołach, i kościołach, aby
lud nasz jeszcze więcej niż dotąd, śpiewał i grał Panu „sercem, usty, rękami”.
W bibliotece pozostał jeden egzemplarz tego tytułu bez znaków własnościowych46.
Zbiór pieśni świeckich, który był efektem poszukiwań i gromadzenia utworów
śląskich wydał Hławiczka w 1905 r. pt. Pieśni śląskie i towarzyskie, nakładem Domu
Narodowego w Cieszynie. W książeczce znalazło się 60 pieśni wraz z nutami. Niniejszy
zbiór pięknych śląskich i rozmaitych wesołych towarzyskich pieśni wydaje się w tym
42
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celu, aby zachęcić drugich do zbierania naszych „bojek” i pobudzić lud nasz do
pielęgnowania i podniesienia swojskiego śpiewu […] napisał autor w przedmowie tego
wydania. Odbitka litograficzna pisma ręcznego pozostała w zbiorach biblioteki
sygnowana podpisem Oskara Michejdy w Trzyńcu oraz pieczęcią i numerem M 598 b 47.
Śpiewnik „Harfa”100 pieśni na chór męski wydał Hławiczka własnym
nakładem w Cieszynie w 1910 r., uzasadniając w przedmowie brak odpowiednich
publikacji do zbiorowych wykonań pieśni, które stają się popularne wśród śląskiego
ludu i młodzieży szkolnej. Wydawnictwo litografował Franciszek Machaczek.
W Bibliotece Tschammera pozostały dwa egzemplarze, jeden z pieczęcią: Alumnat im.
Ks. Senj. Franciszka Michejdy w Cieszynie 48.
Ostatnią pracą, którą dokończył już syn Andrzeja Hławiczki, Karol była „Lira”
100 pieśni na chór mieszany. Ukazała się w Cieszynie w 1914 r., w liczbie 2000
egzemplarzy, nakładem autora49. […] Podaję w „Lirze” po niskiej cenie obfity materiał
pieśni narodowych, towarzyskich, miłosnych, ludowych na chór mieszany (sopran, alt,
tenor, bas) a tem samym na fortepian i harmonium […] zaznaczył autor w przedmowie,
litografowanego przez Franciszka Machaczka, wydania, które pozostało w bibliotece
bez proweniencji50.
Andrzej Hławiczka był też inicjatorem wydanego przez Społeczność
Chrześcijańską śpiewnika Harfa syońska, którego redaktorem został Andrzej Cymorek,
sekretarz Społeczności, publicysta i tłumacz. Wiele pieśni jego autorstwa znalazło się
w tym zbiorze. Publikacja ta większość pieśni zawdzięczała też Pawłowi Sikorze,
pastorowi, tłumaczowi i autorowi tekstów pieśni religijnych, którego Andrzej
Hławiczka zachęcił do pracy przy układaniu zbioru. Pierwsze wydanie ukazało się
w 1906 r., nakładem Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie i znajduje się
w kościelnej bibliotece z pieczęcią: Z księgozbioru ks. Dr. A. Schoeneicha

51

. Druga

powiększona edycja, tym samym nakładem wyszła w 1912 r. w drukarni Pawła Mitręgi
w Cieszynie. W bibliotece są dwa egzemplarze, pierwszy uszkodzony bez znaków
własnościowych 52 , drugi na odwrocie karty tytułowej ma notatkę rękopiśmienną:
własność Szkółki Niedzielnej w Cieszynie 53.
47
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Pracując poza Śląskiem Cieszyńskim, Bernard Kotula wydał 1902 r. w Bochni,
własnym nakładem zbiór wierszy Psalmy i pieśni. Tomik zawierający 55 utworów,
których tematyka oparta na obrzędach roku kościelnego, przedstawiała codzienne życie,
prośby, pytania i ludzkie rozterki. Budujące pieśni stanowiące orędzie wiary służyły
czytelnikom i współwyznawcom, wiele z nich zostało włączonych do Harfy syjońskiej
i zbiorów pieśni religijnych Andrzeja Hławiczki54. W zborowej książnicy znalazł się
jeden egzemplarz tego tytułu bez proweniencji55.
Polskie życie muzyczne na Śląsku Cieszyńskim często było związane z ruchem
amatorskim oraz zbieractwem pieśni ludowych. Nauczyciele muzyki lub dyrygenci
chórów dla własnych potrzeb instrumentalizowali pieśni ludowe lub komponowali
własne56.
Przełomowe znaczenie dla polskiego życia literackiego miało ukazanie się
wymienianego już wyżej „Zarania Śląskiego”, pierwszego czasopisma literackiego na
Śląsku. Na łamach tego pisma swe prace literackie zamieszczali nauczyciele
Gimnazjum Polskiego i seminarium nauczycielskiego w Cieszynie, ale również młodzi
twórcy. Tutaj znaleźli też swoje miejsce animatorzy kultury muzycznej na Śląsku
Cieszyńskim, zamieszczając teksty i nuty popularnych pieśni w tym regionie.
W bibliotece zborowej pozostały cztery zeszyty Pieśni ludu polskiego na Śląsku,
będące odbitkami z pierwszych roczników „Zarania Śląskiego”. Śpiewniki wydane
przez Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie w 1908 r., zawierają utwory
wykonywane w regionie cieszyńskim spisane m.in. przez Andrzeja Hławiczkę, Wiktora
Kiszę, nauczyciela w Strumieniu, Józefa Londzina. Piosenki występują tu w języku
gwarowym wraz zapisem nutowym, są dokumentem kultury ludowej regionu. Zeszyty
są z podpisem Jana Stonawskiego57.
Pozostałe w Bibliotece im. Tschammera dokumenty kultury muzycznej
środowiska

ewangelickiego,

pokazują

szeroki

przekrój

rodzajów

publikacji

muzycznych. Poczynając od kancjonałów, wzbogacających przeżycia religijne, zbiorów
pieśni religijnych potrzebnych w różnych okolicznościach życia, poprzez edukacyjną
książkę muzyczną dla dzieci i młodzieży pozwalającej budować przeżycia religijne,
poznawać otaczający świat, wspierać aktywność muzyczną, do śpiewników zbiorowych
o

tematyce

świeckiej,

rozrywkowej,

wzbogacających
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uroczystości

rodzinne

i towarzyskie. Wszystkie te dzieła miały spełniać też zadanie rozwijania świadomości
narodowej i rodzimej kultury muzycznej.
Zbiory te, zwłaszcza szkolne i towarzyskie, miały szerokie zastosowanie nie
tylko w środowiskach ewangelickich. Również dzięki temu, że repertuar pieśni był
uniwersalny, obok typowych dla danego wyznania zawierał inne pieśni, obok polskich
tłumaczone z czeskiego czy niemieckiego.
Przedstawione publikacje literackie i muzyczne, które zachowały się w zborowej
bibliotece w niewielkiej ilości, odzwierciedlają jednak charakterystyczne dla tego
okresu tendencje twórców oraz oczekiwania odbiorców tych dzieł. Regionalni artyści
w upowszechnianiu kultury muzycznej i literackiej byli wierni aspektom religijnym,
dydaktycznym, postulatom zachowania ciągłości narodowej tradycji, pomnażania
duchowego dziedzictwa regionu, misji społecznej. Pełnili też funkcję odtwórców
i animatorów kultury.
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Rozdział VI

Recepcja polskiej książki cieszyńskiej w środowisku luterańskim
Znaki proweniencyjne pozostałe na kartach cieszyńskich druków, zachowanych
w Bibliotece im. Tschammera, są bogatym źródłem informacji o recepcji tych książek,
historii i funkcjach księgozbioru w przeszłości. Komentarz czytelnika zawarty
w notatkach i wpisach własnościowych pokazuje zarówno indywidualnego odbiorcę tej
literatury, jego mentalność, oddziaływanie dzieła na jego świadomość oraz określa też
poziom zainteresowania całej zbiorowości czytelników 1 . Materiał proweniencyjny
znajdujący się w książkach obrazuje przynależność i świadomość narodową i religijną,
losy polityczne oraz stosunki językowe na Śląsku Cieszyńskim. Różnorodność znaków
własnościowych staje się ważnym czynnikiem wzbogacającym wiedzę o księgozbiorze
cieszyńskiego zboru oraz bogatym źródłem do badań kultury cieszyńskiego środowiska
protestanckiego, precyzuje też krąg odbiorców, dla których był przeznaczony.
Zarejestrowane fakty czytelnictwa określające miejsce, czas i środowisko, w którym się
odbyły stanowią podstawę do interpretacji funkcji książki wśród tej grupy czytelników2.
Na książkach zachowały się liczne podpisy odręczne bądź w formie pieczęci,
najprawdopodobniej wiernych zboru cieszyńskiego, użytkowników tych ksiąg, np.:
Marya Gorni i Jura Gorni3; Schimik4; Śliwkowa5; Maria Zabystrzan6; Anna Krechut7;
Jerzy Mamica8;Walczysko Paweł9;Johann Szczepański (odmienna wersja J. Čepansky)10;
Guznar i Szyper11; Paweł Rymorz12; Jan Wojnar13; Zuzanna Krop14.
Są też podpisy lub inicjały pastorów: ks. Franciszek Michejda; ks. Jan Stonawski;
ks. Oskar Michejda; ks dr Alfred Jagucki; ks. Nierostek; ks. Artur Gerwin. Autografy te
1
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s. 13-26.
2
Por. E. Słodkowska, Problemy księgoznawcze…, s. 86.
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dają świadectwo indywidualnego czytelnictwa, są wyrazem osobistych zainteresowań
i potrzeb obcowania z książką. Sposób zapisu niektórych imion i nazwisk stanowi
ważne źródło do badań językowych w zakresie nazewnictwa osobowego na Śląsku
Cieszyńskim.
Obok nazwisk właścicieli widnieją często nazwy miejscowości, a nawet adresy
i numery domów: Spratek Zuzanna Puńców15; Jan Kisza Niebory 12016; Pilch Helena i
Pilch Henryk Bażanowice No 69 17 ; Moritz Fränkel Jablunkau (Österr. Schlesien)18 ;
Sikora Gumna 19 , Bujok Johan nr 80 Puncau 20 ; Małysz Górki Wielkie 21 ; Ks. Oskar
Michejda. Trzyniec ČSR22; Ks. Oskar Michejda Bystrzyca Śląsk austr.23; Ks. Henryk
Wegener proboszcz polskiej parafii ewangelickiej w Bytomiu24. Informacje te określają
zasięg terytorialny odbiorców tej literatury, ale także więzi, zależności, procesy
przemieszczania się tej zbiorowości czytelników.
Uwidocznione są często daty i okoliczności nabycia lub podarowania książki: Ta
Biblija należy Paulowi Jelyniowij... roku 180825; Johann Kaizar... Roku 184126; Ten
kancjonał należy Jonkowi Wałachowi zpod N. 24 ze Smiłowitz roku 1848 27 ; Adam
Samiec Nro 24 w Nawsiu 186528, J. Boszczyk 187729.
Zdarza się określenie zawodu lub statusu czytelnika, przynależność do
organizacji: Andrzej Matuszek szewc30; Rechtsanwalt Dor. Ernst König Teschen Osterr.
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Schlesien 31 ; Smelik Jerzy kl. III wydz. 32 ;Kobyłecki Józef – Stow. Myśli Wolnej w
Polsce33.
O tym, że książki te używane były jako prezenty świadczą dedykacje: Anna
Gurniokowa, pamiętaj to sobie, a szukaj… tego miłego Zbawiciela nowo narodzonego
w tych Pieluszkach, tego Prawdziwego Krześcijaństwa, to go znajdziesz. To
z uprzeimnego Serca życzy a łasce Bozskiej cie oddając uprzimna Matka Maria
Matyszkowa z Cieszyna dnia 24 Decembra 1760 34 ; Przewielebnemu ks. Oskarowi
Michejdzie ofiaruje Wacławik Paweł. Cieszyn 26. 9. 194835; Ks. Oskarowi Michejdzie
pastorowi bystrzyckiemu kochanemu swemu synowcowi ofiarują jako rodzinną
pamiątkę stryjostwo nawiejscy Anna z Rojczków Michejdowa, Franciszek Michejda
pastor 13. II 191736; Na pamiątkę od p. Filasiewicza Dyrektora kasy oszczędności i
zaliczek w Cieszynie 37 ; Nagroda pilności Maryi Niedobowej 29. Lipca 1859. A. Źlik
ksiądz 38 ; Przewielebnemu księdzu Pastorowi Franciszkowi Michejdzie zasłużonemu
Przewodnikowi ludu śląskiego w dowód czci Józef Haydukiewicz. Ostrawa 5. lipca
1918 39 ; Wielce czcigodnemu ks. profesorowi J. Stonawskiemu w dowód szczerego
poważania składa Banszel Orłowa 12/IX 192140. Powyższe dedykacje określają także
wzajemne relacje osób, autorów, wydawców przekazywanych książek, ukazując
powiązania rodzinne, przyjacielskie, ideowe.
Fakt zapisywania na kartach książki kronik i ważnych wydarzeń rodzinnych
obrazuje, że książki te pozostawały w rodzinie, utrzymując w niej pewną tradycję
kulturalną, świadomość ciągłości, którą kolejni potomkowie potwierdzali wpisując na
kartach odziedziczonych książek swoje ważne momenty życia: Własność Marii
Folwarcznej z Sikorów wdowy po Janie Folwarcznym zamieszkałej w Cieszynie Pl.
Kościelny 9. Otrzymała ją w darze od Moryca Kukucza mistrza tkackiego na Saskiej
Kępie w Cieszynie (zmarłego 1892), żona jego wyjechała jako wdowa razem z dziećmi
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do Wiednia gdzie żyła i umarła. Powyższy otrzymał ją w spadku od ojca swego Jana
Kukułcza41; Roku 1833 mama umrzili 12go aprila. Roku 1833 narodził sie syn 20go
augusta miano jego Paul planeta Lew; Ja Georg Buzek jestem narodzony 11tego
february 1794 pod No 82 w Roppicy42; Pamiątka konfirmacyi Ciosk Ewa w Cieszynie
dnia 22 Maja 1898 r. Ks. Źlik 43 ; Katehizm Dra Marcina Lutra Józef Szlauer
Bażanowice Nro 23 urodzony dnia 17 listopada rok 1889. Rok 1903 Ostatnia poczta
Cieszyn. Ewa Szlauer

44

; to jest nowy Testament ale starego jeście wydania

z roku 1786. Ten Testament kupił Hainrich syn Morica Frenkla... a podarował go
Adamowi Fisch[?] z Nawsia, który to Testament s podziękowaniem odebrał. Signatum
w Nawsiu dnia 3go września 1894. Była ta książka własnością Adama Byrtusa
w Karwinej. Dał tę książkę Wiesław Niemiec zam. w Ligocie Alodjalnej N. 36 uczeń I kl.
Gimn. przemysłowego w Cieszynie 45 ; Anna Mamica zmarła 21 Października 1888 46 ;
łostatnio piesniczka spiwano we szkole 22 189947.
W wymienionych notatkach proweniencyjnych odczytać można nie tylko drogę
książki, ale też losy ich właścicieli, warunki życia lub udział w wydarzeniach
historycznych na Śląsku Cieszyńskim, np: Paul Frysz maszyrował 26 Apryla 184848.
Umieszczenie informacji o cenie książki i okolicznościach jej nabycia określa
stosunek właściciela do pozyskanego dzieła, które staje się przedmiotem bliskim
i drogim: Jurek Kuś z Warszowic kupił za dwa ryńskie Biblieę... 49 ; Cena tego
katechizmu 38 kr.”50.
O intensywności czytania poszczególnych tytułów świadczą rozsiane zapiski na
marginesach, sentencje z Biblii, fragmenty modlitw: Terazże znieście bogi cudze, które
są w pośrodku was, a nakłońcie serca wasze ku Panu Bogu. Jozue 24,2351; Jan Szlauer
Pokuta to jest szczerze swoich grzechów żałować i nawracać się do Boga52; Snadni jest
41

J. Arndt, Nieboszcz. Jana Arnta... Rayski Ogródeczek, Królewiec 1743, BiAT 8816a.
J. Arndt, Nieboszcz. Jana Arnta... Rayski Ogródeczek, Królewiec 1743, BiAT 8816b.
43
J. Trzanowski, Modlitwy spowiedne i komunijne, Wyd. 2, Cieszyn1902, BiAT 6320.
44
L. Otto, Mniejszy katechizm Marcina Lutra Doktora św. Teologii, Piąte wyd. mniejsze,, Cieszyn 1878,
BiAT 6431a.
45
Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, Brzeg 1786, BiAT 8788.
46
J. B. Heczko, Kancyonał czyli Śpiewnik dla chrześcian ewangelickich, Cieszyn 1865, BiAT 6361.
47
J. B. Heczko, Kancyonał czyli Śpiewnik dla chrześcian ewangelickich, Wyd. 4. Cieszyn 1871, BiAT
6364.
48
S. L. Zasadius, Kazania pokutne, Brzeg 1730, BiAT 8814 a.
49
Biblia sacra : to iest wszystkie Księgi Starego i Nowego Przymierza, Brzeg Śląski 1768, BiAT 8774b.
50
L. Otto, Mniejszy katechizm Marcina Lutra Doktora św. Teologii, Piąte wyd. mniejsze,, Cieszyn 1878,
BiAT 6431a.
51
Modlitwy i rozmyślania dla konfirmandów i młodzieży, Cieszyn 1914, BiAT 6322.
52
L. Otto, Mniejszy katechizm Marcina Lutra Doktora św. Teologii, Piąte wyd. mniejsze,, Cieszyn 1878,
BiAT 6431a.
42

155

człowiekowi ubogimu przyist przez ucho wielbłędowe niż Bogaczowi przyist do
krulestwa niebieskiego Adam Jelen Haszlach Nro 1 53 , także zapisane ręcznie na
wyklejce teksty i nuty pieśni: Pod Twą obronę i Ojcze z niebios Boże Panie. Cytaty te
dają świadectwo o żywej postawie człowieka religijnego, należącego do określonej
społeczności protestanckiej, akcentującego wysoką wartość cnoty i życia moralnego.
Notatki na Bibliach, kancjonałach, postyllach są najczęściej w miejscowej gwarze, co
określa czytelnika tych pism, informuje o potrzebie czytelnictwa w ojczystym języku.
Na książkach znajdują się określenia i znaki wskazujące, że egzemplarz
pochodził z większego zbioru należącego do danej osoby. Posiadaczem biblioteki był
pastor z Nawsia, Franciszek Michejda, który swój księgozbiór będący warsztatem pracy
pisarskiej przekazał kościołowi do powszechnego użytku. Oznaczał książki inicjałami
i kolejnym numerem np. Ks. Fr. M. 12; Ks. Fr. M. 20; Ks. Fr. M. 30. Podobne znaki
znalazły się na niektórych drukach sugerujących pochodzenie z biblioteki Hławiczków,
są to nalepki z wpisem: 54 Hł, A. Hł. Publikacje z pieczęcią: Z księgozbioru ks. Dr.
A. Schoeneicha, nie tylko odzwierciedlają posiadanie własnego księgozbioru, są
świadectwem współpracy i kontaktów z cieszyńskimi pastorami. Ks. Jan Pindór
w ostatnim roku pierwszej wojny światowej był pomocnikiem ks. Aleksandra
Schoeneicha54 w Lublinie, który był tam wówczas proboszczem55.
Osobnego omówienia wymaga kolekcja ks. Jana Stonawskiego 56 , pastora,
nauczyciela, dziennikarza, polskiego działacza narodowego. Pracę duszpasterską
rozpoczął w parafii w Skoczowie, później w latach 1909 do 1950 pełnił funkcję
katechety w Gimnazjum Polskim im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, jednocześnie do
1931 r. był redaktorem „Posła Ewangelickiego”. Przez cały okres swej działalności
wykazywał duże zaangażowanie w sprawy narodowe. O posiadaniu własnego zbioru
książek przez ks. Jana Stonawskiego już w Skoczowie, gdzie objął swą pierwszą posadę
pastora, pisał Oskar Michejda: Wikary posiadający bogatą bibliotekę służył swymi
książkami wszystkim pragnącym czytać i zebrał w ten sposób znaczną ilość ludzi
szczególnie młodych, którzy w czasie, gdy ani szkoła, ani władze gminne o czytelnictwo
się nie troszczyły, zapoznawali się z religijną czy świecką literaturą
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kaznodziejskiej, społecznej i publicystycznej. Jako wieloletni redaktor „Posła
Ewangelickiego”, zamieszczał na jego łamach artykuły będące źródłem do historii
Kościoła, ruchu narodowego i kultury cieszyńskich protestantów. Wspierał swą
działalnością wykładową „Towarzystwo Ewangelickie”, „Stowarzyszenie niewiast
ewangelickich”. Był gospodarzem Ewangelickiego Alumnatu im. Ks. Franciszka
Michejdy.
W inwentarzu poloników Jana Brody odnotowane zostały 122 egzemplarze
podarowane bibliotece przez Jana Stonawskiego 58 , wśród których znalazło się 39
polskich druków cieszyńskich. Książki stanowiące własność ks. Jana Stonawskiego
oznaczone są odręcznym podpisem: ”Ks. Jan Stonawski” na karcie tytułowej bądź
okładce. Trudno ustalić dokładniej, w jaki sposób zgromadził swoją bibliotekę. Na
większości książek nie ma wcześniejszej proweniencji, prawdopodobnie część została
zakupiona. Kilka druków posiada notę własnościową ks. Franciszka Michejdy, teścia ks.
Jana Stonawskiego, np. Modlitewnik Kłapsi czy też druki kazań Franciszka Michejdy.
Jedna z książek pt. Historya prywatnego polskiego gimnazjum realnego im. Juliusza
Słowackiego w Orłowej w pierwszych ośmiu latach istnienia jest z dedykacją autora
Józefa Haydukiewicza dla Franciszka Michejdy. Kilka druków ma wcześniejsze
podpisy mieszkańców z Nawsia, co też mogłoby sugerować przynależność książek do
zbioru nawiejskiego pastora Franciszka Michejdy. Niektóre dzieła otrzymał ks.
Stonawski od autorów, co poświadczają dedykacje np. praca Karola Banszela Obrazki
z historii kościelnej w świetle obecnego czasu. Przemówienia przy rannych
nabożeństwach w ewangelickim kościele w Orłowej. W książce Jerzego Heczki
Katolictwo i ewanielictwo czyli Droga do poznania prawdy chrześcijańskiej znajdują
się oznaczenia własnościowe Jana Stonawskiego oraz Oskara Michejdy, co
sugerowałoby wzajemną wymianę niektórych druków.
Tematyka posiadanych przez ks. Stonawskiego cieszyńskich wydawnictw
odzwierciedla jego zainteresowania. Dość licznie prezentowana jest problematyka
religijna (16 egzemplarzy). Wśród tej części kolekcji znajdują się, począwszy od
modlitewników i kazań, dzieła z zakresu biblistyki, historii Kościoła i Reformacji oraz
teologii porównawczej. Książki edukacyjne w zbiorze ks. Jana Stonawskiego
(8 egzemplarzy) reprezentują zarówno podręczniki, autorstwa ks. Andrzeja Pauliniego
czy Jana Śliwki, ale także publikacja Ernesta Farnika O doniosłości języka polskiego
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w szkole i życiu codziennym, prace z historii szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim.
Jednak w zbiorze dominuje tematyka społeczno-polityczna (13 egzemplarzy), którą
pokazują

broszury dotyczące

bieżących

problemów

politycznych,

ale

także

sprawozdania i statuty organizacji społecznych na Śląsku Cieszyńskim. Świadczy to
o dużym zaangażowaniu właściciela kolekcji w aktualne sprawy cieszyńskiego
środowiska. W bibliotece ks. Stonawskiego była też powiastka Heinricha Zschokkego
Zaraza gorzałki oraz śpiewniki pt. Pieśni ludu polskiego na Śląsku.
Oprócz autografu nie znaleziono na książkach znaków wskazujących na sposób
porządkowania księgozbioru przez właściciela. Jednak nawet ta nieliczna grupa książek
z kolekcji ks. Jana Stonawskiego świadczy o jego bogatej i aktywnej działalności.
Istnieje więc konieczność poszerzenia badań księgozbioru Biblioteki im. Tschammera
w celu odtworzenia całości biblioteki ks. Jana Stonawskiego oraz poświęcenia
osobnego studium ks. Stonawskiemu jako twórcy księgozbioru na tle jego działalności.
Szczególnym darem dla Biblioteki im. Tschammera był księgozbiór ks. Oskara
Michejdy, który ostatecznie trafił do niej w 1967 r., po śmierci wieloletniego seniora
diecezji cieszyńskiej, superintendenta Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Zaolziu.
Jeszcze za życia Zmarły co pewien czas osobiście wnosił paczki książek spisanych
i zaopatrzonych we własny ekslibris i układał je pieczołowicie na półkach
bibliotecznych z lubością patrząc na uporządkowany już przez siebie dotychczasowy
księgozbiór byłych ofiarodawców… Liczba ofiarowanych zborowi cieszyńskiemu
książek wynosi ok. 1100…59 pisano w „Zwiastunie” w 1968 r. Około 515 podarowanych
książek to publikacje w języku polskim60. Część tej spuścizny znalazła się w kolekcji
druków cieszyńskich, na których widnieje pieczęć: Do biblioteki Ewang. Kościoła
Jezusowego w Cieszynie darował, potem podpis: Ks. Oskar Michejda, często są też
sygnatury, np. M 397, c. 2/750, M 598 b, świadczące o porządkowaniu księgozbioru, zaś
numery bieżące zawarte w sygnaturze dają wyobrażenie o wielkości kolekcji. Niektóre
z książek posiadają ekslibris wykonany techniką drzeworytową przez Edwarda
Biszorskiego, artystę plastyka ze Skoczowa, na którym widnieje Kościół Jezusowy
w Cieszynie oraz napis na wstędze: „Ex libris X.O. Michejda”. Czasami ks. Oskar
Michejda zapisywał okoliczności pozyskania danego egzemplarza, np.: Książkę tę
darowała dla archiwum zborowego Anna Gryczówna urodzona 20/6 1873 r. Darowała
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ją w dniu 2/71950 gdy zupełnie oślepła przyjmowała komunię św. Mieszkała w biednej
chałupce drewnianej odziedziczonej po ojcach, której podłogę, jak to bywało
w dawnych domach śląskich stanowiła ubita celina61; Książkę tą darowała do biblioteki
zborowej Anna Gryczówna zam. w Hażlachu Nr 99 licząca lat 7762 lub Egzemplarz ten
otrzymał ojciec mój od firmy Feitzinger za przygotowanie tych kazań do druku 63 .
Cieszyn 1963. W książkach z biblioteki ks. Oskara Michejdy znajdują się podkreślenia,
notatki na marginesach, cytaty i numery stronic, dokumentujące intensywną pracę i
refleksję nad lekturą. Na kilku drukach wpisano dedykacje, już wyżej przytaczane,
wskazujące drogę pozyskania książki.
Wśród badanych druków cieszyńskich tylko 23 egzemplarze pochodzą
z kolekcji ks. Oskara Michejdy, w większości o tematyce religijnej. Są wśród nich
modlitewniki Jana Kłapsi, Jerzego Trzanowskiego, postylle Samuela Dambrowskiego
oraz Marcina Lutra, kazania ks. Leopolda Otto i zbiór kazań Wilhelma Raschke.
Posiadał dzieła dotyczące historii Kościoła na Śląsku Cieszyńskim oraz Historię
reformacji szesnastego wieku Jeana Henriego Merle d’Aubigne’a oraz Zarys dziejów
powstania i upadku reformacji w Polsce Waleriana Krasińskiego. W pracy
duszpasterskiej wykorzystywał też Samouczek do języka czeskiego według najnowszej
metody Bernarda Kotuli. Odzwierciedleniem zainteresowań Oskara Michejdy jest
książka Karola Kotschego propagująca sadownictwo Książeczka o sadach i owocu
względem nabywania, wychowania, spożytkowania. Wśród druków muzycznych były
w jego zbiorach Pieśni śląskie i towarzyskie opracowane przez Andrzeja Hławiczkę
oraz Melodyje pieśni kościelnych używanych w zborach ewangelickich na Szląsku
Jerzego Klusa. Również zbiór ks. Oskara Michejdy wymaga głębszego rozpoznania
i poszerzenia kwerendy o pozostałą część księgozbioru Biblioteki im. Tschammera, co
pozwoliłoby określić rolę i znaczenie książki w działalności i życiu codziennym ks.
Oskara Michejdy oraz prześledzić znaczenie tego zbioru dla kultury i społeczności
Śląska Cieszyńskiego.
Wiele ocalałych druków jest oznaczonych pieczęcią lub zapisem ręcznym
świadczącym o tym, że niektóre tytuły były własnością różnych organizacji lub
instytucji na Śląsku Cieszyńskim. Fakt docierania publikacji do czytelnika za
61
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pośrednictwem księgarni ilustrują pieczęcie: Nakład Edw. Feitzingera; Edw. Feitzinger
Księgarnia nakładowa Cieszyn (Śląsk austr.); Księgarnia Edw. Feitzingera Cieszyn
(Śląsk Austr.); H. Feitzinger. Papiernictwo. Są one śladem działalności księgarskiej,
wydawniczej, bibliotecznej rodziny Feitzingerów, której zasługi dla polskiego życia
kulturalnego okazały się niemałe, mimo niejednoznacznego charakteru narodowego
tych instytucji. Podobnie potrzeby polskiego czytelnika zaspokajali właściciele spółki
edytorskiej: Kutzer & Cie Teschen, której ślady widnieją na drukach. Pierwsze
autentycznie polskie księgarnie, które powstały w Cieszynie prowadzone przez
członków rodziny Kotulów: Księgarnia p.f. „Stella” M. Czajkowskiego w Cieszynie 42.
ul. Stefanji 42; „Stella” księgarnia. Skład nut i materiałów piśmienniczych. Cieszyn 11.
Stary Targ 11; Księgarnia Jerzego Kotuli w Cieszynie również pozostawiły znaki swej
działalności i kontaktów ze społecznością cieszyńskich czytelników. Pieczęć: Karel
Sollny knihkupno Mor. Ostrawa wskazują drogę pozyskiwania książek z sąsiadujących
miejscowości Śląska Cieszyńskiego.
Zapisy: Własność zboru ewang. w Cieszynie; Ewangelicki urząd parafialny
w Cieszynie; Ewang. Urząd Parafialny A.O. W Bystrzycy; Ewg. Urząd Parafialny
Trzyniec; Własność ewang. Biblioteki w Trzyńcu nr 12. darował Wny Pan Jan Śliwka
nauczyciel w G. Żukowie 1886; Archiw. Ewang. Zboru w Trzyńcu oraz nalepki z nr 187
i II-1, prawdopodobnie sygnatury tegoż archiwum lub własność: Szkółki Niedzielnej
w Cieszynie dokumentują istnienie księgozbiorów przy parafiach rozsianych po całym
Śląsku Cieszyńskim
Niektóre książki pochodzą z bibliotek szkolnych, o czym informują pieczątki:
Ewang. szkoła w Cieszynie; Biblioteka Ewang. Szkoły Ludowej w Wiśle; Szkoła Ludowa.
No I. w Wiśle; Volks-Schule Weichsel; Offentliche Volksschule Gross Gurek Publiczna
szkoła ludowa Wielkie Górki.
Pieczęcie: Alumnat im. ks. senj. Franciszka Michejdy w Cieszynie oraz Związek
Ewangelickiej Młodzieży Szkół Średnich w Cieszynie, potwierdzają, że liczne koła
młodzieży ewangelickiej miały dostęp do literatury polskiej.
Znaki własnościowe organizacji i towarzystw poświadczają zakładanie
i prowadzenie bibliotek i czytelni w celu podniesienia oświaty, rozbudzania i utrwalania
poczucia narodowego i propagowania kultury polskiej. Pieczęcie na książkach:
Ewangelickie towarzystwo oświaty ludowej w Cieszynie posiadające od początku
istnienia księgozbiór, Towarzystwo Ewangelickie, które założyło w Cieszynie około
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1900 r. bibliotekę z polskimi i niemieckimi książkami, konkretyzują istnienie
wypożyczalni i czytelni tych stowarzyszeń.
Pielęgnowaniu języka macierzystego obowiązującego w obrzędach Kościoła
ewangelickiego miała służyć biblioteka książek polskich Czytelni Ewangelickiej.
Pieczęć: Czytelnia Ewangelicka w Cieszynie była umieszczona na egzemplarzach z tej
instytucji.
Swój księgozbiór posiadało stowarzyszenie, którego druki oznaczone zostały
pieczęcią: Ewangelickie Stowarzyszenie niewiast w Cieszynie, uzupełnione podpisami
działaczek: J. Kubaczkowa w zastęp. przewodniczacej i Anna Jachner zastęp. Sekretarki.
Na jednym z egzemplarzy znajdują się dodatkowe informacje, dokumentujące
szczegóły funkcjonowania organizacji: Poświadczamy, że Pani Ewa Janeczkowa
w Nawsiu n. 77 została przyjęta za członka „Ewangelickiego Stowarzyszenia niewiast
w Cieszynie” Wkładka roczna: Dla Stowarzyszenia głównego kor.2, Dla Stowarzyszenia
zborowego kor. 3, dalej następują podpisy: Marja Bernatowiczówna Przewodnicząca
i Anna Jachner Sekretarka 64.
Społeczność chrześciańska w Cieszynie- pieczęć protestanckiego towarzystwa
religijnego o charakterze pietystycznym, założonego w Cieszynie w 1906 r.
z inicjatywy ks. Karola Kulisza, pozostała na niektórych drukach w Bbliotece im.
Tschammera, wskazując istnienie zbioru książek udostępnianych czytelnikom.
Evangelischer Bildungs-u. Fortschrittsverein Teschen. Ewangelicki związek
oświaty i postępu w Cieszynie był stowarzyszeniem trzeźwości, założonym przez ks.
Jana Pindóra, Związek oznaczał swój księgozbiór dwujęzyczną pieczęcią. Na jednym
z egzemplarzy znajdują się też skreślone numery: 186, 782 oraz nalepka na grzbiecie
z numerem 267 sugerujące zmiany własnościowe książki. W niektórych woluminach
(zob. np. Fot. 35) naklejono drukowaną ulotkę na odwrocie okładki: Przykazania dla
czytających książki, zawierającą zbiór zasad obowiązujących czytelników obcujących z
książką. Z dwunastu przykazań warto przytoczyć co najmniej dwa obrazujące
wprowadzanie wypożyczających w krąg kultury czytelniczej. Pierwsze: Książka to
cenna rzecz, należy więc jej szanować!, ostatnie: Wiedz więc o tem, że książka ta jest
własnością ogółu. Gdy otrzymasz książkę dobrze utrzymaną, zwróć ją też w tym samym
stanie, aby ci nikt nie mógł wyrzucić, że niszczysz książki. Pamiętaj, że one są drogie
i tem więcej trzeba zważać, by się nie niszczyły. Gdy książkę zgubisz, nie zwalaj winy na
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nikogo, ale stratę wyrównaj, jeżeli będziesz oddawał zawsze czyste nie zniszczone
książki, chętnie pożyczą ci znów nowych. Pamiętaj zawsze o tych przykazaniach!”,
pozostałe reguły dotyczą praktycznych wskazówek zabezpieczenia czytanych książek
przed poplamieniem, zawilgoceniem, zaginaniem rogów kart itp.
Zarząd Główny Jedności w Cieszynie - pieczęć tej treści dokumentuje
działalność biblioteczną organizacji, która zakładała wypożyczalnie książek dla
chłopów, robotników, emigrantów z Galicji.
Na drukach cieszyńskich występują dwie pieczęcie własnościowe biblioteki
zborowej w Cieszynie jako wyodrębnionej jednostki. Pierwsza w języku niemieckim:
Bibliothek der Gnadenkirchen in Teschen O/S, druga w języku polskim: Biblioteka im.
Tschammera Cieszyn z miejscem na umieszczenie kolejnego numeru inwentarzowego.
Czasem na książce znajduje się nalepka z wpisanym ręcznie numerem, np.: Bibl.
Tscham. 5650.
Niewątpliwie spośród wszystkich omówionych i zacytowanych proweniencji można
wysunąć ogólny wniosek, iż proweniencje (rękopiśmienne i w formie pieczęci) dzielą
się na kilka zasadniczych grup:
1. Instytucjonalne – spośród których wyodrębnić można 2 podgrupy:
a) Znaki własnościowe firm księgarskich, urzędów parafialnych (parafii),
organizacji i stowarzyszeń
b) Znaki własnościowe analizowanej Biblioteki Tschammera – dzięki którym
można zapoznać się z formami sygnowania tekstowego oraz numerycznego
zbiorów w tej bibliotece na przestrzeni stuleci
2. Prywatne – wyróżniające 3 podgrupy:
a) Znaki własnościowe pastorów, księży, wiernych
b) Znaki własnościowe zidentyfikowane określające w pewnym stopniu dane
osobowe właściciela
c) Znaki własnościowe nie zidentyfikowane w formie anonimowych zapisków
oraz notatek
Dzięki powyższemu podziałowi stwierdzić można pewną zależność, iż do
darczyńców zaliczali się głównie pastorzy związani w różnorodny sposób z Parafią
Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie, wierni przynależący do niej, jak również firmy
działające na analizowanym terenie. Warto zaznaczyć, iż koleje losu i przynależności
poszczególnych egzemplarzy świadczą, iż niektórzy z darczyńców byli uczestnikami
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pośrednimi procesu przekazywania, dokonywanego czasami przy współudziale
pastorów, opiekunów zboru.
Formy zapisów proweniencyjnych świadczą, iż książki stanowiły dla
ówczesnych wartość, zarówno duchową, jak i materialną. Były przedmiotami, nad
którymi sprawowano szczególną pieczę, o czym świadczą między innymi treści
proweniencji w nich zawarte. Uwzględniano bowiem to co ważne, warte zapamiętania.
Dodatkowo wniosek ten potwierdza brak zapisów proweniencyjnych banalnych w treści.
Proweniencje miały też służyć identyfikacji posiadanego egzemplarza, a
komentarze w dziełach naukowych i popularnonaukowych służyły wyrażeniu refleksji
upamiętnianych w formie adnotacji marginesowych.
Analiza powyższych proweniencji udowadnia więc, że powstanie i rozwój
księgozbioru nie był dziełem przypadku, jak również świadczy o tym, że wybrani
członkowie cieszyńskiej społeczności dokonywali świadomego wyboru przekazywania
tego, co osobiście uznawali za cenne dla korzyści ogółu.
Znaki własnościowe znajdujące się w tej grupie zbiorów dopowiadają wiele
istotnych szczegółów o pochodzeniu publikacji, o ich losach i właścicielach przed
znalezieniem się w granicach zborowej biblioteki, o sposobach przekazywania
poszczególnych egzemplarzy. Wskazują na istnienie prywatnych księgozbiorów
będących wyrazem zainteresowań, upodobań i zaangażowania ich właścicieli.
Poświadczają istnienie nieznanych lub niedostatecznie udokumentowanych instytucji
czy organizacji - ich dorobek, dzieje i przemiany, konkretyzują szczegóły historyczne,
np. adresy ich nazwy obcojęzyczne, nazwiska. Ilustrują wpływ wspólnych postaw,
treści i wartości ideowych na grupę ewangelików polskich Śląska Cieszyńskiego,
wyznawców tej samej religii, nosicieli podobnej samoświadomości narodowej. Dają
wyobrażenie o liczebności, charakterze i rozległości kontaktów użytkowników książki
cieszyńskiej. Czasem odzwierciedlają przemiany historyczne, stosunki społeczne, idee,
dokumentują zmienność opcji narodowościowej w skomplikowanej rzeczywistości
Śląska Cieszyńskiego. Ponieważ odnoszą się zarówno do jednostek, jak i grup
społecznych oraz instytucji, dowodzą jak różnorodna, mimo podobieństw, była to
publiczność. Bogactwo treści tych zapisów, osoby właścicieli, a nade wszystko autorzy samych ksiąg stanowią o niepodważalnym historycznym znaczeniu książki, jej
obecności w kulturze duchowej i intelektualnej ewangelików Śląska Cieszyńskiego.
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Dzięki nim, jak i komentarzowi czytelniczemu pozostawionemu na kartach
książek, można skonkretyzować cieszyńskiego czytelnika, który rysuje się tutaj jako
członek określonej grupy wyznawców, odbiorca książki polskiej, podtrzymującej więź
etniczno-językową, łączność z polskim językiem i piśmiennictwem narodowym.
O intensywności korzystania z literatury cieszyńskiej świadczy też stan fizyczny
zachowanego zbioru, uwidoczniony po części na załączonych fotografiach (zob. Aneks).
Stopień zniszczenia i zaczytania niektórych egzemplarzy, brak kart tytułowych
pokazują trudne losy pierwszych druków polskich na Śląsku Cieszyńskim, które
wydane w niewielkich nakładach, przez wiele lat zaspokajały potrzeby czytelnicze
społeczności ewangelickiej, napotykając czasem na bariery cenzury 65 , musiały być
szczególnie chronione. Nie bez wpływu na taki stan pozostałych egzemplarzy miała
niewielka produkcja wydawnicza tych publikacji. Duże znaczenie miała cena książek i
warunki ekonomiczne ich nabywców.
Biblie, kancjonały, postylle oprawiane były, najprawdopodobniej przez
użytkowników, w deski pokryte skórą, często ozdobione tłoczeniami ślepymi lub
złoconymi, zaopatrzone w okucia i w klamry. Przekazywane z pokolenia na pokolenie
i otaczane specjalną troską, jako źródło wiedzy, przywiązania do określonej wiary noszą
ślady wieloletniego, intensywnego wykorzystywania, najpierw w środowisku
rodzinnym, w tajnych nabożeństwach w okresie kontrreformacji, potem w obiegu
bibliotecznym. Zachowane starodruki literatury religijnej mają najczęściej zniszczone
i uszkodzone skórzane oprawy i klamry. Czasami pozbawione są kart tytułowych
i fragmentów tekstu. Późniejsze wydawnictwa oprawiane były zwykle w tekturę,
czasem były to półskórki lub półpłótna. Tego typu, trwalsze oprawy posiadały
podręczniki, publikacje dotyczące historii religii i reformacji. Pojedyncze kazania, druki
okolicznościowe, broszury o treści społeczno-politycznej przeważnie nie posiadały
oprawy lub była to okładka wydawnicza. Również na tych egzemplarzach pozostały
liczne uszkodzenia. Tanie wydawnictwa dla ludu i młodzieży ukazujące się w seriach
„groszowe”, „ludowe”, które pozostały w miękkich, oryginalnych oprawach,
najczęściej są oberwane, zaplamione. Drukowane na zwykłym, gazetowym papierze
rozpadają się, zaś eksploatacja przez czytelników jest tutaj szczególnie widoczna.
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Np. Jana Kłapsi Modlitwy i rozmyślania nabożne zostały pozbawione przez cenzurę drugiego dodatku
pt. Krótki zbiór historyi chrześcijańskiej religii, o czym pisano w rozdz. II, s. 52-53.
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W analizowanym zbiorze cieszyńskiego piśmiennictwa polskiego w Bibliotece
Tschammera odnaleźć można liczne ślady kontaktów pisarzy i czytelników Śląska
Cieszyńskiego z pozostałymi ziemiami polskimi: Galicją i Wielkopolską oraz
poszczególnymi miastami: Krakowem, Lwowem, Warszawą, Wrocławiem, także
z innymi miastami Europy. Świadczą o tym cieszyńskie druki znajdujące się
w Bibliotece Tschammera, wydane jednak poza terenem Śląska Cieszyńskiego. Także
autorzy, którzy przybyli do Cieszyna z innych regionów lub prowadzili działalność na
potrzeby zboru cieszyńskiego, pozostawili swe prace. Niektórzy z kolei wyjechali
z rodzinnych stron, by zdobywać wiedzę i doświadczenie lub pracować wśród
rozproszonych współwyznawców poza Śląskiem Cieszyńskim.
Już pierwsze książki rodzimych pisarzy J. Muthmanna, S. L. Zasadiusa, J. K.
Bockschammera i P. Twardego drukowane były głównie w Brzegu, gdzie do początków
XIX w. znajdował się główny ośrodek wydawniczy polskiej książki ewangelickiej,
dostarczający druki luteranom śląskim i z terenu Rzeczypospolitej.
Dwa wydania Rajskiego ogródeczka z 1743 r. i 1918 r., opracowanego przez S.L.
Zasadiusa, zachowane w bibliotece zborowej, pochodzą z Królewca, znajdującego się
wówczas w państwie pruskim, zamieszkałym w większości przez ludność luterańską,
także polską, gdzie istniała potrzeba polskiej książki, w warunkach coraz bardziej
restrykcyjnego ograniczania języka polskiego w życiu kościelnym na tym terenie.
Pierwsze regionalne wydawnictwa znalazły swych edytorów również we
Wrocławiu (Modlitwy i rozmyślania nabożne J. Kłapsi z 1794 r.) oraz Brnie (Książeczka
o sadach i owocu K. Kotschego z 1844 r. i Kateizm Doktora Marcina Luthera oprac.
przez K. Kotschego z 1844 r. oraz Nauka ewangelii Chrystusowey A. Pauliniego z 1833
r.).
Ważnym ośrodkiem naukowym i wydawniczym był w tym okresie Lipsk, gdzie
studiowali J. Kłapsia oraz K. Kotschy. W Lipsku została też wydana jedna
z pozostałych w bibliotece prac S. L. Zasadiusa Drogi do prawdziwego krześcijaństwa
z 1727 r.
Książki edytowane w Warszawie pojawiły się w cieszyńskim zasobie głównie za
sprawą ks. Leopolda Otto, duchowego ojca polskiego protestantyzmu, który swe idee
przekazywał, po wyjeździe z Warszawy, w cieszyńskim zborze, przyczyniając się do
rozbudzenia polskości wśród cieszyńskich luteranów. Pozostałe w bibliotece kazania
Ojcze nasz z 1870 r., Zakon boży w dziewięciu przykazaniach z 1863 r. oraz Zbiór pieśni
duchownych z 1865 r. wydane w Warszawie, uzupełniają prace jego autorstwa wydane
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w Cieszynie. Kontynuatorem idei ks. L. Otto był ks. Juliusz Bursche, od 1904 generalny
superintendent

Kościoła

Ewangelicko-Augsburskiego

w

Królestwie,

często

odwiedzający Śląsk Cieszyński. Tłumaczona i wydana przez niego w latach 1903-1905
książka W. Krasińskiego Zarys dziejów powstania i upadku reformacji, pozostała w
księgozbiorze Tschammera, podarowana przez cieszyńskiego czytelnika. Książki z
księgozbioru ks. Aleksandra Schoeneicha, które znalazły się w cieszyńskim zbiorze,
wskazują nie tylko na wspomniane już wcześniej kontakty ks. J. Pindóra z lubelskim
zborem. Liczne funkcje ks. Schoeneicha także w środowisku Diecezji Warszawskiej,
której był zwierzchnikiem od 1902 r., bliska współpraca, z redaktorem naczelnym
„Zwiastuna Ewangelicznego”, wymienianym już, Juliuszem Bursche, po którym objął
funkcję redaktora naczelnego „Zwiastuna” (1905-1913), potwierdzają wzajemną
współpracę z środowiskiem cieszyńskiej parafii.
Różnego rodzaju żywe kontakty utrzymywali polscy luteranie Śląska
Cieszyńskiego z Krakowem. Zapoczątkowali je uczniowie gimnazjum cieszyńskiego
P. Stalmach i A. Cinciała, w 1847 r. przynosząc polskie książki podarowane przez
krakowskich wydawców. Wśród cieszyńskich autorów znaleźli się absolwenci uczelni
krakowskiej.

Bolesław

Jagiellońskiego,

Kotula,

związany

student

z Komisją

nauk

przyrodniczych

Fizjograficzną

Akademii

Uniwersytetu
Umiejętności

w Krakowie, był autorem ważnych i nowatorskich prac przyrodniczych, m.in.
o pionowym rozsiedleniu roślin i ślimaków tatrzańskich. Pracował też jako nauczyciel
gimnazjalny we Lwowie i Przemyślu. W księgozbiorze zborowym pozostały jego prace
wydane w Krakowie: Wykaz mięczaków zebranych w okolicach Przemyśla z 1881 r.
oraz Spis roślin naczyniowych z okolic górnego Strwiąża i Sanu z 1882 r. Z kolei
Bernard Kotula, nauczyciel, księgarz, urodzony na Śląsku Cieszyńskim wydał swoją
pracę Psalmy i pieśni. Wiersze religijne w Bochni w 1902 r. W tym czasie zajmował
posadę nauczyciela w Majkowicach k. Bochni, po ukończeniu studium pedagogicznego
w Krakowie.
Pastorem krakowskiej parafii ewangelickiej w latach 1908-1925 był urodzony na
Śląsku Cieszyńskim Karol Michejda, który w bibliotece cieszyńskiej pozostawił,
napisaną i wydaną w Krakowie pracę W Biblii nasza siła z 1916 r.
Wydawcą dzieł Pawła Twardego był urodzony w Końskiej na Śląsku
Cieszyńskim Jerzy Gabryś, który pełnił funkcję pastora w Krakowie w latach 1876 1906. W Bibliotece Tschammera znajdują się Pawła Twardego modlitwy dla nabożnego
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chrześcijanina, które pierwotnie ukazały się w Brzegu, potem zostały poprawione
i ponownie wydane w Krakowie przez Jerzego Gabrysia w 1887 r.
W 1905 r. przeniosła się z Krakowa do Cieszyna, urodzona na Ukrainie, Maria
Bernatowicz-Geysztowt. Pod koniec XIX w. założyła w Krakowie internat dla
kształcących się tam dziewcząt ewangelickich. W Cieszynie oprócz działalności
społecznej i charytatywnej tłumaczyła wiele dzieł z języka angielskiego i francuskiego.
W bibliotece pozostało jej tłumaczenie dzieła Franka Thomasa Naprzód! Czytania
i rozmyślania biblijne na każdy dzień roku z 1911 r.
Z Lwowa do Cieszyna przybyli nauczyciele: Piotr Parylak oraz Kazimierz
Wróblewski, których prace pozostały wśród „cieszynianów” Biblioteki Tschammera.
Pierwszy z nich, absolwent filologii klasycznej i nowożytnej na uniwersytetach we
Lwowie i Krakowie, potem dyrektor gimnazjum cieszyńskiego, pozostawił w zbiorach
słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski, którego był autorem. Kazimierz
Wróblewski w momencie obejmowania posady w Cieszynie był już doświadczonym
pedagogiem, po kilkuletnim okresie pracy w jednym z lwowskich gimnazjów. Był też
zdolnym historykiem literatury, studia polonistyczne ukończył na Uniwersytecie
Lwowskim. W zborowej bibliotece pozostały dwie jego prace Skargi Jeremiego wydane
we Lwowie w 1900 r. oraz Rządy niemieckie w Galicji, które ukazały się już
w Cieszynie w 1906 r. K. Wróblewski interesował się też rodzimą twórczością literacką,
szczególnie wybitnym poetą regionu Janem Kubiszem, którego tomik poezji Z niwy
śląskiej, wydany we Lwowie w 1902 r., poprzedził obszernym wstępem.
Z Cieszynem związał swoje losy Władysław Szybiński, od 1883 r. mieszkaniec
Lwowa, gdzie współpracował z redakcjami takich gazet jak: „Rolnik”, „Sylwan” czy
„Nowiny”. Założyciel pierwszej na Śląsku Cieszyńskim szkoły rolniczej, popularyzator
nowoczesnego rolnictwa, autor wielu publikacji z tej dziedziny, z których w zborowej
bibliotece zachowała się praca Uprawa roślin pastewnych, wydana w Lwowie w 1890 r.
oraz dwie pracy z dziedziny weterynarii, które ukazały się już w Cieszynie.
Ze względu na sytuację polityczną niektóre książki autorów Śląska
Cieszyńskiego wydawane były w Wiedniu. Z zasobu cieszyńskich druków polskich są
to głównie podręczniki szkolne A. Karella, Śpiewniki szkolne A. Hławiczki, zaś
z wydawnictw religijnych pierwsze kazania B. Heczki, pochodzące jeszcze z czasów
studenckich autora w Wiedniu.
Warto też podkreślić kontakty z współwyznawcami w Anglii i USA, które
nawiązywał podczas swoich wyjazdów misyjnych ks. Jan Pindór. Refleksjami
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z podróży dzielił się z cieszyńskimi czytelnikami poprzez swoje książki oraz
tłumaczenia prac religijnych amerykańskich i angielskich autorów, wprowadzając je
tym samym w krąg polskiej kultury.
Obieg książki, komunikacja interpersonalna, migracje międzykulturowe
sprzyjały przenikaniu się idei religijnych i narodowych, ale także prądów społecznopolitycznych, literackich i artystycznych pomiędzy luteranami Śląska Cieszyńskiego
a współwyznawcami z innych, odległych nieraz regionów. Tym samym sprzyjały
budowaniu ponadregionalnej więzi kulturalnej.
Pomimo wyraźnej tendencji do zachowania swojej tożsamości, społeczność
cieszyńskich ewangelików nie była odizolowana od wpływów zewnętrznych. Sytuacja
polityczna nie spowodowała całkowitego ograniczenia związków między ziemiami
polskimi, pozwalając na uczestnictwo w kulturowej wymianie wartości poprzez
literaturę, obyczajowość, religię. Stąd polska społeczność luterańska Śląska
Cieszyńskiego stopniowo wchodziła w krąg kultury ogólnonarodowej. Zbiorowość ta
początkowo integrująca się i nawet wyraźnie wyodrębniająca się poprzez więzi religijne,
wyznaniowe, etniczno-językowe, stopniowo coraz bardziej wkraczała w obręb polskiej
kultury

ogólnonarodowej

poprzez

upowszechnianie

i

udostępnianie

oraz

współtworzenie jej wartości za pośrednictwem instytucji edukacyjnych, społecznych i
kulturalnych. Potwierdzają to różnorodne kontakty tej społeczności z regionami
i środowiskami polskimi, także poprzez książkę. Świadectwem i odzwierciedleniem
tych procesów jest cieszyńskie piśmiennictwo polskie w zbiorach Biblioteki im. R. B.
Tschammera. Księgozbiór ten stawał się w drugiej połowie XIX oraz na przełomie XIX
i XX w. coraz bardziej otwarty, uniwersalizował się, wychodząc poza krąg problemów
wyznaniowych.
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Twardy, W Brzegu, w drukarni Jana Ernesta Trampa, 1796, (sygn. BiAT 8791).
Nowy, Pana Naszego Jezusa Krystusa Testament, z krociuchnemi każdego rozdziału
sumowaniami i na List s. Pawła Apostoła do Rzimianow przedmowa... M[arcina]
L[utra]. Także też z przidatkiem kateizmu małego tegoż męża Bożego D. M. L., wyd.
Samuel Ludwik Zasadius, W Brzegu Śląskim, drukował Goffred Tramp, 1725, (sygn.
BiAT 8787).
Odezwa zboru Cieszyńskiego do wyznawców wiary ewangelickiej na Szląsku i Morawie,
w Czechach i i Galicyi względem założenia ewangelickiej szkoły nauczycielskiej
w Cieszynie, Cieszyn, drukiem Karola Prochaski, 1863, (sygn. BiAT 8667/1)
Ostatnie wybory do Rady Państwa. Rozmowa dwóch ewangelików, Cieszyn, nakł Pawła
Holeksy, 1885, Cieszyn, H. Feitzinger i Spółka, (sygn. BiAT 6869).
OTTO L. M., „Chrystus idzie, by sądzić żywe i umarłe, jak się więc gotować należy na to
przyjście”. Kazanie powiedziane w 2 niedzielę Adwentu 10 grudnia 1865 roku w
ewangelickim Kościele Chrystusowym w Cieszynie, Cieszyn, nakł. funduszu dla wdów i
sierot śl. ew. nauczycieli, 1866, Cieszyn, druk K. Prochaski, (sygn. BiAT 6512, 7738 b).
OTTO L. M., Dra ks. Leopolda Marcina Otto rozmyślania i kazania, [przedm.
Franciszek Michejda], Cieszyn, Towarzystwo ewangelickie oświaty ludowej, 1887,
Cieszyn, Henryk Feitzinger i Sp., (sygn. BiAT 6478, 6479).
OTTO L. M., Mniejszy katechizm Marcina Lutra Doktora św. Teologii, Wyd.
stereotypowe, Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera, [1872], Cieszyn, Henryk Feitzinger,
(sygn. BiAT 6431b).
OTTO L. M., Mniejszy katechizm Marcina Lutra Doktora św. Teologii, Piąte wyd.
mniejsze, Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera 1878, Cieszyn, Henryk Feitzinger, (sygn.
BiAT 6431a).
OTTO L. M., Ojcze nasz. Dziewięć kazań, Wyd. 2., Warszawa, nakładem G. Sennewalda
Księgarza, 1870, (sygn. BiAT 6477).
OTTO L. M., Postyla, czyli Wykład ewangelij i listów na wszystkie niedziele i święta
uroczyste roku kościelnego, [przedm. Franciszek Michejda], Cieszyn, Towarzystwo
ewangelickie oświaty ludowej, 1892, Cieszyn, drukiem Kutzera i Sp.(sygn. BiAT 6519).
OTTO L. M., Wykład Objawienia św. Jana, Cieszyn, J. Boruta, 1904, (sygn. BiAT 8899,
6613).
OTTO L. M., Zakon Boży w dziesięciu przykazaniach, Warszawa, J. Kaufmann, 1863,
(sygn. BiAT 6480).
OTTO L.M., Zbiór pieśni duchownych Ewangelickich i modlitw, Warszawa, nakł.
Gebethnera i Wolffa, 1865, (sygn. BiAT 6397).

182

OXENDEN A., Niebieska ojczyzna czyli kiedy wiek starca będzie szczęśliwym?, Cieszyn,
nakł. Edwarda Feitzingera, 1908, (sygn. BiAT 8014).
Pamiętne rozprawy polityczne sejmu szląskiego z dnia 3, 5 i 10 lutego 1898, Cieszyn,
nakł. Towarzystwa Politycznego Ludowego, 1898, (BiAT 6864).
Pamiętnik Czytelni Ludowej w Cieszynie, Cieszyn, nakł. Czytelni Ludowej, 1887,
Cieszyn, drukiem Henryka Feitzingera i Sp., (sygn. BiAT 9069).
PARYLAK P., Polsko-niemiecki i niemiecko-polski słownik kieszonkowy, Wyd. 17,
ponownie opracował Albert Zipper, Berlin 1914, (sygn. BiAT 6035).
PAULINI A., Nauka ewangielii Chrystusowey dla dziatek szkoł ewangielickich na wsi,
Wyd. 3, Brno, Rudolf Rohrer, 1833, (sygn. BiAT 8850).
PAWLAS B., Słowniczek polsko-niemiecki zawierający najużywańsze wyrazy i rozmowy
do szkolnego i podręcznego użytku, Wyd. 6 poprawne, Cieszyn, drukiem i nakładem
Karola Prochaski, 1870, (sygn. BiAT 6168).
Pieśni dla użytku w „Szkółce Niedzielnej”, Cieszyn, [b.w], ok. 1914, Cieszyn, Fr.
Machaczek, (sygn. BiAT 6359).
Pieśni ludu polskiego na Śląsku, Cieszyn, Towarzystwo Ludoznawcze, 1908, (sygn.
BiAT 7174 a, 7174 b, 7174 c, 7174 d).
PINDÓR J., Ewangelicki Kościół Jezusowy w Cieszynie. Krótki pogląd na jego losy,
Cieszyn, nakł. prezbyterstwa Ewang. zboru [1909], Cieszyn, druk K. Prochaski, (sygn.
BiAT 8575).
PINDÓR J., Jezusa czy Barabbasza? Kazanie dnia 27 lutego 1891 w kościele Jezusowym
w Cieszynie wygłosił i na żądanie do druku podał Jan Pindór, Cieszyn, nakł. autora,
1891, Cieszyn, Kutzer i Sp., (sygn. BiAT 6503).
PINDÓR J., Krótka historia kościoła chrześcijańskiego z dodatkiem dla użytku młodzieży,
Cieszyn, Ewangelickie Towarzystwo Oświaty Ludowej, 1883, Cieszyn, Henryk
Feitzinger, (sygn. BiAT 8047, 8990).
PINDÓR J., Tarcza wiary ewangelickiej wydana przez Ewangelickie towarzystwo oświaty
ludowej w Cieszynie, Cieszyn, Ewangelickie Towarzystwo Oświaty Ludowej 1884,
(sygn. BiAT 6627).
PINDÓR J., Wspomnienia z podróży do Ameryki, Cieszyn, Edward Feitzinger, 1894,
Frysztat, Gustaw Axtmann, (sygn. BiAT 8614, 9062, 9163).
Pisemko na pamiątkę 25. rocznicy Patentu protestanckiego przez Najjaśniejszego
Cesarza Franciszka Józefa Pierwszego z dnia 8. kwietnia 1861 roku, Cieszyn, nakł.
Edwarda Feitzingera, 1886, Cieszyn, H. Feitzinger, (sygn. BiAT 8693).
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Powszechna księga ustaw cywilnych dla wszystkich krajów dziedzicznych niemieckich
Monarchji austryjackiéj, z późniejszemi odnośnemi ustawami i rozporządzeniami, oprac.
przez Maxymiljana Zatorskiego i Franciszka Kasparka, Cieszyn, K. Malik, 1875, (sygn.
BiAT 6840).
Protest Starszeństwa zboru ewangelickiego w Cieszynie przeciwko założeniu
ewangelickiej seminaryi w Bielsku, oraz powody, dla których taż seminaria w Cieszynie
założona być powinna, Cieszyn, drukiem Prochaski, 1863, (BiAT 8667).
RASCHKE W., Kazania na lekcye niedzielne i świąteczne powiedział Wilhelm Raschke,
do druku przygotował Karol Michejda, Cieszyn, nakładem Edwarda Feitzingera, 1888,
Cieszyn, drukiem Henryka Feitzingera, (sygn. BiAT 6469, 6470).
REJ M., Kazania Mikołaja Reja czyli Świętych słów a spraw Pańskich, które tu
sprawował Pan a Zbawiciel nasz na tym świecie, jako prawy Bóg, będąc
w człowieczeństwie swojem, Kronika albo Postyla, polskim językiem a prostym
wykładem krótko uczyniona, zestawił i wydał Teodor Haase, Cieszyn, Ksiegarnia
Karola Prochaski, 1883, (sygn. BiAT 8806).
SCHREINER E., Obrachunek Boży z ludami Europy, tł. Andrzej Cymorek, Cieszyn, nakł.
„Społeczności Chrześcijańskiej”, 1913, (sygn. BiAT 6718).
Słowa pociechy dla rodzin po poległych bohaterach, Trzyniec, „Zakład jubileuszowy
imienia cesarza Franciszka Józefa I. dla sierot w Trzyńcu, [między 1915 i 1918],
Cieszyn, c.k. nadworna drukarnia Karola Prochaski, (sygn. BiAT 6327)
Słowa prawdy dla użytku wszystkich stanów, Cieszyn, „Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra”
1877, Cieszyn, H. Feitzinger, (sygn. BiAT 6263).
Słowo do zborowników cieszyńskich w sprawie wyboru trzeciego pastora, Cieszyn, nakł.
wł., 1913, Cieszyn, Drukarnia Tow. Domu Narod. (P. Mitręgi), (sygn. BiAT 8590).
Sprawozdanie „Macierzy szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie” za czas od
16. września 1903 do 15. września 1904 (19 rok istnienia) złożone przez zarząd na
walnem zgromadzeniu 26. listopada 1904, Cieszyn, „Macierz Szkolna”, 1904, (sygn.
BiAT 8673 c).
Sprawozdanie 40. zgromadzenia rocznego Śląskiego ewangelickiego stowarzyszenia
krajowego Gustawa Adolfa odbytego 6. czerwca r. 1901 w Starem Bielsku które złożył
ks. Marcin Modl, sekretarz, Bielsko, [b.w.] 1901, Bielsko, drukiem H. Prochatschka,
(sygn. BiAT 8690 c).
Sprawozdanie Ewang. Stowarzyszenia Niewiast w Cieszynie za rok 1912, Cieszyn,
Ewang. Stowarzyszenie Niewiast, 1913, (sygn. BiAT 8692).
Sprawozdanie Macierzy szkolnej dla księstwa Cieszyńskiego z jedenastego roku jej
istnienia tj. 1896 złożone przez zarząd na walnem zgromadzeniu dnia 30. stycznia 1897,
Cieszyn, „Macierz Szkolna” 1897, (sygn. BiAT 8673 b).
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Sprawozdanie Macierzy szkolnej dla księstwa Cieszyńskiego z szóstego roku jej
istnienia tj. 1890-91 złożone przez zarząd na walnem zgromadzeniu dnia 9. stycznia
1892, Cieszyn, „Macierz Szkolna” 1892, (sygn. BiAT 8673 a).
Sprawozdanie z czynności prezbiterstwa wygłoszone na posiedzeniu Większego
zastępstwa ewang.-augsb. Zboru Cieszyńskiego dnia 21 marca 1886 za czas 1883-1885,
Cieszyn, druk K. Prochaski, 1886, (sygn. BiAT 8691/1).
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Ewangelickiego za rok 1912, Cieszyn,
Towarzystwo Ewangelickie, 1913, Cieszyn, Drukarnia Tow. Nar. (Paweł Mitręga)
(sygn. BiAT 6498, 6499).
SPURGEON C. H., Oczy otworzone. Kazanie wygłosił kaznodzieja C. H. Spurgeon
w Londynie, tł. Jan Pindór, Cieszyn, nakł. rodziny autora, 1902, Cieszyn, druk Kutzera i
Sp. (sygn. BiAT 6501/2).
SPURGEON C. H., W utrapieniu serca. Kazanie wygłosił ś. p. kaznodzieja C. H.
Spurgeon w Londynie, tł. Jan Pindór, Cieszyn, nakł. rodziny autora,1903, Cieszyn, druk
Kutzera i Sp. (sygn. BiAT 6501/4).
SPURGEON C.H., Chrystus zastępca nasz. Kazanie wygłosił ś. p. C. H. Spurgeon, tł. Jan
Pindór, Cieszyn, nakł. rodziny autora, 1901, Cieszyn, druk Kutzera i Sp. (sygn. BiAT
6501/1).
SPURGEON C.H., Jezus dla niewierzących kamień obrażenia. Kazanie wygłosił ś. p.
kaznodzieja C. H. Spurgeon w Londynie, tł. Jan Pindór, Cieszyn, nakł. rodziny autora
1902, Cieszyn, druk Kutzera i Sp., (sygn. BiAT 6501/3, 6501/3a).
STALMACH P., Księgi rodu słowiańskiego, Cieszyn, Drukarnia Karola Prochaski, 1889,
(sygn. BiAT 8539).
Statut "Czytelni Ewangelickiéj" w Cieszynie = Statut des "evangelischen Lesevereins"
in Teschen, [B.m., b.w., 1882?], Teschen, Karl Prochaska, (sygn. BiAT 8696).
Statut „Ewangelickiej Rodziny Sierocej na Śląsku”, Cieszyn, [b.w.], 1917, (sygn. BiAT
8706).
Statut „Politycznego Towarzystwa Ludowego” Cieszyn, Polityczne Towarzystwo
Ludowe, 1884, Cieszyn, Henryk Feitzinger i Sp. (sygn. BiAT 8697).
Statut „Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej”, [B.m., b.w., 1881?], Cieszyn,
Karol Prochaska, (sygn. BiAT 8707).
Statut ewangelickiego Stowarzyszenia niewiast w Cieszynie, Cieszyn, Ewangelickie
Stowarzyszenie Niewiast, 1912, Cieszyn, Drukarnia „T. D. N.” (P. Mitręga), (sygn.
BiAT 8700 a).
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Statut ewangelickiego Stowarzyszenia niewiast w Cieszynie, Cieszyn, Ewangelickie
Stowarzyszenie Niewiast 1913, Cieszyn, Drukarnia „T. D. N.” (P. Mitręga), (sygn.
BiAT 8700).
Statuta ewangelickiego stowarzyszenia kobiet i dziewczyn w ewang. augsb. zborze
cieszyńskim, Wien und Teschen, [b.w.], 1885, (sygn. BiAT 8699).
Statuten des Witwen- und Waisen- Pensions-Institutes der evangelischen
Volksschullehrer in österraichisch Schlesien = Ustawa Zakładu Pensyjnego dla wdów
i sierot ewngelickich nauczycieli szkół ludowych na Śląsku austryackim, Teschen,
Buchdrukerei von Karl Prochaski, 1871, (sygn. BiAT 8694).
Szląskie Stowarzyszenie Gustawa Adolfa. Sprawozdanie za rok 1879/80, Bielsko, [b.w.]
1880, (sygn. BiAT 8690a).
Szląskie Stowarzyszenie Gustawa Adolfa. Sprawozdanie za rok 1880/81, Bielsko, [b.w.]
1881, (sygn. BiAT 8690b).
SZYBIŃSKI W., Choroby nierogacizny, Cieszyn, drukiem Fr. Machaczka, 1906, (sygn.
BiAT 6988).
SZYBIŃSKI W., Pomoc przy porodzie i choroby porodowe u krów, Cieszyn, drukiem Fr.
Machaczka 1904, (sygn. BiAT 7123).
SZYBIŃSKI W., Uprawa roślin pastewnych, Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, 1890, ( sygn.
BiAT 6968).
ŚLIWKA J. jr, Jana Śliwki, byłego dyrygujacego nauczyciela w Cieszynie, Krótka
historya reformacyi dla użytku ewangelickiej młodzieży, wydał na życzenie konferencyi
nauczycieli ewangelickich Jan Śliwka, nauczyciel w G. Żukowie, Wyd. 4, Cieszyn, nakł.
Karola Prochaski, 1892, (BiAT 8044).
ŚLIWKA J. jr, Jana Śliwki, byłego dyrygujacego nauczyciela w Cieszynie, Krótka
historya reformacyi dla użytku ewangelickiej młodzieży, wydał na życzenie konferencyi
nauczycieli ewangelickich Jan Śliwka, nauczyciel w G. Żukowie, Wyd. 6, Cieszyn, nakł.
Karola Prochaski, 1908, Cieszyn, Mayer & Raschka, (sygn. BiAT 8045, 8989)
ŚLIWKA J. jr, Krótka historya kościoła chrześcijańskiego z osobliwszem uwzględnieniem
Reformacyi, Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera, 1881, (sygn. BiAT 8046).
ŚLIWKA J. jr, Materyały do kaligrafii zastosowane do gramatyki języka polskiego z
dodatkiem niemieckim, Cieszyn, nakł. autora, 1894, Cieszyn, drukarnia Karola
Prochaski, (sygn. BiAT 8066).
ŚLIWKA J. jr, Przypowieści biblijne do małego katechizmu Dra Marcina Lutra, Cieszyn,
nakładem i drukiem Karola Prochaski, 1880, (sygn. BiAT 6465).
ŚLIWKA J. sr, Krótka historia reformacji dla użytku ewangelickiej młodzieży, Cieszyn,
nakł. Karola Prochaski, 1859, (sygn. BiAT 8042).
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ŚLIWKA J. sr, Geografia czyli opis ziem dla uczącej się młodzieży, Cieszyn, druk K.
Prochaski, 1863, (sygn. BiAT 8068).
ŚLIWKA J. sr, Geografia czyli opis ziem dla uczącej się młodzieży, Wyd. 2, Cieszyn, nakł.
autora, 1872, (sygn. BiAT 8069).
ŚLIWKA J. sr, Historia naturalna zawierająca ważniejsze wiadomości z królestwa
zwierząt, roślin i kopalin, Wyd 2, Cieszyn, nakł. autora 1874, Cieszyn, Karol Prochaska,
(sygn. BiAT 8078).
ŚLIWKA J. sr, Historye biblijne dla nauki dziatek, Wyd. 4 kalwskie, Cieszyn, Meyer
&Raschka 1904, (sygn. BiAT 6449).
ŚLIWKA J. sr, Historye biblijne dla początkowéj nauki dziatek, Wyd. 5, Cieszyn, nakł. E.
Feitzingera, 1877, (sygn. BiAT 6448).
ŚLIWKA J. sr, Pogląd na stan i sprawy ewangielickiego zboru Cieszyńskiego w ostatnich
latach, Cieszyn, nakładem zboru ewangelickiego, 1869, (sygn. BiAT 8573).
ŚLIWKA J. sr, Rocznik ewangielicki poświęcony rzeczom kościoła i szkoły, Cz 1.,
Cieszyn, wyd. Jan Śliwka, 1862, (sygn. BiAT 6770)
ŚLIWKA J. sr, Rocznik ewangielicki poświęcony rzeczom kościoła i szkoły, Cz 2.,
Cieszyn, wyd. Jan Śliwka, 1864, (BiAT 6771).
TALMAGE T. W., Jak nas Pan Bóg ćwiczy.Kazanie w angielskim języku wygłosił T. W.
Talmage, tł. Jan Pindór, Cieszyn, nakł. „Ewang. Związku Wstrzemięźliwości”, 1901,
Cieszyn, druk Kutzera i Sp., (sygn. BiAT 6515).
TALMAGE T. W., Kazania o Ziemi Świętej, tł. Jan Pindór, Cieszyn, nakł.
Ewangelickiego Towarzystwa oświaty ludowej, 1895, Cieszyn, drukiem Kutzera i Sp.,
(sygn. BiAT 6484).
TALMAGE T. W., Na drogach życia, tł. Jan Pindór, Cieszyn, nakł. Ewangelickiego
Towarzystwa oświaty ludowej, 1903, Cieszyn, drukiem Kutzera i Sp., (sygn. BiAT
8003).
TALMAGE T. W., Opis podróży po Ziemi Świętej, tł. Jan Pindór, Cieszyn, nakł.
Ewangelickiego Towarzystwa oświaty ludowej, 1895, Cieszyn, drukiem Kutzera i Sp.
(sygn. BiAT 9011).
THOMAS F., Naprzód! Czytania i rozmyślania biblijne na każdy dzień roku, tł. Maria
Bernatowicz-Geysztowt, Cieszyn, nakł. wł. 1911, Cieszyn, Drukarnia „Tow. D. Nar.”
Pawła Mitręgi, (sygn. BiAT 6520).

TOMASZ À KEMPIS, Tomasza a Kempis o naśladowaniu Chrystusa cztery księgi dla
użytku chrześcian ewangelickich, z łac. przełożył Jan Pindór, Cieszyn, nakł. Ewang.
Tow. oświaty ludowej, 1890, Frysztat, Gustaw Axtmann, (sygn. BiAT 6317).
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TRZANOWSKI J. Modlitwy chrześcijańskie, które rano i wieczór, przy służbach Bożych
i w domu, na uroczyste święta i w dnie powszednie, w wszelkich potrzebach,
duchownych i cielesnych, tak przez sług kościoła, jak przez wszystek lud z hojnem
błogosławieństwem mogą być używane, [przedm. Franciszek Michejda], Nowe polskie
wyd., Cieszyn, Ewangelickie Towarzystwo Oświaty Ludowej, 1898, Cieszyn, A. Baron,
(sygn. BiAT 6315).
TRZANOWSKI J., Modlitwy spowiednie i komunijne. Przedruk z "Modlitw
chrześciańskich" ks. Jerzego Trzanowskiego, Wyd. 2, Cieszyn, Ewangelickie
Towarzystwo Oświaty Ludowej, 1902, Cieszyn, Kutzer i Sp., (sygn. BiAT 6321).
TRZANOWSKI J., Modlitwy spowiednie i komunijne. Przedruk z modlitw chrześciańskich
Jerzego Trzanowskiego, Cieszyn, Ewangelickie Towarzystwo Oświaty Ludowej, 1898,
Cieszyn, A. Baron, (sygn. BiAT 6320).
TWARDY P., Modlitwy dla nabożnego Chrześcijanina przy Spowiedzi i przy używaniu
wieczerzy Pańskiej z przydatkiem niektórych pospolitych modlitw także i modlitwy
w chorobie i przy skonaniu z niektoremi poprzedzającymi napomnieniami, które na
widok wystawił X. Paweł Twardy, Brzeg 1830, (sygn. BiAT 8840, 8841).
TWARDY P., Pawła Twardego modlitwy dla nabożnego chrześcianina przy spowiedzi
i Wieczerzy Pańskiej, w chorobie i przy skonaniu, z poprzedzającemi napomnieniami
i z przydatkiem pospolitych modlitw, które poprawił i na nowo wydał Jerzy Gabryś,
Kraków, J.A. Pelar, 1887, (sygn. BiAT 6314).
TWARDY P., X. Pawła Twardego modlitwy dla nabożnego chrześcianina przy spowiedzi
i Wieczerzy Pańskiej, w chorobie i przy skonaniu, z poprzedzającemi napomnieniami i z
przydatkiem pospolitych modlitw, które poprawił i na nowo wydał Jerzy Gabryś, Wyd. 2,
Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera,1890, Cieszyn, drukiem Kutzera i Sp., (BiAT 6313).
VIEBAHN G., Wskazówki i porady dla chrześcijan nawróconych, Cieszyn, nakł.
„Społeczności chrześcijańskiej”, 1907, (sygn. BiAT 7986).
Wojna światowa a Ślązacy, Frysztat, nakł. Związku Ludowego, 1917, (sygn. BiAT
8554).
WRÓBLEWSKI K., Rządy niemieckie w Galicyi, napisał J. Sierpniak [pseud.], Cieszyn,
„Dziennik Cieszyński” 1906, (sygn. BiAT 6874, 7697).
WRÓBLEWSKI K., Skargi Jeremiego. Szkic literacki, Lwów, Towarzystwo Wydawnicze,
1900, (sygn. BiAT 7234).
XXIX Sprawozdanie Macierzy szkolnej ks. cieszyńskiego za rok 1914, Cieszyn,
„Macierz Szkolna”, 1916, (sygn. BiAT 8674 c).
XXVII Sprawozdanie Macierzy szkolnej ks. cieszyńskiego za rok 1912, Cieszyn,
„Macierz Szkolna”, 1913, (sygn. BiAT 8674 a).
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Janeczkowa Ewa 136, 160

Gryczówna Anna 55, 107, 159

Janek Paul 63, 155

Grzegorz z Żarnowca 30, 67-69, 152

Janik Jerzy 30, 68, 82, 137

Gurniokowa Anna 52, 154

Jeleń Adam 61, 154, 156

Gussonne Niolaus 17

Jeleń Anna 61

Gustaw Adolf, król 85

Jeleń Gustaw Adolf 61

Gutsch Krystian Fryderyk 54

Jeleń Paweł 61, 153

Guziur Emanuel 147

Jeleniowie, rodzina 61

Guznarowie, rodzina 69, 152

Jesch Adolf 11

Gwioździk Jolanta 5

Józef I, cesarz 28
Józef II, cesarz 29, 48

Haase Teodor Karol 30, 32, 67-70, 76,
79, 89, 135

Kadłubiec Karol Daniel 27, 45, 48

Habsburgowie, dynastia 19

Kaizar Johann 62, 153

Hartung Johann Heinrich 52

Kajzar Paweł 88

Haydukiewicz Józef 117, 118, 154, 157

Kalinowska-Wójcik Barbara 18

Heczko Jerzy Bogusław (pseud.

Karell Armand 111, 112, 153, 166

Prawdowski J. H.) 30, 35, 55, 64, 66, 69,

Kasparek Franciszek 123
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Kawecka-Gryczowa Alodia 18

Kotulowie, rodzina 119, 124, 160

Kisza Jan 65, 97, 153

Koziełek Jan 134

Kisza Jerzy 96

Kozioł Jędrzej 35

Kisza Wiktor 150

Kozioł Paweł 35

Kisza-Bruell Janina 11, 49

Kożdoń Józef 32

Kiszowie, rodzina 96

Krämer Simon 10

Kleczek Krzysztof 128

Krasiński Walerian 91, 154, 159, 166

Klimczuk Paweł 132

Krechut Anna 64, 152

Klucki Ludwik 31, 126

Krop Zuzanna 105, 152

Klus Jerzy 113, 114, 146, 159

Król Helena 63

Kłapsia Alfred 69, 100

Król Jan 101

Kłapsia Jan 11, 13, 53-55, 88, 157, 159,

Król Karol 63

164, 165

Król Stefan 125, 127

Kobyłecki Józef 66, 154

Krzywoń Andrzej 69, 100

Koch, osoba znana z prow. 109

Kubaczkowa J. 136, 161

Kochanowski Jan 48, 145, 146

Kubica Grażyna 8, 27, 29, 34-41

Kocójowa Maria 23

Kubica-Heller Grażyna zob. Kubica

Kołodziejska Jadwiga

23

Grażyna

König Ernst 91, 153

Kubisz Jan (pseud. Szlązak) 31, 36, 38-

Konopczyński Władysław 89

40, 83, 93, 126, 127, 140-142, 148, 154,

Konopnicka Maria 131

167

Kotas Jan 107, 145

Kubisz Jerzy 112

Kotas Paweł 97, 153

Kucharczyk Józef 90

Kotschy Henryk Juliusz 13, 77

Kucianka Jadwiga 140, 141

Kotschy Jan Godfryd 13

Kukucz Jan 52, 116, 155

Kotschy Karol 77, 82, 83, 103, 104, 106,

Kukucz Moryc 52, 154

119, 145, 153, 159, 165

Kulisz Karol 33, 75, 81, 148, 161

Kotula Andrzej 119, 130

Kuś Jerzy 61, 155

Kotula Bernard 114, 115, 124, 132, 146,

Kutzer Fritz 57, 65, 72, 80, 81, 85, 86,

148, 150, 153, 159, 166

94. 96, 97, 99, 112, 160

Kotula Bolesław 119, 166
Kotula Jerzy 111, 122, 142, 160

Ladorucki Jacek 3

Kotula Karol 86, 89, 101, 102, 105-107,

Lanc Anna 64

109

Lebiedzik Józef 144
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Leopold I, cesarz 28

Matuszek Andrzej 65, 153

Lepszy Kazimierz 82

Matuszyński Paweł 97

Lewowicki Tadeusz 6

Matyszkowa Maria 53, 154

Lichański Jakub Z. 23

Melanchton Filip 45

Linda Jaromír 3

Merle d’Aubigne Jean Henri 89, 159

Lipiński Stanisław 147, 148

Meyer & Raschke 66, 109

Lipowski Jaroslav 7

Michalska Małgorzata 3

Logau Gotfryd 13

Michejda Franciszek 30-32, 55, 56, 67,

Londzin Józef 49, 101, 104, 113, 118,

70, 72, 74, 76-78, 81, 83, 85-87, 92, 100,

128, 150

110, 118, 119, 127-130, 133, 141, 145,

Lubojacki Józef 97, 98

152, 154, 156, 157

Luter Marcin 45, 48, 58-60, 63, 64, 70,

Michejda Jan 128-130

71, 92, 100, 104, 105, 110, 111, 144,

Michejda Jerzy 85

146, 152, 159

Michejda Karol 30, 56, 70, 71, 77, 84,
91, 92, 166

Łaskarzewska Anna 17

Michejda Oskar 11, 14, 45, 55, 57, 60,

Ławrusewicz Izabela 86

66, 67, 71, 72, 75, 78, 86, 90-92, 94, 97,

Łysek Jan 144

98, 100, 107, 115, 119, 146, 149, 152,
154, 156-159

Machaczek Franciszek 81, 120, 121,

Michejdowa Anna 67, 154

124, 134, 146, 149

Michejdowie, rodzina

Machej Anna 6

Michejdzianka Anna 146

Maciuszko Janusz Tadeusz 48

Mickiewicz Adam 142

Macura Andrzej 13

Mieszko I [Cieszyński], książę 6

Macura Maria 112

Migoń Krzysztof 3-5, 23

Makowski Mariusz 19

Mika Bogumiła 145

Maleczyńska Kazimiera 3, 10

Milikowski Jan 104

Malicki Jan 144

Mitręga Paweł 7, 83, 84, 92, 94, 99, 131,

Malik Karol 122

135-137, 149

Małysz, osoba znana z prow. 112, 153

Mocko Ján 56

Mamica Anna 64, 155

Modl Marcin 78, 85

Mamica Jerzy 64, 152

Mojżysz Zenon 18

Mamicowie, rodzina 64

Morgan, rodzina 12

Matusiak Klemens 132

Morys-Twarowski Michael 6-8, 29, 109
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31, 129

Mostek Małgorzata 6

Pawlas Bernard 113

Mrowiec Jerzy 78, 90

Pawłowiczowa Maria 18, 49, 144

Mróz Henryk 6

Pelhrzimowie, rodzina 10

Müller Karel 49, 70

Piastowie, dynastia 44

Muthmann Jan 10, 13, 20, 29, 45, 50-53,

Picha Jadwiga 18

99, 164

Pieńczak Agnieszka 3
Pilch Helena 106, 152

Neubach Helmut 17

Pilch Henryk 106, 152

Niedoba Maria 145, 154

Pilch Jerzy 38, 40, 41

Niemiec Wiesław 62, 155

Pilch Józef 48, 51, 53

Nierostek Józef 134, 152

Pindór Jan 11, 33-35, 37, 38, 40, 41, 57,

Nikodem Jerzy 144

70, 79, 80, 84, 89, 93-96, 111, 153, 156,

Nikodem Paweł 137

161, 166, 167

Nowak Henryk 135

Popiołek Franciszek 28, 132

Nowak Krzysztof 29, 118

Pragenusowie, rodzina 10

Nowosielski Teofil 145

Prawdowski J. H., pseud. zob. Jerzy
Bogusław Heczko

Obraczaj Franciszek 128

Prochaska Karol (1805-1857) 92, 104,

Ogrodziński Wincenty 48, 50, 51, 61,

113, 141, 145, 149

62, 67, 68, 104, 109, 141

Prochaska Karol (1829-1906) 55, 60, 64,

Olszar Henryk 18

66, 69, 74, 77, 104, 105, 107-109, 113,

Olszar Jan 14

117, 133, 135, 142

Orzyszek Henryk 114, 146

Prochaskowie, rodzina 99, 124

Otto Leopold Marcin 30, 56, 59, 60, 68,

Puzio Alfred 18

71-76, 89, 99, 100, 109, 111, 141, 153,
155, 159, 165

Raschke Wilhelm 71, 159

Oxenden Ashton 95, 96

Ratajewski Jerzy 23
Reger Tadeusz 32

Pacuła Atanazy 112

Rej Mikołaj 30, 48, 67, 68, 70

Panic Idzi 6, 7, 19, 27-29, 101, 118

Rohrer Rudolf 103, 104

Parylak Piotr 114, 167

Rostworowski Emanuel 114

Pasek Zbigniew 42, 44, 45

Różańska Aniela 6

Patzelt Herbert 17

Różycki Edward 5

Paulini Andrzej 102, 157, 165

Rumi Karol Jerzy 11, 13, 17
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Rusek Halina 3, 5, 6

Sommer L. 73

Rusch Adam 113

Sosna Władysław 3, 27

Rusnok Anna 7-9, 128

Spratek Daniel 12, 18, 49, 54

Rutzki Anna 61

Spratek Zuzanna 65, 152

Rymorz Paweł 73

Spurgeon Charles Haddon 80
Spyra Janusz 3, 4, 18, 27, 28, 45, 49, 70,

Sackreuter L. 93

101, 102

Sadowski Stanisław 143

Stalmach Paweł 30-32, 36, 37, 86, 108,

Samiec Adam 88, 153

122, 125, 130, 139, 143, 147, 166

Schimik, nazwisko znane z proweniencji

Stegner Tadeusz 59, 67, 68, 76

53, 152

Steinmetz Jan Adam 10

Schimko Józef 29

Stolarczyk Tomasz 3

Schmeling Adolf Bogusław 10

Stolzowie, rodzina 10

Schoeneich Aleksander 146, 148, 149,

Stonawski Jan 11, 55, 77-80, 82, 84, 88-

156, 166

90, 92, 93, 97, 100, 103, 105, 107, 109,

Schreiner E. 97

110, 116-118, 121, 124, 126-133, 135,

Schubert Jan Tobiasz 13

139, 141, 148, 150, 152, 154, 156-158

Seredyński Hipolit 106

Sunnegh Juliusz Bogumił 45

Sierpniak J., pseud. zob. Wróblewski

Szczepaniec Józef 4

Kazimierz

Szczepański Jan 37, 38

Sikora Adam 142

Szczepański Johann (Čepansky) 65, 152

Sikora Paweł 96, 149

Szczepański Ludwik 131

Sikora, osoba znana z proweniencji 63,

Szczypka Danuta 42

65, 154

Szczyrbowski Jacek 3

Sipayłło Maria 23

Szebesta Halina 102, 103, 107, 116

Sittig Krystian 13

Szebesta Walenty 93

Skrbeńscy, rodzina 10, 45

Szelong Krzysztof 3, 4, 7, 9, 15, 17, 18

Skręt Rościsław 114

Szelong Małgorzata 7

Skura Adam 26

Szersznik Leopold Jan 104

Słodkowska Elżbieta 23, 152

Szeruda Jan 48-50, 89, 90, 93-95, 111,

Smelik Jerzy 111, 154

113, 149

Sobkowie, rodzina 10, 45

Szewczyk Grażyna Barbara 49

Socha Irena 23

Szlauer Ewa 60, 155

Sollny Karel 106, 160

Szlauer Jan 60, 156
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Szlauer Józef 60, 155

Tramp Gottfed 52, 61

Szlązak, pseud. zob. Kubisz Jan

Tramp Jan Ernest 67

Sztuchlik Jolanta 12, 13, 15, 16, 18, 19,

Trassler A. 88

60

Trautmann Samuel 52

Szturc Jan 49, 51, 53, 56, 64, 80, 134,

Trzanowski Jerzy 28, 35, 44, 56, 57, 64,

136, 156

145, 152, 153, 159

Szturc Jan, osoba znana z proweniencji

Tschammer Bogumił Rudolf 10, 11

66

Turek Krystyna 145

Szturc Włodzimierz 42, 43

Twardy Paweł 53, 61, 62, 67, 99, 165,

Szuścik Jan 144

166

Szybiński Władysław 120, 121, 124,
Ujejski Kornel 143

167
Szyper, rodzina 69, 152

Viebahn Georg von 96
Śliwka Jan, jr (1851-1912) 109, 110,
159

Wacławik Paweł 55, 154

Śliwka Jan, sr (1823-1874) 13, 31, 68,

Wagner Oskar 79

69, 86, 88, 104-109, 113, 124, 126, 135,

Walczysko Paweł 64, 152

141, 145, 152, 153, 157, 159

Wałach Adam 112

Śliwkowa, osoba znana z proweniencji

Wałach Jan 63, 153

57, 89, 95,152

Wantuła Andrzej 41

Ślusarczyk Dariusz 42, 144

Wantuła Jan 14, 17, 18, 54, 62

Świerk Alfred G. 3

Warząchowska Bogumiła 18

Świerkiewicz Edward 143, 144

Wäscher Antoni 141

Świeży Ignacy 32, 97, 127-129

Wegener Henryk 72, 100, 153
Wiczkowie, rodzina 45

Talmage Thomas de Witt 79, 95

Winkler Jan 140

Tałuć Katarzyna 18, 23

Władysław Opolski, książę 6

Terlica Paweł 41

Wojak Tadeusz 49

Terlik Tadeusz 14

Wojnar Jan 139, 152

Terlitza Wiktor 112

Wojnarowa, osoba znana z

Thomas Frank 96, 166

proweniencji 65

Tokarska Anna 3

Woronicz Jan 54

Tomasz á Kempis 93
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Wróblewski Kazimierz (pseud.
Sierpniak J.) 130, 142, 143, 167
Wrzecionko Rudolf 11

Zabystrzan Maria 59, 152
Zahradnik Jan 144
Zaleski Józef 126, 127
Zanibal Robert 143
Zaremba Jan 48, 50-52, 54, 55, 58, 61,
63, 67, 73, 87
Zasadius Karol Jan Wacław 63
Zasadius Samuel Ludwik 10, 29, 51-53,
58, 59, 61, 72, 87, 103, 152, 155, 164
Zatorski Maksymilian 123
Zeprzałka Hanna 45
Zipper Albert 114
Zschokke Heinrich 140, 158

Źlik Andrzej 116, 145
Źlik Arnold 57, 87, 110, 153, 155

Żebrok Jan 40, 41
Żyrowscy, rodzina 10
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Cieszyńskie druki polskie w zbiorach Biblioteki i Archiwum
im. Bogumiła Rudolfa Tschammera jako wyraz kultury ewangelików
Śląska Cieszyńskiego (do 1918 r.)

Streszczenie
Niniejsza praca prezentuje kolekcję cieszyńskiej książki polskiej, wydanej do
1918 r., znajdującej się w Bibliotece im. B. R. Tschammera w Cieszynie jako
świadectwo czynników procesu rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego oraz
kształtowania się tożsamości kulturowej członków należących do luterańskiej
społeczności religijnej tego regionu. Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów.
W pierwszej kolejności opisane zostały uwarunkowania historyczne, społeczne
i kulturowe

funkcjonowania

społeczności

ewangelików

Śląska

Cieszyńskiego,

wskazujące najważniejsze wartości, jak wiara, rodzina, język, tradycja, w ramach
których realizowały się działania kulturowe tej grupy religijnej, przekazywane
pokoleniowo i środowiskowo. Następnie poddana została analizie zawartość treściowa
cieszyńskiego polskiego piśmiennictwa, pokazująca kształtowanie się świadomości
ideowej oraz mentalności jego twórców, rozwój miejscowego ruchu oświatowego
i kulturalnego, ścieranie się różnorakich wpływów narodowych, wyznaniowych czy
politycznych.

Zbadany

został

też

materiał

proweniencyjny

znajdujący

się

w cieszyńskich drukach, dostarczający wiadomości odnośnie do czytelników,
kolekcjonerów książek na Śląsku Cieszyńskim, ukazując szerszy obraz zainteresowań
książką, kultury czytelniczej w tym regionie oraz kultury intelektualnej i duchowej
poszczególnych osób, których książki do tego księgozbioru trafiały. Szczegółowe
badanie zasobu Biblioteki im. Tschammera pozwoliło pokazać tę grupę dokumentów
nie tylko jako świadectwo kultury polskiej książki oraz kultury religijnej, oświatowej,
politycznej, literackiej i muzycznej środowiska ewangelików cieszyńskiej parafii, ale
też jako zbiór, którego funkcje i kulturowe znaczenie przekraczają konfesyjne ramy,
jako zasób obrazujący rozwój kultury na Śląsku Cieszyńskim w powiązaniu z jej
wielokulturowymi i wielowyznaniowymi koneksjami.
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Cieszyn’s Polish Prints in the Collection of the Bogumił Rudolf Tschammer
Library and Archive as an Expression of Cieszyn Silesian Protestant Culture
(to 1918)

Summary
The aim of this thesis is to present the collection of Cieszyn’s Polish prints in the
Bogumił Rudolf Tschammer Library and Archive, published to 1918, as the evidence of
the process of Cieszyn Silesia cultural development. The collection also demonstrates
the formation of cultural identity among Silesian Lutheran community members.
The thesis consists of six chapters. Firstly, the author describes historical, social
and cultural circumstances which influenced Cieszyn Silesian protestant community,
indicating the most valuable aspects as faith, family, language, tradition. All these
aspects which were passed from one generation to the next in certain environment
formed the basis for cultural activity of this religious group. Then the content of the
Polish literature from Cieszyn is analyzed and this analysis demonstrates the formation
of ideological awareness and the mentality of its creators, the development of local
educational and cultural movement, the contest between diverse national, religious and
political influences.
Moreover the provenance of the prints, which has also been researched, provides
information about readers and book collectors in Cieszyn Silesia. It has given a broader
impression involving interest in books and reading culture in this region, intellectual
and spiritual culture of every single person whose books are in this collection. Detailed
research of the Tschammer Library allows to present this group of documents not only
as the evidence of Polish book culture and religious, educational, intellectual, political,
literary and musical culture of the Evangelical community in Cieszyn Silesia, but also
as a collection of prints which functions and cultural meaning go beyond religion, as the
resource of information about the development of Cieszyn Silesian culture in
connection with its multicultural and multi-faith environment.
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Fotografie
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Spis fotografii

Fot. 1. Notatka sporządzona przez ks. Oskara Michejdę opisująca okoliczności
pozyskania książki do księgozbioru zborowego. (J. Kłapsia, Modlitwy i Rozmyślania
nabożne, Wrocław 1794) Sygn. BiAT 8845
Fot. 2. Podpisy czytelników na wyklejce Kancjonału brzeskiego opracowanego przez
Jana Krystiana Bockshammera, wydanego w Brzegu w 1790 r. Sygn. BiAT 8830
Fot. 3. Notatka właściciela modlitewnika umieszczona na wyklejce. (J. Kłapsia,
Modlitwy i Rozmyślania nabożne, Wrocław 1794) Sygn. BiAT 8845
Fot. 4. Notatka proweniencyjna nawiązująca do uczestnictwa właściciela książki
w wydarzeniach na Śląsku Cieszyńskim w 1848 r. Sygn. BiAT 8814 a
Fot. 5. Notatki proweniencyjne rodziny Jeleniów. Sygn. BiAT 8774
Fot. 6. Pieczęć i notatki pierwszych czytelników oraz wpis ks. Oskara Michejdy. (Nowy
Testament, wyd. Paweł Twardy, Brzeg 1786 r.) Sygn. BiAT 8788
Fot. 7. Fragmenty z Biblii zapisane na wyklejce przez czytelnika. (Jan Arndt, Rajski
Ogródeczek, tł. S. L. Zasadius, Królewiec 1743) Sygn. BiAT 8816 b
Fot. 8. Wpis własnościowy użytkownika Kancjonału opracowanego przez Jana
Krystiana Bockshammera, edycja z 1821 r. Sygn. BiAT 8831
Fot. 9. Notatka sporządzona prawdopodobnie przez ks. Oskara Michejdę dotycząca
wcześniejszych właścicieli książki (Jan Arndt, Rajski Ogródeczek, tł. S. L. Zasadius,
Królewiec 17430) Sygn. BiAT 8816a
Fot. 10. Kronika rodzinna zapisana na wyklejce. (Jan Arndt, Rajski Ogródeczek, tł. S. L.
Zasadius, Królewiec 1743) Sygn. BiAT 8816 b
Fot. 11. Notatka proweniencyjna na książce ofiarowanej podczas wieczoru wigilijnego.
(Jan Arndt, Rajski Ogródeczek, tł. S. L. Zasadius, Królewiec 1743) Sygn. BiAT 8816 b
Fot. 12. Pieczęć księgarni „Stella” w Cieszynie. Sygn. BiAT 6375
Fot. 13. Pieczęć właściciela książki Andrzeja Matuszka, szewca. (J. B. Heczko,
Kancjonał czyli Śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich zebrany i ułożony za staraniem
ewangelickiego duchowieństwa, Cieszyn1894) Sygn. BiAT 6369
Fot. 14. Pieczęć drukarni Kutzera funkcjonującej w Cieszynie od 1833 r. Sygn. BiAT
6371
Fot. 15. Typowa oprawa kancjonału Jerzego Bogusława Heczki. Sygn. BiAT 6371
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Fot.16. Fragment kroniki rodzinnej zmieszczony w Kancjonale Jerzego Bogusława
Heczki, trzeciej edycji z 1868 r. Sygn. BiAT 6363
Fot. 17. Proweniencja czytelnika wytłoczona na oprawie Kancjonału Jerzego
Bogusłąwa Heczki, czwarta edycja z 1871 r. Sygn. BiAT 6364
Fot. 18. Pieczęć własnościowa czytelnika. Sygn. BiAT 6664
Fot. 19. Pieczęć księgarni Karela Sollnego w Morawskiej Ostrawie, w której zakupiono
książkę. ( J. Śliwka, sr, Historia biblijna dla początkowej nauki dziatek, Cieszyn 1887)
Sygn. BiAT 6448
Fot. 20. Pieczęć Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Sygn. BiAT 6501/3
Fot. 21. Autograf czytelnika Józefa Kucharczyka oraz pieczęć Towarzystwa
Ewangelickiego Oświaty Ludowej. Sygn. 6654 c
Fot. 22. Ekslibris ks. Oskara Michejdy. (J. B. Heczko, Pieśni pogrzebowe dla
chrześcian ewangielickich osobno odbite z Kancjonału, Cieszyn 1910) Sygn. BiAT
6391
Fot. 23. Egzemplarz z dedykacją Jana Śliwki, jr. (Przypowieści biblijne do małego
katechizmu Dra Marcina Lutra, tł. L. Otto, wyd. J. Śliwka, jr, Cieszyn 1880) Sygn.
BiAT 6465
Fot. 24. Dedykacja związana z ofiarowaniem książki wybranemu adresatowi.
(E. Schreiner, Obrachunek Boży z ludami Europy, Cieszyn 1913) Sygn. BiAT 6718
Fot. 25. Dedykacja Jana Śliwki, jr. (J. Śliwka, jr, Materyały do kaligrafii zastosowane
do gramatyki języka polskiego z dodatkiem niemieckim, Cieszyn 1894) Sygn. BiAT
8066
Fot. 26. Dedykacja autora książki dla Franciszka Michejdy, niżej podpis ks. Jana
Stonawskiego. Sygn. BiAT 8556
Fot. 27. Pieczęć księgarni Jerzego Kotuli. Sygn. BiAT 8048
Fot. 28. Dedykacja podarunkowa. Sygn. BiAT 8604
Fot. 29. Nota własnościowa z księgozbioru ks. Franciszka Michejdy oraz podpis ks.
Jana Stonawskiego. Sygn. BiAT 6504
Fot. 30. Autograf czytelnika Jana Wojnara oraz pieczęć własnościowa ks. dr. Alfreda
Jaguckiego. Sygn. BiAT 8636
Fot. 31. Pieczęć księgarni Edwarda Feitzingera oraz autograf ks. Jana Stonawskiego.
Sygn. BiAT 8044
Fot. 32. Pieczęć własnościowa biblioteki Ewangelickiej Szkoły Ludowej w Cieszynie.
Sygn. BiAT 8068
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Fot. 33. Nota proweniencyjna Ewangelickiej Szkoły Ludowej w Cieszynie. Sygn. 8694
Fot. 34. Pieczęć Ewangelickiego Stowarzyszenia Niewiast w Cieszynie oraz podpisy
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