
MIĘDZY POLSKĄ A CZESKĄ ORIENTACJĄ KULTURALNĄ

(CZESKIE I POLSKIE WPŁYWY KULTURALNE NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
PO WOJNIE TRZYDZIESTOLETNIEJ)

Badacze stosunków czesko-polskich zajmują się często okresem od 
wojny trzydziestoletniej do początków odrodzenia narodowego, będącym 
charakterystycznym okresem tzw. lat ciemnych również w dziedzinie 
wzajemnych stosunków słowiańskich. Inteligencja czeska, o ile nie 
wyemigrowała z kraju, uległa germanizacji, przyjęła język niemiecki 
i wyznanie katolickie oraz stała się rzecznikiem polityki Habsburgów. 
Państwo czeskie jako Korona Czeska zostało wprawdzie zachowane przez 
habsburski absolutyzm i aż do reform terezjańskich czeska kancelaria 
dworska wraz ze śląskim urzędem zwierzchnim była pośrednikiem 
w stosunkach międzynarodowych, m. in. z Polską. Były to jednak 
tylko stare formy państwowe, które po wojnie trzydziestoletniej nabra
ły nowej treści, służąc państwu feudalnemu i interesom polityki habs
burskiej 1.

Również w dziedzinie stosunków kulturalnych i wymiany zdobyczy 
literackich między ośrodkami życia kulturalnego w Polsce i na ziemiach 
czeskich czasy te uważane są za okres głębokiego upadku i zupełnej 
przerwy w czesko-polskich związkach kulturalnych Nowe postulaty

1 W okresie przed Białą Górą zostały zawarte i później odnowione umowy 
państwowe między koronami czeską i polską, czyli tzw. kompaktáty polsko-czeskie, 
które miały zabezpieczyć spokój na granicach obu krajów. Ostatnia taka umowa 
została zawarta między królem polskim Janem Sobieskim a Leopoldem I, królem 
czeskim, w 1677 r. W 1732 r. chodziło o nową umowę polsko-czeską, nie wymie
niono już jednak listów ratyfikacyjnych, tylko czeska kancelaria państwowa prze
kazała posłowi polskiemu rescriptum  ostensibile approbatorium . Świadczy to nie 
tylko o upadku czeskich organów państwowych, ale i o upadku państwa polskiego, 
które było objęte trwałym wewnętrznym kryzysem politycznym. Por. F. Š l a c h t a ,  
Č esko-po lské vztahy a styky v d obě  habsbu rské  (Věstník Matice opavské — VMO 
— 1932, s. 198—233).

2 M. K u d ě l k a ,  K  otázce česko-po lských  literárn ích  vztahů v počátcích  
českého  národního obrozen í (Slezský sborník, 1957, s. 251—271).
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w dziedzinie badań nad stosunkami polsko-czeskimi w historii wysunął 
Józef Macůrek3. Położył on szczególny nacisk na badanie Śląska, jako 
terenu bezpośrednich stosunków mas ludowych obydwu narodów, prze
ciwstawiając się dotychczasowej praktyce redukowania tego problemu 
tylko do związków między Pragą a Warszawą. Postulat ten nabiera 
szczególnego znaczenia zwłaszcza dla wspomnianego okresu upadku. 
Śląsk nigdy nie przestał być terenem intensywnych wzajemnych wpły
wów obu narodów słowiańskich i spełniał rolę głównej bramy, przez 
którą przenikały wpływy czeskie do Polski i polskie do krajów czeskich.

Zbiegiem okoliczności właśnie po wojnie trzydziestoletniej, kiedy zie
mie czeskie opanowała kontrreformacja, a w Polsce po najeździe szwedz
kim wraz z rosnącą nietolerancją religijną upadło całkowicie życie kul
turalne, Śląskowi udało się w znacznej mierze zachować wolność my
ślenia, która przynajmniej w niektórych ośrodkach umożliwiła dość in
tensywne życie kulturalne. Ogniskami takimi były w' drugiej połowie 
XVII w. Kluczbork i Byczyna w ks. brzeskim oraz na początku XVIII 
stulecia Cieszyn ze swym ewangelickim zborem4. Celem historyków 
będzie więc szczegółowe zbadanie znaczenia tych ośrodków dla historii 
stosunków polsko-czeskich. W artykule tym zajmiemy się bliżej roz
wojem orientacji kulturalnych słowiańskiego Górnego Śląska, a szczegól
nie przenikaniem czeskich i polskich wpływów na ten teren po wojnie 
trzydziestoletniej.

*
* *

W trakcie rozwoju historycznego Śląska powstał kraj będący charak
terystycznym przykładem skomplikowania dróg wiodących do powsta
nia nowoczesnego narodu na terenie tak typowo przejściowym i różnym 
pod względem demograficznym. W Europie nie znajdziemy chyba dru
giego tak „przechodniego kraju“, który równie często zmieniałby swoje 
orientacje polityczne i kulturalne i gdzie w rozwoju etnicznym nigdy 
nie panowała jedna narodowość.

Na początku swojej historii Śląsk znajduje się na zmianę w czes
kich lub polskich rękach i już od tego czasu możemy obserwować czes- 
ko-polskie zróżnicowanie językowe na obszarze Górnego Nadodrza 
zgodnie z ustalonymi granicami politycznymi i diecezjalnymi (mniej wię
cej od ujścia Pszczyny-Cyny do Odry po Prudnik). Duże znaczenie

3 J. M a c ů r e k ,  H istoria Polski a  česko-po lské vztahy v m inulosti (Slezský 
sborník, 1957, s. 115—126).

4 P. M u s i o ł, Literatura śląsko-polska  X V III w ieku  (Zaranie Śląskie, 1932, 
s. 3—16); K. K o l b u s z e w s k i ,  Postyllografia polska XVI i XVII w., Kraków 
1921, s. 188 nn.



dla rozwoju Śląska miała kolonizacja niemiecka w XIII w., w czasie 
której Niemcy opanowali najurodzajniejsze ziemie oraz miasta, wskutek 
czego ludność słowiańska utraciła w kraju centrum, które mogłoby 
się stać ośrodkiem je j życia kulturalnego.

Sam Śląsk nigdy nie przechodził procesu powstawania odrębnej pań
stwowości, jeśli nie brać pod uwagę nieudanych prób podjętych przez 
Piastów wrocławskich w drugiej połowie XIII w. Już pod koniec XIII w. 
książę cieszyński popada w zależność lenną od władcy czeskiego, a za 
nim inni książęta śląscy, i na Śląsku zaczyna się znowu przewaga wpły
wów czeskich. Zwrot ten miał decydujące znaczenie przede wszystkim 
dla ludności słowiańskiej Górnego Śląska, która podzieliła swój los 
z czeskim żywiołem na Morawach i w Czechach. Już pod koniec XIV w. 
przeważała na Górnym Śląsku kultura słowiańska, a następnie wojny 
husyckie usunęły resztki naleciałości niemieckich w miastach i wśród 
klas panujących. Jest oczywiste, że przemiany te dokonały się dzięki 
aktywnemu uczestnictwu miejscowej ludności słowiańskiej Górnego 
Śląska, które w ten sposób wyprzedziły analogiczny proces eman
cypacyjny w sąsiedniej Polsce. Przemiany te pod względem narodo
wym i językowym miały bez wątpienia charakter czeski, a Górny Śląsk 
stał się prawdziwym zapleczem czeskim pod względem kulturalnym. 
Język czeski został nie tylko językiem urzędowym, jak się niekiedy 
przyjmuje, lecz był naprawdę językiem kulturalnym, za pośrednictwem 
którego przekazywano ludowi wszelkie zdobycze kultury, w nim też 
upatrywano podobieństwa do dialektów miejscowych, o których polskim 
charakterze na terenie dużej części Śląska mówi lingwistyka współczes
na. Górny Śląsk był nie tylko stroną biorącą, lecz dał też czeskiemu 
społeczeństwu szereg inteligentów, których praca stała się częścią skła
dową czeskich tradycji kulturalnych.

Granica stykania się dwu kultur, czeskiej i polskiej, ustaliła się aż 
na granicy Śląska z Polską. Później czeska literatura husycka przeni
kała ze Śląska szczególnie na teren Wielkopolski, gdzie dokonywano 
przekładów je j na język polski z zachowaniem dużej ilości czechizmów. 
W Wielkopolsce istniały też najbardziej pomyślne warunki rozwoju idei 
husyckich; wydaje się też, że tam pod wpływem kolportowanej litera
tury husyckiej wytworzył się powszechny język polski, używany w mo
wie i piśmie, który  ̂ostatecznie wyehminował łacinę i który charaktery
zował się obok czechizmów licznymi elementami wielkopolskimi5.

5 Na ten problem w roli Śląska zwrócił uwagę w 1953 r. S. Arnold na konfe
rencji poświęconej polskiemu renesansowi. Por. S. A r n o l d ,  Zagadnienie tw o
rzenia się ogólnego języ ka  polskiego  (Odrodzenie w Polsce, I, Historia, Warszawa 
1955, s. 415—416).



Opóźnienie Polski w rozwoju kulturalnym spowodowało przewagę 
kultury czeskiej na Śląsku nawet wtedy, gdy Polska wyrównała już to 
opóźnienie. Wprawdzie od XVI w. zaczęły się pojawiać na Górnym 
Śląsku pojedyncze przejawy wpływów polskich, było to jednak zjawi
sko marginesowe, które nie spowodowało zasadniczych zmian w życiu 
kulturalnym Śląska.

Okres intensywnej współpracy kulturalnej Górnego Śląska z zie
miami czeskimi trwał do katastrofy białogórskiej. O tym, jak głęboki 
ślad pozostawiła ta współpraca w ukształtowaniu kraju, świadczy dal
szy jego rozwój od wojny trzydziestoletniej do wojen śląskich i później. 
Po wielu zmianach i przewrotach język czeski nadal panuje na Górnym 
Śląsku wśród szlachty, w urzędach stanowych, radach miejskich i w ce
chu, w nim pisane są skargi poddanych, korespondencja podatników, 
a nawet polscy królowie utrzymujący w zastawie księstwo opolsko-ra- 
ciborskie wystawiają w nim dokumenty i reskrypty6. Język czeski 
utrzymywał się przy tym na Górnym Śląsku prawie samoistnie, bez 
żadnego nacisku ze strony Czech, bowiem ziemie czeskie w tym czasie, 
a szczególnie Morawy, bardziej niż Górny Śląsk ulegały powszechnej 
germanizacji. Przyczyny tego leżały w oddzielnym rozwoju politycznym 
cbu krajów. Kontrreformacja na Morawach przeprowadzana była bar
dzo konsekwentnie. Najpoważniejszym jej przejawem była germani
zacja życia publicznego. Śląsk dzięki swemu nadzwyczajnemu położeniu 
w monarchii habsburskiej oraz zainteresowaniu, jakie okazywały mu 
protestanckie państwa północnoniemieckie, wyszedł z pokoju westfal
skiego z szeregiem przywilejów i swobód religijnych, które odebrano 
innym ziemiom czeskim. Przywileje . te jednak realizowano tylko 
w częściach Śląska podległych książętom protestanckim. W księstwach 
pozostających pod bezpośrednią władzą cesarza, tzn. w większej części 
Górnego Śląska, kontrreformacja była przeprowadzana z całą bez
względnością. Niektóre postanowienia pokoju westfalskiego i tam jednak 
zostały zrealizowane, pozostawiając, przynajmniej szlachcie ewangelickiej, 
swobodę wyznania i utrudniając rekatolicyzację. Stąd też wypływał upór 
szlachty górnośląskiej, obstawającej przy wszystkich przywilejach i tra
dycjach ubiegłych lat, które ucieleśniały jej ideał dawnych swobód, do 
których należał też język czeski, jako język urzędowy stanów górno
śląskich.

Jakość tej urzędowej czeszczyzny była często wątpliwa, roiła się

6 Wojewódzkie Archiwum Państwowe Wrocław (WAP Wr.), rep. 85, list 106b 
z 11 II 1661, lub Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (AA Wr.) Ilb, 94a, 
s. 807, list z 15 III 1663. Zaczyna się od słów: „My Ludwika Maria, z łaski Bożej 
królowa polska i szwedzka, wielka księżna litewska, ruska, pruska, mazowiecka, 
samogicka, inflancka, smoleńska i czernichowska...“



ona od germanizmów i naleciałości śląskich, tracąc często swoją czeską 
postać w kancelariach stanowych, a szczególnie w pismach niższych 
instancji i podatników. Typowym przykładem stopniowego usuwania 
języka czeskiego i przenikania niemieckiego lub polskiego w jego ślą
skiej postaci mogą być księgi miejskie, cechowe lub sądowe, prowadzo
ne bez przerwy przez kilka generacji. Początkowo księgi te pisane są 
czystą czeszczyzną, pogarszającą się jednak za każdego następnego pi
sarza tak dalece, że w końcu trudno jest określić, w jakim języku 
książka jest pisana; potem pojawiają się już tylko czeskie sformuło
wania lub zwroty oraz pojedyncze wyrazy w tekście, przeważnie pol
skim. O takich dokumentach czytamy powszechnie w archiwach gór
nośląskich, że są one pisane ,,z czeska po polsku“. Nie należy jednak 
zapominać, że dążeniem piszącego było wysłowienie się poprawnie po 
czesku i że niewielki tego ’ rezultat nie był objawem zmiany orientacji 
kulturalnej, lecz skutkiem osłabienia czeskich wpływów kulturalnych 
na Górnym Śląsku, skutkiem powszechnego upadku kultury, a szcze
gólnie upadku szkolnictwa miejskiego, które było poważnym propaga
torem znajomości poprawnej czeszczyzny. Zmniejszył się też zakres 
oddziaływania oraz funkcje języka czeskiego na Górnym Śląsku. Wyż
sze warstwy szlacheckie brały wprawdzie udział w czynnościach sej
mowych, gdzie język czeski ciągle jeszcze panował, przynajmniej w de
klaracjach pisemnych, lecz w swej korespondencji zaczynały przeważnie 
używać niemieckiego. Zgermanizowały się również dokumenty magi
stratów miejskich, a na wschodzie zaczynał panować język polski 
w mowie i w piśmie. Pierwsze polskie listy to korespondencja właści
cieli pogranicznego dominium mysłowickiego z kancelarią książęcą 
w Pszczynie, zaczynająca się w 1589 r. W 1698 r. właściciel wsi Orze
sze w Pszczyńskiem nie uznał wiarogodności pownego aktu z jego 
podpisem, ponieważ ,,powszechnie wiadomo, że od młodości tylko po 
polsku pisywał, nie po czesku, a podpisywał się z polska Jan, nie 
Johann“ 7. Proces polonizacji życia publicznego w XVII w. przybrał 
największe rozmiary w obu wolnych, nadgranicznych dominiach stano
wych: Pszczynie i Bytomiu. Mamy o tym ciekawe świadectwo z Byto
mia: 16 X  1619 r. starosta krajowy i stany księstwa karniowskiego wy
słały do magistratu w Bytomiu list w języku niemieckim, w którym 
pisali o wysłaniu kilku drukowanych egzemplarzy edyktu cesarza Ru
dolfa o wolności wyznania augsburskiego. W liście żądali przeczytania 
edyktu ludowi z ambony i dodali: ,^Ponieważ jednak jest nam wiado
mo, że wasza ludność jest w większości czeska, raczcie rozkazać, aby

7 WAP w Katowicach, oddz. Pszczyna, G erichtsbuch, i. 430b; L. M u s i o ł, D zieje  
szkól parafialn ych  w daw nym  dekan acie pszczyńskim , Katowice 1933, s. 56.



ten przywilej, jak i podziękowanie zostały przetłumaczone przez para
fialnego lub miejskiego pisarza i w tym języku przeczytane ludowi“ 8. 
Po sześćdziesięciu dwu latach, 23 XII 1671 r., starosta krajowy by
tomski powoływał się już na zarządzenie stanów, że wszystkie akta 
sądu krajowego w Bytomiu mają być sporządzane w języku polskim9. 
Wspomniane zarządzenie było prawdopodobnie skierowane przeciwko 
językowi niemieckiemu, gdyż w spisach sądowych i miejskich w By
tomiu znajdujemy jeszcze w pierwszej połowie XVIII w. dokumenty 
czeskie obok polskich. Tutaj jednak język polski przenikał głębiej niż 
gdzie indziej na Górnym Śląsku.

Na Śląsku Cieszyńskim język czeski utrzymał swoją pozycję aż do 
drugiej połowy XVIII w., a w niższych instancjach nawet później 
(w księgach gruntowych, w skargach poddanych spotykamy się z nim 
również w pierwszej i w drugiej połowie X IX  w.). W księstwie opol- 
sko-raciborskim utrzymał się w istocie do zajęcia Śląska przez Prusy 
w 1740 r. Tutaj Niemcy rozpoczęli atak na urzędowy język czeski, po
zostawiając w spokoju polski. Germanizacja urzędów stanowych została 
tu zalegalizowana dopiero na sejmie krajowym 10 V 1734 r., kiedy 
to pozwolono oficjalnie na przyjmowanie podań w języku niemieckim. 
Pierwszy protokół niemiecki z posiedzenia rady krajowej księstwa 
opolsko-raciborskiego nosi datę 11 X  1735 r . 10 11 W niższych urzędach 
język czeski utrzymywał się tradycyjnie, niekiedy aż do końca pano
wania pruskiego. Wspomniane już wyżej dominium mysłowickie rów
nież po r. 1740 otrzymywało patenty pruskie dla książęcych wasali, 
pisane w języku czeskim11.

Stulecie od wojny trzydziestoletniej do wojen śląskich jest okresem 
zanikania czeskich wpływów kulturalnych na Górnym Śląsku oraz 
próby wprowadzenia nowych kulturalnych tradycji, tzn. niemieckiej 
lub polskiej. Szczegółowe badania tego okresu będą miały znaczenie nie 
tylko regionalne, ale i powszechne dla studiów nad powstawaniem no
woczesnych narodów. Tutaj zwrócimy uwagę tylko na niektóre pro
blemy rozwoju orientacji kulturalnych na Górnym Śląsku w zakresie

8 Archiwum Miasta Bytomia, wiek XVI, teczka 35.
9 Ibid., wiek XVII, teczka 69, litera O: „Ja Jan Paczeński z Wielki Paczeny, 

na Swietoszowicach a Łagiewnikach, hetman ziemski państwa bytomskiego, na 
requisitiam  urodzonego a statecznego pana Wacława Ohma, rzeczonego Janu- 
szowskiego z Wyszochradu, na Tarnowicach, recognoscierują wubec i gdzie by 
tego potrzeba ukazała: primo, że sprawy wszytkie przy zdejszym prawie i sądach 
ziemskich proponowane i acta po polsku produkowane od stawu bycz po winne, 
jako list zrandzenia ziemskiego folio  27, articulo 20 obmawa“.

10 WAP Wr., rep. 35 II 7c, fol. 36.
11 J. L u s t i g ,  Geschichte der Stadt Myslowitz in Oberschlesien, Mysłowice 

1867, s. 34.



życia religijnego, dla których istnieje wystarczająca ilość źródeł. W re- 
ligii bowiem wszystkie zmiany przejawiły się najostrzej.

*

*  *

Pierwsza tendencja do zmiany orientacji kulturalnej Górnego 
Śląska na szerszą skalę miała miejsce tuż przed wojną trzydziestoletnią 
i związana była z akcją kontrreformacyjną wychodzącą z Polski na 
Śląsk, a wspomaganą przez Habsburgów i oddanych im nielicznych 
magnatów górnośląskich z hrabiami Oppersdorf na czele. W okresie re
dukcji kościołów katolickich przejawił się na Śląsku chwilowy brak 
katolickich księży do obsadzenia parafii po wygnanych pastorach. Naj
większym katolickim sąsiadem Czech i Śląska była Polska, która mogła 
udzielić najwydatniejszej pomocy sprawie Kościoła na ziemiach czes
kich. Jeszcze w okresie wojny trzydziestoletniej przybywali do ziem 
czeskich, a zwłaszcza na Śląsk, polscy jezuici — prekursorzy kontr
reformacji. Znany jezuita polski działający w prowincji czeskiej zakonu, 
Mikołaj Lancicius, nakłonił baronową Felicjanę Stadnicką, aby swoje 
trzy wsie w Opolskiem oddała jezuitom. Pierwszymi członkami tej 
nowej jezuickiej placówki byli od 1637 r. Tomasz Elżanowski z pro
wincji polskiej i Mateusz Molier 12.

Aktywnymi uczestnikami akcji kontrreformacyjnej na Górnym 
Śląsku byli też polscy franciszkanie, którzy w 1612 r. osiedlili się 
w Gliwicach, a w czasach najazdu szwedzkiego na Polskę w 1655 r. zna
leźli schronienie na Górze Sw. Anny, które wynajęli od hrabiego 
z Gaszyna. Gdy w 1655 r. chcieli się osiedlić w Raciborzu, napotkali 
tam opór patriotyzmu miejscowych czeskich franciszkanów, którzy 
czuli się już dość silni, aby przeprowadzić akcję kontrreformacyjną na 
Górnym Śląsku własnymi środkami 13 14.

Wpływy polskie pojawiły się najwcześniej i miały największy zasięg 
w części Śląska należącej do diecezji krakowskiej, tzn. w wolnym pań
stwie stanowym Pszczynie i Bytomiu oraz w części Lublinieckiego (oko
lice Woźnika). Tam już od końca XVII w. katolickie parafie, których było 
wtedy zaledwie kilka, zajmowali księża polscyu. Również rektorów 
do szkół można tam było szybko sprowadzać z Polski 15. Księża i nauczy

12 H. H o f f m a n n ,  Die Jesuiten in Oppeln, Wroclaw 1934, s. 42.
13 Ch. R e i s c h ,  Die Franziskaner in heutigen Schlesien vom Anfänge des 17. 

Jahrh. bis zur Säkularisation  (ZVGS, 1913, s. 276—300).
14 L. M u s i o 1, Ein Visitationsbericht über die evang. Kirche des Plesser 

Dekanats von 1628 (ZVGS, 1932, s. 148).
15 M u s i o 1, Dzieje..., s. 27.



ciele polscy, pochodzący z Małopolski oraz będący absolwentami pol
skich szkół, przynieśli na Górny Śląsk polski język literacki, który 
utrzymał się tam na stałe. Odmawiali oni przyjmowania pism urzędo
wych, jeśli nie były napisane w języku polskim 16.

Również na Śląsku Cieszyńskim początek kontrreformacji łączył się 
z rozpoczęciem działalności polskich księży i z nasileniem wpływów 
polskich. Reformacja miała tam piętno czeskie, pastorzy byli wyświę
cani w Brzegu i musieli się wykazywać znajomością języka czeskiego 17. 
Jednym z ostatnich cieszyńskich pastorów był Tymoteusz Lovčany, 
który przybył tu z Żyliny w 1599 r. Miał on wygłaszać po czesku ka
zania oraz trzymać kapelana „znającego sprawy czeskie lub słowac
kie“ 18. Kiedy książę cieszyński Adam Wacław przeszedł na katolicyzm 
w 1610 r., rozpoczęła się w Cieszyńskiem kontrreformacja. Lovčany został 
wygnany, a na jego miejsce powołano z Polski Mateusza Rudzkiego. 
Drugi kościół ewangelicki oddano też polskim księżom dominikanom, 
powołanym tu na powrót z Polski. Do ostatniego powrotu księży pro
testanckich doszło w 1619 r. w czasie powstania czeskiego, ale po ustą
pieniu wojsk margrabiego karniowskiego zaczęto na powrót wprowadzać 
katolicyzm. Książę Fryderyk Wilhelm powołał na stanowisko dziekana 
cieszyńskiego polskiego księdza Wojciecha Gagatkowskiego, pochodzą
cego z Żywca, a działającego uprzednio w Skoczowie. Gagatkowski był 
autorem kilku polskich pism o Cieszynie, mających dla nas tym większe 
znaczenie, że do tego czasu nie ma prawie wcale polskich pamiątek 
literackich z Cieszyna19. Pozostałe parafie, dopóki nie zaczęły podlegać 
bezpośrednio książętom, zachowały w dalszym ciągu ochronę zwierz
chników ewangelickiego Kościoła czeskiego. Jeszcze w czasie wojny 
powołano do Frysztatu Stanisława Mancelina ze Świdnicy jako „kazno
dzieję morawskiego“, który miał mówić kazania po niemiecku i po 
morawsku20. W Bielsku działał do 1626 r. pastor Łukasz Vencelius, 
a po nim Jerzy Trzanowski, w Pogwizdowie — Jan Prażan (Prage- 
nus). Podczas wizytacji w 1652 r .21 15 parafii na Śląsku Cieszyńskim

,s Ibid.
17 K. M i c h e j d a ,  Dzieje K ościoła ew angelickiego w ks. cieszyńskim, Cie

szyn 1909, s. 14.
18 G. B i e r m a n n, G eschichte der ew angelischen  K irche oest. Schlesiens mit 

bes. Rücksicht au f die G nadenkirche vor Teschen, Cieszyn 1859, s. 7.
in J. Ł o ś  opublikował w książce Początki piśm iennictw a polskiego  polskie 

teksty religijne z początku XVI w., ale już L. Musioł wyraził wątpliwość, czy 
można ich początek łączyć z drogą śląską (Fontes, II, s. 12).

20 M i c h e j d a, op. cit., s. 30.
21 J. J  u n g n i t z, V isitationsberichte ' der Diözese Breslau, A rchidiakonat 

Oppeln, t. I, Wrocław 1904, s. 19—30.



zajmowali księża katoliccy, przy czym najważniejsze stanowiska mieli 
księża polscy. Dziekanem w Cieszynie był J . Nikłowicz, proboszczem 
w Jabłonkowie Florian Stokowski, który stale przebywał w Polsce, 
a zastępował go inny polski ksiądz, Mateusz Fabrycy. W Skoczowie 
działa Chrystian Hembigiusz z Kamieńca, a w Boguminie, Orłowie, Pol
skiej Ostrawie i w Horzycach parafie zajmowali benedyktyni polscy 
z Tyńca koło Krakowa 22. We Frydeckiem nie było polskich księży, po
nieważ reformacja nie zapuściła tam głębszych korzeni i tradycje kato
lickie nie zostały przerwane.

Działalność księży katolickich w redukowanych parafiach nie zaw
sze wzbudzała duże zainteresowanie. Sprawozdania z wizytacji nieraz 
zwracają uwagę, że lud stronił od kościołów katolickich i w dalszym 
ciągu szukał nabożeństw ewangelickich, odprawianych potajemnie w le- 
sie lub na dworach ewangelickiej szlachty. Takim „leśnym kaznodzieją“ 
(Buschprediger) był Bernard Prażan, syn Jana Pražana, którego dopiero 
w 1670 r. schwytano w Żarach, i żeby nie puścić go do Słowacji, gdzie 
lud uczęszczał na nabożeństwa ewangelickie, odprowadzono go do gra
nicy saskiej i puszczono pod przysięgą, że nie wróci, gdyby zaś wrócił, 
będzie skazany na karę śmierci. W Ustroniu działał pod opieką Czame- 
rów preceptor Jerzy Elbing, kaznodzieją był Paweł Novatius 23.

Poza dziekanatami należącymi do diecezji krakowskiej działalność 
polskich księży była krótkotrwała. Wizytacje kościelne z lat siedem
dziesiątych XVII w. wymieniają tylko 3—4 księży pochodzących z Pol
ski (często będących absolwentami uniwersytetów czeskich) w całym 
archidiakonacie opolskim lub jednostki przypadkowo znajdujące się 
na Śląsku dzięki kontaktom szlachty śląskiej z polskim dworem kró
lewskim i polskim środowiskiem. Gdzie indziej polscy księża mogli być 
szybko zastępowani przez duchownych miejscowego pochodzenia ślą
skiego, absolwentów niektórych uniwersytetów w krajach Korony 
Czeskiej.

Również jezuici czescy stopniowo umacniali swoją pozycję na Gór
nym Śląsku i w drugiej połowie XVII w. próbowali przeniknąć do 
Pszczyny i Bytomia, co im się udało dzięki pomocy władz. Dla osła
bienia wpływów polskich użyto tu również cudownego obrazu w Pie
karach, gdzie od 1676 r. zaczęło wyrastać nowe odpustowe miejsce, 
będące konkurencją dla Częstochowy. Jezuici prowincji czeskiej usu
nęli też jezuitów polskich z Tarnowskich Gór. W tych wszystkich ak
cjach przejawiał się ożywiony patriotyzm miejscowy, broniący się przed 
przenikaniem cudzoziemców, nie zaś walka językowa. Habsburgowie

22 Sar Brno, G. 13, rkps 128, f. 3.
23 Sar Opava, Král. úřad, 9/27, f. 152 n.



zresztą popierali takie akcje wszelkimi środkami oraz usilnie dążyli 
do likwidacji działalności obcych księży i prowincji zakonnych w swoim 
kraju. Dzięki Habsburgom doszło np. do przyłączenia śląskich klaszto
rów dominikańskich w 1706 r. oraz opactwa benedyktynów w Orłowie 
w 1722 r. do czeskich prowincji zakonnych.

*

*  *

Na rozwój orientacji kulturalnych Górnego Śląska miały również 
wpływ studia najliczniejszej wykształconej grupy społeczeństwa — 
księży. Ślązacy aż do początków XVIII w. musieli zdobywać wykształ
cenie uniwersyteckie poza Śląskiem, ponieważ do tego czasu ziemia 
śląska nie miała własnego uniwersytetu. Wprawdzie w 1642 r. jezuici 
założyli we Wrocławiu studium akademickie, lecz pełną liczbę wydzia
łów osiągnięto w 1665 r. Uniwersytet z prawem przyznawania tytu
łów został otwarty we Wrocławiu 21 X 1702 r . 24 25 Jezuici wykładali 
teologię moralną (casus) w gimnazjum w Nysie od 1624 r. Studenci 
górnośląscy po ukończeniu gimnazjum (w Opawie, Opolu, Cieszynie) 
wybierali którąś z tych uczelni, a studia kończyli na uniwersytetach 
w którymś z okolicznych krajów (Ołomuniec, Praga, Kraków, Wiedeń) 
lub też całą naukę odbywali poza granicami Śląska.

Wizytacje kościelne z drugiej połowy XVII i pierwszej połowy 
XVIII w. dają jasny obraz miejsc studiów górnośląskiego kleru26. Wy
nika z nich jasno, że Górnoślązacy studiowali przede wszystkim na uni
wersytetach czeskich, a tylko w niewielkim stopniu w Krakowie, Wied
niu czy gdzie indziej. Jest to zupełnie zrozumiałe. Chodziło nie tylko 
o to, że uniwersytety czeskie położone były bliżej niż inne i o związa
ne z tym mniejsze wydatki na studia, lecz także o praktyczny wzgląd 
na przyszłą pracę w krajach Korony Czeskiej i łatwiejszy awans w wy
padku otrzymania dymissorii do diecezji wrocławskiej.

Do początków XVIII w. największa ilość księży górnośląskich stu
diowała na uniwersytecie w Ołomuńcu. Stąd katolicyzm czerpał swe 
główne siły i nie jest wykluczone, że przerwa w wykładach na tym 
uniwersytecie w czasie wojny trzydziestoletniej spowodowała brak 
miejscowych księży, który trzeba było uzupełnić duchowieństwem 
polskim. W 1651 r. wykłady zostały wznowione i między pierwszymi

-* H. H o f f m a n n ,  Die Geschichte des Breslauer Alumnats, Wrocław 1935, 
s. 77.

25 J. G o t t s c h a l k ,  Herkunfts-Studien u. W eiheorte der Seelsorgsgeistlich
keit des Archidiakonats Oppeln im J. 1679 (Arch. f. schles. Kirchengesch., 4, 
Wrocław 1939); F. H e j l ,  K  některým  problémům Slezska v 17. stol. (K otázkám 
dějin Slezska, Ostrava 1956, s. 92—96).



studentami znajdujemy od razu 68 Ślązaków26. Absolwenci uniwersy
tetu w Ołomuńcu w końcu XVII w. stanowili jedną trzecią całego 
kleru na Górnym Śląsku. W miarę przybywania absolwentów szkół 
w Nysie i we Wrocławiu liczba absolwentów wrocławskiego Leopoldi- 
num przewyższała w XVII w. liczbę absolwentów z Ołomuńca27. 
Z biegiem czasu ubywało absolwentów szkół spoza Śląska, i to nie 
tylko z Ołomuńca, lecz również z odleglejszego uniwersytetu praskiego, 
który jeszcze w 1679 r. zajmował na Śląsku drugie miejsce. Znacznie 
mniejsze znaczenie miały pod tym względem uniwersytety wiedeński 
i krakowski (w 1697 r. w archidiakonacie opolskim było 15 absolwen
tów z Krakowa, a w latach 1719— 1720 już tylko 7). Zupełnie wyjątkowo 
pojawiają się absolwenci szkół w Poznaniu, Kaliszu, Tarnowie i Rzymie. 
Uniwersytet w Ołomuńcu miał szczególnie duży wpływ na Śląsku Cie
szyńskim, gdzie jego absolwenci stanowili połowę wszystkich księży 
(w 1697 r. — 16, w 1719 r. — 17). W Polsce, podobnie jak i w odległej 
Pradze, studiowało tylko dwóch.

O oddziaływaniu uniwersytetów czeskich na Ślązaków wiemy nie
wiele. Zrozumiałe jest, że tam nasiąknęli oni atmosferą kontrreformacji 
i propagowali kulturę barokową w je j czeskiej postaci, kult Jana Ne
pomucena itp. Nie można więc tych wpływów oceniać zbyt pozytywnie 
pod względem narodowym. W naszych szkołach wyższych nie tylko 
panował barok — kultura zwycięskiej klasy feudalnej — ale domino
wał tam również obcy język wykładowy — łacina. Prawdą jest z dru
giej strony, że studenci górnośląscy stykali się tam ze środowiskiem 
czeskim i czeskimi słuchaczami oraz współpracowali przy umacnianiu 
się żywiołu słowiańskiego na uniwersytetach czeskich. Wszystko świad
czy o tym, że ze szkół niższych przynosili oni znajomość literackiego 
języka czeskiego oraz ogólną wiedzę krajoznawczą o krajach Korony 
Czeskiej. Najlepszym świadectwem znajomości języka czeskiego przez 
górnośląski kler są pozostawione przezeń dokumenty parafialne. Prze
ważnie są pisane po łacinie, znajdujemy jednak również akta pisane 
dobrą czeszczyzną, zwłaszcza różne przywileje, spisy poddanych i dzie
sięcin, instrukcje szkolne itp. Również kazania przeznaczone dla ludu 
wygłaszano w okresie kontrreformacji po polsku na terenach zamieszka
łych przez ludność polską, po czesku lub — jak czasem nazywano — po 
morawsku na terenach czeskich28.

*________  * * 18 * * * *

18 A. G r o b e l n ý ,  Slezané na olom oucké universitě v. I. 1637—1651 (Slezský
sborník, 1953, s. 18).

87 AA Wr. Wizytacja 1697 (lib 147, 148, 79) i 1719—1720 (lib 159, 157, 158).
88 M. S m e r d a ,  Protireform ace a národnostní situace v Hor. Slezsku <K otáz

kám dějin Slezska, Ostrava 1956, s. 96—110).



Wzajemne przenikanie się czeskich i polskich wpływów kultural
nych na Górnym Śląsku można wyraźnie zaobserwować na przykładzie 
książek religijnych w czasach kontrreformacji. Wzmianki o tym zawar
te są w protokołach wizytacji kościelnych, wskazówki bardziej szcze
gółowe można znaleźć w niektórych spisach majątkowych parafii. Na 
łamach tego artykułu zużytkowaliśmy przede wszystkim tzw. metryki 
dekanatów górnośląskich, sporządzone około 1730 r .29

Księgi znalezione w parafiach Górnego Śląska po wojnie trzydzie
stoletniej możemy podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy 
książki o charakterze służbowym, przeznaczone do potrzeb liturgicz
nych, jak Ewangelia, agendy, kancjonały, katechizmy itp., pozostałe — 
to literatura służąca do kształcenia księży. Jest zrozumiałe, że księgi 
liturgiczne były pisane tym samym językiem co kazania. W parafiach 
o ludności mieszanej książki te pisano w językach polskim i niemiec
kim, np. w Smiczy, Białej, Racławicach, Frydlandzie-Korfantowie i Dą
browie Niemodlińskiej. Administracja kościelna we Wrocławiu natych
miast po pokonaniu trudności wywołanych wojną rozpoczęła wypo
sażanie parafii na terytorium słowiańskim w polską literaturę kościelną, 
którą wydawała w Nysie i we Wrocławiu. W kurendach wikariatu ge
neralnego znajdujemy polecenie dla proboszczów, aby zamawiali te 
druki bezpośrednio w kancelarii biskupiej30. Tak wydawane polskie 
książki znajdujemy następnie często w parafiach górnośląskich obok 
literatury przywiezionej wprost z Polski31. Czeskie księgi liturgiczne 
pojawiają się dopiero w dekanacie wodzisławskim, który już należał 
do komisariatu cieszyńskiego32. Na Śląsku Cieszyńskim polskie książki

29 Metryki zostały wprowadzone przez wikariat generalny 29 X I 1728 dla 
potrzeb wizytatorów i dla zabezpieczenia praw parafii przed sprzedażą lub spa
leniem itd. Złożone są razem w AA Wr.

30 AA Wr., Hf 80, K sięga kurend parafii w Nysie z lat 1700—1768, fol. 55, 
okólnik z 22 IX  1730. Zwraca się w nim uwagę proboszczów, że w kancelarii 
biskupiej są na sprzedaż oprawne katechizmy polskie po 7 krajcarów.

31 Wizytacja z 1697 r. stwierdza, że w Chrząszczycach na Opolszczyźnie 
istnieją 3 agendy: jedna krakowska i dwie wrocławskie. W parafii Walce koło 
Głogówka był porządek gnieźnieński (AA Wr., Ilb 95, M etrica archipresbyte- 
ratus G logoviae Super., 1730, f. 218), w Brożku porządek krakowski (ibid., Ilb 152, 
f. 157) i pewna polska książeczka (libellus unus polonicus). W Krawarzach Pol
skich w Raciborskiem były 2 agendy: wrocławska i „królestwa polskiego“ (ibid., 
Ilb 110, s. 192). W Kotowie koło Pyskowic istnieje w 1697 r. stary mszał kra
kowski (ibid., Ilb 79, f. 88).

32 W Boguminie między mszałami i agendami łacińskimi znajdujemy „wielki 
kancjonał czeski“ (AA Wr., Ilb 97, L iber  paroch iae Loslensis, 1730, f. 521).



liturgiczne ustępują później miejsca pojawiającym się coraz liczniej 
książkom czeskim33.

Podobną sytuację znajdujemy podczas badania bibliotek parafial
nych, gdyż trzeba liczyć się z tym, że księża katoliccy w parafiach 
o ludności polskiej starali się przede wszystkim o zaopatrzenie w książki 
polskie, np. zbiory polskich kazań, aby nie trzeba było przekładać ich 
z języka obcego. Na Górnym Śląsku cieszyły się dużym powodzeniem 
kazania takich autorów polskich, jak Szymon Starowolski, Franciszek 
Rychłowski i Fabian Birkowski. W Zimnicach Wielkich na Opolszczyź- 
nie znajdujemy w 1727 r. dwa zbiory polskich kazań niedzielnych Sta- 
rowolskiego i Filipowicza34. W Chrząszczy cach na Opolszczyźnie tam
tejszy wikary Kazimierz Novatius, Polak wychowany w Leśnicy i absol
went uniwersytetu praskiego, pozostawił w 1700 r. swoim następcom 
kazania polskie i inne35. W 1727 r. znajdujemy w inwentarzu tejże pa
rafii obok wspomnianych książek również kazanie łacińskie wydane 
w Polsce36. W parafii Siołkowice znajdowały się 2 książki pochodzenia 
polskiego i 1 niemiecka37. W Jełowie wymienione są zbiory kazań pol-

33 W kościele cieszyńskim znajdowały się 4 księgi łacińskie i 2 czeskie: p sa l
terium  rom ánům , antiphonarium , cancionale novum  B ohem icu m  im pressum , liber  
unus, manuscriptus de passione Domini, cancionale unum Bohem icum , etiam  
m anuscriptum  graduale unum  (AA Wr., Ilb 109, M etrica om nium  inventariorum  
ecclesiarum  et parochiarum , fundationum  arch ipresbyteratu s Tessinensis, fol. 3). 
Metryka z 1727 r. wymienia w kościele w Dubowcu m oravské evangelium  nove, 
w małym kościele w Samoradzu ewangelię morawską, agendę polską małą i starą 
(fol. 91). W Lisztnie znajdowały się 2 ewangelie polskie (fol. 107), w Zebrzydo
wicach ewangelia polska i czeska (AA Wr., Ilb 148, fol. 49).

34 AA Wr., Ilb 113a, M etrica parochiarum  in archipr. O ppoliensi sitarum  et 
incorporatarum  Anno 1727, fol. 4.

35 Ibid., Ilb 152, fol. 14.
36 Ibid., Ilb 113a, fol. 7. Didacus N i s s e n u s ,  Fasciculus florid issim orum  et 

gem m eorum  conceptuum , quos ex  sylva pu lcherrim arum  com m entationum  Rev. P. 
Didaci Nisseni A bbatis ordinis S. B asilii Magni... colleg it et in usum condon atoru m  
digessit in terpres latinus Fr. Joan . K reylinck R eim bacensis, Ord. Praed. SS Theol. 
M agister, Cracoviae... 1650 (K. E s t r e i c h e r ,  B ib liografia  polska, t. X X III, s. 159);
M. F a b e r ,  D om inicale et Festivale. Chodzi oczywiście o książki wymienione 
przez Estreichera (t. XVI, s. 152): A uctuarium  operis concionum..., pars prima: 
„De Dominicis“, Cracoviae 1648; pars secunda: „quae est de Sanctis“, Cracoviae 
1648. Oprócz wymienionych ksiąg znajdujemy prace łacińskie J. L a n g i u s a ,  
C a e s a r o m o n t a n a  (Florigerium ), Tomasza de V i l l a  N o v a  (F estiva le), 
Jana O s s o r  i i  (D om inicale), Piotra B e s s e u s z a  E xem plaria  poen iten tiae et im 
poenitentiae, Hortus Pastorum  oraz inne księgi, tylko ogólnie scharakteryzowane.

37 Zbiór polskich kazań minoryty Bazylego Rychłowicza, książka łacińska Mi
kołaja z Błonia (oczywiście Serm ones) i dominikanina Ambrożego S c h o m b a r d t a  
G eistliche V orratskam m er  oraz biblia łacińska (ibid., fol. 9).



skich Rychłowskiego i kazania Ossorii38. W inwentarzu parafii Szczed- 
rzyk wymieniono kazania polskiego dominikanina F. Birkowskiego i je
zuity Jana Wolskiego39. Bogatą bibliotekę miała parafia w Białej, pra
wie 73 książki. Tylko ogólnikowo wspomniano, że znajdowało się 
między nimi kazanie czeskie o najświętszym sakramencie, opis podróży 
w języku polskim, dzieła Cycerona oraz szereg ksiąg łacińskich i nie
mieckich 40. Metryka parafialna wymienia tamże oprócz wspomnianych 
pozycji jeszcze kazanie polskie Starowolskiego41. Biblioteka parafii 
w Smiczy liczyła 76 pozycji, jednak metryka wymienia tylko tytuły 
kilku dzieł łacińskich i niemieckich42. Natomiast w Lubomiu w deka
nacie raciborskim nie było w ogóle książek niemieckich, tylko łacińskie 
i polskie43. Biblioteka parafii w Centawie koło Wielkich Strzelec po
siadała 30 dzieł, przeważnie łacińskich, między którymi były pojedyn
cze książki polskie44. W inwentarzu parafii w Gliwicach znajdujemy 
tylko dzieła łacińskie obok jednej niemieckiej książki lekarskiej. 
W 1727 r. proboszcz Kałuża z Cieszyna, absolwent uniwersytetu w Oło
muńcu, wydał zbiór polskich kazań45. W Żarach podczas wizytacji 
w 1697 r. zapisano biblię polską oraz kazania F. Birkowskiego 46. W 1730 r. 
znajdujemy w tamtejszej bibliotece dalsze 4 księgi łacińskie, a proboszcz 
Mazurek wydaje jeszcze polskie kazania Rychłowskiego i dziennik Hia

38 Ibid., fol. 10.
39 Ibid.
40 AA W r, Ilb 152, fol. 75—76.
41 Ibid., Ilb 106, M etrica proventuum , fundationum  totius sedis Cilcensis, s. 93. 

Chodzi o pracę Sw iątnica Pańska, zam ykająca w sobie kazania na uroczystości św iąt 
całego roku, Kraków 1645 i 1682.

42 Ibid., s. 246. Książka Crux Christi H erm anni B. V. Czastchoviensis była rów
nież polonikiem. Obok zbiorów kazań niemieckich Feuchtiusza, Besseusza, Loh- 
messena i Scherera znajdowała się w bibliotece Englische K inderlehre, K räu ter
buch, mieszczanina świdnickiego Rudolfa i in.

43 Ibid., Ilb 147, fol. 142—143. Do poloników należały: K azania pogrzebne, m iane 
xv różnych żałobnych okazyach  przez X. A leksan dra Lorencew ica, prow incjała pol
sk iego Soc. Jesu . W kolegium  ka lisk im  S. J . d fu kow an e roku  pańskiego 1670 (E s t- 
r e i c h  er,  t. X X I, s. 409); K azanie polsk ie  o siedm iu św iętościach, bez autora, i ka
techizm polski.

44 Ibid., Ilb 79, fol. 41. Do poloników należały: 2 mszały krakowskie, ewangelic
ka postylla polska, zbiór kazań Szymona Starowolskiego, objaśnienia do psalmów 
w rękopisie pod tytułem Sam  dla siebie p isał oraz słownik Ambrożego Calepina 
( E s t r e i c h e r ,  t. XIV, s. 16, podaje tytuł Dictionarium undecim  linguarum: lati
na, hebraica, graeca, gallica, italica, germ anica, belgica, hispanica, polonica, ungarica, 
anglica. Pięć razy wydawano go w Bazylei w latach 1574—1627 i raz w Lionie 
w 1585 r.), szereg dzieł łacińskich, religijnych i filozoficznych, z końca XV i po
czątku XVI w. drukowanych na Zachodzie.

45 Tytuł księgi brzmiał O głos św iętych Bożych, ibid., Ilb 107, s. 108.
46 Ibid., Ilb 79, fol. 132.



cynta Liberiusa47. Pawłowice, Pielgrzymowice i Bzie leżały już na gra
nicy diecezji krakowskiej i kontrreformację przynieśli tam księża pol
scy. W Pawłowicach znajdowały się 2 książki z kazaniami A. Lorenco- 
wicza i A. Stefanowicza48, w Pielgrzymowicach — kazania łacińskie 
Besseusa oraz pewna książka zawierająca kazania polskie, w Bziu — 
kazania Starowolsłriego i Universa theologiae Schoppena wydana w Ny
sie w 1698 r . 49 W Wiśnicy koło Toszka znajdowały się m. in. kazania 
F. Rychłowskiego i Piotra Skargi 50.

Czeskie wpływy kulturalne przejawiały się wyraźnie w cieszyńskich 
bibliotekach parafialnych, chociaż i tam znajdujemy dużo poloników. 
W parafii w Cieszynie znajdowała się czeska biblia oraz stara łacińska 
Gloria ecclesiae s. Viti, Annales Poloniae i różne książki o treści reli
gijnej 51. W 1726 r. proboszcz Bismur wzbogacił bibliotekę w Jabłonko
wie o niemieckie kazania W. Fabera52 i łacińskie Walentego Bernarda 
Jastrzębskiego z Morawskiej Ostrawy53. W Holeszowie koło Cieszyna 
proboszcz Klich, rodem z Przybora, pozostawił czeską postyllę jezuity 
Jerzego Scherera i Auctuarium  Fabera, wydane w Polsce54. Biblioteka 
parafialna w Cierlicku posiadała 4 książki: postyllę Scherera oraz 3 po
chodzenia polskiego55. W Wendryni proboszcz Miazga oddał parafii 2 
zbiory kazań polskich 56 57. W Dubowcu znajdujemy znowu autora czeskie
go Jana Jahodę oraz Medulla theologiae Busenbauma57. W Lisztnie

47 Prawdopodobnie G ospodarz n ieba  y ziem ie Jezu s Chrystus, Syn Boży, wyd. 
w Kazimierzu koło Krakowa w 1665 r. ( E s t r e i c h e r ,  t. X X I, s. 260).

48 Ibid., Ilb 98, fol. 68. Chodzi o bernardyna Antoniego Stefanowicza, autora 
zbioru kazań Dzieło zbaw ien ia ludzkiego..., Kraków 1678.

49 Ibid., fol. 68 i 81.
50 Ibid., Ilb 94a, M etrica parochiarum  in arch ipresbyteratu  Tostensi sitarum  

1730, fol. 459.
81 Ibid., Ilb 109, fol. 23. M. in. T rau er-R eden  wrocławskiego pastora Kaspra 

Neumanna, wyd. w Lipsku 1698 r.
52 Ibid., fol. 36. Chodzi oczywiście o Opus novum  tripartitum  concionum  m o

ralium, Brno 1712.
53 Ibid., fol. 42. Chodzi o Auctuarium  Mateusza Fabera, Kraków 1648, i Her

manna Busenbauma M edulla theolog iae m oralis, Lublin 1655, Gdańsk 1693 (E s t- 
r e i c h e r ,  t. XVI, s. 152; t. XIII, s. 464).

54 Ibid., fol. 57.
55 Ibid., fol. 68. Wspomniana już M edulla theolog iae m oralis  Busenbauma K aza

nia Fabera i Ein G esprech  von d er R eligion  Michała Ottona Becana, spowiednika 
Zygmunta III, króla polskiego, wyd. w Kurońsku (Wilda 1605).

58 Ibid., fol. 75. S. S t a r o w o 1 s k i, A rka Testamentu..., t. I, Kraków 1648, 
t. II, 1649; F. B i r k o w s k i ,  K azania na n iedziele i św ięta, Kraków 1620, 1623 
i 1628 ( E s t r e i c h e r ,  t. XIII, s. 141).

57 A llocutiones sacrae super fes ta  solem nia totius anni..., Praha 1667 (F. M. 
P e l  zel ,  B öhm ische, m ährische u. sch lesische G elehrte u. S chriftsteller  aus dem  
Orden der Jesuiten , Praha 1786, s. 57); B u s e n b a u m ,  M edulla theologiae.



proboszcz Martulik uzupełnił bibliotekę kazaniami polskimi Hiacynta 
Liberiusa 58. Na terenie dekanatu bielskiego tylko w Czechowicach znaj
duje się metryka książek, która wymienia polskie kazania Rychłowskiego 
oraz zbiór kazań łacińskich bez autora 59.

W Frýdku pozostało po pożarze zaledwie kilka z licznych przedtem 
książek; w 1727 r. znajdowała się tam biblia czeska, kazania mariańskie 
Reginalda oraz kilka ksiąg łacińskich jako pozostałość po dziekanie Fal- 
dinie60. W Dobrej proboszcz Przybyła pozostawił następcom niemieckie 
kazania jezuity Daniela Schwartza, pochodzące z Opawy 61. W Bruzowi- 
cach proboszcz Wrana pozostawił biblię czeską i łacińską, kazania czeskie 
jezuity cieszyńskiego Daniela Nitschkego oraz inne książki 62. Wacław 
Madej z Domasławic pozostawił bibliotece parafialnej wspomnianą 
książkę Nitschkego oraz księgi łacińskie i niemieckie 63. Szenowski, pro
boszcz z Gawin, pozostawił w parafii tylko zbiór kazań łacińskich Har- 
tunga 64.

Naszkicowany tu przegląd nie rości sobie pretensji do całkowitego 
wyczerpania zagadnienia, umożliwia jednak wyciągnięcie pewnych wnio
sków. Przekonaliśmy się na tym przykładzie, że Opolszczyzna i Racibor
skie silniej ulegały wpływom polskim niż Śląsk Cieszyński. Znajdujemy 
tam nie tylko bogatą literaturę kontrreformacyjną w języku polskim, 
lecz także dużo prac łacińskich i niemieckich wydanych w Polsce. Lite
raturę tę znajdujemy również we wschodnich i środkowych częściach 
Cieszyńskiego, gdzie przeniknęły wpływy polskich księży, nie ma jej 
jednak we Frydeckiem. Przypływ polskiej literatury kontrreformacyjnej 
w czasie i po wojnie trzydziestoletniej był zjawiskiem towarzyszącym 
wspomnianemu już napływowi polskiego kleru. Wraz z ustępowaniem 
wpływów czeskich ustaliło się również pojmowanie języka ludowego 
jako dialektu polskiego, a administracja diecezjalna dzieliła parafie we
dług języka, w jakim wygłaszano kazania, na polskie, niemieckie i „mo
rawskie“. Parafie polskie trzeba było zaopatrywać w polskie księgi li

58 G ospodarz Nieba..., patrz przypis 47.
59 AA Wr.,- Ilb 99, Consignatio proventuum  ecclesiarum  et parochiarum  in 

archipresbyteratu  B ilicensi facta  anno 1727, fol. 25.
60 Ibid., Ilb 108, L iber  vidimatus... parochiarum  ad archipresb. Fridecensem  

spectantium  1727, fol. 10—11: „Tres partes Bibliothecae Loneri, Compendium Lai- 
mani, Biblio latina et alios libellos tam catholicos quam controversisticos minoris 
momenti“.

61 Ibid., fol. 18. A chtm al acht h. Feyerabend..., Kłodzko 1689 (P e 1 z e 1, op. cit., 
s. 69).

62 Ibid., fol. 25 N i t s c h k e  B erla krakov ská  Jezu  Krysta..., Praha 1709.
83 Ibid., fol. 30. Obok dzieła Nitschkego znajdowały się tam kazania Besseusa, 

Fabera i jedna księga niemiecka.
64 Ibid., fol. 42. Chodzi oczywiście o Filipa Hartunga, rodem z Toužimia w Cze

chach, i o jego dzieło Conciones philippicae, Cheb 1687 ( P e l z e l ,  op. cit., s. 88).



turgiczne. Księża absolwenci studiów w Ołomuńcu lub Pradze władają
cy obok języka polskiego również czeskim, którzy nigdy w życiu nie 
byli w Polsce, ze względu na język ludu przechylali się raczej w stronę 
polskich ksiąg kościelnych wydawanych przez administrację kościelną 
na Śląsku lub przywożonych z Polski. Były to przeważnie najnowsze 
książki, wydawane w Polsce w drugiej połowie XVII w. Księża ci przy
wozili ze studiów czeską literaturę kontrreformacyjną, która jednak 
była ich prywatną własnością i nie wymieniano je j w inwentarzu bi
bliotek parafialnych. Z tych powodów nie można nakreślonego tu obrazu 
uważać za całkowicie typowy dla Górnego Śląska w drugiej połowie 
XVII w. Należałoby poznać również biblioteki szlachty, mieszczaństwa 
i urzędników, szczególnie ewangelików, aby móc tu stwierdzić poważne 
związki z okresem przedbiałogórskim.

Przy kolportażu polskiej literatury kontr reformacyjnej na Górnym 
Śląsku zasłużyli się również jezuici prowincji czeskiej. W kolegium 
w Opolu oraz w rezydentacjach w Tarnowskich Górach i Piekarach dzia
łało wielu jezuitów pochodzenia czeskiego, z których niektórzy pracowa
li aktywnie na polu literatury, a książki dla ludu górnośląskiego, które 
wydawali często w nakładach po 1000 sztuk, były pisane albo po polsku, 
albo (rzadziej) po niemiecku65. Podczas przeprowadzania rewizji kon
fiskowali oni książki protestanckie i wyrównywali to literaturą kontrre
formacyjną. W protokołach jezuickich z 1733 r. znajdujemy wzmiankę 
o konfiskacie jednej książki husyckiej i jednej kalwińskiej 66.

W odróżnieniu od kolegium opolskiego działalność jezuitów w Cie
szy ńskiem miała raczej charakter czeski. Mieli oni swoich kaznodziejów 
czeskich, którzy w pewnym okresie wygłaszali również kazania w ko
ściele parafialnym. Byli oni tutaj szerzycielami czeskiej literatury kontr- 
reformacyjnej oraz deklarowali się sami jako je j autorzy.

*
* *

Okres po wojnie trzydziestoletniej przyniósł więc duże zmiany 
w orientacji kulturalnej Górnego Śląska. W czasach powszechnego 
upadku, osłabnięcia życia kulturalnego i społecznego oraz przerwania 
związków kulturalnych z ziemiami czeskimi panująca do tej pory czes
ka orientacja kulturalna skostniała w starych formach, zwłaszcza gdy 
chodzi o czeszczyznę jako język urzędowy. W literaturze, życiu reli
gijnym, a później i w czynnościach urzędowych coraz częściej pojawiały 
się wpływy polskie i niemieckie. Zakres oddziaływania czeskiego języka

65 H o f f m a n n ,  Die Jesuiten..., s. 116—118, 181.
86 Ibid., s. 118.
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kulturalnego bardzo się , zwęził. Pewne swoje dotychczasowe funkcje 
utracił on na rzecz innych języków. Nie chodziło naturalnie o jakąś wal
kę o języki. Nie było przecież jeszcze podstaw do walk narodowych, po
nieważ narody w nowoczesnym znaczeniu nie istniały i związek tery
torialny był zawsze silniejszy niż językowy. Poza granicami swego kraju 
Ślązak występował zwykle jako Silesius, choć mówił już po polsku, po 
niemiecku czy po czesku.

Mimo wzrostu wpływów polskich i niemieckich język czeski u trz y j, 
mał się na niektórych terenach w życiu kulturalnym i społecznym, 
przede wszystkim w czynnościach urzędowych. Wielkie znaczenie za
wdzięczał on temu, że widziano w nim na Górnym Śląsku język poko
nanej reformacji i związanych z nią idei klasowych. Górnośląska szlach
ta ewangelicka, szczególnie średnia i drobna, widziała w nim swój język 
kulturalny, chociaż od końca XVII w. i do niej przenikała propaganda 
pruska lub wpływy polskie. Do języka czeskiego przywiązany był też 
lud protestancki, liczny zwłaszcza w Pszczyńskiem i Cieszyńskiem, 
który na kazania ewangelickie uczęszczał aż do Słowacji — do Czadca 
i Żyliny.

Równocześnie dochodzimy do wniosku, że przy badaniach nad roz
wojem narodowościowym na Górnym Śląsku nie można się zadowalać 
tylko poszczególnymi, oderwanymi faktami, świadczącymi na korzyść 
tej lub innej narodowości. Trzeba patrzyć na rozwój narodowościowy 
Górnego Śląska jako na całość, na którą złożyło się kilka grup narodo
wościowych i która zmieniała swoje orientacje w zależności od inten
sywności wpływów sąsiednich ognisk kulturalnych i politycznych. Zy
skamy wtedy bardziej prawdziwy obraz przeszłości narodowej Górnego 
Śląska, który dostarczy nam więcej przykładów współpracy niż antago
nizmów różnych narodowości.




