
uwzględnić w jakim kontekście to powiedział, wśród jakich oko
liczności i w odniesieniu do jakiego okresu czasu. Choć zdawało 
by się, że są to rzeczy drobne w perspektywie tematu pracy, to 
jednak niepozbycie się uprzedzenia w tych sprawach może znie
kształcić cały obraz rewolucyjnych dążeń śląska i Moraw.

Początek czeskiej Wiosny Ludów widzi autor w zwołanym 
na dzień 11 marca zebraniu w łaźni św. Wacława w Pradze dla 
omówienia lutowej rewolucji paryskiej. Na tym zebraniu prócz 
swobód demokratycznych domagano się równouprawnienia na
rodowego i złączenia Czech, Moraw i Śląska przy pomocy cen
tralnych władz w Pradze. Walka, jaka rozpaliła się między Cze
chami a Niemcami, ciążącymi ku Śląskowi pruskiemu, uwidacz
nia się u autora w wystąpieniach poszczególnych osób, ich star
ciach i wypowiedziach. Je j rezultatem w okresie wyborów do 
parlamentu wiedeńskiego była jednak elekcja dużej ilości posłów 
niemieckich, gdyż byli oni bardziej wyrobieni w poprzedniej 
walce wyborczej do parlamentu frankfurckiego. Czeskim posłem 
Śląska został tylko Józef Motyka z Frydeckiego.

Na tle takiego przedstawienia sprawy przez autora dość nie
oczekiwanym jest fakt, ■ że na Zjeździe Słowiańskim w Pradze, 
obaj reprezentanci Śląska, Czesi dr A. Plucar z Cieszyna i profe
sor J. E. Purkynie z Wrocławia dobrowolnie weszli w skład nacji 
polskiej, gdyż uważali się za przedstawicieli Polaków. Oczywi
ście winę tego składa autor na machinacje Pawła Stalmacha 
i w dalszych wywodach postać ta często przewija się jako „spi
ritus movens“ wszelkich ustępstw Wiednia na rz.ecz Polaków 
śląskich i polskiego języka.

Uwagami na temat niekorzystnych dla Czechów zmian języ
kowych w Cieszyńskim po roku 1848 kończy autor swą pracę, 
która, jakkolwiek ciekawa tematem, nie budzi w czytelniku prze
konania o wyczerpaniu problemu i ma raczej kształt skrzętnej 
obrony ważności elementu czeskiego na Śląsku w okresie Wio
sny ludów. Bronisław Korowski
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wprowadza nas w sprawy życia kulturalno-społecznego tej czę
ści Śląska, która zrodziła wysokiej klasy poetę czeskiego, Piotra 
Bezruća. Składa się ta pod wielu względami ciekawa książeczka 
z kilku zwięzłych, a na materiałach pierwszorzędnych opartych 
artykułów.

Autor pierwszego artykułu Ad. E. Vasek czyni przegląd 
członków tej, jak  sam określa, drogiej mu organizacji. Vasek 
niejednokrotnie ustala personalia szczególnie tam, gdzie podo
bieństwo nazwisk może w błąd wprowadzić mniej obznajomio- 
nych z życiem kulturalnym czeskiej części Śląska. Wspomina 
więc o rodzie Koziołków i rozmaitych działaczach tego nazwiska



(akcentujemy, że jednym z działaczy Polaków na Śląsku t. zw. 
Opolskim był ks. Koziołek). Członkami Macierzy Opawskiej byli 
nauczyciele, rolnicy, notariusze, księża, naukowcy, publicyści, 
słowem ludzie rozmaitych zawodów, pozycji społecznych, a na
wet różnych przekonań. Należeli Czesi i Polacy.

życie tej organizacji zaczęło coraz bardziej się rozwijać 
zwłaszcza wtedy, gdy został zakupiony przez nią specjalny bu
dynek, o czym informuje czytelnika Otokar Fromm. W domu 
tym, powiada autor, skupiało się całe życie czeskiego społeczeń
stwa w Opawie. Starzy opawianie przeżyli w nim wiele rado
snych, ale i smutnych chwil, zwłaszcza gdy zaczęły się szykany 
ze strony szowinistów Niemców, którzy potrafili i szyby wybi
jać. W zakończeniu artykułu, podającego wszelkie okoliczności 
i dokładne dane, dotyczące kupna domu przez Macierz Opaw
ską, autor podaje bibliografię prac i artykułów, poświęconych 
tej sprawie.

Szczególnie ważną była działalność Macierzy Opawskiej 
w zakresie szerzenia kultury czytelniczej wśród czeskiego spo
łeczeństwa. Toteż ważnym momentem w życiu organizacji było 
zorganizowanie w Opawie biblioteki Macierzy. Wyrosła ta biblio
teka z nieznacznych zaczątków. Je j wzrost obrazują dane sta
tystyczne, przytoczone przez autora na przestrzeni od 1907 do 
1938 roku. Powstała ona z zakupów, a zwłaszcza z darów bi
bliotek prywatnych po zmarłych działaczach. Trudności były 
wielkie z rozmieszczeniem wzrastających zbiorów. Artykuł waż
ny szczególnie dla bibliotekarzy i działaczy oświatowych, gdyż 
na podstawie faktów mogą oni się przekonać, ile znaczy zapał 
i umiejętność pracy, jak  osiągnąć wielkie wyniki nawet w mało 
sprzyjających warunkach. Wspomniani w artykule poszczególni 
bibliotekarze czescy odegrali ogromną rolę w rozbudowie i utrzy
maniu na należytym poziomie biblioteki Macierzy Opawskiej.

Działalność wydawniczą tej instytucji omawia Wiktor Ficek. 
Jest to ostatni i najobszerniejszy artykuł. Obfitujący w całą masę 
spraw artykuł ujęty jest w formie zarysu syntetycznego, obrazu
jącego dzieje wydawnictw Macierzy Opawskiej. Autor każdy 
wypadek zmian kierunku wydawniczego stara się uzasadnić, 
uwypukla działalność poszczególnych kierowników działów, na
dających ton instytucji. Na specjalne wspomnienie zasługuje 
wydawnictwo Vestnik Matice Opavske, którego I rocznik wyszedł 
w 1878 roku. Rocznik zaś 42 tego wydawnictwa był poświęcony 
sześćdziesięcioleciu urodzin Piotra Bezruća (o czym na innym 
miejscu). Wydawane były również dla szerokich rzesz czytelni
ków kalendarze, ludowe czytanki z dziejów ojczystych i inne.

Broszura powstała z zespolenia odbitek rozpraw Slezskeho 
sborniku, zamieszczonych w rocznikach 45 (1947) i 46 (1948). 
Słusznie te prace zespolono, bo dają one zarys historii Macierzy 
Opawskiej. Materiał zgromadzony i szkicowo opracowany może 
kiedyś stanowić podwalinę pod wyczerpującą historię tej ważnej



dla ruchu czeskiego placówki. Dla badaczy kultury, ujmujących 
jej problemy z punktu widzenia dialektyki, zgromadzone mate
riały mogą stanowić zespół bardzo charakterystycznych dowodów 
dla uzasadnienia poglądu, że historię tworzą żywi ludzie, zwią
zani interesami klasowymi, że na kierunek działania wpływają 
też jednostki, jak  w ruchu budzicielskim Czechów Bezruć i inni. 
Zwłaszcza sprawy biblioteki i wydawnictw, związanych z Ma
cierzą Opawską, stanowią bogaty zespół zagadnień, które wy
m agają nie tylko szerszego omówienia w sprawozdawczym arty
kule, ale i dokładniejszego opracowania monograficznego.

i Marian Smereka
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kładem Macierzy Opawskiej, pod redakcją Cernohorskiego i So- 
botika w 1947 roku wyszedł zbiór literackich szkiców, poświę
cony Piotrowi Bezrućowi z okazji osiemdziesiątej rocznicy jego 
urodzin. W tym samym czasie wyszły studia o Piotrze Bezruću 
Artura Zavodskiego, wiążące się ze wspomnianym zbiorem 
szkiców. Tworzą bowiem w sumie jakby rodzaj zarysu monogra
ficznego o czeskim poecie Śląska. Dlatego też obie książki na
leży omówić wspólnie.

Szeroki to krąg zagadnień, jaki roztaczają autorowie, ana
lizując poezję Bezruća. Polski czytelnik śledzi je z zaintereso
waniem tym bardziej, że rysuje się w nich ślad przeobrażeń po
glądów, jakie powstały w wyniku wielkich przemian społecznych 
i politycznych, które wspólnie przeżył i przeżywa naród czeski' 
i polski.

Zbiór szkiców, złożony z kilkunastu rozprawek, częściowo 
powstał z górą dziesięć lat temu. Znać też w postawie autorów 
piętno tego czasu. Część z nich jest nowsza i autorowie ich oscy
lują pomiędzy kierunkami ujęć społecznej funkcji dzieła literac
kiego. Nie mniej jednak dominuje jeszcze w tych szkicach po
stawa idealistyczna.

Jubileuszowy zbiór szkiców omawia społeczną i literacką 
genezę poezji Bezruća, stosunki czesko-łużyckie, łączność twórcy 
z innymi dziedzinami sztuki i wpływ poezji Bezruća na plastykę 
i muzykę. Przeprowadza się też analizę estetyczną utworów po
ety. Brak jednak pełniejszego obrazu stosunków społecznych 
i politycznych czasów, w których tworzy Piotr Bezruć.

Pójdźmy więc śladami życia i twórczości tego ciekawego 
człowieka i poety, autora jedynego zbioru pt. ,,Śląskie pieśni". 
Nie od rzeczy będzie więcej miejsca poświęcić życiu Bezruća 
zwłaszcza dlatego, że na ogół polska społeczność literacka zna 
go jedynie jako poetę-malarza nędzy robotników i górników,
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