
W sumie więc otrzymaliśmy do ręki rzecz nie tylko przydatną dla członków 
tamtejszej społeczności, lecz również dla badaczy różnych wątków życia religijnego 
na Górnym Śląsku.

Idzi Panic

1 Szerzej na ten temat por. I. Panic: Cum ipsi Poloni essent. Z badań nad świadomością 
mieszkańców Górnego Śląska w średniowieczu. (W:) Księga pamiątkowa wydana z okazji 
40-lecia Oddziału PTH w Cieszynie, pod red. I. Panica, Cieszyn 1996, s. 30 nn. Ibidem 
przytoczone zapisy dyplomatyczne, w tym również z Kurii Papieskiej, ilustrujące owo 
nazewnictwo.

2 Liber Fundationis Episcopatus Wratislaviensis, wyd, H. Markgraf, J. W. Schulte, 
Codex diplomaticus Silesiae, t. XIV, Breslau 1889, s. 110.

3 Por. też H. Borek: Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole 1988, s. 171.
4 Por. I. Panic: Ze studiów nad wspólnotami społecznymi Górnego Śląska w średnio

wieczu. Okolice Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. (W:) Wspólnota i odrębność regionalna. 
T. 1; Z problematyki tradycji, wartości symbolicznych i ludycznych kultury, pod red. I. 
Bukowskiej-Floreńskiej, Rybnik 1994, s. 36 nn.

E. Rosner: Wokół Zofii Kossak. Zbiór szkiców i przyczynków,
Górki Wielkie 1995, s. 108.

Nie często się zdarza, by w tak niewielkiego formatu książce zawrzeć tak wiele 
treści, przekazanych na dodatek językiem przystępnym dla czytelnika nie posiada
jącego przygotowania naukowego, ani filologicznego. Sztuka ta powiodła się E. 
Rosnerowi, pracownikowi naukowemu Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 
Jego publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana „W kręgu spraw 
śląskich” , obejmuje 5 referatów przedstawionych przy różnych okolicznościach, 
związanych wpierw z przywracaniem czytelnikom postaci Z. Kossak, którą tak 
zwana władza ludowa usiłowała uporczywie skazać na zapomnienie, a którą E. 
Rosner (wraz z kilkoma innymi osobami), równie uporczywie przywoływał przed 
nasze oczy, a następnie podejmował rozliczne działania związane z upamiętnieniem 
jej działalności.

W pierwszym ze szkiców, zatytułowanym „W świecie śląskim Zofii Kossak” 
Rosner pokazał zarówno źródła zainteresowań autorki „Krzyżowców” tematyką 
śląską („cechy osobowe nie pozwalały jej odizolować się od środowiska w którym 
żyła od 1922 r...” (s. 13), jak zakres jej kontaktów, a także przewspaniały wpływ jej 
osobowości na rozwój artystyczny i literacki wielu późniejszych tutejszych 
przedstawicieli pióra— z których Gustaw Morcinek i Walenty Krząszcz to postacie 
niejedyne — a nawet pędzla. Pokazał też jej głęboki ekumenizm, czego dowodem 
liczne kontakty z pastorami ewangelickimi Śląska Cieszyńskiego.

Kolejny szkic, „Stanisław Witkiewicz na Podbeskidziu” prowokuje tytułem, 
gdyż zdaje się zapowiadać odejście Autora od postaci Zofii Kossak, tymczasem
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dowiadujemy się z niego, w jaki sposób bohaterka szkiców E. Rosnera promowała 
Śląsk, a także — przy okazji niejako — dostarcza nam wiele ciekawych, niekiedy 
mało znanych fragmentów z życia wielkich artystów pędzla, jak to widzimy na 
przykładzie sporu jaki miał miejsce w 1938 r. pomiędzy Witkiewiczem a Irzykows
kim (s. 47—48).

Pełne nieskrywanej nostalgii są dwa następne szkice: „Grodziec Zofii Kossak” (s. 
53—57) i „Znowu w Górkach Wielkich” . Ostatnie lata Zofii Kossak (s. 58—66) to 
jakże trudne dla autorki „Krzyżowców”, jakże (po ludzku sądząc) niewdzięczne 
lata, gdy „pod okiem nie ukrywających się wcale donosicieli i współpracowników 
władz bezpieczeństwa, nauczyciele akademiccy zaczęli unikać tematów, które 
mogły wzbudzać zastrzeżenia partii i Związku Młodzieży Polskiej... (a ) napięt
nowanie myślących inaczej, niż marksiści, nie należało do rzadkości” . I Zofia 
Kossak znalazła się w gronie autorów, których „nikt głośno nie wymieniał” (s. 58). 
Z wielkim umiarem opisuje ten jakże poniżający dla wielu czas niezawinionych, 
często z kuriozalnych powodów podejmowanych represji (które dotknęły również 
i autora rozważań o Zofii Kossak, a o których tak niewielu ludzi wie, On sam zaś na 
ten temat skromnie milczy i togi bohatera nie przybiera).Koncentruje natomiast 
uwagę na pokazaniu, z jak wielkim pietyzmem Kossak była przyjmowana przez 
społeczeństwo, a także, jak wielkiego niezaprzeczalnie formatu postacią była.

Całości dziełka dopełnia wybór korespondencji Zofii Kossak, a także garść 
wspomnień o niej pióra Michała Hellera, wieloletniego kierownika Muzeum Zofii 
Kossak w Górkach Wielkich (a zarazem pracownika naukowego Filii Uniwer
sytetu Śląskiego), zlokalizowanego rzecz jasna w jej byłym domu. Wspomnienia te 
jakże smutno ujmują jej powojenne losy, a nawet ostatnie chwile pobytu tu, na 
ziemi, gdyż „Jej pogrzeb był prosty, skromny i cichy. Tylko śląskie słońce 
dziękowało autorce swoim blaskiem” (s. 107).

Warto polecić tę książeczkę wszystkim czytelnikom, nie tylko miłośnikom 
literatury i historii kultury duchowej. Gwarantuje ona zarówno doznania duchowe 
i intelektualne, jak i spotkania z pięknym i jakże przystępnym językiem obu 
autorów.
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