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Jan Śliwka —  droga do ruchu polskiego
(Część II)

W  dniu 10 I 1849 roku cesarz Franciszek Józef I swoim rozporządzeniem  
dotyczącym  pro testan tów  zalecił przeprow adzić wybory przedstaw icielstw  zboro
wych, k tóre spośród swoich członków winne były w ybrać pełnom ocników  zwanych 
kolatoram i, zobowiązanych do kierow ania zborem . W  ewangelickim zborze 
cieszyńskim owe wybory odbyły się pod koniec pierwszej połow y 1850 ro k u 1 i wtedy 
Jan  Śliwka uzyskał m andat deputow anego z gminy K ońska. S tało się tak , gdyż 
w ciągu pięcioletniej pracy w tej społeczności zdobył jej zaufanie. Pewnie n a  jego 
w ybór m iała też wpływ starszyzna zborow a i pastorow ie zm ierzający d o  wykorzys
tan ia  w pracy kościoła energii i talentu w yróżniającego się nauczyciela, p raw da, że 
m łodego, ale posiadającego już  duże doświadczenie w pracy z ludźm i.

I tak  się stało, gdyż już 17 XI 1850 roku pow ierzono Śliwce obow iązki sekretarza 
zboru oraz nauczyciela szkoły ewangelickiej w Cieszynie, po pełniącym  te funkcje 
Pawle Śmiłowskim. N a form alne potw ierdzenie drugiej funkcji m usiał poczekać do 
m arca 1852 roku2.

D eputow ani wybrali zespół kolatorów . Zostali nimi Paweł C ienciała z M i
strzowie, Andrzej G lajcar z Puńcow a, Paweł Zabystrzan z D ębow ca, Jan  Stonawski 
zN ieborów  —  wszyscy byli wójtam i w swoich gminach. W ybrano też, zaliczającego 
się do  chłopskiej elity regionu, absolw enta pełnego gim nazjum , kolegę Stalm acha 
z ławy szkolnej —  Jan a  H arw ota z M istrzowie, znanego w tej gminie pod 
przydom kiem  W olny3 oraz Jan a  K ukucza z G órnych Kaczyc, posiadacza gruntu 
na praw ach szlacheckich. Ponieważ Andrzej G lajcar niedługo um arł, Jan  Kukucz 
zaś opuścił granice A ustrii przenosząc się do  Prus, do  1856 roku  zespół kolatorów  
tworzyła pozostała czwórka4 i z n ią  Janow i Śliwce, ja k o  sekretarzow i zboru, dane 
było blisko współpracować, trzeba stwierdzić, że w atm osferze wzajemnego 
szacunku.

Podstaw ą zrozum ienia się był głęboki związek wym ienionych z ich chłopską, 
ewangelicką w spólnotą, stąd byli zgodni co do sposobu załatw iania spraw 
bieżących, w tym i takich kwestii, ja k  prow adzenie dokum entów  kościelnych, 
w tym  m etryk i protokółów  z zebrań w języku polskim 5, wydanie „Pieśni
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pogrzebnych i szkolnych”6 księdza K aro la  K oczego, podjęcia p rac  nad wydaniem  
polskiego kancjonału ewangelickiego. K olatorom  znane były now atorskie p o 
czynania Śliwki w cieszyńskiej szkole ewangelickiej i jego p raca  w śród nauczycieli, 
wreszcie dokonan ia pisarskie i wydawnicze. T akie osiągnięcia, łącznie z rzetelnym 
wywiązywaniem się z obowiązków sekretarza zboru, po  dziesięciu la tach  pracy 
zyskały m u uznanie i szacunek całej zbiorowości wyznawców, a  sam orządu 
kościelnego w szczególności.

♦

Mimo pozornego bezruchu, jak i zapanow ał po  1849 roku, w śląsko-cieszyńskiej 
wspólnocie chłopskiej dokonyw ały się głębokie przeobrażenia. P o  zlikw idow aniu 
pańszczyzny i poddańczej zależności od dw oru wieśniacy otrzym ali ziemię na 
własność, krzepły pod względem ekonom icznym  ich gospodarstw a, kiełkow ał 
i rozrastał się ideowy posiew 1848 roku. Now ego w ym iaru nabierała  kwestia 
narodowa ukierunkow yw ana w jej polskim  nurcie ciągłym oddziaływ aniem  
„Gwiazdki Cieszyńskiej” . D ojrzewało m łode pokolenie chłopów , nie znających już  
jarzma zależności poddańczych, a równocześnie bardzo wrażliwe n a  ograniczanie 
narzucane przez neoabsolutystyczny reżim austriacki. Od 1853 roku  w ójtów  
poszczególnych gmin oddano pod bezpośredni nadzór urzędników  pow iatow ych, 
język niemiecki stał się językiem urzędowym w gm inach, urzędach, sądach, 
nieznający go stawali się ludźmi gorszej kategorii, zaś zgoda n a  stosow anie języka 
polskiego w wewnętrznym życiu gminy, szkoły, kościoła tylko częściowo łagodziła 
napięcia.

Pogłębiał się społeczny podział cieszyńskiej wsi, um acniała się pozycja chłops
kich elit, gospodarzy nie przygniecionych nadm iarem  pracy tak  m ocno, by musieli 
zrezygnować z szerszych zainteresowań. Byli oni zam ożni, pod  względem in telek
tualnym stali na niezłym poziomie, często po kilku la tach  nauki w gim nazjum , 
oczytani, podróżujący po  Śląsku i poza nim  za w łasnym i interesam i, gdyż 
angażowali się również w przedsięwzięcia transportow e, często przem ysłowe. 
Takim gospodarzem  był wym ieniony już powyżej ko la to r zboru  cieszyńskiego 
Paweł Cienciała, syn Jan a  —  wolnego chłopa z D olnej Lesznej, wówczas 
znaczącego ośrodka produkcji wapienniczej, później w ójt bardzo  ruchliwej w życiu 
regionu wsi M istrzowice. Prowadził, obok dużego, spraw nego gospodarstw a 
rolnego w swojej wiosce, warzelnię soli na W ęgrzech7.

Nie obce m u były problem y polityczne z narodow ym i włącznie. Jak  odnotow ał 
znawca środow iska ewangelickich chłopów  ksiądz p as to r A ndrzej Buzek, Paweł 
Cienciała „(...) niegdyś podczas sypania K opca K ościuszki w K rakow ie za
wiózł tam  grudę ziemi cieszyńskiej —  znak łączności między grodem  P iastów  nad 
Olzą i grodem  Jagiellonów nad W isłą”8. N ie m ożna oczywiście z podanym  faktem  
wiązać treści XX-wiecznych. K opiec Kościuszki sypano w la tach  1820— 1823, 
a więc wtedy, kiedy Paweł Cienciała urodzony w 1807 roku  m iał najwyżej 16 lat, 
mógł więc uczestniczyć w większej kaw alkadzie w  charak terze woźnicy, ja k o  
ze na patriotyczny klim at powstały wokół sypanego d la  N aczeln ika kopca 
reagowało pokolenie od niego starsze. Niem niej faktem  pozostaje prom ieniow a- 
nie polskiej ideologii narodow ej n a  jego środow isko. P raw da, że ideologia ta
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nie m iała m onopolu, gdyż szlaki furmariskie prow adziły nie tylko przez ziemie 
polskie. Niemniej w przyszłości umysłowość Paw ła Cienciały i większości gos
podarzy zaliczających się do  podcieszyńskiej elity chłopskiej zdom inuje ta  właśnie 
orientacja. Poza językiem i pokrewieństwem kulturow ym , obok  wpływu słowa 
drukow anego, czynnikiem znaczącym były też epizodyczne kon tak ty  ze społeczno
ścią polską i to  wszystko łącznie przesądziło o takim  kierunku rozwoju.

Stanow isko Paw ła Cienciały w kwestii orientacji narodow ej podzielali spośród 
kolatorów  cieszyńskich Jan  H arw ot, Paweł Z abystrzan i wielu ludzi z zespołu 
deputow anych i chłopów ewangelickich nie należących do  w ładz kościelnych. Ale 
nie było autom atyzm u w tych sprawach. Mniej aktyw na większość społeczności 
chłopskiej zajm owała stanow isko wyczekujące, byli zdecydow ani zwolennicy 
orientacji niemieckiej, sform ułowanej w 1848 roku przez frankfurtczyków  i przy 
pewnych korektach nadal żywej. D o niej skłaniał się ko la to r Paw eł Stonawski 
z N ieborów , rozczytany w literaturze niemieckiej, w tym  filozoficznej i teologicznej. 
Związał się później z proniem iecką orientacją w zborze cieszyńskim 9.

W  sumie w środowisku ewangelickim zboru cieszyńskiego w  la tach  50-tych 
istniały ju ż  dw a nurty  narodow e. Jeden m iał oparcie w uprzywilejowanej spo
łeczności niemieckiej oraz niemieckich instytucjach państw ow ych i s ta ra ł się 
o pozyskanie zwolenników przez prezentację swojej siły ekonom icznej, p o 
litycznej, kulturow ej. Drugi w yrastał z poczucia językowej i kulturalnej w spól
no ty  miejscowego elem entu śląskiego z narodem  polskim . Idee narodow e wnosili 
do swoich środowisk podobni do  Pawła Cienciały zam ożni chłopi, którzy 
przekazywali swoje przemyślenia i przekonania dziesiątkom  i setkom  wieśniaków, 
pow iązanych z nimi ekonom icznym i i społecznymi zależnościam i. W  oparciu
0 au to ry tet owych kierowników w spólnot wiejskich idee narodow e zakorzeniały się 
w tych zbiorowościach i ten fakt stawał się znaczącym czynnikiem  w dalszym 
rozwoju.

O ba nurty , choć przed 1860 rokiem  niezorganizowane, już wtedy stanow iły silę 
realną. Bez jej poparcia  nie miałyby większego znaczenia działania S talm acha i jego 
proniem ieckich odpowiedników. T o  dzięki klim atowi panującem u w  podstaw o
wych w spólnotach m ogła spełnić swą misję inteligencja w yw odząca się z m iej
scowego ludu. W  pełni dotyczyło to  również działalności Ja n a  Śliwki.

*

W  1861 roku cesarz Franciszek Józef I wydał dwa, przez pro testan tów  
oczekiwane, akty praw ne. 8 kwietnia pojawił się p a ten t dający ewangelikom
1 prawosławnym  pełne praw a obywatelskie, w dniu  następnym  ustaw ę określającą 
ustrój kościołów ewangelickich. Wejście w życie tej ustawy oznaczało koniec 
kadencji w ybranych w 1850 deputow anych i kolatorów . N iedługo odbyły się 
wybory do władz zborowych, w wyniku których pow ołano przew idziane praw em  
większe zastępstwo, liczące w zborze cieszyńskim p onad  setkę członków  oraz 
kolegium prezbiterów  —  kilkunastoosobow y organ wykonaw czy. Skład obu  ciał 
był odnaw iany po  upływie czteroletniej kadencji, ja k  i w w yborach nadzw yczaj
nych. Śliwka w 1861 roku  został członkiem większego zastępstw a, a w roku  1865 
prezbiterem  i ten urząd piastow ał do śmierci9.
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Powstanie nowego ładu praw nego pociągnęło za sobą konieczność in fo r
mowania wyznawców o nowych realiach życia zborow ego oraz w yjaśniania im 
wielu bieżących kwestii. Zrodziło to  zapotrzebow anie n a  lokalne pism o kościelne. 
Ową potrzebę starał się Śliwka zaspokoić, w ydając w 1862 roku  „R ocznik 
ewangelicki poświęcony rzeczom kościoła i szkoły” : tom  drugi zdołano wydać 
dopiero w 1864 roku. Z astanaw iano się wtedy nad przekształceniem  „R oczn ika” 
w kw artalnik a naw et miesięcznik. Było to  jednak  zadanie przekraczające 
możliwości ówczesnej lokanej społeczności ew angelików 10.

Oba tom y „R ocznika” koncentrow ały się n a  szeroko pojętej problem atyce 
religijnej. Inform owały o nowym ustro ju  kościoła, przynosiły wieści o życiu 
ewangelików w innych krajach, Austrii, szczególnie obszerne z własnej, śląskiej 
zbiorowości. Pisano o zborach śląskich, ilości ich członków , o ewangelickich 
szkołach, liczbie uczących się w nich dzieci, o duchowieństw ie, nauczycielach.

Wiele uwagi poświęcił redaktor ewangelickim tradycjom . O prócz rozw ażań 
ogólnych, wskazujących na przyczyny i sens reform acji pod ją ł Śliwka problem  
dotąd m ało eksponowany, albo wręcz pom ijany. Przeciwstawił się m ianowicie 
twierdzeniu, forsow anem u również w tutejszych zborach, o całkow itym  zdom ino
waniu reform acji i aktualnego życia ewangelików w E uropie środkow o-w schodniej 
przez Niem ców oraz ich kulturę. Nie godząc się n a  staw ianie znaku równości 
między ewangelicyzmem a niemieckością przypom inał Śliwka wyznawcom  znaną 
im literaturę religijną stw orzoną w XVI wieku przez reform ację polską. R ów no
cześnie, praw dopodobnie pod wpływem dyrek to ra  gim nazjum  —  Słow aka Jan a  
K alinćiaka", zwracał uwagę na postać Jan a  H usa, słowiańskiego p ion iera i m ę
czennika reform acji, o sto la t wyprzedzającego w ystąpienie M arcina L utra.

W  artykułach poświęconych H usow i12 Śliwka kładł m ocny akcent n a  zasadę 
głoszoną przez tego bohatera reform acji czeskiej, iż głow ą kościoła jest Chrystus, 
a nie b iurokratyczne narośla. Spraw a była bardzo ak tualna , gdyż w ówczesnym, 
śląskim środow isku ewangelickim pow stały negatywne reakcje przeciw  po d p o rząd 
kow aniu sobie społeczności ewangelików przez niemieckich dosto jn ików  kościel
nych i wiedeńską, nie tylko kościelną, biurokrację. D o  zagadnienia walki o suwe
renność kościoła ewangelickiego znaczące motywy wnosiły fragm enty artykułu  
praskiego pasto ra  kościoła zreform ow anego zamieszczone w czasopiśm ie „H us” , 
znajdujące się w drugim  tom ie „R ocznika” . Praski p as to r wskazywał n a  wielką 
wagę m om entów  narodow ych w życiu pro testan tyzm u czeskiego13. W nioski 
wynikające z tego tekstu zmuszały ewangelików na Śląsku do dalszych przemyśleń. 
W takim  kontekście nabierały wymowy, zamieszczone w „R oczn ikach” m ateriały  
dotyczące polskich tradycji reform acyjnych, podobnie ja k  artykuły  o zborze 
warszawskim, silnym ośrodku kościoła ew angelicko-augsburskiego, w którym  
w sposób wzorcowy rozwijało się współżycie między Polakam i i N iem cam i14.

W arto  też zwrócić uwagę n a  zamieszczane n a  tych lam ach inspiracje teologicz
no-filozoficzne pochodzenia polskiego. Za tak ą  uznać trzeba zam ieszczony w tom ie 
drugim  „R ocznika” utw ór "M odlitw a P ańska” 16, który , ja k  p isa ł w kom entarzu  
Śliwka, do  niedaw na odm aw iano jak o  m odlitwę w zborze ewangelickim  w K ra k o 
wie. Chodzi tu  niewątpliwie o inną wersję utw oru „M yśli P obożne” , znanego 
Stalm achow i17. Z aw arta w nim wizja dziejów, daleka od ówczesnej chrześcijańskiej
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praw ow ierności, pewnie skłoniła pastorów  krakow skich do w ycofania takiej wersji 
„M odlitw y Pańskiej” z duszpasterskiej prak tyk i. A poza tym  u tw ór zaw ierał treści 
panteistyczne, a więc pojm ow anie Boga n ie jak o  osoby znajdującej się na zew nątrz 
świata, ale jak o  bytu identycznego z przyrodą o raz zjawiskam i kulturow ym i. 
W obec problem atyki zawartej we wskazanych powyżej tekstach p ió ra  Z ygm unta 
K rasińskiego, będących faktycznie próbam i poetyckiego ujęcia filozofii dziejów 
A ugusta Cieszkowskiego, zajął stanow isko ksiądz M arcin Leopold O tto  w swoich 
dziewięciu kazaniach wygłoszonych w zborze w arszawskim  a w ydanych drukiem  
w połowie lat 50-tych18.

Pierwszy tom  „R ocznika” już  w 1863 roku spotkał się z bardzo  d o b rą  i pełną 
sympatii reakcją publicystów  polskich. Lwowski „D ziennik L iterack i” zamieścił 
obszerną rozpraw ę Ludw ika G um plow icza na tem at ewangelików śląskich, 
zawierającą pozytywną ocenę „R ocznika” . N a  łam ach „T ygodnika P oznań 
skiego” , w artykule pełnym słów uznania dla Śliwki, wzywano instytucje narodow e 
do zajęcia się polskimi ewangelikami n a  Śląsku i M azurach19. D la ewangelików 
śląskich i Śliwki większe jednak  znaczenie m iało zainteresow anie się „R ocznikam i” 
przez kolegium redakcyjne „Zw iastuna Ewangelicznego”  w W arszaw ie20. Dzięki 
tem u wydawnictwu Śliwka stał się w tym  środow isku znanym , o czym świadczą 
zamieszczane tam  od 1863 roku jego korespondencje i artykuły. Pojaw iły się też 
recenzje wydawnictw  Śliwki, pewnie pisane przez tego sam ego redak to ra , księdza 
Leopolda O ttę. W  pierwszej z nich, poświęconej „R ocznikow i” , recenzent szczegól
nie wysoko ocenił m ateriały dotyczące postaci Ja n a  H u sa  oraz problem atyce 
reform acji w Rzeczypospolitej21.

W arszawskie pismo ewangelickie udzieliło swym śląskim czytelnikom  i w spół
wyznawcom bardzo daleko idącej pom ocy. Polegała ona nie ty lko n a  dostarczaniu  
szerokiej i kom petentnej inform acji o życiu środow isk ewangelickich, w tym  
polskich, oraz o problem ach, którym i one żyły. Z aspokaja ło  ono  rów nież lokalne, 
śląskie potrzeby, dzięki korespondencjom  Ja n a  Śliwki. W  sumie ewangelicy polscy 
na Śląsku uzyskali w „Zw iastunie Ewangelicznym”  bardzo  pom ocne, stojące na 
wysokim poziom ie pism o. Stanowiło ono dla nich podporę  teoretyczną i um oż
liwiło im, bez poczucia niższości, podjęcie dyskusji z niemieckim i w spółwyznaw
cami, szczególnie z ich publicystyką.

Kolejnym  m om entem , o doniosłym  znaczeniu d la  rozw oju polskiego nu rtu  
ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, było szczególne zainteresow anie się 
śląskimi wyznawcami przez najwybitniejszą wówczas postać  wśród polskich 
intelektualistów  ewangelickich —  księdza pas to ra  M arc ina  L eopolda O ttę22. 
U znaw ał on za isto tną słabość swego K ościoła n a  ziemiach polskich brak  
zakorzenienia w chłopskiej społeczności, stanowiącej przecież trzon  narodu  
polskiego. Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce m iał oparcie ty lko w m iastach 
i tam  zdom inow any był głównie przez spolonizow anych po tom ków  im igrantów , 
najczęściej przybyłych z Niemiec. Jako  filozof dziejów ksiądz O tto  p rzekonany  był, 
iż historyczną misją jego K ościoła jest dokonanie wielkiego dzieła —  włączenie 
wartości zreform owanego chrześcijaństwa do życia n a ro d u  polskiego. Szukając 
społecznego gruntu  d la tej misji, zainteresow ał się realnie istniejącym i skupiskam i 
ewangelickiego ludu na Śląsku Cieszyńskim i m azurskich kresach.
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O faktycznym zbliżeniu się księdza O tty do  Śląska Cieszyńskiego zadecydow ały 
wydarzenia historyczne. Jako gorący p a trio ta  polski włączył się do  narastającej od 
1861 roku, poprzedzającej pow stanie styczniowe, fali w ydarzeń warszawskich 
j w związku z uczestnictwem w nich został 19 października tego roku  osadzony 
w Cytadeli, a  w roku następnym  skazany na deportację do  guberni wołogdyjskiej. 
Ułaskawiony, został jednak  pozbaw iony godności p as to ra  w arszaw skiego i oddany 
pod nadzór policyjny. W 1863 roku skoncentrow ał się n a  redagow aniu „Z w iastuna 
Ewangelicznego” oraz pracy naukow ej, czego efektem  było uzyskanie w 1865 roku  
stopnia dok to ra  na uniwersytecie w Lipsku n a  podstaw ie rozpraw y poświęconej 
wybitnemu hum aniście polskiem u Janow i O strorogow i.

Od 1862 roku nad księdzem O ttą ciążyło w idm o kolejnych represji rosyjskich, 
stąd uznaw ał wtedy za celowe opuszczenie K rólestw a. W  takiej osobistej sytuacji 
przyjął zaproszenie Ja n a  Śliwki do odwiedzenia Cieszyna —  centrum  śląskiej, 
chłopskiej społeczności ewangelickiej. Przybył tam  w październiku 1864 roku, 
a więc wtedy, kiedy pow stanie styczniowe przeżyw ało swój tragiczny finał, 
praw dopodobnie przy okazji wyjazdu związanego z finalizowaniem  d o k to ra tu . N a 
prośbę Śliwki podjął się wygłoszenia kazania w cieszyńskim Kościele Jezusowym  
na Wyższej Bramie. Sekretarz zboru, którem u dobrze były znane duszpasterskie 
walory gościa, wykorzystał swoją pozycję, by na spo tkan iu  z kaznodzieją 
z W arszawy zapewnić masowe uczestnictwo wyznawców. Jego sta ran ia  przyniosły 
oczekiwany skutek i ogrom na świątynia została w ypełniona po brzegi.

Pierwsze spotkanie ze zborem  cieszyńskim ksiądz O tto  w ykorzystał n a  w skaza
nia swoim słuchaczom historycznej roli wyznaczonej im przez Boga. Przem ów ił do  
nich tak: „O ludu śląski. Jam  według ciała d la  was obcy, alem w as um iłow ał z całego 
serca, alem za wami nieraz zanosił modły do  Boga w imię C hrystusa, byście nie 
zaprzestali być światłością ewangelii zapaloną na górze, byście ja k  ojcowie wasi 
wiernie wytrwali w wierze naszego kościoła ewangelickiego, byście w niepokalanej 
czystości zachowali drogie skarby luterskiego kościo ła” .

Po określeniu istoty wartości, k tóre zebrani prezentow ali, w skazał kaznodzieja 
na wynikające z tej racji obowiązki. R ozpoczął od pytania: (...) N a  cóż was 
Chrystus Pan chronił przez tyle wieków, dlaczego w as po lską m ow ą chwalących 
Boga światłem ewangelii obdarzył, dlaczegóż was m iędzy N iem cam i i kato likam i 
postawił?”  I sam odpowiedział: (...) to  byście tego św iatła pod korzec nie stawiali, 
ale by ono z gór waszych, szeroko na wszystkie strony gdzie po lska m ow a, ja sno  
przyświecało. Wyście sól ziemi, pam iętajcie, gdy sól zm arnieje, w yrzucą ją  
i zdepczą” 23.

Pełen sym patii do  tego ludu, chętny do pracy w śród niego, do  udziału w ważnym, 
historycznym dziele, ksiądz O tto  w październiku 1864 roku  nie wiedział ja k  po toczą 
się jego losy. Zgodnie z swoim mesjanistycznym św iatopoglądem  oczekiwał na 
wskazanie Boże.

★

Ubocznym , choć ważnym nurtem  tem atycznym  w „R ocznikach” , szczególnie 
na kartach  pierwszego tom u była prob lem atyka szkoły i w ychow ania. T u  
opublikował Śliwka dw a artykuły ze „Szkoły Polskiej” Ew arysta Estkow skiego,
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mianowicie: „K u poczciwemu żywotowi dziecię chow ane być ma” oraz „O  
powinności dzieci ku rodzicom ” 24. Zamieścił tu  również artykuł własnego pióra: 
„Słowo o szkołach” 25, zawierający obszerniejszą syntezę jego pedagogicznych 
poglądów. O to  fragm enty tej pracy:

„(...) władze umysłu trzeba swobodnie, bez pośpiechu, lecz według naturalnego 
biegu rzeczy rozwijać” .

„(...) szkoła w inna wzbudzać i rozwijać tak  władze umysłowe, jak uczuciowe, 
czyli kształcić głowę i serca i nap inać tak  ciało, iżby ja k o  niedostępny towarzysz 
ducha było d la niego narzędziem, k tóre w  niczym m u nie przeszkadza, ale wszędzie 
pom aga, wreszcie nadać tym  siłom duchow ym  i cielesnym taki kierunek, iżby razem  
dążyły ku dob ru  społeczności” . Powyższe deklaracje brzm ią jak echo idei 
Pestalozziego.

Wreszcie wypowiedź w doniosłej kwestii języka ojczystego: „(...) jeżeli szkoła m a 
nas oświecić i uszlachetnić to  czyż m ożna do tego celu użyć innego środka niż mowy 
macierzyńskiej? W szakże dziecko w niej wyrosło i przez nią nabrało pierwszych 
wyobrażeń, przez n ią więc jedynie dalej postępow ać m oże” .

„N arzucanie młodzieży obcej mowy, przez używanie jej jako języka w y
kładowego, uznano wszędzie za największą tam ę i przeszkodę w szerzeniu 
prawdziwej oświaty i postępu. T ak  było u nas w szkołach ewangelickich (...) dlatego 
pokazuje się, że używanie mowy macierzyńskiej we wszystkich szkołach jest 
koniecznie potrzebnym . Od tego zawisł nasz los, cała przyszłość naszej młodzieży 
i naszego k raju” 26.

Postulatow i oparcia nauczania i wychowania w języku ojczystym towarzyszyło 
żądanie zm ian organizacyjnych i program ow ych. W  wymiarze organizacyjnym 
chodziło przede wszystkim o przekształcenie dwuklasowej do tąd  szkoły ewangelic
kiej w Cieszynie w czteroklasow ą szkołę główną. T akiem u przedsięwzięciu 
sprzyjało praw o szkolne, umożliwiające tworzenie, niezależnie od administracyj
nych granic gmin wiejskich i miejskich, gmin szkolnych. Dzięki takim możliwoś
ciom praw nym  utw orzono w Cieszynie ewaneglicką gminę szkolną i skłoniono 
młodzież tego w yznania z Cieszyna i okolicznych gmin do zapisania się do szkoły n a  
Wyższej Bramie. T o , łącznie z opodatkow aniem  się rodziców  na rzecz gminy 
szkolnej oraz dotacjam i cieszyńskiego zboru, umożliwiło uruchomienie w 1863 r. 
klasy trzeciej, a  w 1864 zam ierzano utworzyć czw artą i tak  zamierzano osiągnąć 
zam ierzony cel27.

Śliwka był zdania, iż językiem wykładowym w owej szkole powinien być język 
ojczysty dzieci i opracow ał odpowiedni p rogram  oparty  na języku polskim, ale 
uwzględniający nauczanie języka niemieckiego i zakładający równocześnie p row a
dzenie pewnych przedm iotów  w tym języku, ja k  i nauczanie dzieci narodowości 
niemieckiej w ich języku ojczystym. Program ow i tow arzyszyć miały podręczniki. 
Stąd w 1863 roku wydał Śliwka „G eografię” i p lanow ał w  następnych la tach 
przygotow anie całego kom pletu książek, zgodnego z zaleceniami współczesnych 
pedagogów 28.

O pracow ane podręczniki chciał Śliwka w ykorzystać nie tylko w cieszyńskiej 
Szkole Głównej. Był przekonany, iż będą one przydatne we wszystkich szkołach 
ludowych i to  nie tylko ewangelickich, dla poszerzenia wiedzy uczniów. Zakładał,
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iż korzystać z nich będzie młodzież w celach sam okształceniowych po opuszczeniu 
szkoły ludow ej29 oraz do nauki w szkołach pow tarzających. T ak ie  szkoły tw orzono 
już w początkach X IX  wieku, w celu zapobiegania w tórnem u analfabetyzm ow i 
wśród absolw entów  szkół ludowych. W tym  celu m łodzież od 13 do  16 la t zbierać się 
miała w budynkach szkolnych w niedziele i tu  pod  kierunkiem  miejscowego 
nauczyciela pow tarzać wiedzę uprzednio zdobytą30. Owe szkoły nie cieszyły się 
sym patią w śród młodzieży ze względu n a  niedobre m etody prow adzenia zajęć, jak  
i zajm owanie jej jedynego dn ia w tygodniu wolnego od pracy fizycznej.

Śliwka, w cytowanym powyżej artykule stw ierdzał po trzebę odpow iedniego 
przygotow ania nauczycieli do  pracy ze starszą m łodzieżą oraz po trzebę opracow a
nia właściwego program u zajęć, k tóry  nie m ógł się sprow adzać ty lko do  p o 
wtarzania m ateriału  szkoły ludowej. N a  ów program , zdaniem  Śliwki, sk ładać się 
miał: (...) jasny  i prosty  wykład wiary oparty  na h istorii reform acji, język ojczysty, 
rachunki praktyczne, ćwiczenia z układów  piśm ienniczych, geografia o raz h istoria  
natu ralna ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludow ych, słowem w iadom ości 
do przyszłego życia uczniów przydatne (...)” . D odał wreszcie, że nauk i te m ogą 
ułatwić młodzieży znalezienie się w społeczności, w  której obudziło się życie 
narodow e31.

By umożliwić młodzieży, k tó ra  szkołę opuściła dalszą p racę nad sobą trzeba było 
dostarczyć jej pożytecznej lektury. W  tym  celu, p isał Śliwka, nadal należy zakładać 
biblioteki szkolne. Stwierdzał, iż istnieją już one w Bielsku, Cieszynie, G rodziszczu, 
Błędowicach, Suchej i n a  W isłach, w Ligotce zaś założono bibliotekę d la  całego 
zboru32. Z  innych źródeł wynika, że takie biblioteki istniały w początku  la t 60-tych 
w K ońskiej, M istrzowicach, O lbrachcicach, Żukow ie, D atyniach, U stron iu , Ropi- 
cy, Drogom yślu, O ldrzychowicach i Pogórzu. Ś rodki n a  tw orzenie nowych 
i wzbogacanie istniejących bibliotek winne, zdaniem  Śliwki, znaleźć się w gm inach 
szkolnych. Szkoła w Wiśle dysponow ała pism am i M ikołaja Reja, Ja n a  K ochanow 
skiego oraz Ignacego Krasickiego. B iblioteka szkolna tw orzona w Cieszynie od 
1855 roku  przez Śliwkę posiadała w 1874 roku, a więc w roku zgonu swego twórcy, 
579 tom ów  podręczników , literatury  dziecięcej i pedagogicznej. Pozycji literackich 
było tu  niewiele, 64% tego zbioru to  pozycje polskie33. Sam Śliwka i ogół 
nauczycieli ewangelickich mieli, poza bogatym i zbioram i „C zytelni Ludow ej” 
w Cieszynie, czynnej od 1861 roku, dostęp do  biblioteki konferencji nauczycielskiej 
liczącej wówczas 150 pozycji pedagogicznych34, obok bibliotek szkolnych, gim naz
jalnych i zboru cieszyńskiego. Posiadał więc Śliwka i jego koledzy niem ałe 
możliwości kształcenia się.

W  pow staw aniu zbiorów  bibliotecznych w szkołach, obok  w kładu gmin 
i pojedynczych fundatorów , ważną rolę odgrywali zaprzyjaźnieni ze śląskimi 
ewangelikami księgarze galicyjscy, szczególnie Jan  M ilikow ski ze Lw owa, k tóry  
w istotnej mierze przyczynił się do  pow stan ia szeregu bibliotek szkolnych, w tym  
w M istrzowicach, co potw ierdza zachowany i pisany wierszem list dziękczynny 
kierownika —  A dam a W ałacha35.

W  początkach ery konstytucyjnej, a więc po 1860 roku  najlepiej zorganizow aną 
siłą polityczną Austrii byli niemieccy liberałowie. Rozpoczęli oni w ielostronne 
działania zmierzające do um ocnienia swej pozycji. Łącznie ich ówczesne działania
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określam y m ianem  austriackiego kulturkam pfu. Za bardzo ważny kierunek swojej 
ekspansji uważali oni działania zmierzające do  opanow ania szkół i wychowania, 
przedstaw iając takie dążenia ja k o  walkę o postęp kulturow y i cywilizacyjny. 
N aporow i liberałów zdecydowanie przeciwstawił się kościół katolicki, który 
po trak tow ał ten ruch polityczny jako  swego głównego rywala w skali monarchii, 
ale też w skali lokalnej, śląskiej. Starcie z liberałami spow odow ało w w arunkach 
śląskich zbliżenie duchow ieństw a katolickiego do lokalnych nieniemieckich ru
chów narodow ych, co było tym  łatwiejsze, że znaczna część młodej generacji 
katolickich księży trak tow ała ju ż  idee tych ruchów  jak o  swoje w łasne36.

W  środowisku ewangelickim z niemieckimi liberałami starli się w  pierwszym 
rzędzie nauczyciele skupieni w okół Śliwki, broniąc swojej koncepcji szkoły, 
której istotę stanowił przedstaw iony powyżej plan unowocześnienia szkół i n a 
danie im polskiego oblicza. Ich plan należało możliwie szybko wprowadzić 
w życie, gdyż zapóźnienia były wielkie. Potw ierdza to  Jan K ubisz, wówczas uczeń 
szkoły ludowej. S tosow ano XVIII-w ieczną m etodykę pisania i czytania, proces 
dydaktyczny koncentrow ano wokół przypowieści biblijnych, udział nauczy
ciela w procesie dydaktycznym  był bierny, przeceniano rolę kaligrafii pomyślanej 
jak o  środek do  sporządzenia „proberszryftów ” , by wykazać się na forum 
publicznego egzaminu efektam i pracy37. N astępow ały zm iany —  w Wiśle obok 
religii, pisania, czytania i rachunków  uczono elementów n auk  przyrodniczych, 
geografii, geom etrii, rysunków i gimnastyki. Tego rodzaju przem iany, uzależ
nione przede wszystkim od form atu  nauczyciela, występowały też w innych 
szkołach38.

Od lat 30-tych X IX  wieku form ow ała się wśród nauczycieli wewnętrzna więź, 
nasilał się proces odryw ania od społeczności chłopskiej, tworzył się stan nauczyciel
ski39. D la przyspieszenia tego procesu wiele uczynili w latach 40-tych uczestnicy 
konferencji nauczycielskich. Doświadczenia roku W iosny Ludów , a  potem  okres 
mrówczej pracy z la t 50-tych ów proces zakończyły, łącznie z wyłonieniem 
przywódcy —  Jan a  Śliwki.

K ształtow ała sią zaw odowa ideologia stanu nauczycielskiego. N a  ten tem at 
mówi wiersz wymienionego już kierow nika szkoły w M istrzowicach — A dam a 
W ałacha40. Ów dw unastozw rotkowy, niezbyt udany utw ór przedstaw ia nauczycie
la jak o  wychowawcę kształtującego w sposób celowy nowe pokolenie obywateli. 
Świadomy swej roli, cenił przede wszystkim możliwość spokojnej pracy, stąd unikał 
burz m iotających światem i realizował szczytne zadania „rech to ra” . W tekście, 
przeładow anym  analogiam i do pracy roln ika i ogrodnika, pew nie freblowskiego 
pochodzenia i równie mocnych w ątków  religijnych oraz kultu  pracowitości, b rak  
nowych idei pedagogicznych, czy m etodycznych. Jest to zrozum iałe, bo nie o to 
autorow i wiersza chodziło. Prezentow ał ethos, stąd konsekwentnie pom ijał p o ru 
szanie ciemnych stron „rechtorskiej” egzystencji. Nie mówił o mizernej płacy, 
upokarzającej konieczności wym uszania datków 41, konieczności trw ania w służbie 
naw et n a  łożu śmierci i lęku o los najbliższych w w ypadku zgonu. Prawda, że 
osta tn ią spraw ę próbow ano rozwiązać w 1853 roku przez założenie „Zakładu 
pensyjnego dla wdów i sierot po  nauczycielach ewangelickich” , którym  kierował 
Śliwka od jego pow stania, aż do śmierci. Jednak ta  pożyteczna instytucja nie
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dysponowała odpowiednim  kapitałem , z którego odsetki m ogłyby pokryć bieżące 
potrzeby42.

Nauczycielom ewangelickim nie ułatw iała pracy w szkole zależność od pastorow , 
jako nadzorców  szkolnych. Pastorow ie na ogół doceniali rolę nauki i oświaty, 
jednak traktow ali nauczycieli jak o  swój własny, kościelny personel i wyręczali się 
nimi w obow iązkach duszpasterskich, praw ie zawsze kosztem  zajęć szkolnych. 
Prawda, że w początkach szóstej dekady X IX  wieku do  przeszłości należały ju ż  
sytuacje, które opisuje Jan Kubisz, kiedy to  ksiądz p as to r W ilhelm R aschke 
z Bystrzycy polecał swojemu nauczycielowi żegnać się, przy okazji sobotnich 
wyjazdów do Cieszyna wygrywaną, na flecie z okienka n a  strychu, m elodią „Jak  
pięknie świeci ju trzenka”43. Kruszyła się też zdolność nauczycieli d o  po d p o rząd 
kowania się autorytetow i duchownych i zgoda n a  paraliżow anie przez nich 
inicjatyw nauczycielskich, jak  to  robił w latach 1843 i 1849 ksiądz senior Józef 
Schimko44.

Niemniej starcia miały miejsce. Jedno z nich, bardzo  d la Śliwki kłopotliw e, 
wywołane zostało w 1864 roku przez księdza pas to ra  A ndrzeja Źlika, k tó ry  polecił 
nauczycielom dopilnow ać obecności młodzieży n a  niedzielnych naukach  katechiz
mowych. N akazow i pasto ra  przeciwstawiła się konferencja nauczycielska ob 
radująca w Grodziszczu, pewnie pod kierownictwem Śliwki. Jej uchw ała p rzypom 
niała pastorow i, iż jest on zwierzchnikiem nauczycieli ja k o  n adzorca  szkolny, a nie 
jako proboszcz i że zlecone przez proboszcza obow iązki w inna w ykonyw ać 
kościelna służba, lub sam orząd zborowy. N a  zakończenie konferencja udzieliła 
księdzu pastorow i rady, by postara ł się o ciekawe prow adzenie zajęć z m łodzieżą, 
a w tedy i trudności z frekwencją n a  naukach katechizm owych o d p ad n ą45.

K onfrontacje między nauczycielami, a ich duchow nym i zw ierzchnikam i miały 
charakter kompetencyjny, a  nie religijny. S tąd w klim acie „odw ilży” po 1860 roku  
odżyły występujące w roku W iosny Ludów  żądania podporządkow ania  szkolnict
wa praw om  państwowym , przejęcia szkół i opłacania nauczycieli przez państw o 
oraz zapewnienie seniorom tego zawodu em erytur. Ż ądano  też kształcenia 
kandydatów  do tego stanu w dobrze zorganizow anych sem inariach i p rzekazania 
nadzoru nad szkołami państw owym  inspektorom , z zaw odu nauczycielom 46.

Po uzyskaniu przez pro testan tów  pełni p raw  obywatelskich oraz po  u n o r
m ow aniu stosunków  między państw em  a kościołam i ewangelickim i odpadła 
zasadnicza przeszkoda w połączeniu się katolickich i ewangelickich nauczycieli 
Śląska Cieszyńskiego w jedną, odpow iedzialną za swą rolę społeczną, organizację 
zawodową. Zm ierzając do tego celu 30 XI 1863 roku  spotkali się koledzy obu 
wyznań w lokalu  „Czytelni Ludow ej” . Ich obrady  zagaił, w im ieniu nauczycieli 
katolickich R obert Zanibal, głównym referentem był Jan  Śliwka. W skazał on na 
osiągnięcia konferencji nauczycieli ewangelickich, n a  d o robek  w doskonaleniu  
zawodowym , opracow ane podręczniki, założone i rozbudow yw ane biblioteki oraz 
zakład pensyjny i wezwał zebranych do  jednoczenia się, gdyż „(...) pojedyńczo 
i w odosobnieniu nigdy by się nie udało  osiągnąć tego, czego w połączeniu, przy 
wzajemnym wspieraniu się, bez większych trudności dopięliśm y. Połączenie 
wszystkich nauczycieli. (...) m ogłoby stać się praw dziw ą dźw ignią szkół i stanu 
naszego i m ogłoby wywrzeć zbawienny wpływ n a  oświatę i uszlachetnienie ogółu
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ludności śląskiej47” . Pow ołano kom itet do  opracow ania sta tu tu  „Tow arzystw a 
Nauczycieli” , lecz jego utworzenie okazało się na razie niemożliwe48.

Tendencje do um ocnienia się stanowego ruchu nauczycielskiego nie były 
specyfiką lokalną, były one w Europie środkowo-wschodniej pow szechne, w A ust
rii m iały one oparcie w ruchach liberalnych. N aw iązyw ano do  w zorców  towarzystw  
nauczycielskich powoływanych w Niemczech od 1833 roku , a ich ideowym 
patronem  była postać Fryderyka A dolfa Diestewega. W szystkie one łączyły 
starania o doskonalenie zawodowe z troską o możliwości skuteczniejszej pracy dla 
społeczeństwa i popraw ę usytuow ania społecznego oraz m aterialnego nauczycieli49.

Niestety, polityka oświatowa A ustrii, sterow ana n a  obszarze austriackiego 
Śląska przez niemieckich liberałów, łączyła staran ia o wzmocnienie zawodowego 
ruchu nauczycielskiego z um acnianiem  pozycji elem entu niem ieckiego. Przejawiło 
się to  w ostrej formie przy okazji pow ołania ewangelickiego sem inarium  nauczyciel
skiego w Bielsku. Z  punk tu  widzenia szkół niemieckiego Bielska było to  przedsię
wzięcie godne poparcia, gdyż ów zakład prowadzić m iała w ysoko kw alifikowana 
kadra  sprow adzona z Niemiec, co stw arzało możliwości kon tak tów  ze specjalis
tam i, ich dorobkiem , nowymi ideami pedagogicznym i. Spraw a jednak  nie była 
pozbaw iona tła politycznego. Jeśli założyć, a wówczas zak ładano , że nauczyciele 
szkół ewangelickich będą się kształcić w Bielsku, w niemieckim sem inarium , 
niemieckim środowisku, to  taki układ zagrażał narodow em u obliczu śląs- 
ko-cieszyńskich nauczycieli ewangelickich i prow adzić m usiał do  ich germanizacji, 
z wszystkimi konsekwencjami tego faktu  dla polskich ewangelików. O prócz tego 
inicjatywa pow ołania sem inarium  ewangelickiego w Bielsku w ysunięta była 
w niedobrym  stylu, w tajem nicy przed władzami najbardziej zainteresow anego tą 
kwestią zboru cieszyńskiego, które o tym fakcie dowiedziały się z odezwy wydanej 
przez Najwyższą R adę Kościelną w W iedniu, wzywającą ewangelików A ustrii do 
wsparcia inicjatywy bielszczan50.

Kolejnym  ciosem wymierzonym w plany polskiego n u rtu  ewangelickiego 
w Cieszynie było zatrudnienie na stanow isku dyrek to ra  now o pow stałej ewangelic
kiej szkoły głównej, przez opanow aną przez profesorów  gim nazjalnych ewangelic
ką gminę szkolną, nie Jana Śliwki, jak  tego oczekiwały władze zboru, ale H erm anna 
Beschnitta, wybitnego nauczyciela, N iem ca z podwrocławskiej gm iny Steinau. 
Ponieważ funkcja dyrek tora w iązała się z prow adzeniem  czwartej klasy, objęcie 
dyrektury przez owego N iem ca przekreślało w prow adzenie w życie p lanu  dydak 
tycznego opracow anego przez Śliwkę i zagrożenie d la  pozycji języka polskiego w tej 
szkole51.

W  tym  wydarzeniu, poza aktywnością miejscowych działaczy niemieckich, 
w idoczna była ręka seniora śląskiego, księdza pas to ra  d o k to ra  T eo d o ra  K aro la  
H aase z Bielska. W  1865 roku senior, zaniepokojony rzekom o nielegalną działal
nością ewangelickich konferencji nauczycielskich, obradujących od 1860 roku 
w języku polskim 52, nakazał kierownictwu tych konferencji, a  więc Janow i Śliwce, 
przedkładanie m u na piśmie tekstów  wystąpień n a  tych spo tkaniach . N ie przy
sporzyło m u to sympatii wśród nauczycieli z kręgu Ja n a  Śliwki53.

Od końca 1863 roku nasilały się napięcia między rosnącym  w siłę nurtem  
polskim, a zwolennikam i orientacji niemieckiej w środow isku ewangelickim na
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Śląsku Cieszyńskim. Trw ały animozje w okół pow stającego w Bielsku sem inarium  
nauczycielskiego, odsunięcia Jan a  Śliwki od stanow iska d y rek to ra  szkoły głównej, 
niepokój budziły naciski księdza seniora H aasego na środow isko nauczycieli 
ewangelickich szkół ludowych.

Kolejny rok nie przyniósł złagodzenia starć między obu  stronam i, przyniósł 
natom iast w ydarzenia wymuszające podjęcie ważnych rozstrzygnięć. Ich ciężar 
w dużym stopniu spadł n a  barki Ja n a  Śliwki, choć nie pozostaw ał on wobec nich 
samotnym. Praw da, że właśnie w tedy opuścił Cieszyn A ndrzej C inciała, p iastujący 
dotąd wysoką godność ku ra to ra  senioralnego, ale oparcie d la  sekretarza zboru 
nadal stanowili prezbiterowie —  Paweł Cienciała, Jan  H arw ot, Jerzy Zabystrzan, 
których wspierał Paweł Stalm ach oraz Andrzej K o tu la , m ieszkający we Frysz- 
tacie, ale często pojawiający się na Wyższej Branie i w łączający się w życie 
zboru54.

Owe trudne do podjęcia, a zarazem odpow iedzialne decyzje wynikały z faktu  
ciężkiej choroby obu starych już  pastorów  i konieczności znalezienia n a  ich miejsce 
godnych następców . W  m arcu 1864 r. zm arł pas to r A ndrzej Źlik. Jego odejście nie 
zachwiało istniejącymi układam i, gdyż w oparciu o uchwałę w ładz zboru, co 
praw da niezgodną z literą praw a, ale zgodną z w olą zm arłego, wolne stanow isko 
pasto ra zajął ksiądz wikariusz Andrzej Źlik, syn zm arłego A ndrzeja. O bow iązki 
duszpasterskie po  zmarłym, jak  i ciężko chorym , choć stale obecnym  księdzu 
G ustawie H enryku K łapsi pełnili teologowie —  profesor K aro l G azda  o raz m łodzi 
absolwenci teologii w W iedniu —  wikariuszowie Paw eł C holew a i A ndrzej 
K rzyw oń55.

Latem  doszło w zborze cieszyńskim do konfrontacji między tradycyjnym  
polskim, a racjonalistycznym, niemieckim sposobem  in terp re tow an ia  zasad wiary. 
Próbę przedstaw ienia drugiej oraz przem aw iających za n ią  racji pod ją ł ksiądz 
wikariusz Andrzej Krzywoń, wygłaszając w kościelnej am bony śm iałą, ale nie 
dostosow aną do psychiki chłopskich wyznawców in terpretację podstaw ow ych 
kwestii teologicznych. Jego wywody, pewnie obliczone na zneutralizow anie 
oddziaływań idei przedstaw ionych w październiku 1864 roku  przez księdza O ttę, 
nie osiągnęły celu i spotkały się z w yraźną dezaprobatą  w yznawców 56.

N iedługo, bo w listopadzie 1865 roku zm arł pasto r K łapsia. W  tej sytuacji, 
zgodnie z kościelnym prawem , rozpisano w ybory n a  w akujące stanow isko pasto ra . 
We wstępnych rozm owach zarysowała się zgodność poglądów  m iędzy superinten- 
dentem  księdzem pastorem  K arolem  Samuelem Schneiderem  z Bielska, a głównym  
rzecznikiem nu rtu  polskiego w Cieszynie —  Janem  Śliwką. O baj byli zgodni co do 
zasady, iż największym pod  względem ilości wyznawców i najbogatszym  w tradycje 
zborem ewangelickim w A ustrii winien kierować p as to r z dużym  dośw iadczeniem  
duszpasterskim  i naukow ym  cenzusem. S uperin tendenta i Śliwkę dzieliła jednak  
różnica w wyborach isto tna, bo dotycząca osoby kandydata . Pierwszy m iał na 
myśli bliskiego m u księdza seniora d o k to ra  T eodora  H aasego, d rugi księdza 
dok to ra  L eopolda O ttę57.

Śliwka wiedział o istniejących dla księdza O tty zagrożeniach w K rólestw ie oraz 
jego gotowości do  podjęcia służby wśród polskiej w spólnoty  ew angelików  na 
Śląsku i o uzasadniających taką wolę racjach teoretycznych. Stąd po śmierci
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księdza K lapsi, uczestnicząc jak o  prezbiter i sekretarz zboru  w naradach  odpowied
nich gremiów, zgłosił kandydaturę dobrze już  znanego w zborze księdza z W ar
szawy i uzyskał zgodę na jego staran ia się o stanow isko p as to ra  w nadchodzących 
wyborach.

Posiadając takie pełnom ocnictwa, zaprosił księdza O ttę do  Cieszyna, w celu 
wygłoszenia przewidzianego praw em  wyborczym kazania próbnego, w czasie 
którego wybitny myśliciel i w spaniały m ów ca przesądził o dalszym przebiegu 
wyborczych wydarzeń. W ażną rolę w popularyzacji poglądów  k andyda ta  —  Pola
ka odegrały wydane drukiem  jego kazania z 1864 i 1865 ro k u 58. M omentem 
dodatkow ym , sprzyjającym ruchowi polskiem u w  w yborach było pojawienie się 
właśnie w iosną 1865 roku  kancjonału księdza Jerzego Heczki z L igotki59.

D obrze zorientow any w sytuacji ksiądz senior H aase w ycofał się z rywalizacji 
wyborczej. Pierwsze głosowanie, zdecydowanie w ygrane przez księdza O ttę udało 
się unieważnić, gdyż nie wzięła w nim  udziału w ym agana praw em  połowa 
wyborców, czyli 700 osób. W  turze drugiej ksiądz O tto  uzyskał 722 głosy, czyli 52% 
procent elektoratu i 85% uczestniczących w  głosowaniu. Jego kontrkandydaci 
ksiądz H erm an Koczy z Bystrzycy oraz A lfred K łapsia z Orłowej uzyskali 101 i 30 
głosów. Tego wyniku wyborów nie m ożna ju ż  było zakw estionow ać60. W  środo
wisku niemieckim łudzono się jeszcze, że kandydat z W arszaw y nie przyjmie 
stanow iska pas to ra  w prowincjonalnym  Cieszynie. Jednak  ksiądz O tto , zgodnie ze 
swoim sposobem  myślenia, po trak tow ał wynik w yborów  ja k o  „(...) wolę Bożą, 
której nie może się przeciwstawić” 61.

M im o kom plikacji związanych z w ojną p rusko-austriacką ksiądz O tto  objął 
obowiązki duszpasterskie w zborze cieszyńskim już  we wrześniu 1866 roku. 
Przyjechał z W arszawy pociągiem do Pruchnej, skąd w drodze do  plebanii 
w Cieszynie towarzyszyła m u liczna kaw alkada kolas i bryczek witających go 
przedstawicieli zboru. Sam jechał powozem  prow adzonym  osobiście przez wielolet
niego ko la to ra  i prezbitera, burm istrza M istrzowie —  P aw ła Cienciałę62.

Objęcie przez księdza O ttę stanow iska pas to ra  w Cieszynie zostało przez tutejszy 
niemiecki obóz polityczny przyjęte z niepokojem . K ierujący nim  senior Haase 
rychło zorientow ał się jakiego form atu  duszpasterzem  jest now y p as to r cieszyński 
i jak ie konsekwencje dla asym ilatorskich planów  niem ieckich m oże przynieść jego 
działalność. Owe poczucie zagrożenia było tym  głębsze, iż w spólnotą Niemców 
austriackiego Śląska m ocno wstrząsnęła klęska w  wojnie z P rusam i i zdominowanie 
przez zwycięskiego sąsiada większości państw  niem ieckich, w  w yniku czego śląscy 
Niem cy nie mogli liczyć na wsparcie ze strony  całej w spólnoty  niemieckiej. Silne 
tendencje do przekształcenia A ustrii w państw o federalne postaw iły przed nimi 
perspektywę utraty  uprzywilejowanej pozycji, co zdaw ało się potw ierdzać wyod
rębnienie z A ustrii Węgier i dążenie do takiego celu innych narodów , w tym 
posiadających wpływy n a  Śląsku Polaków  i Czechów63.

W  takiej sytuacji senior H aase i jego zwolennicy postanow ili pozbyć się 
„W arszaw ioka” i uniemożliwić m u rozwinięcie szerszej działalności. W  tym  celu, 
w ykorzystując swoich zwolenników działających w  sam orządzie kościelnym> 
wywierano różnorodne naciski na przybysza z intrygam i i brutalnym i napaściami 
włącznie. Najostrzejszy incydent m iał miejsce 3 X I 1867 roku  n a  zebraniu
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prezbiterstwa, przy okazji om aw iania sprawy uposażeń pastorów . Z m ierzając do 
wywołania odruchu niechęci wobec księdza O tty, in icjatorzy zarzucili m u  i to  
w bardzo napastliwej formie, iż zam ierzał on przyw rócić znienaw idzone daniny 
poddańcze. Ciąg dalszy tej prow okacji m iał miejsce 15 I 1868 roku . W  czasie 
czytania p ro tokołu  z poprzedniego zebrania w ybuchła pospo lita  k łó tn ia, pobity  
Śliwka zm uszony został do  szukania satysfakcji w sądzie64.

T rudno  twierdzić, że gorszące zajścia zakończyły się sukcesem intrygantów , 
niemniej w konsekwencji tych aw antur ksiądz O tto  zastanaw iał się nad  celowością 
swego pobytu  n a  Śląsku. Był pewny, że ugrupow anie niemieckie nie zrezygnuje 
z kolejnych ataków , a nie chciał być przyczyną niepokojów . M yślał o przyjęciu 
proponowanego m u stanow iska zastępcy superin tendenta w E łku  w Prusach 
W schodnich, gdzie wśród polskich M azurów  dostrzegał możliwość kon tynuow a
nia swojej misji.

O potrzebie pozostania w Cieszynie przekonała go reakcja wyznawców, k tórzy 
na wieść o jego ewentualnym  wyjeździe, n a  wezwanie Śliwki stawili się tłum nie, 
szczelnie wypełniając duży kościół i m odląc się prosili swego p as to ra  o pozostanie 
wśród nich. W  kam panię obrony księdza O tty włączyła się „G w iazdka C ieszyńska” 
dem askująca niemieckich intrygantów . Andrzej K o tu la , blisko związany z w ybit
nym duszpasterzem , zamieścił n a  jej łam ach serię wierszy uw ikłanych w te 
wydarzenia. K siądz O tto, zgodnie ze swoim sposobem  m yślenia po trak to w ał 
potężną manifestację swoich wyznawców ja k o  znak  zesłany przez Boga, zalecający 
mu trw anie n a  objętym posterunku i dalsze realizow anie rozpoczętej misji65. 
Poparcie d la  jego osoby oraz przez niego głoszonych założeń religijnych i n a ro d o 
wych przyniosły zarządzone przez seniora nadzwyczajne w ybory do władz zboru, 
zakończone, wbrew przewidywaniom  niemieckiego przyw ódcy, um ocnieniem  się 
obozu polskiego66. Oponenci nie rezygnowali. W  w yniku złożonych przez nich 
donosów, policja rozpoczęła dochodzenia, w  w yniku których, zdaniem  ich 
inicjatorów, ksiądz O tto m iał zostać skom prom itow any ja k o  zakłócający spokój 
społeczny obcokrajow iec i agent rosyjski. Owe zarzuty  uznał prow adzący śledztwo 
za absurdalne67.

Jako pasto r zboru cieszyńskiego ksiądz O tto  całkowicie się oddał pełnieniu 
swojej misji. Realizow ał ją  przy okazji obow iązków  duszpasterskich w  kościele, ale 
też poza nim . Jego plebania, a naw et pryw atne m ieszkanie stało  się miejscem 
spotkań i działań podporządkow anych tem u celowi. Codziennie m ożna było tu  
spotkać n a  roboczych naradach  Jan a  Śliwkę —  najbliższego w spółpracow nika 
księdza O tty. Prawie stale przebywali w tym  dom u teologow ie —  Ślązacy —  Jerzy 
Badura i Franciszek M ichejda, ongiś działacze gim nazjalnej „W zajem ności” , 
którzy teologiczne poglądy gospodarza przyjęli za swoje i pod  jego kierunkiem  
wyrastali n a  wybitnych przywódców polsko-ewangelickich w spólnot o raz n a 
rodowych działaczy polskich, kontynuato rów  dzieła zainicjow anego przez ich 
mistrza68.

Spośród pastorów  ze Śląska Cieszyńskiego w m ieszkaniu księdza O tty  często 
pojawiał się bliski m u ksiądz Jerzy Jan ik  z U stron ia , czasem ksiądz Jerzy 
Heczko z Ligotki, podzielający wówczas poglądy teologiczne gospodarza, Jan  
Glajcar z Sibicy, Andrzej Folw arczny z M ostów  oraz no tariusz A ndrzej K otu la
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mieszkający od 1867 roku w Cieszynie, doradca praw ny polsko-ewangelickiej 
wspólnoty®.

W alka księdza O tty była głośnym, ale w sumie drobnym  fragm entem  zmagań
0 ukształtow anie się narodow ych realiów w regionie. Starć takich było wiele, 
a wobec narodow ego egoizmu Niem ców, niezdolnych do  rezygnacji z nadm iernych 
przywilejów, ich ilość narastała  w parze ze wzrostem sprawności organizacyjnej
1 dynam izm u obu ruchów  narodow ych. Strategicznym  obszarem  tych zm agań nie 
przypadkow o stało się wychowanie i szkoła.

W  środow isku ewangelików n a  Wyższej Bramie głównym odcinkiem  zmagań 
były staran ia o wdrożenie własnej wersji program ów  nauczania w  ewangelickiej 
szkole głównej. Z bór cieszyński żądał w prow adzenia w życie p rogram u przygoto
wanego przez Śliwkę, k tóry  budow ał na języku ojczystym uczniów  i zakładał 
tworzenie przedstaw ionego powyżej m odelu szkoły głównej. Jej to  przede wszyst
kim służyć miały, obok wydanych wcześniej, kolejne podręczniki w ydane przez 
Śliwkę. Były to  „H istoria na tu ra ln a” oraz ciesząca się największym uznaniem 
uczniów i nauczycieli „C zytanka d la klas wyższych” . T aki zestaw m iał być 
uzupełniony przez „G ram atykę polską” , „F izykę” o raz  „H istorię pow szechną” , 
do  których w ydania Śliwka się przygotow yw ał70.

W  1868 roku proponow any przez zbór program  szkoły głównej zyskał tym
czasową aprobatę władz, stąd rozpoczęto jego w prow adzenie w to k  nauczania od 
klasy pierwszej i to  mim o sprzeciwu dyrek to ra B eschnitta i ugrupow ania niemiec
kiego, k tóre broniąc swych racji spow odow ało wizytację szkoły przez inspektora 
z W iednia. Ów w izytator, z pochodzenia Ślązak, stwierdził, że dyrek to r Beschnitt 
nie panuje nad nauczycielami. N egatyw nie ocenił postaw ę Śliwki, k tó ry  jego 
zdaniem  był agitatorem  odciągającym nauczycieli od podstaw ow ych obowiązków 
przez inicjowanie politycznych bojów 11.

W alka między zborem , a opanow anym  przez N iem ców  kierow nictw em  gminy 
szkolnej trw ała, a  form alnie chodziło o zasady finansow ania szkoły głównej. 
G m ina szkolna chciała zachować praw o m ianow ania i opłacania nauczycieli klasy 
trzeciej i czwartej, gdyż obsadzanie posad w tych klasach daw ało  Niemcom 
stanow isko dyrektora, a tym samym przesądzało o w prow adzeniu program u 
nauczania według koncepcji niemieckiej. Z bór żądał zaś tych kom petencji dla 
siebie, argum entując wysokością nakładów . W iosną 1868 roku  w ydaw ało się, iż 
w  tym  starciu zwyciężył zbór, a więc racja polska72.

W  takiej sytuacji do  walki włączył się ksiądz senior H aase, k tóry  ja k o  form alny 
zwierzchnik ewangelickich nauczycieli, zabronił im udziału w sporach politycz
nych, praktycznie przeciwstawił się ich uczestnictwu w polskim  ruchu narodow ym . 
Przeciw jego zarządzeniu ostro zaprotestow ała „G w iazdka Cieszyńska” . Senior 
w ykorzystał zbyt radykalne, wręcz napastliw e teksty  zamieszczone w tym  piśmie 
i w  oparciu o praw o prasow e wytoczył S talm achowi proces, w w yniku którego 
został on skazany n a  sześć tygodni aresztu73.

W alcząc o polskie oblicze szkoły głównej Śliwka nie ograniczał się tylko do  spraw 
związanych z jego placów ką, gdyż było oczywiste, że m odel tej szkoły, poniekąd 
wzorcowej będzie rzutow ał n a  całość ewangelickiego szkolnictw a ludow ego. Ale 
Śliwka zm ierzał również do zm iany sytuacji w ewangelickim gim nazjum . Stąd
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w dniu 10 VI 1868 roku na zebraniu większego zastępstw a zborow ego, form alnie 
najwyższej władzy tej zbiorowości, przeprow adził w form ie uchwały wniosek 
zmierzający do zreform ow ania ewangelickiego gim nazjum  i do  rów noupraw nienia 
w nim języka polskiego oraz czeskiego z niemieckim. Z a podstaw ę p raw ną podjętej 
uchwały przyjął 19 artykuł konstytucji austriackiej trak tu jący  o rów noupraw nieniu 
języków krajowych. Równoupraw nienie w rozum ieniu Śliwki m iało się wyrażać 
w przyznaniu na lekcje dla każdego ze słowiańskich języków  tej samej liczby godzin 
nauczania co n a  język niemiecki, w zaopatrzeniu  biblioteki w  odpow iednich 
proporcjach do literatury niemieckiej w pozycje polskie i czeskie, w nauczaniu 
religii w języku ojczystym uczniów, wreszcie w prow adzeniu  przynajm niej dwu 
przedmiotów w języku polskim 74. U chw ała większego zastępstw a zborow ego w tej 
sprawie spotkała się z gw ałtowną krytyką ze strony ugrupow ania niemieckiego.

Podobną reakcję wywołał, opracow any przez Śliwkę, p ro jek t regulam inu 
przyznawania stypendiów d la gimnazjalistów, szczególnie jego szósty p unk t, który 
brzmiał: „(■■■) o ile to  możliwe należy uwzględniać w przydziale stypendiów  
krajowców (Ślązaków —  E. B.), a między nimi tych, k tórzy  się do  nauk i języka 
polskiego z pilnością dokładają, aby kiedyś w pow ołaniu nauczycielskim , czy 
w innym zawodzie skutecznie służyć i dobro  powszechne w spom agać m ogli”75.

Stronnictwo niemieckie po trak tow ało  powyższe decyzje w ładz zborow ych jak o  
pozbawione m ocy prawnej, gdyż uważało, że w spraw ach szkolnych kom peten tna 
jest gm ina szkolna. Z bór nie godził się z takim  stanow iskiem , argum entując 
wysokością swych świadczeń n a  cele szkolne. D odatkow ym  argum entem  n a  rzecz 
polskiej racji był wkład zboru w wyposażenie gim nazjum  oraz budow y nowego 
gmachu dla tej szkoły. Ów budynek wzniesiono w 1869 roku  w atm osferze 
entuzjazmu, w którego rozniecenie i podtrzym anie wiele pom ysłowości i energii 
włożył Jan  Śliwka. W ierzono, że dokonane dzieło służyło sprawie ewangelickiej 
i polskiej76.

Tymczasem, w oparciu o ustawę z m aja i m inisterialny dekre t z sierpnia 1868 
roku, zreform ow any został system szkolny Austrii. D o  najdonioślejszych zm ian, 
wprowadzonych przez owe akty, należało odebranie nadzo ru  nad  szkołam i 
władzom kościelnym i oddanie go w ręce adm inistracji państw ow ej. R eform a nie 
likwidowała szkolnictwa ewangelickiego, które nadal m ogło funkcjonow ać jak o  
szkolnictwo prywatne, przy bardzo ograniczonej pom ocy ze strony  państw a, 
opłacaniu nauczycieli n a  poziom ie przyjętym w szkołach publicznych oraz 
świadczeniu podatków  na cele szkół publicznych bez żadnych ulg. Zdecydow ana 
większość skupisk ewangelickich na razie sprosta ła  tym  w ym aganiom  i nadal 
utrzymywała swoje placówki. N a  tej zasadzie funkcjonow ała ew angelicka szkoła 
główna w Cieszynie i jak o  pryw atna została odd an a  we w ładanie zboru . T o  
rozstrzygnęło spór między zborem  a gm iną szkolną, przesądziło o odejściu 
dyrektora Beschnitta i oddaniu kierowniczego stanow iska kandydatow i zboru 
— Janow i Śliwce77.

Pryw atny charak ter szkół ewangelickich nie oznaczał jednak  sw obody w tw orze
niu i w drażaniu program ów  nauczania. Szkoły te, w interesie uczniów , musiały 
starać się o nabycie praw  instytucji publicznych, co wym uszało dostosow anie się do  
program owych schem atów obowiązujących w szkołach publicznych i w dużym
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stopniu przekreślało idee zaw arte w znanych nam  zam ierzeniach reform atorskich 
Ja n a  Śliwki.

N ierealnym i okazały się też nadzieje n a  w prow adzenie zm ian do  program ów  
gimnazjum ewangelickiego, gdyż ustaw a szkolna znosiła konfesyjne szkoły średnie 
i nadaw ała wszystkim gimnazjom status norm ow any przez przepisy ogólne, nie 
stw arzając możliwości inicjatyw w tej dziedzinie d la  w ładz kościelnych. Istniała 
wprawdzie możliwość przekształcenia gim nazjum  w szkołę p ryw atną, jednak  
wiązało się to  z kosztam i tego rzędu, że zbór cieszyński nie m ógł się do  nich naw et 
przymierzyć. I tak  likwidacja szkoły o daw nych tradycjach sta ła się faktem. 
Pewnym argum entem  w  rękach ewangelickiej w spólnoty był now y gm ach szkolny, 
wzniesiony głównie jej wysiłkiem. Przez dw a la ta  odw lekano z przekazaniem  go na 
siedzibę jedynego już w Cieszynie gim nazjum , wreszcie po  d okonan iu  jego 
poświęcenia, w dniu  17 IV  1871 roku , przekazano obiekt w ładzom  szkolnym, 
zastrzegając zborowi praw o własności budynku i w yposażenia zlikwidowanego 
gim nazjum  ewangelickiego oraz m ożność ew antualnego założenia w tym  gm achu 
gimnazjum prywatnego w przyszłości78.

U tra ta  ewangelickiego gimnazjum była dla zboru cieszyńskiego tw ardym  
ciosem. O dtąd przestał on być jednym  z głównych ośrodków  austriackiego 
protestantyzm u, a pozostał tylko jedną z parafii ewangelickich, k tó ra  p oza wielką 
liczbą wyznawców, wyróżniała się bogatym i tradycjam i.

U staw a szkolna z 1868 roku przynosiła też zm iany korzystne, choć różnie je 
wówczas interpretow ano. T rzeba do  nich zaliczyć um ocnienie społecznej pozycji 
nauczycieli szkół ludowych, szczególnie ewangelickich, gdyż likw idacja szkół 
według kryterium  wyznaniowego otw arła przed nimi możliwość pracy we wszyst
kich szkołach publicznych. N ow e praw o szkolne daw ało nauczycielowi pozycję 
urzędnika państw owego, niezależnego pod  względem służbowym  od nie zawsze 
w pełni kom petentnych w pedagogicznych kwestiach duchow nych, ja k  i wy
płacających uposażenie przełożonych gmin adm inistracyjnych lub  szkolnych. 
U staw a zapewniła też wszystkim nauczycielom  wyższe w ynagrodzenie, a co bardzo 
ważne, gw arantow ane przez państw o i w ypłacane przez rząd krajow y, a  nie 
z chwiejnego budżetu gmin. Dzięki tem u znikała też konieczność upokarzającego 
dom agania się od uczniów i rodziców własnego uposażenia.

Dzięki nowej ustawie lepiej usytuow aną została liczna g rupa dzieci ewangelic
kich w gminach, w których nie było odrębnych d la  nich szkół. O dtąd  były one 
uczniami szkół publicznych, w których p raw a wyznaniowe były ja sn o  określone. 
W ysokie koszty szkół prywatnych pow odow ały kurcznie się liczby szkół ewangelic
kich i w ciągu najbliższych dziesięcioleci, pom ijając kilka najsilniejszych ośrodków , 
włączyły się one do publicznego systemu szkolnego.

Dzięki aktom  praw nym  z m aja i sierpnia 1868 roku  pow stała jed n a  społeczność 
nauczycielska, której stw orzenia dom agali się nauczyciele ewangeliccy ju ż  w  1848 
roku w sierpniowym m em oriale skierowanym  do  R ady  Państw a, a podpisanym  
między innym i przez Śliwkę. D o tego celu zmierzały też jego sta ran ia  o pow ołanie 
w  1863 roku  Tow arzystw a Nauczycieli. Ów zam iar zrealizow ano ostatecznie po 
pięciu latach, a więc w 1868 roku, kiedy to  w dużej sali sem inarium  nauczycielskiego 
w Cieszynie przy Placu D om inikańskim , odbyło się zebranie założycielskie.
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Głównym m ówcą przedstawiającym  cele i s ta tu t pow stającej organizacji był 
ponownie Jan  Śliwka. Dzięki jego staraniom  „Tow arzystw o N auczycieli” pow stało 
jako tw ór samodzielny, niezależny od opawskiej centrali opanow anej przez 
Niemców.

Przewodniczącym został dyrektor miejskiej szkoły głównej w Cieszynie —  Józef 
Wanke, wiceprzewodniczącym — Jan Śliwka, k tóry  ja k  do tąd  n a  konferencjach 
nauczycielskich organizował spotkania, przygotow yw ał ich tem atykę, p rzew od
niczył i wygłaszał referaty, kierował dyskusjami. W  jego inicjatyw ie najwyraźniej 
ujawniała się autonom ia cieszyńskiego Tow arzystw a Nauczycieli, gdyż wiele uwagi 
poświęcano tu  sprawom  nauczania w języku polskim  i polskiej pedagogice, 
problematyce pom ijanej w towarzystwach niemieckich. Polskie oblicze tej o r
ganizacji jeszcze bardziej um ocniło się po 1871 roku , kiedy to  nauczyciele miejscy, 
w większości Niem cy, utworzyli w łasny związek. Tow arzystw o Nauczycieli nie było 
nigdy organizacją liczną. O pierało się w  zasadzie o grupę osób pracujących 
w podcieszyńskich szkołach wiejskich, przy więcej aktyw nym  udziale ew an
gelików79.

Śliwka był przede wszystkim organizatorem  nauczania i w ychow ania, nauczycie
lem, działaczem kościelnym i nauczycielskim. Z  racji eksponow anej pozycji w  życiu 
społeczności ewangelików polskich był obecny również w  życiu politycznym  ruchu 
polskiego jak o  całości. Wiele zawdzięczał „G w iazdce Cieszyńskiej” , choć jego 
droga do związku z polskim  ruchem  narodow ym  prow adziła  głównie przez więź ze 
szkołą i potrzebam i polskich dzieci, polskim i ewangelickimi w spólnotam i chłop
skimi i k o n tak t z nurtam i nowoczesnej pedagogiki, w tym  z pedagogiką polską. 
Członkiem Czytelni Ludowej był od 1861 roku , a  więc od początków  jej istnienia. 
W jej zespole kierowniczym —  wydziale znalazł się ju ż  w 1862 roku. Is to tn ą  rolę 
w tym grem ium  odgrywali ewangelicy. O bok Paw ła S talm acha spotykam y tu  
Andrzeja Cinciałę —  pierwszoplanowego działacza sam orządu  kościelnego 
i dwóch prezbiterów  —  Ja n a  H arw o ta  z M istrzow ie o raz Ja n a  G lajca ra  z Sibicy80. 
Śliwka, przyzwyczajony do kierow ania i podobnie ja k  S talm ach posiadający 
tem peram ent przywódcy nie był biernym uczestnikiem  tego grem ium .

Jako sam ouk doceniał wielkie dobrodziejstw o, jakim  był dostęp  d o  bogatego 
zbioru literatury  i chciał, by Czytelnia służyła przede wszystkim celom sam okształ
ceniowym, była miejscem do  studiowania, czytania i w ypożyczania lek tur, służyła 
przede wszystkim ludziom  do pracy umysłowej już  przygotow anym  i w tym  sensie 
miała być instytucją elitarną. Stale zapracow any, d la  im prez o charakterze 
zabawowym zrozum ienia nie m iał. A probow ał działalność teatru  „C zytelni 
Ludowej” , w którego rozkw it wielki w kład wniósł ksiądz O tto  i jego  środow isko, 
lecz sam nigdy w tej pracy nie uczestniczył. Był zwolennikiem  urządzania 
okazjonalnych im prez kulturalnych w dni świąteczne z udziałem  elity podcieszyń
skich chłopów, praktycznie ewangelików, choć w  aspekcie w yznaniow ym  o swojej 
koncepcji nie mówił81.

Inną wizję działalności Czytelni m iał Stalm ach, k tó ry  uznaw ał ją  za centralny 
ośrodek ku ltu ry  polskiej n a  Śląsku A ustriackim . W inien był on prom ieniow ać n a  
szerokie rzesze rodaków , również, a może przede wszystkim tych, k tórzy  czytel
nikami am bitnej literatury być nie mogli. Chciał do trzeć do m ieszczaństwa
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w mniejszych m iastach i do chłopów  skupiających się w okół tych ośrodków  
poprzez zakładanie tam  filii „Czytelni Ludow ej” i rozwijanie w oparciu  o te 
placówki polskiego życia narodow ego. Jak  wynikało z w yznaniow ego oblicza 
kraju, owe filie mogły pow stawać na obszarach katolickich, lub przez katolików  
zdom inowanych, stąd ich rozwój nie um acniałby pozycji ewangelików w polskim  
ruchu, a raczej ich dom inującą do tąd  pozycję osłabił. P raw da, że w 1869 roku 
założono „Czytelnię Ewangelicką” w D rogom yślu i to  nie bez po p arc ia  działaczy 
cieszyńskich, niedługo jednak  została ona opanow ana przez zw olenników  seniora 
H aasego. Powstałe w 1870 i 1871 roku  czytelnie w Jab łonkow ie i Skoczowie, 
organizacyjnie z Cieszynem nie związane, utw orzone i opanow ane zostały przez 
młodych, prężnych katolickich księży. S talm ach nie był w stanie narzucić swojej 
woli wydziałowi Czytelni Ludowej, w którym  niedługo pojaw ił się obok Śliwki 
H ilary  Filasiewicz i A dam  Sikora — też z kręgu Wyższej Bram y. Istn ia ła  potrzeba 
porozum ienia się między związanymi z ruchem narodow ym  duchow nym i obu 
wyznań, ale do  tego jeszcze sytuacja nie dojrzała.

N ie było też zgody ze strony ewangelików n a  forsow ane przez Stalm acha 
otwarcie na mieszczaństwo cieszyńskie, też przeważnie katolickie. Zdaniem 
redaktora część tej społeczności, choć zbliżonej już  do  środow isk niemieckich, 
m ożna było pozyskać d la  sprawy polskiej poprzez odpow iednie oddziaływania. 
W  tym  celu, poza przedstawieniam i teatralnym i, bardzo w śród mieszczan popular
nymi, Stalm ach próbow ał organizow ania „zabaw ” —  im prez dających pewien 
kon tak t z polską literaturą, pieśnią, m uzyką, ale odbyw ających się w swobodnym, 
rodzinnym , poniekąd witalnym klimacie, z tańcam i tow arzyskim i włącznie. W obec 
takich propozycji szereg osób, a w śród nich Śliwka, m iało zastrzeżenia natury 
obyczajowej. D o tego on sam i jego środow isko nie w ierzyło w możliwość 
pozyskania kręgów mieszczańskich dla sprawy polskiej.

K ażda z przedstawionych wersji działania Czytelni w ym agała innego spojrzenia 
na potrzeby lokalowe, wyposażenie, sposób pozyskiw ania środków  i na tym 
poziom ie rozgrywały się tarcia m iędzy zwolennikami różnych koncepcji. N ie ulega 
wątpliwości, iż poza czynnikiem drugoplanow ym  —  cecham i osobowym i Stal
m acha, Śliwki i innych działaczy, w sporach w okół Czytelni Ludow ej dom inowały 
przede wszystkim różnice wynikające ze sprzecznych dążeń dw u nurtów  wy
znaniowych, istniejących już w polskim  ruchu narodow ym 82.

Od jesieni 1866 roku Śliwka znajdow ał się pod przem ożnym  wpływem księdza 
Otty. Zbliżała ich do  siebie codzienna p raca  d la kościoła, szkoły. Śliwka dominował 
w tych kontak tach  znajom ością lokalnych realiów  i m ożliwościam i praktycznego 
w ykonawstawa, ale kierownictwo ideowe należało do  księdza O tty , duszpasterza, 
intelektualisty, wizjonera, organizatora pracy duszpasterskiej i wychowawczej.

W ażną i tru d n ą  do przecenienia rolę w kształtow aniu się elity  nu rtu  ewangelic- 
ko-polskiego odegrały systematyczne spo tkan ia czw artkow e, odbywające się 
z inicjatywy księdza Otty. Jak  pisze ich uczestnik —  Jan  K ubisz, spotykano się 
w ustalonym  dniu  o zmierzchu, p o  kolacji zaś toczyły się długie rozmowy. 
Uczestniczyli w nich obok Jan a  Śliwki teologowie Jerzy B ad u ra  i Franciszek 
M ichejda, praw nik H ilary Filasiewicz, notariusz Andrzej K o tu la , czasem przeby
wający we Frysztacie Andrzej Cinciała, Paweł C ienciała z M istrzow ie i jego syn
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Jerzy —  prezes Tow arzystw a Rolniczego, od 1871 roku  poseł do  Śląskiego Sejmu 
K rajow ego w  Opawie, od 1873 roku również do  R ady  P aństw a w  W iedniu, A ndrzej 
Folw arczny z podcieszyńskich M ostów , ceniony przez księdza O ttę  prezbiter 
zboru, pojaw iał się też schorowany, ale im ponujący dośw iadczeniem  Ludw ik 
K lucki83.

N ie było w tym gronie S talm acha. Z byt am bitny, przyzwyczajony do  in te lek tual
nej przewagi w polskim  środowisku Cieszyna, nie m ógł zmieścić się w  cieniu księdza 
Otty, od którego różnił się filozoficznymi poglądam i i to  w kw estiach rzutujących 
na p rak tykę lokalnego życia narodow ego. N ie m ógł przyjąć koncepcji gospodarza 
spotkań, w której w yjątkowo dow artościow aną pozycję zajm ow ali ewangelicy, 
gdyż z takich ocen w ynikała określona p rak tyka  polityczna. Z by t wiele łączyło go 
z katolickim i czytelnikami „G w iazdki Cieszyńskiej”  o raz ich duszpasterzam i, bo 
od nich zależała egzystencja pism a. Stąd odsuw ał się stopniow o od rozum ującego 
innymi katergoriam i środow iska z Wyższej Bram y84.

T em atyka czwartkowych spotkań dotyczyła w ażnych zjawisk kulturow ych 
i politycznych, wśród których, z p u n k tu  w idzenia polskiej w spólnoty  n a  Śląsku 
A ustriackim , n a  plan pierwszy wysuwały się konfrontacje polsko-niem ieckie. 
W  takim  kontekście mówił ksiądz O tto  o postaci M ikołaja  K opern ika w  Czytelni 
Ludowej, ale pewnie w rócono do  tego tem atu  w  węższym gronie. W  isto tę 
polsko-niemieckiej konfrontacji kulturow ej w nikał on głębiej w swoim wykładzie 
zestawiającym św iatopoglądy A dam a M ickiewicza i Jo h a n n a  W olfganda G oethe
go. Przy tej okazji, jak  również w w ykładach o filozofii dziejów  Z ygm unta 
Krasińskiego i A dam a M ickiewicza dow iódł, iż był dobrym  znaw cą filozofii 
polskiej i niemieckiej85.

N a jednym  z czwartkowych spotkań zakończył O tto  w ykład o M ickiewiczu 
mistrzowską recytacją koncertu Jankiela z X II księgi „P an a  T adeusza” . Arcydzieło 
poetyckie zawierające potężny ładunek uczuć patriotycznych o raz  artyzm  w ykona
nia m ocno podziałał na zebranych86. W  rozw ażaniach prow adzonych  w  tym  
zespole wyraziście przewijały się idee innych myślicieli polskich, szczególnie K aro la  
Libelta, najwyraźniej w idoczną była treść trak tatów : „O  miłości O jczyzny” oraz 
„O odwadze cywilnej” 87. Synteza obu trak ta tów  zam ieszczona została  w „G w iazd
ce Cieszyńskiej” 88.

W  tym  gronie często prow adzono debaty  polityczne, bo  przecież ta  p ro 
blem atyka stanow iła przedm iot ich zainteresow ań i to  nie ty lko teoretycznych. 
M ówiono więc o położeniu narodu  polskiego po tragicznym  pow stan iu  stycz
niowym, w którego centrum  żył ksiądz O tto  przez cały okres jego trw ania. 
Podejmowano kwestie związane z wewnętrznymi przeobrażeniam i A ustrii p o  1866 
roku i tu  dyskusje nabierały charak teru  praktycznego. Z astanaw iano  się nad 
skutkami federalizacji Austrii dla Polaków  n a  Śląsku, nad  m ożliw ością połączenia 
Śląska z Galicją, ewentualnie ze słowiańskimi Czechami, oczywiście p rzy  respek
towaniu przez nich p raw  narodow ych polskich Ślązaków. M om entem  sprzyjają
cym wydawała się być rywalizacja francusko-pruska, lecz nadzieje z n ią  związane 
rozwiał Sedan i ostateczna klęska Francji. W  sąsiedztwie Ś ląska pow stała  groźna 
Potęga —  II Rzesza Niem iecka kanclerza Bism arcka, przesądzająca o utrw aleniu 
si? niedobrego d la  Polaków  układu89.
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W  artykule „Okolice Cieszyna” zamieszczonym w jubileuszow ym  w ydaw nict
wie, ofiarowanym  Stalmachowi z okazji 25-lecia jego pracy  dziennikarskiej, podjął 
ksiądz O tto  wątek renegactwa, czyli problem  przechodzenia śląskich rodaków  do 
obozu niemieckiego90. Powstaje pytanie dlaczego pod ją ł ten właśnie tem at i to  
w formie szorstkiej, twardej, wręcz brutalnej. Pewnie chciał polskiej opinii 
publicznej zwrócić uwagę n a  dokonującą się tragedię, k tórej świadkiem , wcale nie 
obojętnym  i biernym był Paweł Stalm ach. O to lud polski, nie ty lko w  okolicach 
Cieszyna, bo  w daleko większej skali w zaborze pruskim , w ystaw iony był na 
niszczące oddziaływanie obcej potęgi, napierającej w  sposób planow y, zorganizo
wany, przy zastosowaniu politycznej, ekonom icznej i kulturow ej przem ocy. Ów 
polski lud, pozbaw iony oparcia we własnym państw ie o raz instytucjach ku ltu ra l
nych własnego narodu  m ógł obcej potędze przeciwstawić tylko w łasną tradycję, 
której element najważniejszy stanow iła religia.

D ziałania germ anizatorów, zdaniem  au to ra  artykułu , nie prow adziły  do  p rze
kształcania Polaków  w Niemców, gdyż osoby ulegające obcem u naporow i 
wprawdzie odcinały się od własnej tradycji, ale nie m ogły zastąpić jej przez inne 
wartości, gdyż nie były w stanie ich pojąć. Stąd destrukcja, prow adząca do utraty 
wrażliwości na wartości wyższe i do  reagow ania tylko n a  to , co przynosi konkretne, 
m aterialne profity. G erm anizacja, pisze au tor, doprow adziła do  spustoszeń 
m oralnych, do zdepraw ow ania ludzi i „(...) nie świadczy o wyższości niemieckiej 
cywilizacji, owszem wstyd jej przynosi, bo  zgerm anizow ani, czy w iążący się 
z obozem niemieckim” to  „(...) m oralnie upadli, w w ielu rzeczach ciemniejsi od 
najciemniejszego prostaczka, licho m ówiący po  niem iecku, źle p o  po lsku  ... wyzuli 
się z pobożności ojców, popierają wszelką bezreligijność, (...) kosm opolici, których 
bogiem jest brzuch i m am ona”91. Podobne oceny renegatów  spotykam y u Kubisza, 
jak  i w wierszach A ndrzeja K otuli92.

A utorom  takich wypowiedzi m ożna oczywiście przykleić etykietki nacjonalis
tów, szowinistów. Nie m ożna jednak  przy p róbie oceny abstrahow ać od historycz
nego kontekstu, a ten d la piszących powyższe zdania stanow iło rzeczywiste, 
konkretne zagrożenie wyrażające się w planow ym , system atycznym  niszczeniu 
etnicznie polskich wspólnot. Jako  ich obrońcy mogli się odwoływać tylko do racji 
ideowych i m oralnych, dysponowali tylko słowem, pochw ałą, naganą, k lą tw ą i przy 
pom ocy tych środków organizowali obronę, apelując równocześnie do  rodaków  
spoza Śląska, którzy obok słów, czasem byli w  stanie wesprzeć ich innymi 
środkam i.

Spotkania czwartkowe wzbogacały wszystkich w nich uczestniczących, łącznie 
z księdzem O ttą, który poprzez nie wgłębiał się w lokalne realia  społeczne 
i kulturow e. Najwięcej jednak  korzystał Śliwka, od ćwierć w ieku spalający się 
w szarej pracy dla szkoły, Kościoła, swojej wspólnoty. P osiadał godny głębokiego 
szacunku dorobek w pracy sam okształceniowej, ale ja k o  pozbaw iony dostępu  do 
studiów  wyższych i bezpośrednich spo tkań  z elitam i ku lturalnym i odkrywającym i 
nowe wartości, najbardziej był złakniony takich w łaśnie kontak tów . Spotkania 
u księdza O tty otwierały przed nauczycielem w ychow anym  w kręgu kultury 
niemieckiej horyzonty stwarzane przez polską myśl narodow ą, tak  różną od jego 
dotychczasowych intelektualnych doświadczeń. Jego ówczesne przeżycia pewnie
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można porów nać z przeżyciami S talm acha i K otuli w kon tak tach  ze śturow ską 
drużyną w Preszburgu i księciem Lubom irskim  w W iedniu, czy doznaniam i 
Andrzeja Cinciały z K rakow a przy okazji zetknięcia się z bogactw em  kultury 
narodowej. Szkoda, że takich wzlotów  doznał dopiero  u schyłku życia.

W  1868 roku ksiądz O tto  zamieścił w „Zw iastunie Ew angelicznym ” recenzję 
drugiego w ydania „Piosnek d la  dziatek” Śliwki93. F aktycznie je d n ak  au torow i tych 
zdań chodziło o zainicjowanie dyskusji nad ro lą  śpiewu w ruchu w yznaniowym  
i narodow ym  oraz stworzenie zbioru pieśni zawierających ideologię lokalnego 
ruchu polsko-ewangelickiego, wreszcie o popularyzację tej ideologii przez śpiew. 
Zmierzając do takiego celu O tto  nie pochw alał „P iosnek d la dzia tek” , w skazując, iż 
zawierają one utw ory zdom inow ane przez typow y d la  ideologii niemieckiej ku lt 
nauki, hum anizm , kosm opolityzm  oraz poszukiw anie dziecinnej zabaw y, co 
traktow ał jak o  „...m rzonki dobre d la  tych, k tórym  w ystarcza ciepły pokój, św iatło 
lampy i żołądkow e przysm aki” . Jego zdaniem  ludziom  tw ardej pracy  i dobrej woli, 
a ewangelików śląskich za takich uznawał, potrzebne jest coś więcej —  pokarm  
duchowy, dający orientację w  sprawach zasadniczych, a takich  w artości m ogą 
dostarczyć tylko „...pieśni o treści religijnej uw ikłane w  h isto rię naro d o w ą” .

Jego krytyka była skierow ana nie w Śliwkę i jego śpiewnik, bo  w  jego 
przydatność do celów szkolnych pewnie nie w ątpił, lecz w ideologię niem iecką, 
w której ukształtow ano polską inteligencję cieszyńską. S taw iał też w w arunkach 
śląskich pod  znakiem  zapytania przydatność twórczości Stanisław a Jachow icza 
i pisarzy z jego kręgu. Wierzył, że cieszyńskie środow isko ewangelickie po trafi 
własnymi siłami stworzyć odpow iadający jego po trzebom  zbiór pieśni zawierający 
wskazania d la  rodaków  co do ich misji historycznej. N ie w ątpił, iż po  pewnym  
przeorientow aniu się takie u tw ory pisać m ógł Śliwka, k tó ry  stw orzył ich k ilkanaś
cie, ale też K otas, k tóry  w ydał dwie pieśni i pewnie p o trafił p isać kolejne. Zdaniem  
Otty do tego dzieła włączyć się winni byli też pozostali nauczyciele szkół zboru 
cieszyńskiego, a więc D rozd, K olarczyk, Cholewa, Śniegoń, Szygut, G rześ, Joniec. 
Trzeba tylko, by wczytali się dobrze w Biblię i dzieje ojczyste. „N iech tylko 
pomyślą, że są dziećmi tego ludu, a  ich serca wygłoszą pieśni, k tó re  p ó jd ą  Bogu na 
chwałę, a ludziom  n a  pożytek”94.

W ymienieni nauczyciele ze Śliwką włącznie nie spełnili życzenia swego duszpas
terza. N a  pewno nie było dla nich kwestią p ro stą  pełne przestaw ienie się n a  w artości 
proponowane przez O ttę, a tym  więcej odrzucenie, skądinąd cennych w artości 
zaszczepionych im przez niemiecki system wychowania. W reszcie tak  ju ż  jest, że 
dobrych wierszy nie pisze się n a  zlecenie choćby najbardziej szanow anej osoby. 
Życzenie księdza O tty wykonał natom iast m łody, u ta lentow any i n ieprzypadkow o 
zaproszony do  uczestnictwa w spotkaniach czw artkow ych —  Jan  K ubisz. W ym a
ganiom stawianym  przez O ttę czynią zadość jego „Śpiewy starego Ja k u b a ” , 
a szczególnie w chodząca do tego zbioru pieśń „Płyniesz Olzo po  dolin ie” , k tó ra  
w przyszłości stanie się lokalnym  polskim  hym nem , ja k  i wiersze: „M ojżesz” , „T o  
Niemiec” , „T o P olak”95.

Uczestnicząca w czwartkowych spotkaniach elita in te lek tualna n u rtu  ewangelic- 
ko-polskiego stanow iła równocześnie kierowniczy ośrodek polityczny tego środo 
wiska, a w przeważającym stopniu również ruchu polskiego n a  Śląsku Cieszyńskim.
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O takim  układzie zadecydowały kwalifikacje, talenty, am bicje o raz  wewnętrzna 
spójność tego zespołu oparta  o wspólne ideły religijne i narodow e i w agę jakościową 
społeczności ewangelików w skali całego regionu, wreszcie w pływ  osobowości 
charyzm atycznego przywódcy —  księdza pasto ra  O tty.

O rzeczywistym wpływie tego środow iska n a  społeczność ew angelików  w Cieszy
nie najlepiej świadczy skuteczne przeciwstawienie się nap o ro w i niemieckiemu 
w 1867 roku, którego odparcie najlepiej potw ierdził wynik w yborów  do władz 
zboru cieszyńskiego. To w ich wyniku owe władze całkowicie zosta ły  zdom inowane 
przez zwolenników nu rtu  polskiego96.

Zespół skupiony w okół księdza O tty  posiadał przewagę w w ydziale Czytelni 
Ludowej i w zbogacał jej działalność swoimi inicjatywam i o raz w ielk im  wkładem 
pracy i ta lentu. T o  on doprow adził tea tr  Czytelni Ludowej do  najwyższych w jego 
dziejach osiągnięć, to  głowie on rozwijał postaw ioną n a  w ysokim  poziomie 
działalność odczytową, przy wielkim wkładzie samego księdza O tty . Ów zespół, 
dzięki swemu przywódcy pozyskał szerokie kontak ty  w kręgach działaczy  polskiej 
kultury  i polityków, dystansując pod tym względem Paw ła S ta lm acha i środowisko 
polskich katolików  n a  Śląsku Cieszyńskim. Swoją przewagę w  tym  względzie 
zachow a ono przez następne dziesięciolecia97.

O dynam iźm ie rozwojowym lokalnego ruchu narodow ego z  la t 1865— 1871 
świadczą organizow ane w tedy im prezy zwane „zabaw am i narodow ym i”98, 
zmierzające do nadan ia  ugrupow aniu polskiem u n a  Śląsku Cieszyńskim  wy
m iarów  ruchu politycznego, zdolnego do skutecznych dz ia łań  w tej dzie
dzinie, z w alką w yborczą włącznie. Odbywały się one corocznie od 1865 roku, 
jeśli pom inąć brzem ienny w napięcia w ojenne rok  1866. P ierw szą z nich zor
ganizow ano w początkach września 1865 roku  w pięknie udekorow anej sali 
„N a  W oleństwie” w  podcieszyńskiej Ropicy. Prow adzili ją  studenci wiedeńscy 
—  w latach wcześniejszych członkowie gimnazjalnej „W zajem ności” . Zabawa 
m iała charak ter im prezy kulturalnej, prom ującej w artości polsk iego  ruchu naro 
dow ego99.

1 IX  1867 roku, siłami tych samych studentów , którzy w  1865 ro k u  organizowali 
zabawę w Ropicy, urządzono podobną im prezę w Suchej G ó rn e j, w środowisku 
katolickim , zdom inowanym  przez wpływy lokalnego a ry s to k ra ty  —  hrabiego 
Larischa, szukającego poparcia dla jego federalistycznych dążeń  politycznych100. 
Podobna, choć n a  mniejszą skalę im preza odbyła się w m aju  1868 roku  w dom u 
Ja n a  G lajcara w Sibicy. M iała ona charakter zam knięty, uczestniczyli w niej 
działacze ruchu narodow ego, a organizatoram i byli polscy uczniow ie gimnazjum 
katolickiego101.

K olejna zabaw a narodow a odbyła się 6 IX  1868 roku  pon o w n ie  „ N a  W oleńst
wie” . M iała ona przede wszystkim charak ter spo tkan ia  politycznego śląs- 
ko-cieszyńskiej elity chłopskiej o narodow ych i polskich p rzekonan iach , popierają
cych program  federalistycznych przeobrażeń w A ustrii102. 9 IX  1869 roku, 
równocześnie z zakończeniem sta rań  o pow ołanie T ow arzystw a Rolniczego, 
odbyła się następna wielka zabaw a narodow a, tym  razem  w Sibicy, w  gospodzie 
tam tejszego burm istrza —  Paw ła T om anka. Uczestnicy nie zm ieścili się w sali 
gospody, gdyż było ich około 1500 z obszaru całego Ś ląska C ieszyńskiego, stąd
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obrady odbyły się na zewnątrz, w ogrodzie. Byli obecni goście z G alicji, M oraw , 
Czech. O rganizatorem  imprezy był Andrzej K o tu la102.

Najw iększą z zabaw narodow ych, oficjalnie nazw aną wiecem, zorganizo
wano w niedzielę 30 VII 1871 roku. O dbyw ała się pod  hasłam i federalizm u 
i uw ikłana była w zbliżające się w ybory do  Śląskiego Sejmu K rajow ego 
w Opawie. W iec odbył się pod  otw artym  niebem  n a  w zgórzu w  R opicy, p rzy
było ponad  8 tysięcy uczestników z całego Śląska Cieszyńskiego. Byli goście 
z Galicji, M oraw , Czech. Społeczność wiejska Śląska Cieszyńskiego zaprezen
tow ała się tu  jak o  względnie zw arta i zorganizow ana siła, m im o konfesyjnych 
podziałów.

Wiec prow adził Jerzy Cienciała z M istrzowie, jego  zastępcą był katolicki 
ksiądz z G órnej Suchej —  D om inik  Oreł, a  sekretarzem  Jan  Śliwka. D ek laro 
w ano bliski związek z narodem  polskim , protestow ano przeciw  niem ieckiem u 
naporow i na szkoły, którego przejawem były opisane ju ż  skutki reform y szkol
nej105. Z  upow ażnienia wiecu wysłano do  W iednia delegację. Przew odniczył jej 
Jerzy Cienciała, jej członkiem był Jan  Śliwka. Przedłożyła on a  w w iedeńskim  
m inisterium  żądania wiecu. W śród nich ważne miejsce zajm ow ały postu laty  
dom agające się, zgodnego z propozycjam i Śliwki, przekształcenia system u szkol
nego106.

Zam anifestowane na sibickim wiecu poparcie d la  ruchu polskiego i jego 
przyw ódców było zjawiskiem chwilowym. W ykazały to  jesienne w ybory do 
Śląskiego Sejmu Krajow ego w Opawie, w których stronnictw o niem ieckie obroniło  
posiadane m andaty  w okręgach miejskich, ale nie zdobyło żadnego w  czterech 
okręgach wiejskich. Podobnym  wynikiem zakończyły się w październiku 1873 roku  
wybory do  R ady Państw a w W iedniu. Jedyny m an d at przypadający n a  śląs- 
ko-cieszyńską wieś zdobył przewodniczący sibickiego wiecu, od 1871 roku  poseł do  
sejmu w Opawie —  Jerzy Cienciała z M istrzow ie107.

Proces politycznego organizow ania się etnicznie polskiego chłopstw a cieszyńs
kiego inspirow any był od początku la t 60-tych przez grupę inteligencji o raz kilku 
księży katolickich skupionych w okół Paw ła Stalm acha, posiadającego poparcie 
również w form ującym  się w  środow isku ewangelickim polskim , narodow ym  
nurcie. Od 1867 roku na plan pierwszy wysunęła się inteligencja o raz elita chłopska 
skupiona wokół księdza O tty i Jana Śliwki. T o  dzięki aktyw ności tego ośrodka 
i jego wpływom doszło do  pow stania w 1869 Tow arzystw a Rolniczego —  odtąd  
głównej opory ruchu polskiego w środowisku chłopskim . W ystarczy stwierdzić, że 
w jego pierwszym wydziale obok m łodego przyw ódcy chłopskiego, n iedługo posła 
i prezesa tego Tow arzystwa —  „k ró la  polskiego” Jerzego Cienciały z M istrzow ie 
spotykam y księdza O ttę, Jan a  Śliwkę i A ndrzeja K otulę.

N ie m ożna przecenić wpływu środow iska z Wyższej Bram y, a Ja n a  Śliwki 
w szczególności n a  rozbudzenie ambicji zm ierzających do ulepszenia lokalnego 
szkolnictwa i nadanie m u n a  m iarę możliwości polskiego oblicza. W  tych staran iach  
zasług Śliwki przecenić nie m ożna. W  jego działaniach n a  rzecz nowoczesnej, 
polskiej szkoły ludowej pewnie najważniejszymi były osobiste kon tak ty , ale nie 
m ożna nie docenić działań zorganizowanych: konferencji nauczycielskich, pracy 
pisarskiej i pracy z książką, wreszcie działań w okół i w ram ach Tow arzystw a
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Nauczycieli. W ielką zasługą Jan a  Śliwki jest wskazanie w spółczesnem u i następ
nym pokoleniom  śląsko-cieszyńskich nauczycieli kierunku i sensu ich działań: 
walkę o nowoczesną, dobrze zorganizow aną, polską szkołę ludow ą.

W  1872 roku  Jan  Śliwka ciężko zachorow ał i do  pełni sił ju ż  nie wrócił. Do 
ostatniej chwili pracował nad przygotow aniem  nowych podręczników  i wznowień 
już  wydanych. Zm arł 15 IV 1874 roku. W  przem ówieniu nad jego grobem  ksiądz 
O tto  tak  scharakteryzow ał jego sposób życia: „(...) kiedy w  nocy we wszystkich 
dom ach ciemno, znać, że mieszkańcy tych dom ów  w śnie pogrążeni odpoczywają. 
A le w dom u Śliwki wszystkie okna w nocy światłem płoną, znać, że pan  tego dom u 
nad p racą  pochylony, jakby  drwił sobie z potrzeb ciała mówiąc: P ók i życia, póty 
p raca, a  gdy się ona skończy, dość spania w grobie. A  tak  było nie ty lko w czoraj, tak 
było zawsze” 108.

W  im ieniu nauczycieli i przyjaciół żegnał Śliwkę Jan  Kubisz. M ów ił on, iż  zmarły 
był d la  w spólnoty ewangelickiej, szczególnie nauczycieli „(...) wodzem , który 
hetm anił m ądrze i dzielnie, (...) był też ojcem szkolnictwa polskiego i zaopatrzył 
nasze szkoły dosta tn io  i złożył w ich śpichrzach zasoby obfite” . Swoje przem ów ie
nie zakończył wierszem, którego osta tn ią  zw rotkę przytacza w  „P am iętn iku” :

A  kiedy księżyc w cichą noc m ajow ą 
Po Twoim  grobie prom yczek przesunie 
Skrzący i blady, w ten czas pod  T w oją głową 
Zbudzi się pam ięć Twych czynów, a w  trum nie 
Podściele takie uznanie wezgłowie 
O czym pom nym  przyszły czas opow ie109.

Przedwczesna śmierć Śliwki była tw ardym  ciosem d la ewangelicko-polskiej 
społeczności. Najm ocniej stratę odczuł ksiądz O tto. Pozbaw iony niezawodnej 
podpory  i przekonany o spełnieniu swojej misji, pow rócił do  W arszaw y110.

Jako  pasto r zboru warszawskiego ksiądz O tto  stale pam iętał o bliskim  środowis
ku polsko-ewangelickim n a  Śląsku. Był przekonany, że jego dzieło będzie 
kontynuow ał jego uczeń, ksiądz Jerzy B adura. Jednak  w ybory p as to ra  przyniosły 
nieoczekiwany wynik. Pastorem  został ksiądz senior T eodor H aa se110. W ieść o tym 
przyjął ksiądz O tto z niepokojem , ale też nie tracił uzasadnionej jego filozofią 
dziejów nadziei111.

I m iał rację, bo przewidywania, że now y pasto r cieszyński zrobi wszystko, by 
zniszczyć polski nu rt ewangelicki w  kościele śląskim okazały się niestety zasadne. 
A le i jego optymizm też był uzasadniony, gdyż m im o wszystkich niepow odzeń jego 
i Śliwki dzieło okazało się być dokonaniem  trwałym.
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