
a r t y k u ł y

Marzena Bogus
CZĘSTOCHOW A

Jerzy Kotula (1855-1889). Życie i działalność 
cieszyńskiego księgarza

Jerzy Kotula w ciągu swego krótkiego życia podjął się pracy nad wieloma 
istotnymi sprawami życia społecznego i oświatowego, które w znacznym stopniu 
przyczyniły się do utrwalenia polskiego charakteru cieszyńskiego regionu. Jego 
działalnos'ć pozostaje jednak ciągle w cieniu bardziej znanego ojca, a biogramy 
koncentrują się głównie na dokonaniach Jerzego Kotuli jako księgarza i wydawcy1, 
choć obszar jego animacji był znacznie szerszy. Co więcej, zachowana korespon
dencja z Józefem Ignacym Kraszewskim oraz Władysławem Bełzą pozwala poznać 
wiele dotąd nieznanych szczegółów z jego życia, jak też bliżej przybliżyć motywy 
jego poczynań, co jest rzadkością w przypadku miejscowych działaczy narodowych 
w II poł. XIX w. Zespół jedenastu listów Kotuli z lat 1878-1880 do Kraszewskiego 
zachował się w rękopiśmiennej spuściźnie pisarza w Bibliotece Jagiellońskiej2. 
Są one znane dzięki edycji Jerzego Pośpiecha3. W zbiorach Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu zachowało się natomiast pięć listów Jerzego Kotuli 
do Władysława Bełzy4, dotąd niepublikowanych.

1. Początki działalności publicznej: Praca nad bibliografią polską 
i materiałami do historii regionu.

Jerzy Kotula urodził się w 1855 r. jako czwarte dziecko Andrzeja i Anny z Tetlów. 
Jego ojciec był jednym z najbardziej zasłużonych polskich działaczy narodowych 
na Śląsku Cieszyńskim5. W połowie lat 50-tych XIX w. pracował jako urzędnik 
ksiąg gruntowych w Ipoly-Sagh na Węgrzech, gdzie właśnie przyszedł na świat 
Jerzy Kotula. Dokładna data dzienna jego urodzin nie jest znanas.

Po powrocie rodziny na Śląsk Cieszyński7 Jerzy Kotula podjął w 1867 r. naukę 
w ewangelickim gimnazjum w Cieszynie. Wbrew twierdzeniom dotychczasowych 
biografów nie ukończył jednak tej szkoły. Jako uczeń odnotowany został 
w dokumentach szkolnych tylko wiatach 1867/68 i 1868/69 (brak natomiast 
katalogu dla roku 1869/70)8. Jerzy Kotula uczył się więc w gimnazjum 
ewangelickim najwyżej do 1870 r., przebiegu dalszej nauki nie udało się ustalić. 
Zapewne odbywała się poza Cieszynem9.
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Młodość Jerzego Kotuli przypadała na czasy, kiedy ujawniony w 1848 r. polski 
ruch narodowy zaczął odnosić pierwsze sukcesy, których miarą, obok powstawania 
kolejnych ważnych stowarzyszeń i instytucji polskich, było m.in. zdobycie 
w 1873 r. pierwszego mandatu do Rady Państwa w Wiedniu przez Jerzego 
Cieńciałę10. W działaniach tych współuczestniczył ojciec naszego bohatera dr 
Andrzej Kotula (1822-1891), frysztacki, a następnie cieszyński notariusz. 
Atmosfera domu rodzinnego, przesycona polskim i regionalnym patriotyzmem 
oraz przywiązaniem do polskiego protestantyzmu w decydującym stopniu wpłynęła 
na ukształtowanie się poglądów Jerzego Kotuli.

Niewątpliwie też przyczyniła się do wyboru dalszej drogi życiowej. W II połowie 
lat 70-tych XIX w. Jerzy Kotula zaczął pracować jako pomocnik w księgami Karola 
Malika, pierwszej polskiej placówce tego rodzaju w Cieszynie i na Śląsku 
Cieszyńskim. Pod jego okiem młody adept sztuki księgarskiej rozpoczął własną 
działalność wydawniczą, ale wcześniej dał się poznać jako działacz na polu polskiej 
kultury narodowej. Pierwszym działaniem Jerzego Kotuli o charakterze 
os\viatowym było zorganizowanie w styczniu 1878 r. wystawy czasopism polskich 
ukazujących się w 1877 r. na wszystkich ziemiach polskich, a nawet wśród Polonii 
w Ameryce, które świadczyły „o działalności narodu polskiego na polu literatury 
periodycznej”. Jak pisała „Gwiazdka Cieszyńska” ta ciekawa i pouczająca wystawa, 
otwarta w Czytelni Ludowej w Cieszynie, została przyjęta z zadowoleniem. Trudno 
jednak mówić o tłumnym odwiedzaniu wystawy, gdyż, jak podaje gazeta, zwędziło 
ją 110 osób".

W tym samym czasie Kotula blisko współpracował z redakcją wydawanego 
w Pradze informatora „Slovansky katalog bibliograficky”12. Jak piszą autorzy jego 
biogramów opracował on dział bibliografii polskiej w tym katalogu za lata 1878- 
1880, jednak ta informacja jest nie całkiem ścisła. W rzeczywistości Jerzy Kotula 
opracował bibliografię za rok 1877 (czyli ten, który był przedmiotem 
zorganizowanej przezeń w Cieszynie wystawy) i listem podpisanym 27 V II1878 r. 
przesłał ów rocznik Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, wraz z kilkoma słowami 
wyrażającymi szacunek dla pisarza13. Bibliografię za kolejny rok przesłał 
Kraszewskiemu listem z 9 XI 1879 r., w którym tłumaczył się z niedoskonałości 
opracowań dla „Slovanskeho katalogu bibliografickeho”. Kotula zdawał sobie 
sprawę, że porwał się na pracę, do której rzetelnego wykonania brakło mu solidnego 
materiału źródłowego i doświadczenia zawodowego14. Na łamach „Biesiady 
Literackiej” oraz „Kłosów” Kraszewski przychylnie omówił oba roczniki 
bibliografii polskiej, których autor, jego zadaniem, zasłużył na wdzięczność15. 
Natomiast katalog za 1879 r. opracował Grabowski, inny uczeń z księgami Malika. 
Siebie Jerzy Kotula widział jako autora przyszłych roczników, gdyż „(...) dotąd 
niestety z kolegów krakowskich lub lwowskich, którymby cały materjał mając 
pod ręką, łatwą było rzeczą katalog taki ułożyć bez usterek, nikt się do nas nie 
zgłosił z ochotą do pracy”16. Zachęcony opinią Kraszewskiego Kotula zestawił 
dla praskiego „Katalogu słowiańskiego” także bibliografię druków polskich za 
1880 r. Tym razem praca została poddana totalnej krytyce, a on sam oskarżony

30



o plagiat przez bibliografów krakowskich, którzy pozytywnie ocenili „Slovansky 
katalog bibliograficky” za rok 1880 w dziale bibliografii czeskiej, słoweńskiej, 
maloruskiej, serbskiej i chorwackiej oraz łużyckiej. Natomiast o bibliografii 
polskiej napisano w „Kronice”, że „(...) jest to niewprawny, bez żadnego z naszej 
strony upoważnienia, li tylko za pomocą nożyc i kleju, dokonany przedruk 
z naszego ‘Przewodnika’, (...) i nie możemy na to pozwolić i nie pozwalamy, żeby 
pierwszy lepszy Kotula bez naszego upoważnienia, o które nawet nie pytał, 
przedrukowywał całymi rocznikami nasze pismo na swoję korzyść i kazał sobie 
jeszcze pisać hymny pochwalne za swoją niby benedyktyńską pracę, która się 
zaczęła od nożyc i kleju i na tych dwóch przyborach skończyła, z dodaniem tylko 
lichej odrobiny własnej (?) mizeroty”17. W obliczu cytowanych listów Kotuli, 
zwłaszcza uwagi, że krakowscy fachowcy nie wyrażali zainteresowania współpracą 
ze swoimi praskimi kolegami, krytyka traci trochę na swej sile. Dała na pewno 
cieszyńskiemu księgarzowi do myślenia, w następnych latach Jerzy Kotula nie 
podjął się już ułożenia „poloników”18, ale nie zniechęciło go to do innej pracy na 
polu kultury polskiej.

Wskazują na to notatki dowodzące jego zainteresowań przeszłością regionu. 
Część z nich zawiera rękopis zatytułowany „Notatki do Historyi Szląska”, które 
zaczął prowadzić w czerwcu 1881 r. od przepisania przywilejów Strumienia z lat 
1482-1793, przechowywanych wówczas w kancelarii tego miasta. Następna część 
zeszytu zawiera wklejone kartki z notatkami na temat wyrażeń gwarowych z terenu 
Śląska Cieszyńskiego (m.in. kilkanaście wyrażeń cygańskich zebranych przez 
Cygana Józefa Balasza). Trzecia grupa notatek to odpis manuskryptu Roberta 
Zanibala „Księstwa Cieszyńskiego powieści, osobliwości, lud i jego obyczaje, 
śpiewy i td ”, który wówczas znajdował się w ręku ks. Ignacego Świeżego19.

Gromadząc powyższe materiały Jerzy Kotula przygotowywał się zapewne do 
publikacji związanej z kulturą ludową i przeszłością regionu20. Już wcześniej 
zamierzał wydać dla szkół ludowych zbiór piosenek, ułożonych ze „szlązkich 
melodyi”. Pisał o tym w liście do Andrzeja Cienciały z 4 XII 1879 r. 2‘: 
.Dowiedziawszy się, że Wielmożny Pan Dobrodziej trudnił się zbieraniem pieśni 
ludowych szląskich, ośmielam Go prosić o łaskawe wypożyczenie mi tychże na 2 
miesiące. (...) Znany muzyk ks. Schindler22, Pleban w Istebnej zajął się tą pracą, 
brak mu atoli jeszcze kilkunastu piosenek”. Pozytywną odpowiedź na swą prośbę 
otrzymał szybko, bowiem 9 grudnia Cienciała ,nasłał” mu materiały składające 
się z „I. Pieśni różnej treści -  7 pół arkuszów; 2. Pieśni miłosne- 6 pól arkuszów; 
3. przyśpiewki i tańce -  2 pół arkuszów”23. Był to z pewnością sposób na 
udowadnianie powiązań językowych i narodowościowych Śląska Cieszyńskiego 
z ziemiami polskimi.

Warto też odnotować wkład Jerzego Kotuli w nadsyłanie materiałów do 
..Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, 
którego pierwszy tom ukazał się w 1880 r. To monumentalne wydawnictwo miało 
dokumentować historyczne i etniczne związki wszystkich ziem zamieszkałych 
przez ludność polską. Jerzy Kotula jest wymieniony wśród osób, „(...) które
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dopomagają w pracy koło Słownika lub chwilowo okazały temu wydawnictwu 
swoją pomoc przez nadesłanie dobrej rady, artykułu, materiałów drukowanych, 
rękopiśmiennych, map, i.t.p. Na lis'cie, spotykamy zarówno ludzi o wytrawnej 
zdolności pisarskiej i głębokiej erudycji, jak i osoby, (...) które miały możność 
zebrania pewnych danych choć w szczupłym zakresie”24. Był też wspomniany 
jako współpracownik „Słownika” również w tomie następnym2S. Niestety, nie 
można w tej chwili stwierdzić na czym polegał i jak duży był jego wkład 
w powstawaniu haseł dotyczących Śląska Cieszyńskiego. Można się domys'lać, że 
udostępnił redakcji posiadane przez siebie materiały historyczne, których 
opracowaniem zajął się Filip Sulimierski, pomysłodawca i redaktor „Słownika”26. 
Do wielkich orędowników „Słownika” zaliczał się J.I. Kraszewski27.

Dodajmy, że nazwisko Jerzego Kotuli znalazło się także w nocie o Cieszynie, 
figurującej w powyższym „Słowniku”, gdzie zamieszczone jest następujące zdanie: 
„(...) panowie Malik, Prochaska, Kotula są czynnymi na polu wydawniczym 
polskim28”. Uwaga ta odsyła do kolejnego, najbardziej znanego obszaru aktywności 
społecznej i oświatowej Jerzego Kotuli.

2.Dzialalność wydawnicza Jerzego Kotuli.

Jak wspomniano, w tym czasie Jerzy Kotula zatrudniony był jako pomocnik 
w księgami Malika w Cieszynie. Karol Malik otworzył pierwszą polską księgarnię 
w Cieszynie w dniu 1 V 1872 r.29, mieściła się na rogu cieszyńskiego Rynku 
i (obecnej) ul. Szersznika. Oprócz sprzedaży książek Malik własnym kosztem wydał 
wiele polskich broszur i publikacji, zatem Kotula zajęć związanych z wydawaniem 
i finansowaniem druku książek nauczył się od swego pracodawcy30. Już w 1879 r. 
jeszcze jako pomocnik księgarski, Jerzy Kotula podjął własną działalność 
nakładczą, wydając napisane przez Feliksa Kozubowskiego .Dzieje francuskiego 
piśmiennictwa od początku aż do nowych czasów”. Wkrótce potem wydał 
książeczkę Sylwestra Graham’a „O czystości obyczajów, odczyt dla młodzieży 
tudzież ostrzegające i pouczające wskazówki dla małżeństw, rodziców 
i opiekunów”31, który przetłumaczył i wstępem opatrzył wspomniany Kozubowski. 
W tymże roku ukazał się Kozubowskiego „Przewodnik w wyborze książek dla 
młodzieży szkolnej (rzecz dla nauczycieli ludowych)”, w którym autor polecał 
zwłaszcza książki Kraszewskiego, Estkowskiego, Anczyca, Chociszewskiego 
i Lompy32.

Czwartą publikacją, która ukazała się nakładem Jerzego Kotuli, w październiku 
1879 r., była broszura Józefa Ignacego Kraszewskiego „W sprawie szkół ludowych 
na Szląsku (kilka uwag dla nauczycieli)”. Jej powstanie było owocem osobistych 
zabiegów wydawcy, który w liście z 17 VII 1879 r. uprosił znanego pisarza do 
skreślenia listu ze „złotymi myślami” dla nauczycieli, z radami jak mają 
postępować, by wychowywać narodowo przyszłe pokolenia33. Propozycję Kotula 
poprzedził prezentacją sytuacji regionu, zwracając uwagę na groźbę germanizacji 
prowadzonej na Śląsku Austriackim przez rząd34. Zwracał uwagę, że w ię k s z o ś ć
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o s ó b  na Śląsku Cieszyńskim, posyłanie dzieci do szkół traktuje jako sposób 
polepszenia swego i ich bytu w przyszłości. Nauczyciele, odstraszani przez 
dyrektorów i inspektorów szkolnych do szerzenia polskości w placówkach 
edukacyjnych, zapominali o swoich polskich korzeniach, co mogło doprowadzić 
do poddania się tendencjom germanizacyjnym i zaprzestania działalności 
uświadamiającej lud polski35. Zdaniem Kotuli nauczając odgórnie narzuconych 
przedmiotów, w tym języka niemieckiego, nauczyciele powinni wzbudzać 
w uczniach przede wszystkim poczucie godności własnej i umiłowanie do rzeczy 
swojskich, bo taka jest powinność wobec kraju rodzinnego. Sam jako „prawy syn 
ukochanego Szląska” postanowił wspierać „zdrowo myślących współbraci 
nauczycieli”, i wydawać swoim nakładem książki im pomocne, a „oświecające 
najważniejsze kwestie wychowania narodowego”36. Kotula zdawał sobie sprawę, 
że jego prośba może wydawać się nazbyt śmiała, tłumaczył ją szczerą miłością do 
rodzinnej ziemi i opuszczonych współbraci. Taki list wielkiego pisarza byłby 
najdroższym klejnotem ofiarowanym od „(...) wychowawcy wielkiego narodu, 
a skutek równałby się skutkom arcydzieł ojcowskiej ręki”37.

Po dwóch dalszych listach, w których na prośbę pisarza Kotula nadesłał mu 
dodatkowe informacje nt. szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim38, Kraszewski 
błyskawicznie ukończył pracę nad uwagami dla nauczycieli śląskich, podpisując 
swój list w Dreźnie 8 VIII 1879 r. Już 20 sierpnia Jerzy Kotula w kolejnym liście 
serdecznie dziękował za jego napisanie,39 bardzo szybko też sam uporał się 
z drukiem. Już w październiku dziełko Józefa Ignacego Kraszewskiego pt. „W 
sprawie szkół ludowych na Szląsku (kilka uwag dla nauczycieli)” ukazało się 
w księgarniach. Tekst Kraszewskiego poprzedza życiorys pisarza skreślony przez 
Feliksa Kozubowskiego oraz wstęp autorstwa nakładcy. Jerzy Kotula skupił się 
w nim przede wszystkim na wykazaniu, że na Śląsku Austriackim nie jest 
przestrzegany art. 19. austriackiej Ustawy zasadniczej z 21 XII 1867 r., który 
gwarantował wszystkim narodom wchodzącym w skład monarchii równe prawa 
m.in. do rozwoju własnego języka40. Chociaż ludność polska i czeska stanowiła 
na Śląsku Austriackim prawie 7/10 ogólnej liczby mieszkańców, („a Księstwo 
Cieszyńskie jest wyłącznie polskie”) w miejscowych szkołach nie były 
wykonywane przepisy ustawy o nauczaniu w językach, którymi posługuje się 
miejscowy lud41. Publikowany list Kraszewskiego miał zaradzić osłabianiu 
świadomości narodowej Śląska Cieszyńskiego, „(...) zakątka, zapomnianego od 
tylu wieków, choć w nim do dziś, tyle serc, dla wspólnej nam wszystkim matki 
uderza”42.

Broszura Kraszewskiego jest znana43, jego uwagi dotyczyły wszystkich aspektów 
budowania ducha narodowego, a więc: pracy posłów nad egzekwowaniem 
Prawodawstwa i zapobieganiem nadużyciom, zadań macierzyńskich i doniosłości 
roli matki w zaszczepianiu mowy rodzimej, formowaniu przez nauczycieli 
..podkładu” wyniesionego z domu i ścisłym współdziałaniu domu i szkoły, roli 
książki, która ma „siłę szlachetnego oporu”, przeciw deptaniu praw narodowości, 

isarz mocno podkreśla, że wszystkie narody mają równe prawa, bo „Une nation,
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c’est une langue”, narodowość- to język, a „(...) język obcy, nie tylko zmienia 
zewnętrzne szaty myśli, ale przetwarza naturę jej. Z językiem, świadomie 
i bezwiednie płyną pojęcia, tak dość zmiany jego, aby sam człowiek stał się 
zupełnie innym. Polakiem być z mową niemiecką nie można44”. Były to niezmiernie 
ważne idee, potwierdzające autorytetem europejskiej sławy dotychczasowe 
działania polskich działaczy narodowych na Śląsku Cieszyńskim. Dla Jerzego 
Kotuli jako wydawcy i księgarza, cenne musiały być też słowa podkreślające 
znaczenie posłannictwa książek, które spełniają wiele funkcji niosąc „(...) oświatę, 
wykształcenie, ceł duchowy, ale zarazem usposobienie człowieka do praktyki 
życia, wskazówkę do osiągnięcia dobrobytu, bez którego niema oświaty, niema 
dbałości o narodowość, niema postępu45”.

Broszura Kraszewskiego została przyjęta przez Polaków na Śląsku Cieszyńskim 
jako wyraz pamięci o ich potrzebach. W trakcie jubileuszu Kraszewskiego 
w Krakowie Jan Glajcar dziękował, m.in. za napisanie listu „do naszych nauczycieli 
ludowych przypominając im ich obowiązki”46. Sam Kotula w liście do 
Kraszewskiego z 28 II 1880 r. stwierdził, że jego broszura „nadzwyczajnie” 
zainteresowała miejscowych nauczycieli i szczególnie u młodych nauczycieli 
wywołała już „błogie następstwa”47.

Jeszcze zanim broszura z listem Kraszewskiego ukazała się drukiem, Jerzy Kotula 
wysunął pod adresem pisarza następną prośbę, dotyczącą napisania serii powiastek 
dla młodzieży, których celem byłoby budzenie poczucia narodowego i „miłości 
ku rzeczom swojskim”. Propozycję zamieścił w liście z 20 VIII 1879 r., prosząc 
Kraszewskiego o napisanie 6 tomików przeznaczonych dla młodzieży śląskiej 
w wieku od 8 do 20 lat oraz jednej powieści dla nauczycieli48. Z podobną 
propozycją zwrócił się też do Władysława Bełzy, w liście z 19 X II1879 r. prosząc 
o napisanie kilkunastu „poezyek” do wygłaszania przez uczniów podczas różnych 
uroczystości szkolnych oraz kilku wierszy patriotycznych dla młodzieży śląskiej
0 charakterze polsko- i ogólnosłowiańskim (aby uwzględnić fakt, że na Śląsku 
Cieszyńskim mieszkała ludność polska, czeska i słowacka). Kotula szukał więc 
dla swego wydawnictwa osób, które mogłyby swoim autorytetem zapewnić nie 
tylko dobry wynik finansowy przedsięwzięcia, ale też wesprzeć „morale” 
patriotyczne czytelników49.

Nie doszło do druku ani zamówień skierowanych wówczas do Kraszewskiego, 
ani Bełzy, którzy ich, z różnych powodów, po prostu nie napisali. Nie udało się też 
Kotuli zrealizować projektu wydania albumu autografów znanych osób z Polski
1 Czech, do którego materiały zbierał już w 1879 r., o czym wspomina w pierwszym 
liście do Bełzy, podobnie jak w liście do Kraszewskiego z kwietnia 1880 r.5° 
Niewątpliwie miała to być publikacja na podobieństwo ukazujących się w tym 
czasie wydawnictw zbiorowych, z których bodaj najsłynniejszym było wydane 
w 1880 r. w Warszawie „Ziarno. Wydawnictwo zbiorowe dla biednych” 
z przedmową Kraszewskiego. Zysk został przeznaczony dla potrzebujących, którzy 
ucierpieli na skutek nieurodzaju w 1879 r., przede wszystkim ze Śląska 
i południowej części Królestwa Polskiego51. Z wydania swojego albumu Kotula
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nie rezygnował, jeszcze w listopadzie 1880 r. prosił Kraszewskiego o napisanie 
przyczynku do .Albumu wierszy, aforyzmów itd.” znakomitych mężów polskich 
i c z e s k ic h  w autografach. Książkę taką zamierzał wydać na rzecz „Towarzystwa 
n a u k o w e j  pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego” w bliżej nieokreślonym czasie. 
S łu s z n ie  jednak zauważał, że po ukazaniu s ię ,.Ziarna” szybkie wydanie podobnej 
p u b l ik a c j i  przyniosłoby straty52.

W 1881 r. nakładem Jerzego Kotuli ukazała się natom iast broszurka 
„Niezapominajka”, zbiór wierszy dla młodzieży śląskiej, autorstwa cieszyńskiego 
poety Jana Kubisza, będącego jednym z założycieli „Towarzystwa Naukowej 
Pomocy”. Dochód z tego wydawnictwa w połowie miał trafić do wymienionego 
stowarzyszenia, w połowie miał być przeznaczony na pomnik Adama Mickiewicza 
w Krakowie53. Własną opinię o tych wierszach Kotula wyraził w liście do Bełzy 
z 7 V I1882 r. stwierdzając, że wiersze Kubisza być może nie mają wielkiej wartości 
literackiej, ale wydał je „dla tego tylko, bo miłość ku rodzinnej ziemi, która z nich 
wieje, i bez doskonałości zewnętrznej wzniecić może w niejednym uczniu naszych 
szkół równą miłość, a w każdym wzbudzić może poczucie powinności wobec 
ziemi rodzinnej”54.

3. Księgarnia Jerzego Kotuli 1883-1889

„Niezapominajka” to w zasadzie ostatnie i jedyne po 1879 r. wydawnictwo 
Jerzego Kotuli. Po 1881 r. Kotula nie sfinansował już żadnego własnego 
wydawnictwa, co niewątpliwie spowodowane było względami ekonomicznymi 
i stratami, jakie przyniosły mu wcześniejsze inicjatywy. Donosi o tym w liście do 
Bełzy z 1880 r. poświęconym trudnej sytuacji polskich wydawców na Śląsku, którzy 
od Polski nie mogą się spodziewać prawie żadnej pomocy. Jak pisze „bez księgami 
asortymentowej (...) każdy nakładca polski, jeśli nie jest krezusem, stać się musi 
żebrakiem”. Nic więc dziwnego, że dalszą działalność wydawniczą deklarował 
dopiero w chwili, kiedy stanie się właścicielem własnej księgami, co zapewni mu 
niezależność55.

Starania o własną firmę Jerzy Kotula zaczął jednak w połowie 1882 r. zabiegami 
o uzyskanie koncesji na prowadzenie trzeciej drukami w Cieszynie, gdzie dotąd 
istniały dwie: Prochasków (od 1806 r.) i Heinricha Feizingera (od 1874 r.)56. 
Zapotrzebowanie na draki było jednak znacznie większe, stąd też obok Kotuli
0 koncesję starały się jeszcze dwie inne strony: trzech drukarzy Polaków oraz 
księgarz, Niemiec. W liście do Bełzy z 25 VI 1882 r. Kotula wyjaśniał, że zgłosił 
swoją ofertę w przekonaniu, że Polacy jako obcokrajowcy nie mają szans na 
uzyskanie koncesji w Rządzie Krajowym w Opawie, on natomiast jako Ślązak
1 obywatel monarchii ma szansę wygrać z niemieckim księgarzem. Nie była to 
więc konkurencja wobec Polaków57. Szukał też protekcji u osób, mogących mu 
wyjednać przychylność rządu, m.in. prosząc Władysława Bełzę o wstawiennictwo 
u hrabiego Ludwika Wodzickiego i innych wpływowych osób58. Zapewnia, że

ąsk odwdzięczy się kiedyś swym opiekunom za poparcie jego inicjatywy
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i starania ich „około jego podniesienia duchowego” uwieńczy najpiękniejszą 
nagrodą, czyli własnym rozkwitem.

Nadzieje na uruchomienie polskiej drukami nie zis'ciły się, ale na początku 
1883 r. Jerzy Kotula kupił istniejącą od 1874 r. księgarnię należącą do Eduarda 
Schroedera i 1 VII 1883 r. otworzył ją pod swoim nazwiskiem. Informował o tym 
m.in. przy pomocy inseratów zamieszczanych w „Gwiazdce Cieszyńskiej”59, 
Księgarnia mieściła się przy ówczesnej ul. arcyksiężniczki Stefanii nr 195 (obecnie 
kamienica na rogu ul. Głębokiej i Olszaka)60.

Prowadzenie własnej księgami stanowiło nowe wyzwanie, ale także to zajęcie 
Jerzy Kotula wykorzystał głównie dla propagowania celów narodowych. 
W księgarni, która szczyciła się mianem księgami polskiej, sprzedawano 
w większości tytuły „ze znaczeniem” dla miejscowej społeczności polskiej. 
W 1883 r. rozprowadzał w swej księgami m.in. książki Andrzeja Cinciały; 
.Podręcznik prawniczy z wzorami do skarg, podań, próśb itd.”61, .Podręcznik dla 
gmin (szląskich)” cz. I; .Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe 
ludu polskiego na Szlasku” oraz .Pieśni ludu szląskiego z okolic Cieszyna”. Jak 
znakomitym „akwizytorem” był Jerzy Kotula dowodzi fakt, że po jego śmierci 
wymienione książki przestały się „prędko” rozchodzić62.

W swojej księgami sprzedawał też książki przeznaczone dla katolików, jak na 
przykład książka do nabożeństwa ku czci Najświętszej Marii Panny Nieustającej 
Pomocy63, w późniejszym czasie rozprowadzał również katolickie wydawnictwa 
Karola M iarki z M ikołowa.64 Odwoływał się zatem do klienteli obojga 
najważniejszych wyznań na Śląsku Cieszyńskim. Sprzedawał także inne 
wydawnictwa, np. w 1887 roku można było nabyć u niego „Ustawę o pospolitem 
ruszeniu”. W 1883 r. promocją i „rozsprzedażą” w swojej księgami reprodukcji 
obrazu Walerego Eliasza „Wjazd króla Jana III Śobieskiego do Wiednia” wspiera! 
.Przytulisko Polskie” w Wiedniu, które miało za cel wspierać nieszczęsnych 
Polaków od „żebractwa i tułactwa u obcych”65.

Przede wszystkim jednak kierował się w stronę osób wyznania ewangelickiego, 
oferując m.in. książki religijne np. „Ojcze nasz. Chleb powszedni” Jana Badury, 
pastora z Międzyborza66 i przyjmując przedpłaty na prenumeratę czasopism 
ewangelickich67. W 1887 r. w jego księgami można było zamówić ,.Rozmyślania 
i Kazania” pastora Leopolda Otty68. Przede wszystkim zaś oferował do nabycia 
wszystkie książki ze spisu polecanego przez „Towarzystwo ewangelickiej oświaty 
ludowej”, którego był jednym z założycieli i aktywnych działaczy.

4. Jerzy Kotula jako działacz ewangelicki

Jerzy Kotula wspierał działalność polskiego ruchu narodowego nie tylko jako 
wydawca i księgarz, ale także poprzez datki pieniężne. Świadczą o tym chociażby 
taicie gesty, jak złożenie 2 złotych na zakup dla Czytelni śląskich 15 tom owych 
dzieł Kraszewskiego69. Jako członek „Macierzy Szkolnej” (prawdopodobnie od 
momentu jej powstania), w 1886 r. opłacił podwyższoną składkę członkowską.
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o p ie w a ją c ą  na sumę 3 zł. (członków zwyczajnych obowiązywała opłata 1 zł., później 
2 zł. ro c z n ie ) .  Podobnymi wpłatami z a s i la ł  konto umożliwiające starania o otwarcie 
g im n a z ju m  polskiego w Cieszynie70. Takąż sumę przekazał na rzecz „Towarzystwa 
E w a n g e l ic k ie j  Os'wiaty Ludowej”, w 1887 r. podwyższył ją do 6 zł.71.

Jerzy Kotula zaangażował się w działania stowarzyszeń ewangelickich. Trzeba 
tu przypomnieć, że jego działalność przypadła na czasy rozłamu w polskim obozie 
narodowym, który nastąpił po przegranych przez polski obóz narodowy wyborach 
do Rady Państwa72. Jego efektem było powstanie w 1883 r. Związku Śląskich 
Katolików na czele z ks. Ignacym Świeżym, a w roku następnym ewangelickiego 
Politycznego Towarzystwa Ludowego kierowanego przez pastora Franciszka 
Michejdę. W sporze tym księgarz Jerzy Kotula zdecydowanie opowiedział się po 
stronie „braci ewangelickiej”, według niego niedocenianej i pomijanej. Inaczej 
postępował jego ojciec, który starał się mitygować rozdźwięki. Także „Gwiazdka 
Cieszyńska”, choć redagowana przez ewangelika Stalmacha dystansowała się w tym 
czasie od zachowań polskich ewangelików.

Na zachowanie Stalmacha (że zamieszcza co prawda odezwy ewangelików 
w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, ale w niczym czytelników nie zachęca73) skarżył się 
Kotula w liście do Kraszewskiego z kwietnia 1880 r., w którym donosił pisarzowi
0 zakładaniu w Cieszynie „Towarzystwa ewangelików dla wydawania książek 
religijnych i pouczających w ogóle” . Pisał tu o sposobach finansowania
1 pozyskiwania przychodów dla towarzystwa oraz profilu wydawnictwa, wymieniał 
też członków założycieli (pastor Franciszek Michejda, Jan Kubisz)74. Planowane 
towarzystwo oficjalnie zostało powołane do życia w 1881 r. jako „Towarzystwo 
ewangelickie oświaty ludowej” (TEOL), którego celem było „zapobiec upadkowi, 
aby lud ewangelicki przez oświatę utrzymać nie tylko przy wierze ojców, ale 
i przy ich zwyczajach i mowie75”. Miało za zadanie wydawać polskie książki 
ewangelickie i świeckie i rozpowszechniać je między ludem76. Jerzy Kotula 
w sprawozdaniach rocznych Towarzystwa jest wymieniany jako jego dobrodziej 
i członek wieczysty77. Jego główną zasługą było rozprowadzaniem wydawnictw 
TEOL, co potwierdza m.in. sprawozdanie „Towarzystwa ewangelickiej oświaty 
ludowej” za 1885 r., które wraz ze spisem członków można było odbierać razem 
z .Przyjacielem Ludu” w księgami Kotuli78. W 1885 roku Kotula współdziałał 
żywo przy powstawaniu tego ostatniego czasopisma, zachęcał i dodawał otuchy, 
gdy założyciele w początkach obaw iali się tego przedsięw zięcia 
i odpowiedzialności, i zajmował się jego rozsyłką. Z początku wychodził 
„Przyjaciel” jako pismo kościelne, później doszedł „Przegląd Polityczny”79. 
Rozprowadzał również „Rolnika Szląskiego”. U Kotuli można było także zamawiać 
powyższe czasopisma80, jak pisał Andrzej Cienciała „(...) do tej rozsprzedaży był 
jakby stworzony81”.

Zachowana korespondencja Jerzego Kotuli pokazuje, że wielkie zaangażowanie 
młodego cieszyńskiego księgarza połączone było z ogromną dozą niechęci 
y z§lędem katolików, a wręcz wrogości wobec duchowieństwa, podobnie jak wobec 

ydow. Przebija to już cytowanym liście z kwietnia 1880 r., gdzie pisze, że
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duchowieństwo katolickie „nie dba o nic więcej, i miło mu, jeżeli lud pozostaje 
ciemnym we wszystkich życia stosunkach, bo taki lud jest dowolnem jego 
narzędziem. Szanuję przekonania każdego człowieka (z wyjątkiem żyda), tylko 
szczery żal czuję, gdy widzę jak dobroduszny lud katolicki bałamucony przez 
hierarchię, wypija zatruty sok niezgody, nietolerancji, który popycha go do 
lekceważenia przekonań i dążeń narodowych w ewangelikach82”. Dalej wypowiada 
Kotula się na temat germanizacji katolików, którzy na przekór dążeniom do 
polskości ewangelików, idą odmienną drogą. Szkołom zakonnych zarzuca, że pod 
zasłoną wychowania chrześcijańskiego wynaradawiają dzieci83.

Kraszewskiemu, który wyznawał zasadę: „Obowiązkiem naszym jest spajać 
i jednoczyć”84, a poza tym utrzymywał kontakty także z Pawłem Stalmachem i znal 
jego osiągnięcia na polu działań narodowych także od innych ewangelików85, 
sposób opisu przez Kotulę konfliktu pomiędzy dwoma obozami zapewne nie 
wydawał się obiektywny.

W innym liście do Kraszewskiego z listopada 1880 r. Kotula krytykuje 
zachowanie duchowieństwa podczas wizyty cesarza Franciszka Józefa I na Śląsku 
Austriackim w październiku tegoż roku, stwierdzając, za wyjątkiem trzech 
cieszyńskich pastorów wszyscy duchowni witali cesarza po niemiecku. Retorycznie 
pyta: „(...) Czy, rzeczywiście tak być powinno, czy to naturalny bieg rzeczy, czy to 
wychwalana bezstronność? Nie pojmuję księży i z grozą patrzę na obojętność ich 
dla spraw narodowych i ekonomicznych (...) jakby człowiek rządny i gorliwy dla 
spraw narodowości i ogółu już nie mógł być człowiekiem pobożnym, jakoby tylko 
modlitwy i bierny opór wystarczyły do szczęścia człowieka”86. Poprawę sytuacji 
widzi w nauczycielach, którzy obudzili się z letargu oraz w reprezentacjach gmin 
uosabianych przez wójtów, którzy przy objeździe cesarskim przemawiali po polsku

Podobne w tonie opinie Kotula wypowiada w liście do Władysława Bełzy z 12 
X 1880 r. W gorzkich słowach zarzuca Polakom z Galicji brak zainteresowania 
sprawami Śląska i reszty Słowiańszczyzny, nie spodziewa się więc z Galicji żadnej 
pomocy,, jak długo panować tam będą żydzi i duchowni”. Choć osobiście deklaruje 
się jako człowiek bardzo religijny oświadcza się w tym liście otwarcie jako 
„nieprzyjaciel hierarchii oraz Żydów”87. Z kolei w liście z 7 VI 1882 r. w imieniu 
Polaków „niekatolików” Jerzy Kotula prosił, aby rada Macierzy Polskiej we 
Lwowie, której Bełza był sekretarzem, nie wydawała „Św. Patronów Śląskich" 
KarolaMiarki. Temu ostatniemu zarzucał utożsamianie polskości z katolicyzmem 
oraz obrażanie polskich ewangelików w swoich utworach pisanych w szacie 
powieści historycznych89. Bo przecież .Mniejszość ewangelików polskich (wobec 
nowoprotestantów) nie może być odpowiedzialną za brutalne postępowanie 
większości, a nigdy się też z nimi nie stawiała w jedną kategoiję, tak jak katolic) 
nie zawsze są papistami tak co do wyznania jak i do uczynków”. W efekcie: „(•■■) 
Co brata90 Pańskiego w entuzjazm wprawiło, t.j. czynność książki na Szląsk» 
pruskim w sprawie narodowościowej, z bliskości w zupełnie odmienne® 
przedstawia się świetle, bo wywołał rozdwojenie gdzie miał jednoczyć, na korzyść 
jednego wyznania, drugie wdeptał w błoto91”.
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Kontrowersyjne dziełko Karola Miarki nie zostało wydane przez Macierz, ale 
nie ze względów wyznaniowych, a z powodu słabego poziomu92. Mimo tego 12 
VI 1882 r. Kotula w kolejnym liście do Bełzy usprawiedliwia się ze wszczętego 
przez siebie,.rozruchu”, choć zapewne nie miało to znaczenia. Z ilości osób, jakie 
dyskutowały z nim o tej sprawie można wnosić, że sprawa wydania broszury Miarki 
mocno poruszyła środowisko cieszyńskich ewangelików, a sam Kotula napisał 
w tej sprawie także do Kraszewskiego93. Dodajmy, że w tymże liście Kotula zaprosił 
też Bełzę do odw iedzenia Śląska C ieszyńskiego i odbycia wycieczki 
w towarzystwie Jana Kubisza, „by dokładniej przypatrzeć się sposobu życia 
naszych chłopów, a zarazem poznać bliżej ideały jego”. Do wycieczki zapewne 
nie doszło, choć Kotula ponowił zaproszenie w kolejnym ze swoich listów94.

Omawiane wystąpienie przeciwko Miarce było z pewnością reakcją na zbyt 
silną, według Kotuli, ekspansję katolicyzmu na Górnym Śląsku. Niechętne wobec 
cieszyńskich katolików, a duchowieństwa w szczególności, akcenty w jego 
korespondencji odbijają niewątpliwie nienajlepsze w tym czasie stosunki 
w polskim obozie narodowym, wypowiadane, co należy uwzględnić, z wielką 
zapalczywością przez człowieka niespełna trzydziestoletniego. Trudniej, na pozór, 
zrozumieć niechęć Jerzego Kotuli do Żydów95. Jednak należy pamiętać, że na 
Śląsku Cieszyńskim w II poi. XIX w. ludność żydowska w 90% opowiadała się za 
światem kultury i języka niemieckiego, we wszystkich wyborach popierając 
polityków niemieckich, co w wielu miejscowościach zapewniało tym ostatnim 
utrzymanie władzy. Żydzi popierali też jednego z przywódców niemieckiego obozu 
liberalnego, pastora Theodora Haase96. Inaczej mówiąc, byli politycznymi 
przeciwnikami polskich ewangelików Śląska Cieszyńskiego zarówno na 
płaszczyźnie walki o prawa narodu polskiego, jak też w wewnętrznej polsko- 
niemieckiej rywalizacji w zborze cieszyńskim.

W następnych latach, w drugiej części rządów konserwatywnego polityka 
Eduarda Taaffe (1879-1893) sytuacja polskiego obozu narodowego na Śląsku 
Cieszyńskim stopniowo się poprawiła, a jego wpływy rosły. Jak słusznie zauważał 
Kotula, duży wpływ na to mieli polscy nauczyciele, wychowani, dodajmy, m.in. 
na jego publikacjach. Także stosunki pomiędzy poróżnionymi wcześniej 
wyznaniami uległy stopniowej poprawie. Ponownego zjednoczenia polskich 
ewangelików i katolików na gruncie walki o prawa narodowości cieszyński 
księgarz już nie doczekał. Jego sytuacja zawodowa też nie była najlepsza. Ambitne 
zamierzenia i ofiarność na rzecz wspólnych celów zapewne w niewielkim stopniu 
przekładały się na zyski księgami. Pamiętać należy, że ludność polska na Śląsku 
Cieszyńskim przeważnie zaliczała się do warstw biedniejszych, zaś w samym 
Cieszynie większość mieszkańców stanowili katolicy. Poza tym działało tu kilka 
księgarń i wydawnictw, a nawet firmy niemieckie prześcigały się w wydawaniu 
tanich książek i broszur w języku polskim przeznaczonych dla ludu. Jerzy Kotula 
starał się posiłkować zarobkami jeszcze z innych źródeł, od 1884 r. wymieniony 
jest wśród upoważnionych agentów „Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń” 
w Krakowie (założonego w 1860)97. Na kondycję jego firmy wpłynęło także
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przeniesienie w kwietniu 1889 r. administracji „Przyjaciela Ludu” z jego księgami 
na firmę Feitzingera98. W tym samym czasie Kotula przestał być agentem 
ubezpieczeniowym99. Być może przyczyną były kłopoty zdrowotne, o których 
wspominał w nekrologu Franciszek Michejda100.

Jerzy Kotula zmarł 29 VII 1889 r. w wieku zaledwie 34 lat. W ukazujących się 
później nekrologach można znaleźć określenia, iż „było to najszlachetniejsze na 
świecie serce, człowiek, którego słusznie można zaliczyć do wybranych, ale niestety 
serce złamane101”. Wiadomo, że od dłuższego czasu chorował, ale też szukai 
„odpocznienia od ciężkiego, od dawna dźwiganego krzyża”102. Sugestie, że 
popełnił samobójstwo103 nie znajdują potwierdzenia. W metryce zgonów jako 
przyczynę śmierci wpisano paraliż płuc [,Lungenlahmung”]104. Pozostawił po sobie 
znaczne długi finansowe w cieszyńskim Towarzystwie Oszczędności i Zaliczek, 
które likwidować musiał jego ojciec, notariusz Andrzej Kotula105. Księgarnię 
Jerzego Kotuli kupił Siegmund Stuks, Niemiec żydowskiego pochodzenia.

Pogrzeb Jerzego Kotuli zgromadził wiele osób, oprócz pięciu pastorów 
uczestniczyli w nim przedstawiciele sądu obwodowego, prokuratorii państwowej, 
urzędnicy sądowi i arcyksiążęcej Komory Cieszyńskiej, adwokaci, księgarze 
i kupcy, a także notariusz dr Andrzej Cienciała, z którym zarówno zmarły, podobnie 
jak jego ojciec często współpracował. Pastor Theodor Hassę przemawiał w kościele 
Jezusowym po niemiecku, po nim Franciszek Michejda wypowiedział polskie 
kazanie, w którym przedstawiał Jerzego Kotulę jako człowieka, który „(...) na sercu 
swem nosił nasz lud polsko- ewangelicki, aby tenże lud jaśniał w blasku pobożnego, 
chrześcijańskiego życia, aby świecił i przodował w oświacie i w jasnem 
zrozumieniu tego, czem jest i być powinien, było jego troską i jego pragnieniem, 
Po wtóre księgarnia jego była środkiem i niby centralnym punktem dla polskiej 
publiczności i dla polskiego ruchu księgarskiego”106.

Właściwie te słowa podsumowują wszystkie najważniejsze drogi działalności 
oświatowej Jerzego Kotuli, który„(...) matkę ziemię, ziemię ojczystą, umiłował 
prawdziwie i po synowsku107.

Przypisy:

1 Polski Słownik Biograficzny. T.XFV, Wrocław- Warszawa- Kraków 1968-1969, s. 501; 
Słownik Pracowników Książki Polskiej. Red. I. Treichel, Warszawa- Łódź 1972, s. 452.; J- 
Golec, S. Bojda: Słownik Biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1993, s.158: L. Brożek, 
A. Drózd, A. Mainka: Wybitne postacie Śląska Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn 1973, s. 57; J- 
Mayer: Dynastia Kotulów, „Poglądy” 1975. Nr 14, s.7.

2 Biblioteka Jagiellońska (dalej BJ), Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Seria III: Listy z lat 1863-1887. T. 51: Kotula Jerzy 1878-1880, rkps. 6511IV.

3 J. Pośpiech: Listy śląskie do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1841-1886, Opole 
1966, s. 158-175, poz. 88-98.

4 Zakład Narodowy im. Ossolińskich (dalej ZNO), Listy Jerzego Kotuli do Władysława 
Bełzy, rkps 12422,12423/1. t. IV. oraz 12425 (trzy listy).
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5 E. Buław a: Andrzej Kotula, organizator, publicysta, mediator. „Pamiętnik Cieszyński” 
1992. T.4, s. 34-47; idem: Pierwsi szermierze mchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim, 
Cieszyn 1997, s. 121-231.

6 Spośród licznego potomstwa Andrzeja Kotuli jedynie urodziny i chrzest Jerzego nie 
zostały odnotowane w księgach metrykalnych parafii ewangelickiej w Cieszynie.

7 D otychczasow i autorzy twierdzą, że Andrzej Kotula przebywał na Węgrzech w latach 
1850-1862. W rzeczywistości przebywał tam znacznie krócej, zapewne w latach 1853-1857.

8 A rchiw um  Państwowe w Cieszynie (dalej: APC), K. k. Evangelisches Gyninasium in 
Teschen, sygn. 12-14.

9 Nazwisko Jerzego Kotuli nie występuje ani wśród uczniów gimnazjum katolickiego 
(APC, K. k. Katholisches Gyninasium in Teschen, sygn. 43-47), ani szkoły realnej w Cieszynie 
(ibidem, Staats-Realschule in Teschen, sygn. 1-2).

10 J. Chlebowczyk: Wybory a świadomość społeczna na Śląsku Cieszyńskim w drugiej 
połowie XIX wieku, Katowice 1966, s. 225-255.

11 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 3, 5 z 1878.
12 W tym miejscu należy jeszcze odnotować, że być może z praskim informatorem 

współpracował także Andrzej Kotula, gdyż w „Telegramach” nadesłanych na jubileusz J.I. 
Kraszewskiego w 1879 r. odnaleziono następujący: „Redakcja Słowiańskiego Katalogu 
Bibliograficznego w Pradze, szle ojcu literatury polskiej cześć i pozdrowienia. Antoni Michałek 
i Jędrzej Kotula” Cyt. za Księga Jubileuszu J.I. Kraszewskiego 1879 r., Kraków 1881, s. 203.

I3BJ,rkps:6511 IV: List Jerzego Kotuli do Józefa Ignacego Kraszewskiego z 27 V II1878 r.
14 „(...) odczuwam dobrze, że (katalog- przyp. M.B) bardzo jest niedostateczny, i co do 

poprawności wiele zostawia do życzenia” . (Z listu Jerzego Kotuli do Józefa Ignacego 
Kraszewskiego z 9 listopada 1879 r. BJ, rkps. 6511IV).

15 J. Pośpiech: Śląsk w twórczości i korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
Wroclaw-Opole 1969, s. 112.

16 Z listu Jerzego Kotuli do Józefa Ignacego Kraszewskiego, 9 listopada 1880., B J, rkp. 
6511IV.

17 W. Wisłocki: Przewodnik Bibliograficzny. Miesięcznik dla wydawców, księgarzy, 
antykwary stów jako też czytających i kupujących książki. R. V, Kraków 1882, s. 71.

18 Przyczyna zaniechania takowego opracowania mogła być także inna, gdyż część polska, 
najkosztowniejsza, nie przynosiła wydawcom dochodu, jako że „Slovansky katalog 
bibliograficky” w Polsce nie rozchodził się prawie w ogóle (por. list J. Kotuli z 9 X I 1880 r. 
Ibidem).

J. Kotula: Notatki do Historyi Szląska, rps Książnica Cieszyńska w Cieszynie (dalej: 
KCC), Oddział Zabytkowy Biblioteki Śląskiej (dalej: OZBŚ), sygn. 134. Odpis poprzedza 
dopisek Jerzego Kotuli, że rękopis Zanibala został spisany w latach 1869-72, ale nie ma on 
poważnego charakteru.

20 Już w liście do Bełzy z 12 X 1880 pisze: „Do historyi szląska zbieram ciągle materiały 
ale z wydaniem i z napisaniem odwleczę aż do zapowiedzianego wyżej czasu. Sądzę iż brat 
Pana Dobrodzieja wtenczas także chętnie podejmie się pracy i nie odmówi mi swej pomocy”.

21 KCC, OZBŚ, sygn.263: List Jerzego Kotuli do Andrzeja Cienciały z 4 XII 1879 r.
22 Ks. Emilian Schindler (1831-1911) proboszcz w Końskiej, Ogrodzonej, od 1879 r. 

w Istebnej, w końcu w Jasienicy. Komponował pieśni liturgiczne i chorały, był autorem
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cenionego zbioru melodii m.in. do kancjonału ks. Janusza (Chorbuch enthaltend die 
harmonisirten Melodien zu den Gesangen des Lehner’schen, Onderek’schen und Janusch’schen 
Kanzional, Teschen 1890).

23 Andrzej Cienciała potwierdza taką przesyłkę w liście do Schindlera z 29 XII 1879 r. 
KCC, OZBŚ, sygn. 263 (rewers listu).

24 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.T. I, Warszawa 
1880, s. VHI, X.

25 Ibidem. T. II., W arszawa 1881, Aneks. W śród współpracowników z Cieszyna 
wymieniony jest jeszcze tylko P. Jędrzejewski.

26 W. B. Olszewicz: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i jego twórcy. In: Studia 
i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej. Seria C. Z. 10, 1965, s. 68-69 i 80.

27 W. B. Olszewicz: op. cit., s. 65.
28 Słownik Geograficzny..., 1.1., s. 701.
29 W rejestrze handlowym zaprotokołowano ją 23.IX.1872r. (APC, Sąd Okręgowy 

w Cieszynie, sygn. 3331, Rejestr handlowy. T.I, s. 412-413, poz. 141). Por. E. Pasek: Z dziejów 
cieszyńskiego księgarstwa i drukarstwa w XIX i XX wieku (do 1939 r.), „Rocznik Cieszyński” 
1983. T.IV-V, s. 107.

30 Niektórzy autorzy podają, że z czasem Kotula stał się właścicielem księgami Malika (J. 
Golec, S. Bojda: op. cit., s.158 Polski Sownikm Biograficzny op.cit.,s.501), co jest błędem, 
gdyż ten sprzedał ją  dopiero w 1892 r. Viktorowi Krischowi (E. Pasek: Z dziejów ..., s. 108).

31 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 25, 26 z 1878
32 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 27, 34 z 1879. W tym samym czasie także Malik wydal 

własnym sumptem dwie broszury Kozubowskiego, m.in. „Z życia Polaków po świecie”. 
Feliks Kozubowski (1842-1907) był osobistym znajomym Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
W 1879r.poucieczcezzesłaniaw R osjiosiadłw C ieszynie.W  1883 r. wrócił do Warszawy. 
Por. J. Pośpiech: Listy śląskie..., s. 296. Por. L. Brożek: Polski Sownikm Biograficzny T. XV, 
1970, s. 44-45.

33 L ist Je rzego  K otuli z 17 V II 1879 r. In: K orespondencja Józefa  Ignacego 
Kraszewskiego....

34 Chodzi o liberalny rząd hrabiego Adolfa Auersperga (1871-79) o nastawieniu 
centralistycznym, podkreślający zasadę jedności państwa austriackiego, z językiem niemieckim 
jako urzędowym.

35 Przeciwstawia takim postawom swoje rozmowy z chłopami, którzy przyznają słuszność, 
iż „(...) urzędnik polak znający dokładnie swój język macierzyński a nadto niemiecki, nie tylko 
iż nie ma się wstydzić, ale przeciwnie chlubić się może z pochodzenia swego przed takimż 
urzędnikiem niemcem, który zna tylko jedną mowę” (Ibidem.)

36 Jak pisano wcześniej, wówczas chodziło o dziełka Graham’a: O czystości obyczajów 
i Kozubowskiego: Przewodnik w wyborze książek dla młodzieży.

37 Ibidem.
38 Najwięcej informacji zawiera list z 29 VII 1879. Por. M. Bogus: Poglądy Jerzego 

Kotuli (1855-1889) na rolę i zadania polskich szkół i nauczycieli na Śląsku w świetle 
korespondencji z Józefem Ignacym Kraszewskim i Władysławem Bełzą. „Ziemia Śląska’ 
Katowice t. VI (w druku).

39 W  swoim mocno egzaltowanym stylu Kotula prosił też pisarza o przyjęcie od niego
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pamiątki, z której mi a) pić „na pokrzepienie dla ciała swojego”, tak jak nauczyciele krzepić się 
będą słowami z „Listu”, zob. BJ, Korespondencja...: List Jerzego Kotuli z 20 V III1879.

40 W krajach mieszanych narodowo nauka miała być zorganizowana w ten sposób, aby 
k a ż d y  naród mógł pobierać nauki w swoim języku („Reichsgesetz-Blatt” nr61 z 22X111867. 
Poz. 142, s. 396). Por. „Gwiazdka Cieszyńska” nr 36 z 1879.

41 Popiera to liczbami: dla 260 tysięcy Niemców istnieje 16 szkól średnich, Polacy i Czesi, 
liczący w sumie 300 mieszkańców nie dysponują ani jedną. J. Kotula: Wstęp. In: J. I. 
K raszew ski: W sprawie szkól ludowych na Szląsku (kilka uwag dla nauczycieli), Cieszyn 
1879, s.1-2.

42 Ibidem, s.2
43 Por. L. Brożek: Śląski list Kraszewskiego z Drezna 8 VIH 1879 do Jerzego Kotuli, 

„Zwrot” 1950. Nr 2, s. 7-9.
44 J.I.Kraszewski: W sprawie szkól..., s.18.
45 Ibidem, s.23.
46 Księga pamiątkowa jubileuszu J. I.Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1879, s. 36 

(cyt. za M. Pawłowiczowa: Kontakty Józefa Ignacego Kraszewskiego ze Śląskiem oraz ich 
odbicie w twórczos'ci i korespondencji pisarza. „Zaranie Śląskie” 1966. Z. 4, s. 698).

47 BJ, Korespondencja: List Jerzego Kotuli z 28111880. Podobnie pisał w lis'cie do Bełzy 
z 12X 1880.

48 Ibidem: List Jerzego Kotuli z 20 VIII 1879.
49 ZNO, rkps 12422: List Jerzego Kotuli do Władysława Bełzy z 19 XII 1879. Bełza 

znany był ze swej miłości do dzieci i jego własna twórczość literacka głównie im była 
poświęcona. Nieprzypadkowo więc Kotula pisze do niego, że „posiada szczególny dar 
przemawiania do serc dziatek”.

50 BJ, Korespondencja: List Jerzego Kotuli do Kraszewskiego z 1 4 IV 1880. Księgarz 
donosi, że na 45 wysłanych listów dotąd odpowiedzi nadesłali między innymi: Władysław 
Bełza, Zygmunt Miłkowski, hr. Wawrzyniec Engestróm, ks. Leopold Otto, dr Józef Majer, 
Otto Hausner, Michał Bałucki; najsławniejsi mężowie -Józef Bohdan Zaleski i Antoni Edward 
Odyniec nie odpowiedzieli.

51 Był to zbiór różnych krótkich tekstów (wiersze, dialogi, fragmenty prozy, nawet nuty) 
najbardziej znanych w tym czasie polskich literatów i ludzi pióra (m.in. W. Anczyca, J.Bełzy, 
A. Cieszkowskiego, M. Bobrzyńskiego, H. Sienkiewicza), ilustrowane reprodukcjami 
rysunków i obrazów  znanych  artystów  (np. H. S iem iradzk iego , J. K ossaka , H. 
Rodakowskiego). Za redakcją stali najwięksi publicyści warszawskich gazet, m.in. „Kuriera 
Warszawskiego”, „Kuriera Porannego”, „Kłosów”.

52 BJ, Korespondencja, List Jerzego Katuli do Kraszewskiego z 9 XI 1880.
“ „Gwiazdka Cieszyńska” Nr 18 z 1882. Jednym z czołowych działaczy „Towarzystwa

Naukowej Pomocy” był notariusz dr Andrzej Kotula.
54 ZNO, rkps 12425/11. IV.
55 Ibidem, 12423: List Jerzego Kotuli do Władysława Bełzy z 12 X 1880. W liście 

znajduje się też uwaga potwierdzająca pracę Kotuli nad materiałami do historii regionu, chęć 
zawarcia współpracy z bratem Władysława Bełzy, wiadomość o sukcesie broszury „W sprawie 
szkół ludowych na Szląsku” i radość z przyrzeczenia jakie Kotula uzyskał od Kraszewskiego, 
ze napisze powiastki dla dzieci i młodzieży.
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56 Istniejąca rzekomo od 1833 r. drukarnia Kutzera zaiożona została znacznie później, 
a data ma na celu pokazanie wieloletnich tradycji księgarskich, fabrykowanych przez samego 
właściciela. Por. Z dziejów cieszyńskiego drukarstwa. Red. A. Gładysz, Bielsko- Biała 1982, 
s .14-22;E. Pasek: Z dziejów..., s. 105-107.

57 .Przeciwko udzieleniu koncesji pierwszym nic bym nie miał, ale ci, o ile wiem, nie wielkie 
mają szanse otrzymania tejże, gdyż starostwo nieprzychylnie sprawę objaśniło, a stąd mogłoby 
się stać, że cofnięto by ich prośbę pod pretekstem, iż nie ma potrzeby koncesjonowania 3ciej 
drukami w Cieszynie. Skoro ja, jako trzeci występuję z takąż prośbą, odpowiedź taka stanie się 
niemożebną, bo wobec mnożących się próśb, traci zupełnie podstawę. (...) Ze ja wobec polaków 
występuję niby jako konkurent, ma to ten powód, że jako szlązak mam prawo ubiegać się o tę 
koncesję, po wtóre starostwo i urząd gminy, ze względu na ojca mojego, który jest notariuszem 
w miejscu, nie będą mogli tak otwarcie nieprzychylnie wystąpić przeciwko mojej osoby”. ZNO, 
Rkps.l2425/I.t.rV: List Jerzego Kotuli do Władysława Bełzy z 25 V I 1882.

58 L udw ik W odzicki (1834-1894), konserw atyw ny działacz galicy jsk i, jeden 
z przywódców „stańczyków”- ugrupowania zwalczającego radykalne i liberalne prądy 
społeczne. Od 1865 poseł na galicyjski Sejm Krajowy, w latach 1877-1881 jego marszałek.

55 „Jerzy Kotula, księgarz w Cieszynie podaje do łaskawej wiadomości, że zakupił 
księgarnię p. Edwarda Schroedera, a od 1 lipca br. nadal prowadzić ją  będzie pod firmą własną 
w domu pana Karola Bemacika, naprzeciwko kościoła famego”.„Gwiazdka Cieszyńska11 nr 
25 ,26 z 1883. O Eduardzie Auguście Schroederze (1852-1928) zob. J. Spyra: Uczony spod 
Beskidów. „Kalendarz Cieszyński 1991”, Cieszyn 1990, s. 94-96.

60 Adressen-Buch der Stadt Teschen fur das Jahr 1886, [Teschen] 1886, s. 47.
61 Podręcznik ten wyszedł w nakładzie ok. 1300 sztuk z których 500 rozprowadził Jerzy 

Kotula. Por. Pamiętnik dra Andrzeja Cienciały notariusza w Cieszynie, s. 125-126; „Przyjaciel 
Ludu” nr 22 z 1887.

62 „Przyjaciel Ludu” 1887, s. 160; Pamiętnik dra Andrzeja Cienciały, Katowice 1931,125- 
126. Por. przypis 23.

63 „Gwiazdka Cieszyńska” nr 17 z 1884.
64 „Zdrowaś Marja. Pisemko miesięczne poświęcone czci NMP”, redagowane przez ks. 

Lubeckiego oraz „Kalendarz Maijański na 1886 r.” „Gwiazdka Cieszyńska” nr 43 z 1885.
65„GwiazdkaCieszyńska” n r37 z 1883. „PrzyjacielLudu” n r6 ,9 z  1 8 8 7 ;n r l5 z  1888.
66 „Przyjaciel Ludu” nr 2 z 1888.
67 W  1884 r. przyjmował przedpłaty na „Głosy Kościelne”- dwutygodnik kościelno- 

ewangelicki pod red. W. Angersteina oraz „Nowiny śląskie” -  tygodnik dla ludu ewangelickiego. 
Pod. red. J. Badury w Międzyborzu. „Gwiazdka Cieszyńska” nr 13 z 1884.

68 „Przyjaciel Ludu” nr 1 z 1887.
“ „Gwiazdka Cieszyńska” nr 37 z 1878. Dzieła te wydrukowano w nakładzie 12 tys. 

egzemplarzy staraniem księgarzy warszawskich, szczególnie Józefa Ungera, który był także 
nakładcą.

70 „Przyjaciel Ludu” nr 5, 20 z 1886. Por. Polskości Bastion..., s.14.
71 Ibidem, nr 13 z 1886; nr 3 z 1887.
72 Zawarta w 1873 r. umowa przewidywała, że polscy katolicy poprą ustalonego wspólnego 

kandydata w osobie Jerzego Cieńciały, ewangelika, w zamian w następnych wyborach 
ewangelicy oddadzą głosy na kandydata katolickiego. Jednak w 1879 r. większość e w a n g e l i k ó w

44



nie z a g ł o s o w a ł a  na ks. Świeżego, który mandatu nie zdobył. Por J. Chlebowczyk: Wybory ... 
s. 225-255.

73 „G w iazdka jest zupełną miniaturą „Czasu” , dba o własny kult, ale nie o dobro 
n a r o d o w o ś c i ” . Fragment tego listu przedrukowano in: Korespondencja Pawła Stalmacha. 
O p r a ć .  I. H om olai L. Brożek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, poz. 153, s. 132.

74 Pisze też o zgłoszonym przez siebie postulacie założenia polskiej szkoły żeńskiej dla 
dziewcząt wiejskich, w której mogłyby się przyuczyć do najpotrzebniejszej wiedzy praktycznej. 
BJ, K orespondencja: List Jerzego Kotuli z 14IV 1880.

75 J. Kubisz: Pamiętnik starego nauczyciela, Cieszyn 1928, s. 256.
76 Do roku 1909 TEOL wydało własnym nakładem 22 dziełka oraz rozpowszechniło 

przeszło 55 tysięcy egzemplarzy ewangelickich książek. Por. J. Pośpiech: Listy śląskie..., s. 
297.

77 Sprawozdania wydziału Towarzystwa ewangelickiej oświaty ludowej za 1883, Cieszyn 
1884, s. 17.

78 Sprawozdania roczne za lata 1885-87 zob. „Przyjaciel Ludu” nr 16 z 1886; nr 5 z 1887, 
s. 39; nr 10 z 1888.

79 J. Kubisz: Pam iętnik..., s.260; „Przyjaciel Ludu” nr 15 z 1889.
80,Przyjaciel Ludu” nr 24 z 1887. Por. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław-Warszawa 

-Kraków 1971, s. 1222, gdzie przypisano mu rolę głównego kolportera „Przyjaciela Ludu” 
oraz „Rolnika Śląskiego”.

81 Pamiętnik dra Andrzeja Cienciały..., s. 160.
82 BJ, Korespondencja: List Jerzego Kotuli z 14 IV 1880.
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