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Pamiętniki inteligencji polskiej

Serię pamiętników zapoczątkował na Śląsku Cieszyńskim ksiądz Jan Muthmann 
w roku 17401, potem ks. Traugott Bartelmus, opisujący wydarzenia w zborze 
błędowickim z lat 1802—1835, a zwłaszcza zniszczenia, jakich dopuściły się, 
cofające się wojska w czasach napoleońskich2. Pamiętnik z okresu I wojny 
światowej zostawił po sobie ks. dr Ryszard Wagner, pastor bielski. Jedynym 
pamiętnikiem drukowanym nad Olzą jest „Erzahlunhen eines alten Pastors” ks. 
Karola Schneidera, pastora bielskiego (1880). Wszystkie wymienione pamiętniki 
pisane były w języku niemieckim.

Pamiętników polskiej inteligencji mamy dosyć dużo. Są to przeważnie pozycje 
drukowane i omawiane na łamach prasy w minionych latach obecnego wieku, 
chociaż niektóre datują się już co do powstania od drugiej połowy XIX wieku. Oto 
jak kolejno powstawały:

1. Cińciała Andrzej: Dziennik z lat 1846— 1853. „Studia i Materiały z Dziejów 
Śląska” , t. XIII. Wrocław 1973; Kartki z pamiętnika „Zaranie Śląskie” 1958; 
Pamiętnik, Frysztat 1900; Katowice 1931.

2. Stalmach Paweł: Pamiętnik, Cieszyn 1910. (Oprać. E. Grim).
3. Łysek Jan: Z pamiętnika. „Poseł Ewangelicki” 1937, nr 42—48.
4. Szuścik Jan: Pamiętnik wojny i niewoli (1914—1918), Cieszyn 1925.
5. Kubisz Jan: Pamiętnik starego nauczyciela. Garść wspomnień z życia Śląskiego 

w okresie budzącego się ruchu narodowego w b. Księstwie Cieszyńskim, 
Cieszyn 1928.

6. Pindór Jan, ks.: Pamiętnik cz. I, Czeski Cieszyn 1932. (część II w rękopi
sie).

7. Bobek Paweł: Wspomnienia z lat 1922—1936 (wyszły jako: Wspomnienia 
i zapiski, Warszawa 1964.).

8. Grycz-Śmiłowski Karol, ks.: Pamiętnik kapelana wojskowego, „Poseł Ewan
gelicki” 1927—1930 (105 odcinków).

9. Ściskała Dominik, ks.: Pamiętnik kapelana wojskowego, „Gwiazdka Cie
szyńska” 1925—1926 (65 ode.).
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10. Stonawski Jan, ks.: Dzwony z Wyższej Bramy (pamiętnik poetycki z czasu II 
wojny w rękopisie), Cieszyn 1945.

11. Michejda Oskar, ks.: Wspomnienia osobiste z pierwszych dni wojny (rękopis), 
Cieszyn 1939—1940.

12. Żebrok Jan: Pamiętnik śląskiego nauczyciela (rękopis), Cieszyn 1954.
13. Krząszcz Walenty: Księga życia (rękopis), Międzyrzecze 1956.
14. Kolorz Alojzy: Byłem 13 lat podinspektorem (rękopis), Cieszyn 1959. Wspo

mnienia od najmłodszych lat (rękopis), Cieszyn 1962 (w skrócie opublikowany 
w Biuletynie Ludoznawczym IV, Cz. Cieszyn 1971, s. 83—181).

15. Buzek Andrzej, ks.: Z ziemi piastowskiej. (W:) Wspomnienia, Warszawa 1963.
16. Pilch Józef: Ze spółdzielczością przez życie. (W:) Wspomnienia działaczy 

spółdzielczych, Warszawa 1963, s. 70—87; 1983, s. 314—343.
Wymienione pamiętniki różnią się od pamiętników chłopskich i robotniczych 

tym, że obejmują szerszą i głębszą panoramę zjawisk opisowych i przeżyć, pisane są 
językiem gładkim, wyrobionym, literackim, z pominięciem wyrażeń gwarowych 
(używanych jedynie w dialogach u Szuśdka, Krząszcza czy Kubisza).

Pamiętniki te podzielić można na pełne, obejmujące wydarzenia z całego prawie 
życia (Cińciała, Stalmach, Kubisz, Pindór, Żebrok, Krząszcz, Kolorz), bądź 
wspomnienia z pewnych tylko okresów jak np. pamiętniki wojenne Szuścika, 
Grycza-Śmiłowskiego, Ściskały, Stonawskiego, O. Michejdy, albo wspomnienia 
z pracy szkolnej A. Kołorza, czy też pracy spółdzielczej Józefa Pilcha. Wszystkie 
z nich zawierają mniejsze czy większe dawki folklorystyczne, dotyczące naszego 
regionu.

Aczkolwiek są to zapisy subiektywne, to swą faktografią wnoszą wiele materiału 
dokumentacyjnego do przyszłych badań i opracowań źródłowych na najrozmaitsze 
tematy: społeczne, polityczne, kulturalne, wyznaniowe, związane z regionem na 
przestrzeni minionych 150 lat.

Przypisy

1 „Kalendarz Ewangelicki 1932”. Cieszyn 1931, s. 112—115.
2 „Ewangelik” nr 48—30 z 1927.
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