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Jana Śliwki droga do ruchu polskiego
(Część I)

Jan Śliwka urodził się w Ustroniu 5 II 1823 r. w rodzinie komornika i kościelnego 
sługi, którego nie było stać na kształcenie swoich licznych dzieci. Możność nauki 
w ewangelickim gimnazjum w Cieszynie zawdzięczał pomocy swego proboszcza, 
księdza pastora Karola Koczego, który, jako nadzorca ustrońskiej szkoły, wiedział
0 wybitnych zdolnościach chłopca, stąd polecił go opiece księdza pastora Gustawa 
Henryka Kłapsi, proboszcza i zwierzchnika szkoły na Wyższej Bramie. Ksiądz 
Kłapsia, w zamian za usługi służebne, zapewnił chłopcu dach nad głową, wikt
1 opierunek, przyjęcie do gimnazjum oraz środki na elementarne potrzeby. W szkole 
Śliwka świetnie sobie radził, gdyż, pomijając wstępny okres przezwyciężania 
trudności językowych, uzyskiwał wyłącznie oceny najwyższe1.

Naukę w drugiej klasie gimnazjalnej rozpoczął Śliwka w 1839 roku jako chłopak 
szesnastoletni. Starszy od niego o rok Andrzej Kotula, młodszy o rok Andrzej 
Cin ciała i o dwa lata Paweł Stalmach byli już wtedy uczniami klasy trzeciej2. Pewnie 
zgodnie z psychologicznymi realiami wieku chłopięcego koledzy z wyższej klasy 
trzeciej spoglądali z pewnym poczuciem wyższości na przerośniętego wiekiem 
chłopca, z klasy niższej, tym więcej, iż był on sługą ważnej w szkole osobistości, co 
w zbiorowości gimnazjalistów szacunku mu nie przysparzało. Ilustracją takiego 
odczucia może być wypowiedź Stalmacha, który również jako gimnazjalista 
dorabiał na życie, ale pisząc „Pamiętniki” uważał on za dyshonor „sztyfelpucerst- 
wo” , czyli czyszczenie butów i ubrań pana3. W takiej ocenie profesorskiego sługi 
Stalmach pewnie odosobnionym nie był.

W 1842 roku powstały z inicjatywy gimnazjalistów z Wyższej Bramy trzy kółka 
samokształceniowe. Niemiecki „Gelehrten Verein” zajmujący się głównie twór
czością Fryderyka Schillera, „Złączenie Polskie” podejmujące naukę języka 
polskiego, wreszcie „Ćeska Beseda” , której działalność nie ma związku z naszym 
tematem. Śliwka i Stalmach uczestniczyli w poznawaniu dzieł geniusza niemieckiej 
poezji, lecz pewno obaj odczuwali też potrzebę rzetelnego opanowania języka 
polskiego, jako języka pracy zawodowej niezbędnego w pracy duszpasterskiej, czy 
nauczycielskiej wśród podcieszyńskich ewangelików4.



Różna była ich pozycja w owych kółkach samokształceniowych. Stalmach, 
wybitny uczeń z klasy najwyższej, wybijał się na plan pierwszy wśród kierownictw 
obu zespołów i pewnie nie darzył Śliwki, ucznia klasy niższej szczególną uwagą. Ten 
ambitny, zdolny, cechujący się również temperamentem przywódczym, z tych 
właśnie racji nie narzucał się Stalmachowi, a raczej unikał go, bo tak pewnie należy 
rozumieć zapis w Pamiętnikach” Stalmacha stwierdzający, iż Śliwka unikał 
działalności w „Złączeniu Polskim”5. Nie można też o negatywny stosunek, czy 
wrogość do „Złączenia Polskiego” oskarżać protektora Śliwki — pastora Kłapsi, 
który nieprzypadkowo ofiarował kółku „Satyry” Adama Naruszewicza i „M arię” 
Antoniego Malczewskiego6. Stalmacha zarzut, iż” ... Śliwka tylko w niemczyźnie się 
kochał...” jest o tyle nieuzasadniony, gdyż kochali się w niej wtedy wszyscy wybitni 
uczniowie gimnazjum ze Stalmachem włącznie7, najwyżej w grę wchodzić mogło 
okresowe zdominowanie umysłu Śliwki przez taką problematykę, co w szkole 
kulturowo niemieckiej było sprawą naturalną.

Jesienią 1843 roku, kiedy dotychczasowi organizatorzy pracy „Złączenia 
Polskiego” , a więc Jan Bujak, Jan Szarzeć oraz Paweł Stalmach szkołę opuścili, 
a przewidywany przez nich następca z niższej klasy — Puczek umarł, drugi zaś 
— Górniak z braku środków podjął naukę zawodu w aptece i szkołę opuścił, 
kontynuowanie prac „Złączenia” stanęło przed nie związanym z nim dotąd Janem 
Śliwką, najwybitniejszą indywidualnością najstarszego już rocznika8. Nie był on 
przygotowany do prowadzenia „Złączenia” , ani przekonany do celowości tej 
formy pracy, a innych kandydatów do podjęcia się tego zadania nie było. 
Znamienne, że nie reaktywowano też działalności niemieckiego „Gelehrten 
Verein” . Po „Złączeniu Polskim” pozostała biblioteczka, która, wbrew nieżycz
liwym wypowiedziom, nie zmarnowała się. Sugestia, iż chłopcy sprzedali książki, 
a pieniędzmi podzielili się nie jest prawdziwa. Jest pewne, co potwierdza w 1846 
roku Andrzej Cinciała, że pracujący od roku w Końskiej Jan Śliwka posiadał 
istotną część książek z biblioteczki „Złączenia Polskiego”9. Nie zmarnowały się one 
w jego rękach, zawsze cenił książki i pewnie były mu pomocne, szczególnie 
w początkach jego pracy nauczycielskiej.

Jest zrozumiałe, że Stalmach, będący wówczas pod urokiem słowackich przyja
ciół ze „Śturowskiej Drużyny” z Preszburga, z oburzeniem przyjął wieść o roz
wiązaniu „Złączenia Polskiego” i miał żal do Śliwki, iż do tego dopuścił10. W tym 
miejscu warto przytoczyć opinię kompetentnego historyka wychowania — Alek
sandra Kamińskiego, który sprawę badał. Stwierdza on, iż przyczyną załamania się 
tego samokształceniowego kółka był brak pracy nad przygotowaniem następców 
odchodzącej grupy kierowniczej11. Dla odmiany możnaby zatem obarczać winą za 
niepowodzenia Bujaka, Stalmacha i Szarca. Trudno jednak wymagać od gimnaz
jalistów sprzed półtora wieku działań zgodnych ze wskazaniami współczesnego 
nam pedagoga, specjalizującego się w takich właśnie działaniach wychowawczych. 
M ożna też pójść śladem insynuacji starzejącego się Stalmacha oraz powtarzającego 
jego sugestie Emanuela Grim a i szukać przyczyny niepowodzeń w niechęci 
profesorów, co jest nieuzasadnione, można najwyżej mówić o tym przypadku 
o braku głębszego zainteresowania się z ich strony samokształceniowymi inic
jatywami młodzieży12.
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Kolejne zderzenie między Śliwką i Stalmachem miało miejsce w 1848 roku na tle 
ich stosunku do wydarzeń Wiosny Ludów. Dla obu ów rok przełomu był 
momentem wejścia w życie publiczne Śląska Cieszyńskiego oraz okresem szczegól
nie intensywnych przeżyć i nadziei. Obaj byli zwolennikami likwidacji metter- 
nichowskiego absolutyzmu i przekształcenia Austrii w monarchię konstytucyjną, 
gwarantującą swobody obywatelskie z równouprawnieniem ewangelików w szcze
gólności. Reprezentowali jednak różne orientacje polityczne. Stalmach był patriotą 
polskim i kierował się ideami politycznymi przejętymi od Ludowita Śtura 
w Preszburgu i Jerzego Lubomirskiego w Wiedniu, od praskiego Zjazdu Słowiańs
kiego zaś, nie bez racji uważał się za głównego rzecznika sprawy polskiej na Śląsku 
Cieszyńskim13.

Śliwka, podobnie jak Stalmach do 1843 roku, pozostawał nadal pod przemoż
nym wpływem protestanckiej, kulturowo niemieckiej, inteligencji śląskiej. Stąd 
w 1848 roku polityczną wyrocznią dla niego była postawa pastorów: seniora 
śląskiego Karola Samuela Schneidera — posła do Rady Państwa w Wiedniu, 
Andrzeja Żlika z Cieszyna, redaktora proniemieckich „Nowin dla ludu wiejs
kiego” , bliskiego Śliwce pastora Gustawa Henryka Kłapsi oraz posłów do 
Ogólnoniemieckiego Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie — proboszcza 
z Ustronia księdza Karola Koczego i profesora ewangelickiego gimnazjum 
w Cieszynie, młodego teologa, w 1848 roku publicysty i działacza frankfurckiej 
lewicy — Adolfa Kołaczka14.

Tak więc Śliwka i Stalmach znaleźli się w przeciwstawnych obozach politycz
nych, co niewątpliwie, pogłębiło istniejącą już między nimi niechęć15. Jednak 
w miarę rozwoju wydarzeń załamały się nadzieje Stalmacha na powstanie Polski 
i przyłączenie do niej Śląska a potem na ukształtowanie się w Austrii konstytucyj
nego ładu, w ramach którego mogliby Polacy korzystać z obywatelskich, w tym 
religijnych i narodowych swobód16. Prysnął też w starciu z realiami, żywiony przez 
Śliwkę mit o Zjednoczonych Niemczech jako ojczyźnie wolnych ludzi, rozwiały się 
też złudzenia obu wymienionych wiązane z cesarzem Ferdynandem i Habsbur- 
gami17.Obaj inteligenci śląscy coraz bardziej cenili sobie więź ze swoim ludem 
i pracę dla niego.

Obowiązki nauczycielskie objął Śliwka w dniu 21 1 1845, kiedy to, jako absolwent 
sześcioklasowego gimnazjum i półrocznego kursu nauczycielskiego (preparandy) 
rozpoczął pracę w ewangelickiej szkole ludowej w Końskiej wchodzącej dziś 
w skład Trzyńca18. M iał 21 lat, jak na owe czasy dobre przygotowanie do zawodu 
i szczerą wolę pracy dla swojej chłopskiej, śląskiej wspólnoty właśnie w szkole, gdyż 
dla syna biednego kom ornika zawód nauczyciela i związana z nim skromna 
egzystencja też stanowiła awans społeczny. O studiach wyższych i lepiej sytuowa
nych zawodach nie śmiał nawet marzyć.

Niedługo pozyskał zaufanie Końszczan, włączył się też w żyde zbiorowości 
nauczycieli ewangelickich. W 1848 roku wykazał się talentem przywódcy i działacza 
społecznego. N a skutek swoich powiązań z inteligencją protestancką poparł 
liberalny ruch ogólnoniemiecki. Równocześnie energicznie popierał chłopskie 
dążenia społeczne, żądał zniesienia pańszczyzny i pozostałości poddaństwa oraz 
nadania chłopom ziemi na własność19.Dzięki poparciu środowiska ewangelickiego
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uzyskał m andat poselski do Śląskiego Sejmu Krajowego w Opawie (zwanego 
wówczas poszerzonym konwentem) i uczestniczył w jego pracach20.

Nie był fanatycznym zwolennikiem idei frankfurckich, zawsze cechował go 
trzeźwy, chłopski styl myślenia. W dniu 4 XI 1848, a więc po klęsce wiedeńskiego 
powstania, oznaczającej załamanie się radykalnych ruchów rewolucyjnych, uczest
niczył w deputacji chłopów cyrkułu cieszyńskiego do cesarza Ferdynanda, którą 
monarcha przyjął w swojej rezydencji w Ołomuńcu21.

Jego pełną godności postawę oraz nieprzeciętną obywatelską odwagę dokumen
tują artykuły zamieszczone w „Nowinach dla ludu wiejskiego” . Wskazywał w nich 
na znaczenie zdobytych w 1848 roku swobód społecznych i konstytucyjnych oraz 
na istniejące dla nich zagrożenia. W czasie najostrzejszej nagonki na działaczy 
demokratycznych określał siebie mianem liberała i pisał: „Dziedziczni panowie, 
którzy w maju zastraszali nas, przegrali. Nie ma już pańszczy zny, pańskich praw, 
panowie, tak jak  chłopi, muszą dostarczyć podwód dla wojska. Zaś wierność 
cesarzowi oznacza, iż wolny obywatel nie da się użyć przeciw przyjaciołom 
wolności” . Potępił tych, którzy współpracowali z policją w tłumieniu oporu 
ugrupowań demokratycznych i wzywał ich do opamiętania się22.

Z  upływem kolejnych miesięcy i lat okazało się, że poza doniosłą w skutkach 
reformą chłopską, inne nadzieje związane z Wiosną Ludów na bliżej nieokreślony 
czas zostały zawieszone, a w warunkach biurokratycznej dyktatury jedynie słuszną 
postawą jest codzienna praca dla swojej wspólnoty.

Możność takiego działania widział w szeroko pojętej pracy w szkole i dla szkoły. 
Był do niej, jak na ówczesne czasy, dobrze przygotowany. Wybitnie zdolny, 
ambitny, doceniający stworzone mu możliwości kształcenia, maksymalnie wyko
rzystał szansę intelektualnego rozwoju jaką dawało mu gimnazjum i pewnie wtedy 
też rozpoczął, towarzyszącą mu przez całe życie pracę samokształceniową, dla 
której warunki wówczas stworzył mu jego protektor — ksiądz pastor Kłapsia, 
duszpasterz o nieprzeciętnych walorach intelektualnych, które potwierdza wysoka 
ocena jego wykładów filozoficznych w gimnazjum oraz kazań23. Śliwka miał 
wówczas dostęp do biblioteki swego opiekuna, w której, poza niemiecką klasyką 
literacką i filozoficzną znajdowały się pozycje pedagogiczne. Wśród nich winien się 
znajdować Diesterwega „Przewodnik”24, dzieło wydane w 1835 roku i przed 1848 
rokiem powszechnie znane w Niemczech i Austrii, jako synteza wiedzy pedagogicz
nej i podręcznik nauczyciela na codzień.

Kwalifikacje zdobył Śliwka po półrocznym zawodowym kursie — cieszyńskiej 
preparandzie, której, poza pewnymi treściami z zakresu tradycyjnie pomyślanej 
pedagogiki, zawdzięczał pewne zbliżenie do rzeczywistej praktyki szkolnej, która 
pewnie budziła jego krytycyzm i wolę działania na rzecz ulepszeń25. Od 1845 roku, 
jako pracujący w szkole ludowej, włączał się do społeczności nauczycieli ewange
lickich, poprzez uczestnictwo w ich konferencjach. Celem tych spotkań, poza 
umacnianiem więzi koleżeńskich było kształcenie zawodowe w oparciu o posiadaną 
biblioteczkę i własne doświadczenia oraz troska o warunki bytowe nauczycieli i ich 
rodzin26.Dla nauczycieli udział w konferencjach sprowadzał się do konfrontowania 
realnie istniejącej rzeczywistości szkolnej z nowymi ideami pedagogicznymi, 
głównie z dorobkiem takich autorytetów jak Jan Henryk Pestalozzi oraz Fryderyk
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Adolf Diesterweg. Dzięki podejściu do spraw konferencji z tak ambitnych pozycji, 
Śliwka w ciągu kilku zaledwie lat stał się nie tylko pełnoprawnym ich uczestnikiem, 
ale znalazł się w wąskiej grupie ich organizatorów27.

W roku Wiosny Ludów w wielu krajach nauczyciele wiejscy stali się inicjatorami 
wystąpień i przemian. N a Śląsku Cieszyńskim taką postacią był Jan Śliwka. 
Dowodzi tego jego działalność publiczna, której ważnym odcinkiem były starania
0 przemiany w szkole i warunki egzystencji stanu nauczycielskiego. To z jego 
inicjatywy konferencje ewangelickich nauczycieli z 5 lipca w Ustroniu i 8 sierpnia 
w Cieszynie uchwaliły memoriał skierowany do Rady Państwa w Wiedniu, 
w którym żądano przejęcia szkół pod państwowy zarząd, podwyżki nauczycielskich 
płac i przyznanie im urzędniczych emerytur. Podejmując sprawy zawodowe ów 
memoriał postulował kształcenie nauczycieli w conajmniej trzyletnich seminariach 
nauczycielskich oraz dokształcania ich w ramach obowiązkowych i systematycznie 
zwołanych konferencji. Najwyraźniej przeciwstawiano się w tym dokumencie 
tradycyjnej teorii, według której nauczyciel powinien nauczyć się ączyć, a nie sam 
zdobywać szeroką wiedzę. Konferencje z Ustronia i Cieszyna domagały się 
wprowadzenia kompetentnego, państwowego nadzoru szkolnego, prowadzonego 
przez inspektorów - nauczycieli i odebranie tych uprawnień duchownym28. Za 
konieczne uważano wreszcie wprowadzenie do procesu nauczania, w sposób 
oficjalny, języka polskiego, gdyż dotąd szkoły śląskie formalnie traktowane były 
przez władze jako niemieckie oraz opracowanie dla nich i wydanie polskich 
podręczników. Mimo, iż owym konferencjom przewodniczył Jan Śniegoń z Puń- 
cowa, najwięcej inwencji oraz pracy organizacyjnej w przygotowanie memoriału, 
wniósł młody Jan Śliwka29.

Od 1851 roku, a więc od przeniesienia do szkoły ewangelickiej w Cieszynie, stał 
się Śliwka niekwestionowanym przywódcą nauczycieli ewangelickich. Systematy
cznie wybierano go do władz konferencji, był zastępcą przewodniczącego, gdyż 
przewodniczącym z urzędu był pastor Andrzej Źlik, nie interweniujący w zasadzie 
w sprawy tego zgromadzenia, stąd obowiązek przygotowywania zebrań, a więc 
dobór tematyki i podział zadań spoczywał na Śliwce. Często on sam wygłaszał 
referaty, przodował w dyskusjach i kierował nimi. Jako bibliotekarz podsuwał zaś 
kolegom lektury, zachęcając do przygotowania się i włączenia do obrad. O tym, że 
jego pozycja oparta była na osobistym autorytecie świadczy fakt, że jego 
mieszkanie w Cieszynie na Wyższej Bramie było miejscem kontaktów, do którego 
kolega wiejskiej szkoły przy okazji bytności w Cieszynie winien był zajrzeć, by 
porozmawiać ze swoim rzecznikiem o sprawach szkolnych i środowiskowych. Tak 
było przez ponad 20 lat, przez cały okres działalności Śliwki jako męża zaufania
1 kierownika tej społeczności30.

Śliwka i nauczyciele z jego kręgu wiedzieli, że podniesienie ich szkół na pożądany 
poziom jest niemożliwe. Ponurym faktem była nauczycielska nędza, wymuszająca 
dorabianie poza szkołą i odsuwanie na dalszy plan podstawowych obowiązków 
w szkole, łącznie z pracą nad sobą. Ciasne budynki szkolne, a w konsekwencji izby 
lekcyjne zbyt małe i przepełnione, nie stwarzały warunków do nawiązywania 
bliższych kontaktów  z uczniami. Poszukiwaniu nowych metod pracy nie sprzyjał 
też niski na ogół poziom ogólnego i zawodowego przygotowania nauczycieli,
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któremu często towarzyszyła rutyna i bezkrytyczne zadowolenie z istniejącego 
stanu31.

Niewystarczające było też ich przygotowanie do nauczania w języku polskim. 
Dobrej jego znajomości nie dawało gimnazjum, am preparanda, stąd nauczano 
w lokalnej gwarze polskiej, będącej ojczystą mową uczniów. Jednak gwara wiejska, 
przy całym szacunku dla niej, nie mogła zastąpić języka literackiego, stąd zasada 
nauczania w języku polskim zyskała powszechne poparcie. Dlatego tej sprawie 
wiele uwagi poświęcano na konferencjach, co popierali też nadzorcy szkolni. 
Przekonanie o słuszności takiej drogi uzasadniało stanowisko pedagogicznych 
autorytetów: Pestalozziego, który nie widział możliwości nawiązania kontaktu 
z uczniem przy pominięciu języka ojczystego, jak i Diesterwega, dla którego język 
ojczysty stanowił świętość narodu32.

O ile w początkach lat sześćdziesiątych wszyscy, łącznie ze zorientowanymi 
proniemiecko urzędnikami, uznawali konieczność nauczania w szkołach ludowych 
na Śląsku Cieszyńskim w języku polskim, to nie było zgody co do wychowania 
narodowego. D la zwolenników ruchu proniemieckiego, nawiązujących do liberal
nych idei 1848 roku, było oczywiste, że nauczanie w języku polskim powinno być 
środkiem ułatwiającym uczniowi opanowanie języka niemieckiego, a dalsza 
edukacja zaś, uwikłana w kulturową wspólnotę niemiecką, powinnna była 
doprowadzić do tej właśnie, silniejszej kulturowo, ekonomicznie i politycznie 
społeczności. Ich zdaniem zresztą, tylko taka droga prowadzić mogła do pełnego 
rozwoju Ślązaków jako obywateli, do ogólnoludzkiej kultury prezentowanej przez 
Niemców. Dlatego też oddziaływanie kultur słowiańskich, a więc i polskiej na 
austriackich Ślązaków uważali oni za szkodliwe nieporozumienie33. N a osiągnięcie 
takiego celu nastawiała się też od 1853 roku oficjalna polityka szkolna neoab- 
solutystycznych władz Austrii, kiedy to wprowadzono do szkół obowiązek 
nauczania języka niemieckiego wszystkich dzieci, już od drugiej klasy, przy 
zastosowaniu bardzo niedobrej metody, bo opartej na mechanicznej pamięci, 
i zerwaniu więzi między nauczaniem języka obcego, a językiem ojczystym dzieci. 
M arnowano tak czas, energię dzieci i nauczycieli na opanowanie elementów języka 
niemieckiego, które i tak, pomijając jednostki udające się do szkół średnich, poszły 
w zapomnienie34.

Śliwka i grupa jego zwolenników przeciwstawiała się przedstawionej powyżej 
oficjalnej tendencji i kierując się poczuciem dobra dzieci, jak  i wskazaniami 
pedagogów, żądała prawa do wszechstronnego rozwoju wszystkich dzieci szkół 
elementarnych, a nie tylko tych, które w istniejących warunkach zdolne są, do 
opanowania języka niemieckiego. Stąd żądali oni, aby nauczanie w szkole ludowej, 
a potem proces samokształceniowy opierał się o polski, ojczysty język uczniów 
i dostarczał im wiedzy ogólnej z zakresu podstawowych dyscyplin naukowych35. 
Nie godzili się też oni na wchłonięcie Ślązaków przez Niemców i dlatego domagali 
się podtrzymywania i poszerzania więzi z polską kulturą narodową. Takiej 
orientacji sprzyjał ciągły kontakt z „Gwiazdką Cieszyńską” Pawła Stalmacha na 
ten właśnie cel zorientowaną oraz literaturą polską dostarczaną w bogatym 
wyborze przez księgarzy galicyjskich z pochodzenia Ślązaków i ewangelików, 
głównie Jana Milikowskiego ze Lwowa36.
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Mocny wpływ na skupionych wokół Śliwki nauczycieli wywarła twórczość 
wielkopolskiego pedagoga —  Ewarysta Estkowskiego, głównie poprzez dostępną 
w Cieszynie „Szkołę Polską” 37, wychodzącą w Poznaniu w latach 1849— 1853. 
W arto przytoczyć tytuły artykułów pióra tego nauczyciela i publicysty po
dejmującego głównie problematykę szkolną Są one objętościowo niewielkie, pisane 
prostym, pięknym językiem i nasycone nowoczesnymi ideami pedagogicznymi, 
doświadczeniem wynikającym z pracy autora w szkołach wiejskich oraz patriotyz
mem polskim. Głębsza lektura tych tekstów mogła, a pewnie stanowiła podbudowę 
nauczycielskiego samokształcenia. Oto owe tytuły: Bracia uczmy sie po polsku; 
Młodzież nasza i jej wychowankowie; O wychowaniu młodzieży w cnocie; 
O sposobach uczenia, czyli o ważności metod; Kilka wstępnych słów o najpierwszej 
nauce elementarnej; Rolnik i nauczyciel; Nauka dotycząca gminy i stosunków życia 
wieśniaka38.

Prawdą jest, że szkoły w istniejących warunkach nie były w stanie zapewnić 
dzieciom pożądanego rozwoju, ale prace nad przybliżeniem tego celu rozpoczęto. 
Trwałe wyniki przyniosła działalność samokształceniowa na konferencjach nau
czycielskich i starania o założenie bibliotek, przede wszystkim własnej służącej 
potrzebom konferencji. W latach sześćdziesiątych liczyła ona kilkadziesiąt dzieł39. 
Powstawały biblioteczki przy większości szkół ewangelickich. Najciekawszą, bo
0 profilu dostosowanym do potrzeb szkoły i nauczycieli, od 1855 roku kom
pletował Jan Śliwka przy cieszyńskiej szkole ewangelickiej: w 1874 roku liczyła ona 
579 pozycji: podręczników, literatury dziecięcej i pedagogicznej, ponad 60% tego 
zbioru stanowiły książki i czasopisma polskie40.

Po 1851 roku miał Śliwka, jako  sekretarz zboru dostęp do biblioteki kościelnej, 
gimnazjum, nadal mógł liczyć na pomoc pastora Kłapsi. Wreszcie Śliwka sam 
abonował pisma i zakładał osobistą i szkolną bibliotekę, udostępniał ją  i inne zbiory 
kolegom. W sumie można stwierdzić, że podcieszyńscy nauczyciele z kręgu Jana 
Śliwki mieli względnie szeroki dostęp do literatury pedagogicznej, w tym polskiej, 
k tóra przecież, dzięki dorobkowi Komisji Edukacji Narodowej i ośrodka wielko
polskiego, a więc przede wszystkim Karola Libelta, Bronisława Trentowskiego
1 Ewarysta Estkowskiego, była znaczącym zjawiskiem kulturalnym, nietylko 
w skali narodu polskiego. Nieuzasadnionym było negowanie przez ruch niemiecki 
pozycji polskiej kultury, w tym pedagogicznej.

Ważnym odcinkiem starań Śliwki i skupionych wokół niego nauczycieli było 
działanie zmierzające do zaopatrzenia szkół we właściwe podręczniki. Brak było 
nawet odpowiedniego elementarza, gdyż trudno za taki uznać elementarz czeski, 
z którego uczył się Paweł Stalmach41, czy wkładki do poszczególnych wydań 
„Katechizmu” K arola Koczego, stopniowo poszerzane i łącznie w 1853 roku 
zatytułowane jako „N auka czytania”42. Konfesyjny charakter szkół uniemożliwił 
wykorzystanie podręczników galicyjskich, tak jak to zrobiły szkoły katolickie na 
Śląsku Cieszyńskim, stąd za właściwe wyjście uznano napisanie i wydanie 
podręczników własnych. Po trwających od 1850 roku naradach i nie prowadzących 
do celu pracach doraźnie powołanych komitetów, zadanie sfinalizował Śliwka, 
który przy pomocy Jana  K otasa — nauczyciela z Końskiej, w 1852 roku wydał 
„Początki czytania”43” . Książka ta  spotkała się z ostrą i w zasadzie słuszną krytyką,
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w konsekwencji której w 1854 pojawiło się wydawnictwo pod względem merytory
cznym, metodycznym i językowym, znacznie lepsze. Wydanie drugie „Początków 
czytania”44 składało się z części elementarzowej, „Ćwiczeń rozumu i mowy” oraz 
„Ćwiczeń czytania” . Razem tworzyły one, jak na owe czasy i warunki śląskie, 
dobry podręcznik nauczania elementarnego, napisany ze znawstwem i talentem45.

W 1860 roku, po dziesięciu latach debat, wydał Śliwka „Słowniczek pol- 
sko-niemiecki” , pomoc niezbędną do nauczania tego języka metodą wskazaną 
przez Pestalozziego46, a więc w oparciu o język ojczysty ucznia, a nie w oderwaniu 
od niego, jak to czyniono od schyłku XVIII wieku. Był to  godny uwagi wkład 
w pracę ówczesnych szkół ludowych. Przy właściwym zastosowaniu mógł ów 
słownik zaoszczędzić młodzieży wielu dotkliwych stressów i dać korzystniejsze 
wyniki pracy47.

W 1857 roku pojawiły się Jana Śliwki „Piosenki dla dziatek” , pierwszy na Śląsku 
Cieszyńskim polski śpiewnik szkolny48. W 1867 roku, w innych już warunkach 
politycznych pojawiło się drugie, istotnie zmienione wydanie tego śpiewnika. Dla 
naszego tematu owe dwa wydania mają duże znaczenie, gdyż w związku z nimi 
można wskazać na powiązanie Śliwki z literaturą i kulturą polską oraz na 
stanowisko Śliwki wobec asymilacyjnych zamierzeń niemieckich. „Pieśń Śląska” 
jego pióra to  jedyny utwór w „Piosenkach” o politycznej wymowie. Został 
zamieszczony w wydaniu z roku 1867, lecz odpowiada on poglądom autora ze 
znacznie wcześniejszego okresu, pewnie z początków drugiej połowy lat pięć
dziesiątych.

Oto tekst „Pieśni Śląskiej” :

Czy Ślązak nie ma zdolności 
Przyrodzonych sobie 
Nie znajdzieżli w nim miłości 
KBogu, kbraciom, lćsobie?

Czy nie stały, nie gorliwy 
W wierze i nadzieji 
Czy o swoje nie troskliwy 
Czy nie ma swych dzieji?

Izali Ślązak nie cierpi 
Ba, czy i nie czuje?
Izali się on nie smęci 
Czy i nie żałuje?

Izali on nie dziękuje 
Gdy darów używa 
Izali się nie raduje 
Nie cieszy, nie śpiewa?

Długo on żył zapomniany 
Od braci w niedoli 
Przebudza się powołany 
D o życia powoli
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Błogo, błogo, kto pracuje 
Na ojczystej niwie 
Ten godność pracy uczuje 
W wielkim ludów żniwie49.

Pierwsze cztery zwrotki, a więc dwie trzecie utworu, to polemika z twierdzeniem 
uzasadniającym asymilacyjną politykę niemiecką w stosunku do polskich Śląza
ków, a sprowadzającym się do tezy o kulturalnej słabości tej i innych zbiorowości 
słowiańskich i rzekomo wynikającej z tego konieczności ich oparcia się i wrośnięcia 
w narodową wspólnotę niemiecką. Argumentując przeciw tak maskowanym 
planom zaborczości niemieckiej Śliwka wskazuje na ludzkie, religijne i moralne 
walory Ślązaków, na ich pracowitość, gospodarską zapobiegliwość, śląskie tradycje 
historyczne i właściwe im wartości kulturowe. W przedostatniej, piątej zwrotce 
autor wskazał na odcięciepolskich Ślązaków od braci, pod którą nazwą niewątp
liwie dostrzegał Polaków. Śląskich rodaków, budzących się do życia powoli wzywał 
do pracy „na ojczystej niwie” , a więc kulturalnej, gospodarczej, narodowej, by 
dzięki dorobieniu się odrębnej, własnej osobowości i dzięki własnemu poten
cjałowi mogli stać się cennymi partnerami dla innych narodów. Pobrzmiewa 
zatem w pieśni Śliwki pewna nuta izolacjonizmu śląskiego, wymuszonego „za
pomnieniem przez braci” , nadal wtedy aktualnym. Samą melodią tej pieśni, 
identyczną z hymnem ruchu słowiańskiego z 1848 roku, będącą przecież mo
dyfikacją „M azurka” Dąbrowskiego, Śliwka odciął się od Niemców zanta
gonizowanych z tym ruchem. Równocześnie wskazał na braci u których trzeba 
szukać oparcia. Nie mogli nimi być abstrakcyjni Słowianie, bo ten ruch załamał się 
jako realna siła polityczna na Śląsku w 1849, pozostają więc Polacy, bo przecież 
przed 1867 rokiem Śliwka kontaktów  z Czechami nie miał. Zresztą on sam już 
w 1865 roku, a więc przed wydrukowaniem „Pieśni Śląskiej” , dokonał jednoznacz
nego wyboru, wiążąc się z księdzem pastorem Marcinem Leopoldem Otto 
z Warszawy50.

Jeszcze wyraźniejszą deklarację dotyczącą stosunku do narodu polskiego 
przedstawił Śliwka znacznie wcześniej, bo w 1857 roku. Wydał wtedy „Piosenki dla 
dziatek” , śpiewnik szkolny zawierający 32 pieśni, z których 10 sam napisał, dwie 
Jan Kotas, 20 pochodziło zaś z różnych wydawnictw polskich. Spośród nich 6 było 
utworami Stanisława Jachowicza z wydanych w 1854 roku „Śpiewów dla dziatek” . 
Schorowany już wtedy Stanisław Jachowicz obchodził, właśnie w 1867 roku, swoje 
sześćdziesiąte urodziny. Z tej okazji wybitni twórcy kultury polskiej, pedagogowie 
i uczniowie warszawskiego nauczyciela i pisarza, postanowili w hołdzie jemu wydać 
księgę, jak się okazało trzytomową, pod tytułem „Wieniec”52. Do tego wydawnict
wa włączył swój adres i Jan Śliwka zauroczony twórczością Jubilata. Jego akces 
został bardzo życzliwie przyjęty przez zespół redagujący ów „Wieniec” , który 
potraktował Śliwkę jako przedstawiciela nauczycieli śląskich i z tej racji zamieścił 
jego tekst na honorowym, bo 23 miejscu w pierwszym tomie, wśród takich 
znakomitości jak  Cyprian Kamil Norwid, Józef Ignacy Kraszewski, Aleksander 
Fredro, Teofil Lenartowicz, Władysław Syrokomla oraz innych wybitnych osobo
wości.
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Oto tekst adresu Jana Śliwki do Stanisława Jachowicza:

Dzieła Twoje wierszu drogi 
Wzniosły się na śląskie niwy 
A już rodzą owoc błogi 
Przewyborne Twoje śpiewy

Cóż Ci za to śląskie dziatki 
Zdołają przynieść za dary 
Serce wdzięczne to ich datki 
To na Twój „Wieniec” ofiary

Imieniem dziatwy śląskiej poświęcone 
Jan Śliwka,
rodak znad źródeł Wisły

Wiersz stanowił załącznik do listu skierowanego do Jubilata, w którym Śliwka 
dziękował w imieniu śląskich dzieci i nauczycieli, za wspaniały dar: „Śpiewy dla 
dziatek” , zapewniając go, iż są one na Śląsku austriackim rozpowszechnione53.

Do twierdzenia o zdecydowanie polskiej orientacji Jana Śliwki w drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych nie był przekonany Paweł Stalmach, który w swoich „Pamięt
nikach” pisze, iż jeszcze w 1861 roku dopatrywał się u niego chwiejnej, raczej 
proniemieckiej postawy. Stalmach twierdzi, że Śliwka, co prawda niekonsekwent
nie, przeszedł na stronę polską pod wpływem jego przekonań w czasie długiej 
rozmowy, prowadzonej na trasie między Cieszynem a Puńcowem, dokąd się obaj 
wybrali, by odwiedzić lekarza-doktora Juliusza Kozła54.

Wydaje się, że zastrzeżenia Stalmacha co do polskości Śliwki oraz subiektywnego 
przekonania redaktora o własnej roli w jego „nawróceniu” na polskość, polegają na 
motywach ambicjonalnych oraz typowym dla Stalmacha widzeniu swojej roli 
w śląsko-cieszyńskim ruchu polskim. Obu cechowała postawa apodyktyczna 
i niezdolność do ustępstw, do tego między nimi stale obecne były echa urazów 
powstałych między nimi na tle starć w latach czterdziestych.

Stalmach w 1861 r. nadal uważał siebie za centralną postać w lokalnym ruchu 
narodowym i wierzył w swoją misję opartą na wskazaniach przejętych od myślicieli 
polskich, głównie Augusta Cieszkowskiego. Ważnym elementem poglądów tego 
myśliciela było traktowanie religii jako ogólnoludzkiej więzi, przy szacunku do 
poszczególnych konfesji,ale negowaniu nadrzędności którejkolwiek z nich i pod
porządkowaniu ich religii podjętej jako nadrzędna, ogólnoludzka więź55. Takie 
ujęcie sprawy umożliwiło mu jako ewangelikowi, mało, ewangelickiemu teologowi, 
nie budzącą zastrzeżeń współpracę z katolikami i katolickim duchowieństwem na 
Śląsku i w Galicji, w której jego „Gwiazdka” miała wielu abonentów.

Śliwka zaś nadal był pod wpływem zaszczepionych mu przez księdza Kłapsię 
w gimnazjum idei kantowskiego humanizmu i racjonalizmu, nadal żyły w nim 
liberalne idee 1848 roku, utożsamiane z protestantyzmem. W sensie konfesyjnym 
był zwolennikiem tradycji luterańskiej, wolnej od nowych wtrętów wprowadzanych 
przez współczesnych filozofów. Do katolicyzmu lokalnego i polskiego zaufania nie 
miał. Jego droga do polskości nie prowadziła przez narodową literaturę mesjanis- 
tyczną, jak  u Śtalmacha, ale przez służbę dla swego ludu, pracę wychowawczą
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i szkolną, przez wolę wcielenia w życie nowoczesnych poglądów na wychowanie 
i nauczanie, sformułowanych zresztą głównie w kręgu myśli i niemieckiej praktyki 
szkolnej. Istotną rolę w formowaniu się jego postawy odegrało uczestnictwo 
w ruchu nauczycielskim, jeśli pominąć niewątpliwy wpływ Estkowskiego, austriac
kim. a więc kulturowo niemieckim, liberalizującym, antyklerykalnym, na co 
wskazuje już memoriał opracowany w 1848 roku, podobny do uchwalanych 
w zasięgu wpływów pedagogiki niemieckiej. W owym memoriale żądano upańst
wowienia szkół i odebrania duchowieństwu prawa nadzoru nad nimi. Oczywiście 
zdaniem autorów nie miało to oznaczać likwidacji konfesyjnego charakteru szkół 
prowadzonych przez ewangelików.

Struktura narodowego światopoglądu Jana Śliwki była zbyt skomplikowana 
i uwikłana w sprzeczne racje, by mogła odpowiadać Śtalmachowi, ideologowi 
i publicyście opierającemu się na tradycjonalistycznej koncepcji ruchu narodowe
go, w którym, poza ludem wiejskim, a ściśle mówiąc warstwą bogatych siedloków, 
siłę motoryczną stanowiło nastawione na walkę z liberalizmem duchowieństwo, 
szczególnie to  liczniejsze i posiadające większe wpływy, a więc katolickie. W 1861 
roku zarysowane powyżej sprzeczności między Śliwką i Stalmachem nie prze
szkadzały im we współdziałaniu. Inna rzecz, że Śliwka nie poddał się ideom 
Stalmacha i kierował się tylko racjami własnymi, co nie przeszkadzało Stalmachowi 
żywić własnych złudzeń.

O szerszym powiązaniu się Śliwki ze sprawą polską, przy wszystkich towa
rzyszących temu odrębnościach, najlepiej świadczy jego postawa i dokonania 
z lat 1861— 1872, kiedy to stał się współtwórcą nurtu polskiego w kościele 
ewangelickim, opartego o mesj ani styczną wizję księdza Otty. Oczywiście chcąc 
takiej oceny dokonać trzeba spojrzeć na ten proces z perspektywy polskiego 
ewangelika.
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