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0 KSIA2ECYM MIESCIE CIESZYNIE
tolomeusz Klaudiusz byl bardzo madrym czlowiekiem
i w swym uczonym dziele pt. „Almagest" opisal caly ówczesny áwiat wraz z gwiazdami i sloficem, a migdzy owymi gwiazdami, sloiicem, siedmiu planetami f ziemiq odkryl
w II wieku naszej ery Kalisz nazwawszy go Calisia. Nle
wspomina jednak ten aleksandryjsk1 geograf o jednym
z naszych najstarszych miast polskich — Cieszynle.
Nic nie szkodzi. Czego bowiem nie dokonal Ptolomeusz, dokonala najpierw legenda, a nastgpnie wykopaliska w grodzisku w Podoborze pod
Cieszynem t na górze Zamkowej w Cieszynie.
Owa legendg zapisal kronikarz ostatniej kstginy cleszyásklej, Eltbiety
Lukrecji, niejaki Schickfuss. Prawi ona dzisiaj po polsku I lacinie „Wlaopodobne zalotenie miasta Cieszyna roku 810 przez trzech synów Leszka III, króla polskiego. Trzej bracia ksiaigta: Bolko, Leszko i Cieszko
zeszit sig po dluglej wgdrówce przy tem tródle I cleszqc sig zbudowall
na pamiatkg miasto, które miano Cieszyn otrzymalo".
Bye moze.
Wprawdzie owa legenda z wieku XVII zatraca lekko manerg, jaka
w tym okresle byla w obiegu, gdy tworzono lub uzupelniano, albo tez
brano za prawdg historyczna legendy tyczqce sig powstania czy zalotenia wieku szacownych maast zachodnich. Wzorowano sig wówczas na
podobnych legendach f legendarnej historii antycznej Grecji t Rzymu.
Ze jednak kronikarz Schickfuss nie byl daleki od prawdy, áwiadcza
o tym — jak jut wspomniano — owe wykopaliska w grodzisku w Podoborze, przezwanym kiedyá Starym Cieszynem, oraz wykopaliska na
miejscu dawnego zamku piastowskiego w Cieszynie.
Historycy sa jednak niepocieszeni, te nie mon doszukaé sig w annalach 1 kronikach wzmiankl o owym jakimá Leszku III, królu polskim
1 dlatego sa gotowi powykszq relacjg Schickfussa klak migdzy bajki.
Gdy jednak pojawili sig tu uczeni ludzie, madrzejsi od Ptolomeusza
zaczgli rozkopywae podoborskie grodzisko, czyli „cleszyfisko", oraz
przewracae ziemig na Zamkowej górze, wygrzebane przez nich szczatki
ceramiki slowlafiskiej, grzeblenie rogowe, paciorki szklane, ba nawet
kamienne toporki jgly áwiadczye, ze istniala tu kiedyá przed wiekami
obronna osada ludzka chyba jut za czasów Ptolomeusza, a na pewno
za czasów istnienia pafistwa wielkomorawskiego, za dynastii Mojmirowiczów w wieku IX i na poczatku wieku X.
Innymi slowy, poza Kaliszem i bye moze Gnieznem, Cieszyn jest chyba
jednym z najstarszych miast Potski. Owa zaá legenda o jego zaloteniu,
wypisana zloconymi literami na „Studni Trzech Braci", nie must bye
wcale legenda, lecz poniekad historycznym dokumentem przyjmowanym

na slowo honoru. Trochg wigcej lat, trochg mniej — w tym przypadku
nie jest to bardzo wanne.
Trudno dociec, jak to bylo po prawdzie.
Historykom nie daje spokoju kaplica romanska, czyli rotunda na górze
Zamkowej, jedyny relikt wczesnohistoryczny obok pókniejszej, gotyckiej
wieky zamkowej. Wybitny i chyba jedyny historyk oraz dziejopis ziemi
cleszyáskiej, prof. Franciszek Popiolek, przypuszcza, ze zawgdrowali tu
áw. Cyryl i áw. Metody, apostolowie paástwa wlelkomorawskiego i na
miejscu pogaáskiej gontyny zbudowali kaplicg chrzeácijaáskq w stylu
romaáskim jedynym zresztq poza stylem bizanlyjskim na dalekim
Wschodzie. A ie styl romanski powstal z kolicem wieku X, wigc dlaczegokby owl dwaj apostolowie Slowiaászczyzny nie mieli zwalk pogaiiskiego chramu, by na jego miejscu postawie kaplicg romanska?
Sq to jednak tylko przypuszczenia.
W tym okresie pojawia sig w historii calkiem juk realna, a wigc nie
legendarna, postae ksigcia Polan, Mieszka I, który jednoczy rozbite
i sklócone plemiona polafiskie. Po nim wystgpuje pierwszy koronowany
król polskt, Boleslaw Chrobry (996-1025), ukerajqcy sig z sqsiadami
o zachodnie i poludniowe ziemie polskie, a wigc i o ziemig cieszyáskq.
w tym czasie istniejqcy juk gród cieszyáski zostaje umocniony walami
i ostrokolami f podniesiony do godnoáci kasztelanii.
Ze owa cleszytiska kasztelania istniala, áwiadczy o tym pierwsza historyczna wzmianka papieka Adriana IV z roku 1155, potwierdzakca powinnoáci kasztelanii cieszyáskiej na rzecz biskupa wroclawskiego.
Nareszcie pierwsza historyczna wzmianka! rok 1155!...
W tym okresie álqscy Piastowie i Piastowicze juk sig swarzq i klócq
o „erbowizng", awanturujq sig, tlukq, i wysilki Wladyslawa Wygnarica
(1138-1146), by swych burzliwych wnuków ulagodzie f pojednaé, koiiczq sig zwycigstwem Wiadyslawowiczów. Piastowie majqc duko synów,
dzielq swe ksigstwa na ksiqstewka i w ten sposób powstalo ksigstwo cieszyáskie, gdy jeden z ksiqiqt álqskich, Wladyslaw YI Opolski, obdziela
swego syna Mieszka III ziemiq cieszyáskq w roku 1280. Od tego czasu
zaczyna sig okres istnienia ksigstwa cieszyáskiego, trwajqcy przez
363 lata.
Z zapisków ksiqkgcych skrybów wiemy, ie stryj Mieszka III, Mieszko II
raciborski, obwarowal Cieszyn rowami i palisadami w obawie przed
najazdem Tatarów. Mieszko III zaciqga za4 kolo Cieszyna obronne mury
i wznosi drewniany zamek na górze Zamkowej.
Zanim jednak Mieszko III stal sig ksigciem cieszyáskim, a Cieszyn drewnianq stolicq ziemi cleszyáskiej, krzqtali sig tu juk ojcowie benedyktyni
sprowadzeni z Tyáca przez ksigcla Kazimierza Opolczyka w roku 1211.
Pobyli tu jakiá czas, po czym przenieáli sig do Orlowej.
Jekeli wigc romaáskiej kaplicy na górze Zamkowej nie zbudowali áwigci
Cyryl i Metody, to z pewnoáciq uczynili to ojcowie benedyktyni. A moke kazal jq zbudowae sam Boleslaw Chrobry, gdy ustanawial tutaj jednq
ze swych kasztelanii?
Trudno dociec jej poczatków. Dosyé na tym, ze owa kaplica naleky do
najstarszych zabytków sakralnych na ziemiach Polski i ie áwiadczy rzetelnie o sgdziwym wieku Cieszyna.
Od Mieszka III zaczyna sig udokumentowana historia owego ksiqkgcego
miasta, historia wyzbyta budujqcych lgarstw, uroczych legend i niepokojqcych domysiów. Ksiqkgcy skrybowie jgli juk odtqd skrzgtnie zapi-

sywae wszystkie zdarzenia wanne f nlewaine, jakie towarzyszyly tyciu
Cieszyna.
A wiec wiemy, ie trzeci z kolei ksiaig cieszyáski Przemko (1358-1409)
nadaje swemu miastu prawa magdeburskie i ie na miejscu drewnianego
zamku swego dziadka wznosi gotyckie murowane zamczysko otoczone
podwójnymi murami ochronnymi. Poza murami, na podgrodziu, mieácily
sig gospodarskie zabudowania zamkowe, czyli dolny zamek z brama
zwodzonym mostem na rzece Olzie.
Samo miasto jglo sig wznosie na przeciwleglym wzgórzu, piglo sig pod
górg, koáczylo sig na Wysznij Bramie, a potem jun byl szczyt wzgórza,
jakby obszerny plaskowyi dominujacy nad miastem. Na tym plaskowyiu wieszano róinych lotrzyków i stad jakiá zamkowy skryba, nie
wiedziee który, nazwal to wzgórze po niemiecku „Galgenberg"., czyli
góra szubieniczna. Po jednej stronie Cieszyna wznosil sig wigc gotycki
zamek ksigcia, po drugiej stronie sterczala pod niebo szubienica z dyndajqcym na niej lotrzykiem, czy ze zbuntowanym chlopem-otrokiem.
Ai do pierwszej wojny áwiatowej ów „Galgenberg" byl obszernym botskiem, placem ewiczeá, „egzecyrplacem" wojskowym, gdzie wojacy
z „K. k. Landwehrregirnent Nr 31" oraz ich kamraci z „K. u. k. Infanterieregiment Nr 100", czyli tak zwani „landwerzy" i „stowacy" uczyli
sig musztry 1 rzemiosla wojennego. Dzisiaj pyszni sig lu pigkne, duie
osiedle mieszkaniowe.
Miedzy zaá zamktem a góra szubieniczna utulilo sig drewniane miasto,
ustawicznie sklócone ze swym ksieciem.
Dawni mieszczanie najchetniej dobrorzeczyli ksieciu Kazimierzowi II
(1477-1588), który rzetelnie ojcowal miastu, obwarowal je do reszty
w obawie przed najazdem turecklm, rozszerzyl prawo milowe do 42
miejscowoáci, wybudowal z cegly i kamienia koációl parafialny, a rynek
przenlósi ze Starego Targu na dzisiejsze miejsce.
Miasto wiele korzystalo z laski tegoi ksigcia najwigksza jednak korzyácia bylo owo prawo milowe. Znaczylo to, ze w jego obrgbie nie wolpo
bylo osiedlae sig zadnemu rzemieálnikowi z wyjatkiem szewców naprawiajacych obuwie i kowali sporzadzajacych broá, ani zakladae jatki
karczmy.
Wiele zamieszania w Cieszynie 1 calym ksigstwie cieszyáskim przyniosly
nowinki religijne Lutra. Dzialo sie to jeszcze za panowania wspomnianego Kazimierza II, lennika króla czeskiego, bgclacego jednoczeánie
królewskim namiestnikiem Slaska, czyli „supremus utiusque Silesii capitaneus". Owe nowinki przynosill tu przeróini pielgrzymi, patnicy, lazggi, wagabundowle, wasaci wojacy, wandrusi, wagantowie i kupcy. Kazimierz II przezwany przez kronikarza „Mqdrym Ksigciem" patrzyl przez
palce na szerzenie sie owych nowinek w swym paástwie cieszyáskim
i widac w duchu im sprzyjal. Syn zaá jego, Waclaw Adam, po dojáciu do
pelnoletnoki upodobal je sobie, stal sie apostatq i jal sig zabawiae w reformatora obrzadków religijnych w myál wskazaá swego mistrza Marcina Lutra, tworzqc dla swego paástwa nowe, teraz jun luteraáskie „Porzadki koácielne".
Syn natomiast Waclawa Adama, Adam Waclaw, wychowany jut po luteraásku sprzentewierzyl sie duchowemu dziedzictwu po swym ojcu,
gdyi pewnego dnia stal sie zajadlym konwertyta f wraz ze sprowadzonymi jezuitami jal tgple luteranizm w swoim ksigstwie. I wtedy to,
w okresie kontrreformacji, powstalo owo znamienne porzekadlo, okre-

álajqce upartego cziowieka, te „jest twardy jak lutersko wiara kole
Cleszyna".
A tymczasem miasto coraz czeáciej ápiewato tarliwie suplikacje.
Nawiedzaly je bowiem potary i drewniane domy panty sie do przyclesi.
Nawiedzaly je czarne mory i ludzie wymlerali szczodrze, a najggáclej
w roku 1712 podczas morowego powietrza. Najbardziej zaá ucierpiato
podczas wojny trzydziestoletniej. Kontrybucje wyluskiwaly z ubotejqcych kalet mieszczafiskich ostatnie ortle, floreny 1 talary, blwakujace na
mieácie wojska przerótnego autoramentu objadaly mieszczan doszczgtnie 1 dla wlekszego despektu owi wojacy starali sie sypiaé w mieszczafiskich alkowach z mleszczkami lub lek córkamt; gnebily miasto coraz
wigksze podatki i áwladczenia, obletenia 1 zdobywania go przez cudzoziemskich soldnerów, rajtarów t uzbrojonych rzezimieszków.
A ie miasto zbudowano jakby na rozstajnej drodze, wiodqcej do Bramy
Morawskiej, do Przeleczy Jablonkowskiej, skqd juk jeden krok na Slowaczyzng, przeto tgdy przejeidialy karawany kupieckte i wedrowall
ludzie ze wszystkich stron áwlata. A katdy z tych wandrusów cos przynosil: jedni nowinki religijne, inni cholerg, a inni jeszcze pleknie inkrustowane strzelby, przezwane „cieszyniankami", a jeszcze Inni belkotliwq
niemczyzne. Ba nawet pilkg notnq, jak prawiq o tym zapiski miejskie,
które nie zdolaly splonaé podczas licznych potarów. Czytamy w nich,
ie jakiá znamienity Anglik przejetdtajqcy przez Cieszyn u schylku wieku XIX do ksigcla pszczyáskiego, zatrzymai sie na kilka dni w mieácie
1 on to utworzyl z kmiect plerwszq drutyng pilkarskq. Wystqpila ona
na miejskiej lqce, urzqdzajqc tak zwane przez statecznych mieszczan
„diabelskie igry" w obecnoáci at 17 widzów. Mieszczanie mocno sie
wówczas oburzali, a zadowolony Anglik zafundowal swojej kudiatej drutynie w iapciach beczulke cienklego piwa zamkowego.
Zdarzaio sie, ze mieszczanie przetywali w swym szarym tywobyciu cos
podobnego do kiermaszu, kiedy miasto t áwiat staja sie jakby kolorowe
od kolorowych plernIków roziotonych na straganach, od chorqgwl zwisajqcych z ratusza t koácielnych wiet i z powodu wypicia wielu beczek
piwa zamkowego czy miejskiego 1 beczulki uherskiego wina. Takim
urozmaiceniem byl na przyklad przejazd przez Cieszyn króla polsklego,
Jana Kazimierza w roku 1605, gdy uchodzil przed Szwedami. „Przybyl
do Cleszyna pisze miejski skryba — 20 grudnia o 10 przed poludniem
z dwoma tysiqcaml ludzi na koniach, zjadl ániadanie w domu rezydencyjnym ksiqiecym, poczem sankami pojechal przez Jablonków na Wegry. Podczas ánladanla wolno bylo katdemu byé obecnym".
Niemale zdziwienie oraz jeszcze wigksze uradowanie wywolalo pojawienie sie na cieszyiiskim rynku skrzydlatej chorqgwi pancernej Sieniawskiego, ápieszacej na odsiecz pod Wiedeá. Glówne sily króla Jana
III Sobleskiego ciqgngly przez Mystowice, Piekary 1 Tarnowskie Góry
na Racibórz i Opawg. „Przechód doborowego tolnierza polskiego — plsze ówczesny kronlkarz w „Knize weypowiedi" — trwal przez °slem
dni". Cl doborowl tolnierze dopuácili sie tu 1 ówdzie ekscesów — jak
wzmiankuje ów kronikarz — lecz placilt za wszystko gotówkq i w aktach sqdowych nie przechowala sie zadna skarga na nich.
Szukal tu schronienia sztab Konfederacji Barskiej, lecz dingo nie zabawil; gdyt rozkaz cesarski wymówil mu goáciny. Podczas wojen napoleofiskich przez Cieszyn przechodzily wlelekroé wojska rakuskie, napoleofiskie i nawet ulani kslecia Józefa Poniatowskiego. Wáród owych
ulanów znajdowal sie takte poeta Kazhnierz Brodzifiski, który zanoto-

wal w swym pamigtniku, ie „przez pigkne miasto Cieszyn tylkoámy
przejechali". Wówczas to ksigie Józef Poniatowskl bawil w Cieszynie
przez szeáé tygodnl, mieszkajgc w gospodzie „Pod zlota kuip' na rynku,
po czym wyjechal po swojg mier w rzece Elsterze pod Lipskiem.
Przejeidial tei tedy car Aleksander I, udajgcy sig na Kongres Wiedeáski i tgdy wracal poprzez bramg tryumfalng, ulicami bogato i szczodrze
iluminowanymi, fetowany i witany dudnigcymi moidzierzami.
Te wszystkie zdarzenia nie przeslonily jednak ponurych wspomnieá
przekazywanych z ojców na synów, z synów na wnuków, wspomnieá
z czasów wojny trzydziestoletniej, kiedy to Cieszyn najmocniej ucierplat. Za panowania ksteiny Elibiety Lukrecji w roku 1645 przyplgtaly
sig tu wojska szwedzkie, zajely Cieszyn 1 zamek, a ksigina ze swym
dworem uszla do KO. Szwedów wypgdzily wojska rakuskie pod dowództwem pulkownika Devaggi. Schronili sig oni wówczas w zamku, który
zostal oblgiony przez Austriaków. Podczas tego ostrzeliwania z armat,
Oma czgáé zamku zostala zniszczona, wszystkie komnaty ksigigce legly
w gruzach, a gdy w kollen Szwedzi skapitulowall (w roku 1646) i wyszli z zamku, zostali wymordowani i pogrzebani za tak zwang bramg
frysztackg.
Zamku tego jui nigdy nie odbudowano. Gdy po ámierci Elibiety Lukrecji ksigstwo cieszyáskie przeszlo w rece Habsburgów, rozebrano ruiny,
a z owego materialu zbudowano obecny zamek w stylu neoklasycznym.
Pozostala tylko nienaruszona wie2a i rotunda. Podczas pierwszej wojny
áwlatowej, gdy na zamku cleszyáskim przebywal sztab generalny niemiecko-austriacki, arcyksigie Fryderyk Habsburg kazal wznieáé sztuczne ruiny drugiej baszty zamkowej dla cesarza Wilhelma II, który lubowal sig w takich historycznych oszustwach architektonicznych.
Stosunki miedzy zamkiem a miastem w clggu wieków nie ukladaly sig
pomyálnie poza jednym jedynym wypadkiem, gdy panowal Kazimierz II.
Mieszczanie wadzili sig z ksigigtami, buntowali, pisali supliki do cesarza,
skariyli, sgdzili, targowali, uboteli coraz bardziej, a wraz z nimi uboteli
kstgieta. Dochodzilo do tego, ze ksigig Waclaw Adam, posiadajgcy szeroki gest dla swych goáci, lubigcy wystawiaé sig na iácie ksigiecy przepych, uciekal sig nieraz do mieszczan z proábg o poratowanie w potrzebie. Braklo na zamku wina dla gagel, poiyczali go ksieciu mieszczanie.
Braklo talarów — poiyczall mieszczanie. Gorzej bylo z oddawaniem.
Biedg przyciánlety ksigie postanowil przeto szukaé zlota w ziemi. Przywolani wiergulowie szukali go réidikg zwang „Virgula furcata", lecz
zlota nie znaleili. Znaleili rudg ielazng. Ksigig jednak nie wiedzial, co
z nig uczynié, przeto umarl w ksigiecym niedostatku.
A gdy ksigina Elibieta Lukrecja wychodzila za mgi za ksiecia Gundakera Lichtensteina, zaigdala cd miasta Cieszyna f swych poddanych podarunku álubnego. Nazywalo sig to „panleáskim podatkiem". Poddani
zioiyli przeto 3 tysigce talarów, lecz ksigina iadala wigcej, tiumaczgc,
ze jej dingt sg o wiele wieksze od ofiarowanego jej „podatku panieáskiego".
Na ksieinie Elibiecie Lukrecji wygasa ród Piastów cieszyáskich, ziemia
cieszyáska zaá dostaje sig Habsburgom. Arcyksigig Karot Habsburg
wzniósi nowy zamek ze szczgtków dawnego zamku piastowskiego,
a w zamku tym jela urzgdowaé tak zwana Komora cieszyáska, czyli zarzgd dóbr arcyksiecia. Owa Komora stala sig oslawiong protektorkg
niemczyzny w Cieszynie I. na calym Slgsku Cieszyáskim.

Komorze chodzilo przede wszystkim o zniemczenie Cieszyna. Dotychczas
bowiem byl on polskim miastem, mieszczanie i radni poslugiwali sig
jgzykiem polskim, ba nawet sam burmistrz cieszyáski, dr Klucki, z pochodzenia Slowak, zdolal sig spolszczyé i wspieral potski ruch narodowy
w Cieszynie. Niemczyzng przynieáll tutaj naslani urzgdnicy i sprowadzeni
od poczgtku wieku XIX rzemieálnicy i kupcy. Wcigi jednak w mieácie
przewatala polszczyzna. Stosunek ten zaczgl sig zmieniaé wówczas, gdy
za sprawg Komory arcyksigZgcej zaloiono w Cieszynie niemieckg szkoly
tak zwang glówng, czyli gimnazjum.
Pod koniec XIX wieku zaczgla sig wigc zawzigta germanizacja Cieszyna, niemieckie szkoly ludowe t dwa gimnazja niemieckie wraz z niemieckim seminarium nauczycielskim jgly „produkowaé" Niemców z polskiej miodzieky chlopskiej, uczgszczajgcej do tych szkól.
Rosngcy zaá potski ruch narodowy, zapoczgtkowany od roku 1847, jql
sig przeciwstawiae owej germanizacji. Cieszyn stal sig terenem zaiartych walk narodowoáciowych migdzy naplywowymi Niemcami, renegatami a polskim mieszczanstwem. Walka byla nierówna, bo Niemców
wspieral kapital i wiadze. W tej walce o potski stan posiadania, zapoczgtkowanej przez Pawla Oszeldg, Pawla Stalmacha i Jerzego Cificialg
wyróinili sig tacy ludzie jak Karol Miarka, ks. Ignacy. Swieiy, rodzina
Michejdów, Jan Sliwka, Jan Kubisz, ks. Józef Londzin popadajgcy z tego
powodu w nielaskg u wroclawskiego kardynala Koppa (Cieszyn f ziemia
cieszyáska nale2ala wówczas do diecezji wroclawskiej), nastgpnie dr
Jan Galicz, Tadeusz Reger, dr Franciszek Popiolek — oto nazwiska najwybitniejszych dzialaczy narodowych i spolecznych.
Cieszyfiscy Niemcy tworzg coraz to nowe szkoly i kursy w celach germanizacyjnych, wywolujg nawet pogromy polskie w mieácie przy pomocy miodzie2y niemieckich szkói árednich, kupczyków i pisarczyków
biurowych — a co najsmutniejsze, ie owa miodzie2 byla w przewaiajgcej czgáci pochodzenia chlopskiego z okolicznych wsi polskich, a wigc
mlodziek polska lecz juk zniemczona lub niemczqca sig. Równoczeánle
wzmagal sig jednak potski zywiol — robotnik álgski stawal sig coraz
bardziej uáwiadomiony narodowo i klasowo, chiop álqski jg1 sig, skutecznie opierae presjom t szantatom Komory arcyksigkcej. W rezultacie
po wielu walkach i utarczkach w parlamencie austriackim oraz w sejmie
opawskim powstalo w Cieszynie pierwsze gimnazjum polskie. Przez
osiem lat bylo utrzymywane przez Macierz Szkolng Ksigstwa Cleszyfiskiego dzigki wielkiemu jalmuknikowi ziemi cieszyáskiej, mecenasowi
Antoniemu Osuchowskiemu. Powstala ~niet polska szkola ludowa
i wydzialowa a wreszcie seminarium nauczycielskie na przedmieáciu
Cieszyna, na Bobrku.
Szkoly te poloiyly kres dalszej germanizacji Cieszyna i álgskiej mlodzieZy i one to spowodowaly, ie gdy po pierwszej wojnie áwlatowej waiyly sig losy ziemi cieszyáskiej, wigksza jej czgáé oraz polowa miasta
Cieszyna znalazly sig w obrgbie granic Potski.
Cieszyn stal sig álgskim Krakowem, a wieia Piastowska takim samym
symbolem dia ziemi cieszyáskiej, jakim byl Wawel dia calej Potski.
Rzeka Olza urasta do wartosci áwlgtej rzeki, a rzewna pieáá o niej, zaczynajgca sig od slów wydumanych przez nauczyciela Jana Kublsza
„Plyniesz Olzo po dolinie, plyniesz jak przed laty...", byla nucona jako
álgski hymn narodowy i zajmowala poczesne miejsce w narodowym
obrzgdzie áwigtecznym obok „Jeszcze Polska nie zgingla" i obok „Roty"
napisanej w Wiále przez Marig Konopnickg na proábg ks. Londzina.

Orzel piastowski stal sig wznioslym krewniakiem polskiego blalego
orla, a mowa polska na ziemi cieszyfiskiej, mowa o zabarwieniu archaicznym, staropolskim, uwazana jest przez cieszyniaków f uczonych lingwistów za najpigkniejszq gwarg polskg.
Rzecz wielce znamienna: jeszcze dziá cieszyniacy chgtnie sig nis posluguja. Jeiell jednak do ich towarzystwa przyplata sig ktoá spoza Slaska, przechodz4 na jgzyk literacki.
0 dzialalnoáci polskiego iywiolu w Cieszynie i okolicy áwiadczy lakt,
ze cieszyfiscy Niemcy mogli sie zdobye tylko na jedno pismo „Sllesia",
przezwane wzgardliwie „cieszyfiskg clotkg". Wychodzilo tu takte przez
niedlugi okres czasu czeskie pismo, „Teáinskie Noviny", lecz rychlo
skoficzylo swój Zywot z braku czytelników. Za to ámiele i nieraz buntowniczo poczynala sobie „Gwiazdka Cieszyfiska", a potem „Robotnik
Slokt", Glos Ludu Slokiego", Dziennik Cieszyáski", „Posel Ewangelicki" oraz kwartalnik regionalny „Zaranie Slokte".
Niemal wszystkie te pisma drukowal Mitrgga przy dzisiejszej ulicy Michejdy, a ksiggarnia „Stelle konkurowala skutecznie z ksiggarniq Edwarda Feitzingera na Wyiszej Bramie, parajacq sie wydawaniem jarmarcznych broszur w koálawej polszczyinie i z nacjonalistyczng ksiggarniq niemiecka Ruffa, oraz z niemiecka ksiggarnia Stuksa.
Zycie polskie skupialo ste w Domu Narodowym, ufundowanym ze skladek spoleczefistwa ziemi cieszyáskiej. Byl on solq w oku domoroslym
Niemcom i renegatom usilujgcym czgstokroe bezskutecznie przerwk
polskie przedstawienia amatorskie czy te± zebrania bojowym okrzykiem
„Alle Deutsche heraus". Wracali wówczas do domu z placzem I guzami.
Mizerne byly wigc wysilki cieszyáskich Niemców I ich opiekunki Komory arcyksigtecej na cieszyáskim zamku. W okresie hitlerowskiej okupacji wydawalo sig wprawdzie, ie skoficzyla sig polskok Cieszyna. Nie
skoficzyla sig, tylko ukryla sig w podziemiu. Podziemie zal skladalo sig
z ludzi zuchwalych, nawet bardzo zuchwalych, którzy wydall walkg hitleryzmowi. Gdy jedni, polska inteligencja, mlodziet i knieza, gingli
w niemieckich obozach koncetracyjnych (niewielu z nich wyszlo calo
z tamtego piekla) Inni konali na szubienicy pod Cieszynem nad Olza —
a bylo ich dwudziestu czterech — to jeszcze Inni uszli w beskidzkle
lasy do partyzantów, by wespen z radzieckimi spadochroniarzami mácié
hitlerowskie zbrodnie.
A dzisiaj?
Dzisiaj Cieszyn jest tak samo rdzennie polskim miastem, jakim byl
przed wiekami, zanim pojawili sig tu niemieccy koloniáci.
Wgdrujac po jego ulicach, uliczkach i zaulkach odkrywamy przedziwn4
dostojnok i urok. Kaida uliczka I ulica mon nam duto opowiedziee
o dziejach tego plgknego missta. Chociakby owa najdluksza, stroma ulica
Armii Czerwonej, zmieniajaca pigé razy swoja nazwg w ciagu pigciu
wieków. Albo taki dzisiejszy Plac Teatralny, gdzie cieszyáscy Niemcy
wznieáli gmach teatru w miejscu dawnego koáciola parafialnego i cmentarza, a potem wojskowych koszar.
W foyer umieácili tablicg z napisem, ie z jego sceny nie padnie nigdy
slowo polskie. Ai do kofica pierwszej wojny áwiatowej istotnie tak
bylo. Lecz równoczeánie po Cieszynie krgyla wystrachowana wiek, ie
w teatrze straszy, ie col tam jgczy, wzdycha, narzeka, pobrzgkuje laficuchami. Wiek tg roznosili kolejni stró2e teatralni, którzy przysiggall sig
na wszystkie áwigtoáci i zaklinali, 2e straszy w nim naprawdg. Przestalo

dopiero wtedy straszyé, gdy po plerwszej wojnie áwtatowej z jego sceny
zabrzmialy plerwsze polskle slowa.
Przybysza czaruje ulica zwana Przykopq, biegnqca krgto wzdlut dawnych murów obronnych f przemieniajqca slg w cieszyáskq „Wenecjg",
w szereg starych domków parterowych stojqcych tu± nad Mlynówkq.
Albo Plac Farny z dominikaáskim koáciolem, dzlslaj farnym, z wleku
XIII. Albo ulica Szersznika, Górny Rynek, Stary Targ I choclatby taka
ulica Stroma nie cieszqca slg za czasów austriackich zbyt pochlebnq
slawq. Albo ulica Schodowa, czy Sejmowa z zejáciem do Studni Trzech
Braci. Najpigkniejszy zaá jest bez ochyby Rynek z kamienicami i podclentami z 1800 rokui ratuszem z barokowa wiekt] f dawnym odwachem.
A nad miastem dominuje przy Placu Koáclelnym majestatyczny koációl
protestancki, wzniesiony w 1709 roku po wielu latach przeáladowaá reEgijnych, po kontrreformacji, wskutek interwencji króla szwedzkiego
Karola XIII.
A gdy z Cieszyna udaé sig „cesarskq cestq" w kierunku Krasnej, moina
przystanqé obok dawnej gospody „Pod gruszke i podzIwlaé fantastycznq
panoramg Cieszyna i okolicy. Mote wtedy przechodzqcy starzyk powie,
ze w tym mlejscu rosla grusza do góry korzeniami 1 te dawne álqskie
proroctwo przepowiadalo spolkante slg pod nlq trzech cesarzy. A gdy sig
spotkajq, powstanie wolna Polska, a z Polskq Slok wraz z Cteszynem.
bo podczas pierwszej wojny áwlatowej spotkali
Proroctwo spelnllo
sig tu tstotnle cesarz austriacki, niemleckt 1 bulgarski. I powstala wolna
Polska z wolnym Slokiem 1 Cieszynem.
Cleszyn jest przedziwnle uroczym miastem, do którego Chgtnte stg wraca, gdyi kaidy, kto raz tylko tu sig znajdzte, pozostawla w nim °drol:411g swego serca.
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GUSTAW MORCINEK

PAWEL STELLER
alety do tak zwanego starszego pokolenia braci malarskiej.
Nie wynika stad, ie jest stary. Brol(' Boiel Przeciwnie, jest
jakby wiecznie miody, tylko te naleiy do tej szkoly grafików — bo Pawel Steller przede wszystklm jest áwletnym
grafiklem — z której wywodzili sig tact' mistrzowIe, jak
Ostoja-Chrostowski, Skoczylas, Mroiewski, Cleálewski syn, Kulisiewicz
1 Inni!
Byé moie, ie nigdy nie przypuszczal, jako chlopaczek, syn hutnika
ustrofiskiego, ie bgdzie kledyá znanym grafiklem I malarzem uwlelblajacym w swej sztuce Slok beskIdzki. Jakle byly poczatki jego imudnej,
a jednak radosnej drogi do slawy, moina sig tylko domyáleé. Z pewnoácia malowal na parkanach, w szkole na tablicy, na kartkach wyrywanych z zeszytu szkolnego swoje pierwsze „malunkl". WIdocznte ktoá
sIg zainteresowal jego klelkujacym talentem, moie nauczyclel uczacy
rysunków, mote sam ojcIec. Dosyé na tym, ie maly czternastoletni Pawelek nie poszedl do ustrotisklej huty za swoim ojcem, lecz do Lwowa,
do czteroletniej Szkoly Przemyslu Artystycznego. Ze Lwowa, po ukoilczeniu owej szkoly, powgdrowal do czeskiej Pragi, by w tamtejszej Wykszej Szkole Przemyslu Artystycznego uzupelnié studia.
Po roku studiów wybuchla plerwsza wojna áwlatowa I Pawel Steller poszedl wojowaé za monarchig austriacko-wggiersk4 na front poludniowy,
jako dwudziestoletni „Einjarig-Freiwilliger".
Monarchia austriacko-wggierska nie miala z niego wiele pociechy, gdyi
szczgáliwym zbiegiem okolicznoáci zaszyl slg w jakimá biurze, gdzle mu
kazano rysowaé mapy 11n11 frontowych z fotograficznych zdjgé lotn1czych. Jak tamte mapy 1 plany wyglgdaly — nie wiadomo. W kaidym
raz1e nie przyczynily sig w niczym do zwyclgstwa Monarchil, gdyi Monarchla rozpadla sig w roku 1918, a Pawel Steller, maj4cy z sobq tekg
przeróinych szkiców, rysunków, linorytów, akwareli t drzeworytów oraz
malych olejnych „Landschaftów" — jak to okreálal1 jego koledzy —
udaje sig na wydzial grafiki u prof. Skoczylasa w warszawskiej Akademil Sztuk Pigknych, zwanej wówczas jeszcze Szkola Sztuk Pigknych.
I teraz zaczyna sig bogate iycle Pawla Stellera.
Osiada w Katowicach, uczy rysunków w tamtejszej mgskiej szkole wydztalowej I w Technicznych Zakladach Naukowych 1 to, czego s1g nauczyl we Lwowle I Pradze w Szkolach Przemyslu Artystycznego — przekazuje swym wychowankom. To zag, czego nauczyl go profesor Skoczylas — pozostawia sobie.
I migdzy plerwsza a drugs wojna áwlatow4 przypada okres plgknego
rozkwitu jego talentu. Byl to okres nawet bardzo bogatego rozkwitu

talentu. Bo jeieli jego prace do roku 1939 podziwiaja znawcy na sto
oámiu wystawach plastycznych w kraju i za granicq i jezeli zdobywa
za te prace sporo wyróinien, nagród i odznaczefi, áwiadczy to o dwóch
cennych zaletach Pawla Stellera: o jego mrówczej pracowitoáci i o jego
wielkim talencie.
Jeden z wielkich mgdrców powiedzial, ie aby staé sig artysta, wystarczy
90 procent pracy a 10 procent talentu. Widocznie mial na myáli cichego,
pracowitego i utalentowanego Pawla Stellera, skromnego nieraz ai do
podziwu, nie umiejacego robic kolo siebie stubarwnego szumu — a co
juz jest cecha czlowieka o wielkiej kulturze moralnej.
Ktoá z jego przyjaciói i wielbicieli jego talentu powiedzial, ze Pawla
Stellera cechuje pokora áwigtofranciszkafiska. Bye moie. Ja bym powiedzial, ze jest to pokora sokratesowska. A wiadomo, chociai Sokrates powiedzial, ie wie, ik nic nie wie, pozostal w historii kultury ludzkiej jako
wspaniala postaé niezapomniana.
Wracajac jeszcze do wspomnianego okresu migdzywojennego, naleiy
zaznaczyé, ze wáród wspomnianych licznych nagród, wyróinien i odznaczeó znajduja sig takie, jak nagroda I w roku 1929 za drzeworyt —
portret prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak brazowy medal w roku
1935 za drzeworyt „Slaska" nadany mu przez Towarzystwo Zachgty
Sztuk Pigknych w Warszawie, jak nagroda Zakladów Wydawniczych
M. Arcta w Warszawie w roku 1936 za tekg drzeworytów pt. „Typy
álaskie" i jak zloty medal w roku 1937 na Wystawie Sztuki w Paryin
za tg sama tekg drzeworytów „Typt' álaskie". Poza tym w konkursie
Towarzystwa Popierania Przemyslu Ludowego w Katowicach w roku
1939 zdobywa III nagrodg, a w roku 1956 otrzymuje Wojewódzka Nagrodg Plastycznq w Katowicach.
I przyjaciolom, na ach naleganie, pokazuje jeszcze srebrny t zloty Krzyi
Zaslugi, dodajac jakby na usprawiedliwienie, ze nie wie, za co je otrzymal.
Ogromnie z naego kochany czlowiek!
Naleiy jeszcze i to dodaé, ie wiele jego prac zakupily takie instytucje,
jak Muzeum Narodowe I Archeologiczne w Warszawie, Ministerstwo
Kultury i Sztuki, Biblioteka Ossolinskich oraz inne muzea w kraju 1 za
granica.
Gdyby tak sig zastanowié kim jest Pawel Steller w swych drzeworytach,
linorytach, akwarelach 1 olejach — trzeba by powiedzieé, ie jest to
przede wszystkim poeta-liryk, który swe przeiycia i wzruszenia wyraia
nie rymami, lecz rylcem i ~item. Zwlaszcza jego drzeworyty — to
wzruszajace i wzniosle poematy slawiace urode ziemi Slaska beskidzkiego, „stworzonej z uámiechu Boga" i prawiace przedziwne historie
o zwyklym, prostym czlowieku Slaska.
W wolnych od zake szkolnych chwilach i podczas wakacji przedzierzga
sig w wgdrownego trubadura, w slonecznego wlóczggq, w radosnego patnika i z plecakiem, paleta i szkicownikiem zaczyna pielgrzymowae po
dalekim i szerokim swiecie. Najczgáciej po Beskidach álaskich, jako ze
w nich rozmilowany jak maly chlopiec w dziewczynie. Nic dziwnego.
Któryá ze álaskich poetów powiedzial, ie uroda Beskidu álaskiego jest
podobna do urody mlodej, zamyálonej dziewczyny o niebieskich oczach,
gdy marzy o pierwszym kochaniu. I Pawel Steller tak widzi urodg Beskidów. I stad tez to jego rozmilowanie sig w tej przedziwnej ziemi.

A czasem powgdruje trochg dalej, za gran1cznq miedzg, na Slowaczyzng,
bo tam urzekaja go Tatry 1 Fatra. A czasem dociera poza dwie graniczne
miedze, bo urzekaja go Alpy czy jugoslowiaiisk1 Karst.
I tak wgdruje sobie ten przemily czlowlek, uámiechnigty t rozkochany
w przydroinym kwiatku polnym, w oblokach, bigkicie Walm, przestrzenl,
a przede wszystkim w prostym czlowleku spotkanym na drodze, oraz
w sloften. I to, co widzi 1 co przetywa na swój artystyczny sposób 1 co
wzrusza jego wrailiwg duszg ujmuje w rysunek i drzeworyt, kaiqc szaremu „zjadaczowi chleba" podziwlae to, czego dotychczas on nie zauwatIrl, usllujgc go „w aniola przerobie", jakby to po raz drugl powledzial Slowacki, gdyby byl rówie§nikiem Stellera.
Krótko mówiac, Pawel Steller jest wlelklm artysta, wielkim artysta
álqskim.

Spis reprodukcji Pawla Stellera
WYKONANYCH W TECHNICE — RYSUNEK KREDKA

Kaplica Zamkowa (XI wiek)
Wieia piastowska
Studnia Trzech Braci
Zamek
Rynek
Widok na Stare Miasto
Dawna szkola ewangelicka (XVIII wiek)
Park im. Hajduka 1 budynek Muzeum
Dawny teatr i wieia ratuszowa
Teatr
Przykopa z widokiem na wieig Piastowskq
Przykopa przy mlyaskiej Bramie
Widok na ul. Armii Czerwonej z Zamku
Ulica Armii Czerwonej z widokiem na ratusz
Ulica L. Kluckiego
Ulica Hai/aska z widokiem na wieie Piastowskq
(na okladce rotunda romaiska z XI wieku)
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