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ą Ksiaska Roznych Ciekawych Zecy...ę

Niezwyk—ym wytworem kultury mieszcza n skiej, i to nie tylko w skali regionalnej, jest
dzie—o zacnych obywateli Bierunia, to znaczy Franciszka Mialskiego i jego nieznanego z
imienia syna. I przyznajemy od razu ź  obie biografie sa  prawie nieznane. W rezultacie

jedynym z ro d—em do poznania ich ˙ycia jest ich dzie—o.

Ksiaska Roznych Ciekawych
zecy

Co sie Dzia—o kiedy na swiecie
Jakie Reperonki przi Koscio—ach i

Wmiastecku
w Bieroniu

ocalona zosta—a od zapomnienia dzieki wybitnemu dialektologowi Stanis—awowi Bakowi.
Pamietam z jakim zachwytem mo wi— o niej i szerzej o tradycyjnej kulturze G o rnego Slaska
nam, podo wczas studentom trzeciego roku wroc—awskiej etnologii. Wodzi— nas sobie tylko
znanymi drogami i scie˙kami. A jedna z nich wiod—a w—asnie do Bierunia Starego. Wydajac
w 1958 roku w ramach ą Prac Wroc—awskiego Towarzystwa Naukowegoę kolejny tom ą Z
badan  nad przesz—oscia  dialektu slaskiegoę poswieci— go w—asnie w ca—osci dzie—u Mialskich.
Pisa—: ą W po—udniowej stronie powiatu pszczy n skiego, a wiec w dawnej Ziemi Krakowskiej,
nad rzeczka  Mleczna  (...) le˙y miasteczko Stary Bierun . Zdobi je piekny, nowoczesny
budynek zarzadu miejskiego (...). Ale miejscowosc ta posiada tak˙e pare ciekawych
zabytko w. Jednym z nich jest stary Kopiec w widiach Mlecznej i Potoku Stawowego (...). Na
tym miejscu istnia—o tzw. So—tystwo Kopiecne. Drugim zabytkiem jest drewniany koscio —ek
swietego Walentego ...ą (Bak, 1958, s. 5). No i wreszcie Bak koncentruje sie na tym, co dla
niego by—o najwa˙niejsze. Pisze: ą W archiwum miejskim Starego Bierunia przechowa— sie
po ȯ —k—y rekopis papierowy, pokryty dosc wyblak—ym, brazowym pismemę (Bak, 1958, s. 5).
To w—asnie nasza ą Ksiaska Roznych Ciekawych zecy...ę. Tak wiec nam nic nie pozostaje
innego jak przeczytac to niezwykle dzie—o. Musimy sie jednak uzbroic w cierpliwosc, bo
przecie  ̇ zetkniemy sie z jezykiem prze—omu XVIII i XIX wieku. Z jezykiem, kto rego
nosicielami byli polskojezyczni Go rnoslazacy, ludnosc zanurzona w konkretnej regionalnej
odmianie jezyka ogo lnonarodowego, po prostu w pieknej gwarze.

Tekst ą Ksiaski...ę jest opatrzony przypisami opracowanymi przez Stanis—awa Baka, kto re
czesciowo zosta—y uzupe—nione dodatkowymi uwagami. Potem zas proponujemy powto rna
podro  ̇ tropem zapiso w obu Mialskich, podro ,̇ kto ra  rozpoczniemy w 1677 roku a zako n -
czymy w 1837 roku. W czasie jej trwania podejmiemy pr o be ogladu tamtej rzeczywistosci z
punktu widzenia perspektywy czasu wsp o —czesnego. Ale nie tylko.

[I]1 Ksiaska Roznych Ciekawych
zecy

Co sie2 Dzia—o kiedy na swiecie
Jakie Reperonki przi Kosciolach i

Wmiastecku
w Bieroniu

1 Liczby w nawiasach graniastych oznaczaja  strony rekopisu. Uwaga: zmiana w przypadku przypiso w
dokonanych przez Stanis—awa Baka polega na tym, ˙e liczby w nawiasach ź  dla przejrzystosci ź  zamieniono z
zapisu arabskiego na rzymski.
2 D—ugie zastapiono zwyk—ym znakiem: u˙ywa— pisarz tylko tradycyjnie.
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[II] Naiprzod Ojca Moiego Wypis Franciska Mialskiego ktory przezy— Lat od Roku 1746
od3 2 Decembra asz Do 11 go Apryla 1825 go

[III] Dnia 21 go Lipca Roku 1677
Wygoza—o Ca—e Miastecko Bieron. i Koscio— tylko koscio—ek swietego Walantego zosta—. w

ktorem Ludzie mieli skowanie (!)ą  takze Wszystkie Papiory i Prawa zgoza—y.
Dnia. 4 go Cyrwca Roku 1755
By— Grod w Bieroniu, w Cielmicach w Urbanowicach. i na Wygozelu. twra— (!) bes po—tora

kwadranca Ptoki pobi—o na stawie Bieronskim i gdzieindzii, Zima Ci asko Wtencas by—a.
W Roku 1785. By—a m—g—a (!) przes Ca—y Sierpien i Grzmoty Cieskie i Pioruny Bardzo

przeskadza—y, a By—y znaki po Oknach wten Cas Rysowane4

w Roku 1786
By—o Trzesienie Ziemie trzi Razy w Miesopusty Ostatnie By—o w Dzien Swietey Barbory5,
w Roku 1788
By—a Zima Bardzo Cieska wiele Ludzi, Nog, i Rak odmrozi—o.
w Roku 1770
W nawiedzenie Panny Maryii Udezy— Pieron na statek6 pod Nomera 19, Dwu Ludzi zabi—o,

a prawie w ten Cas to swiento skasowane By—o i Odpust pierszy by— od —o˙ony, na niedziele,
[IV] w roku 1790
By—o Wielkie sucho z Boza popoli—o Desc nieby— przez trzi Miesia (ce) Zima sucha snick

tylko trwa— bez Dwa Tydnie w Roku 1791 Lato suche sniek upod Dnia 28 pasdzierni(ka)
lezo— trzi niedziele potem puscie—o i zasmy sioli,

w Roku 1793. Ca—y mazec suchy, i pogodny bes Lato grady przezkadzaly, po wicher by—
Wielki, ˙e snobki Owsa, Jencmienia, i Zyta ktoiesce7 mia— na po k—ad zinach Len
porosnosielo, tak to by—o bes Dwa Razy, w Dzien  S: Stanis—awa i pozniwach, w zimie ma—o
sniega, by—o wiecey Desca,

w Roku 1794 Zima s—abo, mazez8 kwiecien i moi suhy i Ca—e lato suche Jaziny popoly—o
M—ynow9 Daleko sukac trza by—o10.

W Roku 1795. Zima Bardzo Cieska od grudnia asz do 20 lut(e) go
W Roku 1803, 10 go Libca
By—a Wielka powoc Grobel Jaroszowska  Zerwa—o naiezioze potarga—o na Rudnikusmy

zadnego siana niezbi erali, pozabiera—o i na Bieronskim stawie tak˙e tak Woda by—a Wielka,
ze Asz Goscinccm skoncu Grobli kolo koscio—ka Woda s—a, w stodo—ach po podbiera—o, w
Ka—uzach i Wrestokaeh my karpie —apali, Agospodesmy mieli ą J swietego Walantego gdyz
by— strach z nami, Wacha By—a, na Grobli, a Byd—o bylo w polu, Groble wednie wnocy
bronieli

[V] w Roku 1805. Drogo by—o takie. W Bieroniu zyto po 9 Reskich Cwiertnia, iecmienia
po 6. Res Cwiertnia poganka po 4 Rcs. i 10 ce. Cwiertnia. Owies po 4 Re: 10 ce, Zimnioki, 1
Cw 2 ces na Bia—ey11

3 W oryginale pomy—ka: ad
4 Sz—o o zaznaczenie wysokosci, do jakiej wo wczas woda siegne—a. Uwaga: ta sugestia dialektologa wymaga
weryfikacji. Byc mo˙e F. Mialski mia— na uwadze zupe—nie cos innego.
5 Tj. 4 grudnia.
6 ą gospodarstwoę (por. nazwe czesci miasteczka Wo˙niki w powiecie lublinieckim: Statek). Uwaga: w tym
jednak przypadku autor pamietnika z ca—a  pewnoscia  odwo—uje sie jednak do ą gospodarstwaę, konkretnie
gospodarstwa opatrzonego numerem 19.
7 W rekopisie: kotoiesce
8 ą marzecę
9 Nad o jakas niewyraz na kreska
10 Widocznie by—y m—yny wodne, kto re z powodu posuchy i niskiego stanu w o d w potokach sta—y nieczynne.
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Zyta Kozec po 30 Reskich szainych 12, Miarka krub, 8 kwort, 1 Re 10
ce, Miarka Moki (!) Rzaney 1 Reski 4 ce. w Roku 1808 Drogo By—o takie w Bieroniu zyto 11
Reskich Cwiertnia, Poganka 6 Reskich, Owies 5 Reskik Zimnioki 2 Reskie w Cestohowey za
1 ceski prawie teli przenicny chleb w ten Cas by—13

w Roku 1794, w Boze Narodzenic nawiedziel Pan Bog Ogniem14 statek po(d) No 19.
Natencas tam mieskanca Ainemera senlera prawie bes kazanie 15

w Roku 1788 umar— J: Ksiac Latoszewski w Boiszowach16

w Roku 1789 umar J: Ksiac Posadowski w Bieroniu w Roku 1791 umar Jan Ryter ze
so—tystwa Kopiecnego17

w Roku 1797 umar—a Karolina Mialska a Moja Matka [VI] poca tek mego Wpisowania
w Roku 1811 Wieza Bieronska S: Bart—omieja Pokryta Blacha  Bia—a , kostuie Tysiac, sto

sesc tward18 ze fszystkiemi Ukostami
w Roku 1825
Jest wystawiona Drzewianna Boza Meka na smentazu nowo przicynioncm, od Jona Wilka

mieysca19 odebrany, ktory co Rocnie Bicze za p—ate, ten smentasz Wrasz sta  Figurom abo
Boza  Meka  jest Poswiacany, W Dzien Podniesicnio Sw: Krziza,

W Roku Jako Wyzeyi (!)
8 go Listopada - W roku 1826. Upad— sniek Wielki ktory Wiele Lasu polomo—, ze mozna

mowic, pionta  Cesc zloma—o
Wroku 1827. W dzien Sw. Zofyii spod— Grad20 taki Wielki ze niektory by— iak kuze Jaja,

ktory Wiele okien poswybiio—, W temze Roku podrugie21 spod— Grod Wielki ź  19 go
sierpnia w niedziele po wniebowzieciu P: M: ktory spod tem trachtcm od Kozio na Gliwice
na Bytom, na Myslowice, tak By— Wielki iak Gesie iaia niektory Wazy—, 2. i 3. funty,
Wszystko pot—oklo Co tylko na poluby—o kapusty zimnioki owsy Poganki, a w Bytomiu na
samych oknach i Dachach zrobie—o skody przeuios—o22 nad 8 sed twardych. [VII] i na kosciele
Wieza  zerwa—o ź  W Bytomiu Unos tylko strasne powietrzy23 by—o W ten Cass to sie Dzia—o
Wiecornem Casem. Wtenn (!) sam Dzien By— Zabity C—owiek wtychach Jimieniem Pawe—
Palowski, ktorybyl zachowany Wlesie ktorego nadli dopiero w Listopadzie.

w temze Roku niewiele Dobrego sie Dzia—o poniewasz choroby na Ludzi Cieskie by—y, a
nietylko na ludzi, ale i Byd—o chorowa—ona iezyki na nogi wiele po Dworach Byd—a
posdobiiali, na zimeto24 owce

11 Zdaje sie, ˙e chodzi tu o wies w powiecie raciborskim (por. S—ownik Geograficzny, Warszawa 1880, t. l,
s. 174
12 Dawna moneta austriacka od schein ą jasnyę. U go rali siajny ą z—otyę (por. J. Karlowicz, S—ownik gwar
polskich, Krako w 1907, t. V, s. 280).
13 Tu nastepuje rysunek bu—eczki o srednicy oko—o 10 centymetro w.
14 W rekopisie: Ogien  (!)
15 Tj. ą w czasie kazaniaę.
16 Wies niedaleko Starego Bierunia. S—ownik Geograficzny (t. 1, s. 292)
ma tylko nazwe zniemczona : Boischow.
17 So—tystwo Kopiecne stanowi osobna  ca—osc hipoteczna . Zwiazane jest ono z gruntem, na kto rym wznosi sie
o w dawniej obronny punkt Bierunia; do dzis nosi on nazwe Kopiec. Podobny jest w Kochlowicach, w
Miko—owie, w Be—ku (tzw. Gro ft Gruft), w Woz nikach itd.
18 Tj. twardych, a wiec bitych srebrnych talaro w.
19 Miejsce niejasne. Mo˙e to mia—o byc ą miescaninaę lub te  ̇ą mieskan caę?
20 Litera a jest niewyraz na, nie wiadomo wiec, czy to jest o czy a.
21 ą Po raz drugię.
22 ą ponad, przesz—o, wiecej ni˙ę.
23 ą Wicherę.
24 w rekopisie: zimieta (!)
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ź  i psy chorowa—y i zdycha—y.
W tem Roku 1827, Dnia 9 go sierpnia o godzinie 9 tey Rano Za Cente murowanie skoly na

Grontach odkupionych od miesc Antonia Nygi i Jana Hyoa 25 za sume, 2 sta tw: Dobrych
piniedzy. ktore piersze murowanie zak—ada— nasz Jegomosc X. Pleban Jan Kanty Zychon, ze
s—awnem Magistratem, naten Casz Bendoncem, Pana Jozefa Wiesyta 26 Gawlika Panow
Radnych ź  a Walentego D—ogaia Foita, ź  Gotliba Gawrona Piszaza Mieskiego, naten cas
Bendoncego ź ą  Poswiacanie teyze sko—y i Odbieranie By—o w Roku 1828, 3 go Grudnia w
Dzien s Franciska Xawerego.

Wtem Roku upad pierszy sniek 7 go Listopada, 27 go Listopada upa — Wielki sniek, ˙e
zaden niemog— nikandy przeiechac, tylko trwa— ieden tydzien, potem spad Desc ź  i powoc
Bardzo Wielka by—a ź  tak W ten CAS by—y 4 Zimy.

[VIII] Jiegomos Xiac Pleban Bieronski Jan Kanty Zychon, Rodzielsie Roku 1754 Dnia 5
Oct kiedy na ston kap—anski postanowiony piersze Prymicyie odprawia— w Roku 1777 dnia 20
Dec. Przepedziwszy scesliwie Lat 50 tak scesliwie po ftorne Prymicyie odprawie— w Roku
1827 20 go Grudnia.

24 go Cyrwca w roku 1832 Bogu w szechmogac (!) Ducha swoiego wopieke odda— takze i
wtem roku tesz Jiegomosc X: Pleban Wojciech Prusz w boiszowach swoje zycie skoncy— i
Bogu wrence przenaiswietrze odda—27

w ten (!) Roku 1827 Wielkie choroby na Byd—o28, przisz—o z Byd—a zukrainskiego, ze taka
Wielka i Cieska choroba By—a kandy trefie—o to Wiela Byd—a Woboze By—o, to we dwu
Dniach Wszystko Wysdychalo ź  Mysmy z Bieronia Dawali Wachtazi kolo Jarosowca Co
Ludzi Do bieronia i Dokoscio—a ani tesz tam niepuscali ź  we Dwoie
Wacha sta—a Wosinach i Wele Zyki przimostku, po Dwa Ch—opy
ź  w Roku 1828, 18 go stycznia do 19 go stycznia za 24 godziny 14 s ccie kesow Byd—a we
Dwoze Jarosowskim wiec Wszystkiego Byd—a By—o w Dwoze Jarosowskim 79 kesow tak
Wszystko wysdycha—o tylko 5 osta—o, a 6 niedziel by—o za sperowane, iakoli w miastach iakto
wZorach w Racibozu i tamdali, tylko unos, a we Pscynie By—o Fraino poniewasz sie nic nie
pokoza—o.

[IX] W Roku 1828
By— Wielki Grod ktory Bardzo st—og pocawszy Wcielmicach w paprocynach29,

Wurbanowicach, syrokos od Urbanowic asz za Miku—ow tak tem pasmem pod tarnowskie
Gory, tylko w Bieroniu Pan Bog zawarowa— Od Wselkii skody ten grod Wazy— w Miku—owie
5 cwierci funta Cieski Wagi

W tem Roku przis—y Wielkie Mrozy po Naszem Kiermaszu ze Wielema Ludziom Zimnioki
po zamarzowa—o tak sie zda—o ze30 malokto Zasieie. ale potem puscie—o i zasiesmy siali tylko
By—y psoty asz do God ź  Wtem Roku Wilmozny (!) Biskup Wrac—awski Cynie— Wizyte
Wkrysie Pscynskim, i W Bytomskim przi ktorey Wizycie Koscielney, takze i Biezmowa—
Zwielka  Adoracyia .

W Roku ź  1829 ź
By—a Zima Bardzo statecna, przez ź  2 miesiace. Od pierszego

stycnia asz do ostatniego Lutego Dtoga statecna Wytrzima—a ź

25 Nazwisko to zosta—o widocznie przekrecone
26 Czy to nie pomy—ka, zamiast Niesyta (mian. Niesyto)?
27 Ustep, ujety w gwiazdki, zosta— dodany po z niej. Wstawiono go w pozostawiona  luke najwczesniej w roku
1832.
28 Domyslne: by—y (mo˙e spad—y).
29 Dzis u˙ywa sie nazwy Paprocany. Wies ta le˙y w pobli˙u Tych, nad jeziorem utworzonym przez rzeczke
Gostynke.
30 W rekopisie za
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W tem Roku31 sed Desc przez 4 dni tak Wyla—a Bardzo Wielka
powoc 10 go Cyrwca ze Wszystkie trawy Zatopielo i Bardzo po kalie—o

W tem (!) roku podniebienie w kosciele Farnen (!) Dzwigane by—o, Dnia 24 go
pasdziernika pozochodzie slonca 4 Gwiosdy sie spolily 32 prawie jak po—udniowe s—once i
spad—y na Dol wielkie swiatlo odnich33 By—o wiele Ludzi to Widzia—o a potem By— Grzmot
Wielki test34 prawie na po—udnie ź  Mouna zeto pokazowalo na wielka (!) zime bo Wtem
Roku poce—asie przed adwetem zima tak Ciesko ze ku Bozemu Narodzeniu Wiele Ludzi po
Mars—o w kosdey Parafii, a Wnaszey Dwu leza—o zmarznionych na swieta, sniegi strasne by—y
Co niemozno ani kandy Wyiechac ź  (10) Wrony kruki po Drogach Marsly Drzewa Wiesby
Lipy sie porospukowa—y od Mrozow. A sniegi takie By—y ze jak z Drogi zjecha—, to sie konie
Wywraca—y ten stary rok temu Nowemu te Zime odda— 1830

W tem Roku trzidziestem tak Cieska Zima trwa—a asz Do Marca Ze35 tak Ciesko Dokucala
ze zwiesz Lesny Nie mogl Wytrzimac zelecyka36 po Miecyskach i po Drogach Jadac Do
Lasa Znajdowali

ź  Chociasz iesce niecoby—o zywe tosie Da—o zlapac od zymy37 nieco od G—odu. Wtem Roku
na Wiosne by—a taka powoc Nadte Wszystkie powodzie ktore przes te lata bywa—y, to ta o
Dwa Cole wiekrza by—a
ź  W tem Roku W Dzien swietego Urbana po zochodzie slonca takie powietrze by—o ze
stodo—y, Parchany (!) Drzewa po Wywraca—o Nietyiko Unasz ale tesz i po innych
Dziedzinach Dachy z Domow posruwa—o, na kosciele kawo— Wielki od Plebaniie Zerwa—o, i
Okna w kosciele po Wyruwa—o.

potem Lato by—o Bardzo suche Urodzaje sie nieuda—y takze Wtem Roku zacyna sie
Rewolucyia albo Rebeliia we Warszawie toiest przed gody W Dzien swietego Jiedrzeja38,
tam by—o Wielkie krwie rozlanie, my bylismy WKrakowie prawie na Niepokalanie (!) Pocen-
cie to nam mowiono ze krew Ulicami p—yny—a itak Polocy, Moskoli Wygnali39 z Warszawy, i
zinnych Miast.

[XII] Wten Casz Wielka zecz studantow s Krakowa Do Warszawy Wyciag—o.
i tak sie Dobrze Polocy trzimali Blisko rok kandy zamysleli tam Wy(g)rali 40 i Wielkie (!)

Licbe Moskali z bili, ale jak niemogli Dostac sekurszu zadnego, tak niejaki Krukowiecki
Jiednorol zaprzeda— Ca—am Armiia  polska  Moskolowi, i taksie Wojna zakoncyla ź  tak
niektore Korpusy albo Regemneta Ciag—y tu Granica  polska  iakto przez Jielen41 przez
Bobrek42 na Cysarska  do Galicyii a niekto re Korpusy spod Warszawy Do proskiego (!) kraia
Wiec kroi Pruski im dawa— Pasy przez pruski kroi do Galicyi, ktore Wojsko przez nasze
Miastecko Bieron sii, niektorzi swoiemi powozami jechali niektorzi tesz i Fosponami sie
Wiosli, Mysmy im pasy na Ratuzu (!) pod pisowali, sli rozmaitej grzorty (!) ą  prosci, Maiozi,

31 W rekopisie Roko
32 W rekopisie spolyli
33 W rekopisie oddnich, zapewne przez pomy—ke
34 ą te˙ę.
35 W rekopisie za
36 Autor przez pomy—ke napisa— becyka
37 Po z niej ktos poprawi— y na i.
38 Uroczystosc sw. Andrzeja przypada 30 listopada. Powstanie wybuch—o

w nocy z 29 na 30 listopada.
39 W rekopisie Wygnoli
40 W rekopisie Wyrali
41 Miasteczko na lewym brzegu Przemszy w powiecie chrzanowskim (por. S—ownik Geograficzny, Warszawa
1882, t. 111, s. 554).
42 Wies w powiecie chrzanowskim (por. S—ownik Geograficzny, t. 1,5. 258).



ą Ksiaska Roznych Ciekawych Zecy...ę

Jcdnoroli, Doktorzi, i krzieza potem za niejaki Casz zasz z Wolnice43 s Krakowa sli do
Francyi44.

[XIII] W Roku 1831
przeztc Woine polska  z moskolem Nad—a sie Wielka Choroba. W polsce Nazwana Kolera

Korpus, wten Casz sie zda—o ze iusz nie daleko sondny Dzien poniewasz kandy ta choroba sie
przenios—a to sie zda—o ze jednego C—owieka nie zostawi, W Krakowie, w Krzanowie, i w
Galicyii Woswiecimiu i na poi Kent tak˙e i powsiach Wielka Liczba Ludzi nie
przerachowana Wymar—o naiwiecei Zydow Donasz na granice prziciag—o Wojsko i Wache
Ostra  trzimali, Co kawa—ek to Budy sta—y, i Wojsko nie puscali Nazadna  strone i iednego
C—owieka ani zadney gadziny, mieli Wolnosc jak kto Roskazowi nie Us —ucha, zaraz zastrzclic
ale ta choroba tego roskazu nies—ucha—a, przes—a i przez Wachy Do naszego kraju, naiprzod
Do he—mu do Mys—owic i Do Bytomia Do Piekor azc do Raciboza i tam dali Do Wiekrzych
miast, tylko nasze miastccko Bicron zaprzicyna  swietcgo Walantego Bog Wszcchmogancy
Racy— opatrowac i oddalie.ź  Wtcm Roku Wielki Glod naludzi trafie— ze Wielu Ludzi od
g—odu Umar—o Co trwe jedli Leda kandy na Drodze C—owick Umar—y leza—

[XIV] Drogo takie wielkie (!) wtem roku niebylo, ale kiedy nicbyio zaco kupie poniewasz
pieniedzy nicby—o ź  zyto naidrosze (!) by—o po 4 tw. Cwiertnia staro Wroc—aw poganka ź  1
Jiecmien i Owiesz przed zniwami by— 1 ź  10 ces. Zimnioki ź  1 tw.

W roku 1823
ten rok by— Obfity Urodzaje ko—o nasz sie Uda—y Osobliwie zyta tylko prosa pochybie—y

Zyto staro Cwiertnia Wroc—awska45 1 tw. 10 ces. Jiecmien 25 poganka 1 tw. 5 ces. Owiesz
piekny ź  18 c.

tesz Wtem roku Grad Bardzo pot—og kolo Pscyny i Miecney46 Gidowie prawie wezniwa ze
nic nieostalo na polach, ale nasz Bog w szechmog ancy przecie Racy— zachowac od tey Plagi

Mysmy tesz Miastecko Dlatych Ubogich co im pot—ok—o zesuli 6 cwiertni zyta iest oddane
na siedlec47 do Pscyny, oddane do Dworu.

[XV] W roku 1833 Dnia 4tego Stycznia Dostalismy Jiegomosci Xiendza za Faraza po
Jiegomosci Xiendzu Zychoniu na stembce (!) Jmieniem  Iohannes Hawlitzki z Possnicy48

dnia 1 szego Czerwca narodz. w Roku 1800 na stan kap—an ski postanowiony i poswiecony
1 szego Marca 1828 w Wrac—awiu49

Wtem Roku jest Wystawiana kaplica przi Farnem kosciele swietei Barborki50 Fundator tej
kaplice Jozef Niesyto naten Cas Bendac Bormistrzem51 ta kaplica te gosz Fundatowa okrom
Robocizny zwozynia materyio—ow kostnie 430 s—owam /!/ styrysta trzidziesci twardych.

A na Fundus tej kaplicy oddal 100 tward. w tem Roku tesz Jiegomosc Xi ac Hawlicki
Pleban Bieronski zokrystyia  na mode tey kaplice prze Murowo— Wtem Roku Lato by—o suche
ale Zyta by—y pienie, zyto by—o drogie 1 tw. 5 ceskich iecmien,/!/l tw., poganka 1 tq. 10 ces.

43 Wyraz ten po z niej objasni— ktos jako ą ochotnicyę. Raczej powinno byc ą ochotniczoę.
44 Opisu tych wypadko w nie dokonano wczesniej, jak pod koniec 1831 r.
45 Na kon cu litera niewyraz na, nie wiadomo, czy to - a, czy - q.
46 Wies Miedz na w powiecie pszczyn skim (por. S—ownik Geograficzny, t. VI, s. 334).
47 Widocznie nazwa jakiegos dworu w pobli˙u Pszczyny, kto rego nie ma S—ownik Geograficzny (por. t. X, s.
504-507).
48 Wies w powiecie g—ubczyckim. S—ownik Geograficzny (t.VIII, s. 847) ma tylko nazwe zniemczona  Possnitz;
dzis Posnice. Zob. K. Prus, Spis nazw miejscowosci Slaska Opolskiego, Katowice 1939, s. 118.
49 Urywek miedzy gwiazdkami dopisa— ktos inny.
50 Ktos (niedawno) poprawi— tu szyk wyrazo w na: ...iest Wystawiana kaplica swietei Barborki przi Farnem
kosciele.
51 Sens tu dosc nie jasny
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owies 20 ces. w jesieni przed gody Wielkie powodzi by—y ale potem w zimie zadney drogi52

sanney niebylo, chocz sniek casem lecia— to zaros staio—.
/XVI/W roku 1834
Nad—a sie choroba Bedlenca /!/ nad—asie Wedle Koscio—a pod No 7 u Jozefa Krupy, od

Maszaza ktorytam Mieska—, taksie roszyzy—o zesie zda—o na tej Ulicy zakoscio—em ze
Wszystko Byd—o Wysdycha abogo Wibiia  z mocy Landratowej iaktes wtem roku pad— mros
prawie jak zyto kwit—o tak ten kwiat zmrozie—o ze Wszytach /!/53 nio ziarna nie by—o tylko
s—oma prozno zniektorey kopy ani 6 kwort nieum—ocono niektorzi Obywatele musieli
Wszystko do Nasienia kupowac i tez zywnosci Wtem roku zyto by—o Drogie ź 2 tw. iecmien
ź 1 - 20 ce owies 1 - 10 poganka 1 - 20 zimnioki 20

tesz wtem roku Ca—a Wiosna i lato i iesien by—o Wielkie sucho ze ani orac Gospodoze nie
mogli potoki wszystkie powysycha—y

/XVII/W roku 1835
W tem Roku by—o zyto Drogie 2 tw. 5 ces Jiecmien 2 poganka 115 owies 1 5 zimnioki 20

s—omy kopa po S siano Cetnor 1 nietak wielkie by—o Drogo a by— Dosyc Wielki G—od
poniewasz
pieniedzy nie by—o po-miedzy Ludzmi. Ale od zniw wtem roku by—y Obfite Urodzaje.

– W roku 1837
18 Wrzesnia pokaza—a sie Kolera, potem sie Ucziszy—o bez kielka Dni Na drugi Miesziac. 6

go pazdziernika pokaza—a sie tak Ostro ze w trzech Dnich 17 Ludzi Zabra—a tak predko ze ani
Osmi godzin Nie przetrwa— starych Nieczo Ale M—odych Reste ź  takich potrzebnych Ludzi
od Dzieczi od Zon od Mezow 7 starszych54 samego Bormistrza Francziska Mialskiego
Radnych55 Panow Naten Casz przinich Bedaczych pierwszy Walenty Kulski drugi Walenty
Cepas trzeci Walenty Smi—owski –56

Odbylismy podro  ̇niezwyk—a . I, jak to zwykle w ˙yciu bywa, to, co piekne, fascynujace
i emocjonujace sk—ania nas do powto rnego prze˙ycia. Nie ociagajmy sie wiec i spro bujmy te
niezwyk—a  podro  ̇ odbyc raz jeszcze, ale teraz ju  ̇ inaczej, wolniej i spokojnie. Mia— racje
Wilhelm Szewczyk gdy pisa— we wstepie do zbioru Brunona Strza—ki, i  ̇ ą Lektura teksto w
gwarowych jest jak gdyby podro ȧ  dyli˙ansem ź  poruszamy sie wolniej, widoki mamy
niedzisiejsze, bardziej sielskie, sentymenty pojawiaj a  sie niewspo —czesneę. To prawda. Lecz
w przypadku rocznika znamienitych mieszka n co w Bierunia stykamy sie przecie  ̇ z czyms
zupe—nie niecodziennym, z jezykiem sprzed dwu stuleci. Warto wiec dzis isc spokojnie
ulicami tego miasteczka, przystanac tu i o wdzie, porozmawiac z m—odymi i starszymi
mieszkan cami i ws—uchac sie w ich mowe. Zastanowic sie czy s—ychac w niej echa mowy
czaso w Mialskich. Dialektolog, Stanis—aw Bak, przywo—any ju  ̇wczesniej, koncentrujac swa
uwage na jezyku ą Ksiaski...ę stwierdza, i  ̇ ą Obaj autorzy pisali w (...) takim, jakiego
wyuczyli sie od rodzico w, krewnych, sasiado w, wspo —mieszkan co w swego miasteczkaę.

To oczywiste i zrozumia—e. Pos—uguja  sie po prostu mowa  swej macierzystej spo—ecznosci
lokalnej. Jest to z ca—a  pewnoscia  mowa dominujaca, albo nawet jedyna jaka funkcjonowa—a
we wszystkich rodzajach kontakto w spo—ecznych. Po prostu mowa codziennosci, mowa czasu
odswietnego, czasu swia tecznego, tak˙e mowa modlitwy. Jest to zatem specyficzny,

52 W rekopisie: drooge (!) Po z niej kon cowe č e ktos poprawi— na č i.
53 W oryginale sz nadpisano po z niej
54 W rekopisie b—ednie: stosznych
55 W oryginale: Rodnych
56 Fragment oznaczony – prawdopodobnie napisa— ktos inny.
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wyznaczony konkretnymi ramami przestrzennymi metajezyk zapewniajacy sprawna
komunikacje spo—eczna . Dialektolog powie, ˙e to po prostu konkretna gwara, w jej
oryginalnym bierun skim wydaniu. I oczywiscie bedzie mia— racje. Bak pisze, ˙e ą Rekopis
pozwa—a na dosc dok—adne odtworzenie obrazu jednego z dialekt o w slasko-ma—opolskich w
XVIII i XIX wieku, wiadomo bowiem, ˙e Stary Bierun  le˙y na terytorium przynale˙nym
niegdys do Ma—opolski, kto re pod wzgledem jezykowym uleg—o wp—ywom narzecza
slaskiegoę (Bak 1958, s. 17). Jezyk ten, jak i ka˙dy inny jest narzedziem porozumienia.

W innym, szerszym aspekcie jest te  ̇ srodkiem opisu, operacjonalizacji i generalizacji
swiata. Jest u˙ywany w okreslonym czasie i przestrzeni. Dla jego nosicieli by— te  ̇zarazem
srodkiem s—u ȧcym do takiego, a nie innego widzenia rzeczywistosci. Po prostu widziano to
i tylko to, co odzwierciedla— sam jezyk. Rezygnujac jednak z rozwa˙an  na ten temat warto tu
zaznaczyc, i  ̇o w szczego lny metajezyk w okresie gdy przy jego pomocy Mialscy spisywali
swe uwagi o swiecie podlega— coraz gwa—towniejszym ocenom politycznym. Przecie  ̇wraz z
rosnaca  potega  Prus w—asnie jezyk ludnosci rodzimej stanowi— subiektywna  i obiektywna
i obiektywna  zarazem bariere na drodze germanizacji tej ziemi. Ze wzgledo w ideowo-
politycznych by— ju  ̇wrecz okreslany, jako ą Wasserpolnischę. Z tego powodu mo wiono, i  ̇to
mieszanina (kauderwaelsch) czesko-morawsko-wendyjska. Takie by—o stanowisko strony
pruskiej. Twierdzono te ,̇ ˙e w Krakowie ą nikt by s—o wka z tego nie zrozumia—, uwa˙ano by
to za jakis jezyk hotentockię (Tobiasz 1945, s. 20). A przyk—adowo, nader czesto przy takich
okazjach przywo—ywany Wydzia— do Spraw Koscielnych i Szkolnych tak pisa— 10 lipca 1827
roku do ministra Altenstcina:
ą Wasserpolnisch, mieszanina jezyka polskiego, morawskiego, czeskiego i niemieckiego, jest
ca—kowicie surowym, prostackim narzeczem (...) Poniewa  ̇w szko—ach trzeba uczyc jakiegos
jezyka, mo˙na wybierac tylko miedzy niemieckim i czysto polskim (Hochpolnisch)ę.
Trzeba tu wyraz nie zaznaczyc, i  ̇ przedstawione stanowisko cia˙y—o nad niemiecka
swiadomoscia  nie tylko w XIX wieku, ale tak˙e w naszym stuleciu. Pomijajac na ogo — znane
stanowisko strony polskiej warto tu, dla ilustracji bezzasadnosci zasygnalizowanej
pseudonaukowej argumentacji, przywo—ac poglad jednego ze znakomitych uczonych
niemieckich Reinholda Olescha, kt o ry twierdzi, i  ̇ nie istnia—o ro wnie  ̇ na Go rnym Slasku
zjawisko w postaci dialektu z mieszanymi cechami gramatycznymi polsko-niemieckimi.
Mo wi on: ą Istnia—o na Go rnym Slasku zjawisko mieszanego mo wienia (Sprachmischung), ale
nie by—o ˙adnego jezyka mieszanego, opartego na w—asnym systemie gramatycznymę (Olesch
1978, t. 27, s.43-44). To jednak problemy znacznie p o z niejsze, kto re wiazac nale˙y z tzw.
interdialektem przemys—owej czesci Slaska, ale ich z ro d—a siegaja  czaso w Mialskich. Nie
wchodzac zatem w szczego —y trzeba stwierdzic, i  ̇ w przypadku jezyka ą Ksiaski Roznych
Ciekawych zecy...ę stykamy sie po prostu z konkretna  forma  gwary, przejawem jezyka
ogo lnonarodowego. Z tym jednak, ˙e w realiach slaskich owa gwara kszta—towa—a sie
przecie  ̇w specyficznych warunkach. Tak by—o ro wnie  ̇w przypadku Bierunia i okolicy. Oto
bowiem Slask odpad— od Korony w czasach Kazimierza Wielkiego (w tym kontekscie o w
przydomek brzmi nieco paradoksalnie), kiedy to nie istnia— jeszcze na ziemiach polskich
jezyk ogo lnonarodowy. Uformowa— sie dopiero w XVI wieku. W czasach gdy Mialscy pisza
swo j rocznik, gwara slaska jest ju  ̇ ponad cztery stulecia oderwana od o˙ywczych
bezposrednich wp—ywo w jezyka elit, jezyka narodowego. W efekcie z—o˙onej sytuacji
politycznej owa mowa polska na Slasku przechowa—a wiele archaizmo w. I to nie tylko do
czasu obu pamietnikarzy, ale do dzis. Stad mia— racje Stanis—aw Wasylewski, kiedy w—asnie z
tego powodu nazywaja  ą matecznikiem polszczyznyę. A jak jest konkretnie w przypadku
jezyka Mialskich? Choc to byc mo˙e wyda sie nu ȧce warto jednak chocby przez chwile
zatrzymac sie na prezentacji stanowiska dialektologii. Specjalista pisze: ą Stary Bierun  le˙y
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na terytorium pod wielu wzgledami przejsciowym. Tote  ̇w jego gwarze ujawniaja  sie ro ˙ne
zjawiska, np. szeroka i waska wymowa ogo lnopolskiego e, wahania w zakresie wymowy
spo —g—osek ˇ , ž, Ż,  c, s, z, ro ˙na wymowa wyg—osowego ź , kto re tu mo˙e zachowac badz
swa  pierwotna  postac, badz  te  ̇przechodzi w ź  k, jak to sie dzieje w niekto rych okolicach
Ma—opolski itd. (Bak 1958, s. 18). Sa  to wywody nader specjalistyczne, lecz warto je chocia˙
w lapidarnej postaci przywo—ac. Przyznajmy, warto o tym wiedziec ˙yjac w bierun skicj
przestrzeni, na ziemi, po kto rej wsro d antenato w chadzali ro wnie  ̇ obaj Mialscy, i wielu
innych zacnych mieszczan ma—ego, a jednak prėnego grodu le ȧcego w obrebie Pan stwa
Pszczyn skiego. Ale racje maja  ro wnie  ̇ci, kto rzy wskazuja  na pewna  nieporadnosc jezykowa
two rco w ą Ksiaski Roznych Ciekawych zecy ...ą . Jest to zrozumia—e, bo przecie  ̇ca—a  rzecz
zapisywali w potocznym jezyku mo wionym. Tym wieksza wartosc takiego zabytku
jezykowego.
Mimo to purysto w razi nieporadna pisownia, nieumiejetnosc stosowania wielkich liter, czy
chocby brak ź  co, przyznajmy utrudnia lekture ź  znako w diachronicznych, etc. etc.
Poniewa  ̇jest to autentyczny zabytek czasu minionego, swoistego rodzaju skamielina, musi
wzbudzac zainteresowanie i szacunek wspo —czesnych. Z tego zatem powodu ca—a  rzecz
nale˙y po prostu widziec w konkretnej perspektywie, pojmowac jako fakt obiektywny, tak˙e
jako zrzadzenie losu, dzieki kto remu mo˙emy dowiedziec sie cos wa˙nego o przodkach.
Pisze Bak, i  ̇obaj Mialscy ą Byli to (...) ludzie prosci, ma—o wyrobieni i nie uczeni, tyle ˙e
pismiennię. (Bak, 1958, s. 8). Przyznajmy - sad to nader ostry. I, jak to zwykle bywa,
dyskusyjny. Byc mo˙e lepiej by by—o gdyby zachowa— sie zabytek ludzi, jak to chce Bak,
uczonych. Ale ro wnie  ̇ w tym przypadku los nam sprzyja. No bo przecie  ̇ stykamy sie z
two rczoscia  ź  u˙yjmy okreslenia wspo —czesnej badaczki problemo w potocznosci Teresy
Ho—o wki ź  ą szarego cz—owiekaę. Tym samym poznajemy realna  rzeczywistosc, pewien
typowy, potoczny sposo b rozumowania i widzenia swiata i cz—owieka. W rezultacie te˙
wspo —czesni mieszkan cy Bierunia odnajduja  w ą Ksiasce Roznych Ciekawych zecy...ę swych
realnych antenato w, zacnych mieszczan, takich jak potomkowie chocby Mialskich. Tak wiec
chyba w—asnie w tym tkwi si—a pamietnika, w jego prezentacji tego, co typowe. A byc mo˙e
kiedys natrafimy na zabytek innego rodzaju, kto ry o w obraz wype—ni opisem indywidualnym,
opisem cz—owieka, jak sie to marzy Bakowi ź  uczonego.

Spro bujmy sie wiec zastanowic nad zawartoscia  ą Ksiaski...ę. Na wstepie odwo—ajmy sie do
badacza, kto ry jako pierwszy podja— trud jej analizy. Pisze o Mialskich, ˙e ą Ich poziom
umys—owy, stopien  wykszta—cenia przejawia sie w tym dzie—ku doskonale. Pro cz
niewyrobionej ortografii, co dla studium nad ich mow a  ma podstawowe znaczenie mo g—by o
tym swiadczyc zupe—ny brak zainteresowania sie wypadkami g—ebszej, ogo lniejszej natury
(Bak, 1958, s. 8). Wydaje sie, ˙e ta opinia, kto ra przecie  ̇zacia˙y—a na widzeniu ą Ksiaski...ę,
wymaga komentarza i w szerszym kontekscie skonfrontowania z ca—ym tekstem. Zauwa˙my
wiec na wstepie, ˙e przecie  ̇sam fakt podjecia decyzji o prowadzeniu rocznika, a nastepnie
realna realizacja przedsiewziecia, wykraczaja  poza pewna  norme. Poza tym, co  ̇ to znaczy
o w brak zainteresowania ą wypadkami g—ebszej, ogo lniejszej naturyę. Jesli odwo—amy sie do
pewnego potocznego rozumienia tego pojecia, bo trudno chyba oczekiwac, aby dialektolog
domaga— sie od Mialskich jakichs wyrafinowanych analiz, to chyba mo˙emy przytoczyc
sporo przyk—ado w, zw—aszcza w przypadku Mialskiego jr. tego rodzaju odwo—an . Jest to
zreszta  tym bardziej godne uwagi, ˙e przecie  ̇ obaj pamietnikarze sa  cz—onkami typowej
tradycyjnej spo—ecznosci lokalnej. W takich zas realiach stykamy sie ze strukturami
spo—ecznymi wyraz nie skoncentrowanymi do wewna trz. Jeszcze w realiach naszego stulecia
panowa— w nich pewien znamienny, jednolity typ osobowosciowy. Cecha  szczego lna  tych
zbiorowosci jest te  ̇wyraz ny prymat tego, co w—asne, nad tym, co niew—asne, lokalnosci nad



ą Ksiaska Roznych Ciekawych Zecy...ę

zewnetrznoscia . Miara  wszystkiego, zw—aszcza w klasycznych spo—ecznosciach lokalnych
typu tradycyjnego jest weryfikacja podporzadkowana regu—om obowiazujacym w waskich
realiach swojskiej ekumeny. Tak jest r o wnie  ̇ w przypadku ą Ksiaski...ę, g—o wnie w
odniesieniu do czesci pierwszej napisanej przez Franciszka Mialskiego. Ta perspektywa
ulega pewnemu za—amaniu w odniesieniu do czesci drugiej napisanej przez jego syna.

Przejdz my wiec ju  ̇ do szczego —owej prezentacji dzie—a Mialskich. Zgodnie z sugestia
Szewczyka rozkoszujmy sie wszystkim, co widzimy w tym ą niedzisiejszym, bardziej
sielskimę swiecie. A mo˙e ź  wrecz przeciwnie ź  by— to swiat dramatyczny. A zatem
siadz my do owego dyli˙ansu i jeszcze raz przejedz my przez trase wyznaczona  przez
bierun skich mieszczan.

Dnia 21 lipca roku 1677. To pierwsza data w czesci pierwszej ą Ksiaski...ę, to jej
inauguracja. Franciszek Mialski donosi, i  ̇w tym dniu spali—a sie znaczna czesc Bierunia.
Tyle, i a  ̇tyle.

Rok 1755. To pierwszy zapis dotyczacy czaso w, w kto rych pamietnikarz ju  ̇ ˙y—.
Konkretnie zas 4 czerwca nastapi—o silne grad obicie. Musia—o wywo—ac negatywne skutki,
skoro autor uzna—, i  ̇ trzeba je zachowac w pamieci potomnych. Ale, co istotne, Mialski
przywo—uje przy tej okazji ro wnie  ̇niezwykle dzie—o ź  nie tylko w skali lokalnej ź  sztuki
in˙ynieryjnoź wodnej. Chodzi o budowany od oko—o 1532 roku z inicjatywy Jana Thurzo ź
Wielki Staw Bierun ski. Sta—o sie s—ynne to gospodarstwo rybne. Swietnie zarzadzane, dawa—o
skarbowi Pan stwa Pszczyn skiego wcale znaczace dochody. W roku owego gradobicia
i szerzej w dekadzie 1751 ź  1760, jak podaje sumienny historyk, przych o d, rozcho d i
docho d stawu w gospodarce skarbu pszczyn skiego wynosi— odpowiednio: 5,3%, 1,8%
i 15,4%. A przyk—adowo po — wieku wczesniej (lata 1701ź 1710) wynosi— odpowiednio:
13,4%, 2,9% i 22,6%. I w—asnie nad owym s—ynnym akwenem krytycznego czerwcowego
dnia nastapi—o gradobicie. Dowiadujemy sie, ˙e w kro tkim czasie spowodowa—o smierc
lokalnego ptactwa.

Rok 1785. To druga z kolei notacja, notacja o 30 lat p o z niejsza w stosunku do pierwszej,
pochodzacej z okresu ˙ycia Mialskiego. Pamietnikarz ma ju  ̇39 lat. Jest, jak na owe czasy,
cz—owiekiem w pe—ni dojrza—ym. Co zwraca jego uwage? Oto  ̇ absorbuja  go zw—aszcza
anomalie atmosferyczne, owe ą grzmoty cieskieę, tak˙e pioruny. Dowiadujemy sie, ˙e
wystapi—y w sierpniu, a zatem w czasie ˙niw. Jest to czas finalizacji ca—orocznego trudu
rolnika, kto ry w takiej sytuacji mo g— ulec zniszczeniu. Nie dosc tego, jesli zaufac interpretacji
Baka, to owym wy—adowaniom atmosferycznym towarzyszy—a ro wnie  ̇ powo dz , co
oczywiscie musia—o wywo—ac katastrofalne skutki dla mieszka n co w. Tak wiec oto
mieszczanin bierun ski patrzy na swiat zatroskanego rolnika. Musi zastanawiac tego rodzaju
opcja. Uwzgledniajac jednak o wczesne realia wiemy, ˙e przecie  ̇ mieszkan cy tego
miasteczka sami posiadali w—asne pola uprawne. Nie dosc tego, uwzgledniajac strukture
gospodarcza  wiadomo, ˙e uprawa roli, dzier˙awa, a wreszcie zale˙nosc od produkcji rolnej
okresla—y standard ˙ycia mieszczan tamtej doby.

Rok 1786. Mialski zno w rejestruje szczego lnego rodzaju anomalie. Oto bowiem wskazuje,
i  ̇trzykrotnie nastapi—o ź  i to w kro tkim okresie ź  trzesienie ziemi. Ostatnie 4 grudnia. Ale
poza tym ju  ̇nic wiecej sie nie dowiadujemy. Byc mo˙e owe ruchy tektoniczne nie wywo—a—y
jakichkolwiek szko d. Tym samym Mialski chce je tylko odnotowac, nic wiecej.
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Rok 1788. By— to okres, kto ry przynio s— Bieruniowi i okolicy sroga  zime. Tym razem
pamietnikarz odnotowuje ju  ̇ jednak jej skutki. Musia—a byc rzeczywiscie groz na, skoro
ą Wiele Ludzię odmrozi—o nogi i rece.

Rok 1770. Nie wiedziec dlaczego, bez wyraz niejszego uzasadnienia, Mialski zak—o ca
chronologie opisu i cofa sie w przesz—osc. Przywo—uje wydarzenia z 1770 roku, kiedy to w
Dzien  Nawiedzenia Najswietszej Maryji Panny piorun uderza w jedno z gospodarstw i zabija
dwo ch ludzi. Niewa tpliwie jest to informacja godna zanotowania, bo przecie  ̇ dotyczy
tragicznego wydarzenia. Ale przy okazji dowiadujemy sie czegos wiecej. Oto bowiem, choc
nie w sposo b jednoznaczny, pamietnikarz wskazuje jakby na przyczyne dramatu. Dowodzi,
˙e piorun uderzy— ą prawie w ten Casę kiedy owe swieto zosta—o skasowane, a odpust
prze—o˙ony na inny termin. W realiach tradycyjnej kultury, i to nie tylko ch—opskiej, tego
rodzaju dzia—anie, a wiec konkretnie interwencja cz—owieka w ustalony porzadek rzeczy, musi
wywo—ac ź  zgodnie z panujacymi pogladami ź  prawie natychmiastowy skutek negatywny.
Cz—owiek nie ma prawa naruszac tego, co swiete, co boskie. Swia t nie wolno kasowac, nie
wolno zaniedbywac obowiazko w religijnych. Wtedy bowiem naruszony zostaje pewien
po ȧdany stan equilibrum. Jednostka, a nawet ca—a spo—ecznosc mo˙e byc w konsekwencji
ukarana i zazwyczaj tego rodzaju sankcja sie pojawia—a. Mo˙na zadac pytanie:
Kto uruchomi— o w piorun? Odpowiedz  jest prosta, wrecz oczywista. Piorun jest przecie ,̇
zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami, atrybutem samego Boga. Tak wiec Bo g ukara— owa
dwo jke ludzi. Zapewne to nie oni byli sprawcami, ale ich dosieg—a kara. Zreszta  w nieco
innym miejscu pamietnika Franciszek Mialski ju  ̇ expresis verbis stwierdza, i  ̇ Bo g
nawiedza— ludzi ogniem. Tak wiec w przypadku tej szczego lnej notacji dotyczacej roku 1770
spotykamy sie z charakterystycznym przejawem tradycyjnego myslenia, tradycyjnej ludowej
ontologii, tak˙e swoistej koncepcji zbrodni i kary. Owa kara musia—a byc groz na, bo
naruszenie porzadku swiata nie dotyczy—o sfery profanum lecz sacrum.

Rok 1790. Kolejny rok dziwo w, anomalii i w zasadzie nieszczesc, kto re rozpocze—y sie w
roku 1788 i trwac beda , o czym sie przekonamy, a  ̇gdzies do 1795 roku. Wro cmy jednak do
przywo—anej w tym miejscu daty. Mialski odnotowuje, i  ̇pojawi—a sie susza, zbo˙a zosta—y od
niej popalone. Deszcz nie pojawi— sie przez ca—e d—ugie trzy miesiace. Kto choc raz by— przez
d—u˙szy czas na wsi to wie, jakie sa  podo wczas reakcje ch—opa. To ro wnie  ̇wie, jakie moga
byc konsekwencje tego rodzaju przyrodniczej anomalii. Lecz w owym ą z—ym rokuę, jak to
niegdys powiadano, ro wnie  ̇zima by—a niekorzystna. Snieg le˙a— tylko przez dwa tygodnie.
Susza musia—a wiec spowodowac wielkie obni˙enie plono w. O tym jednak Mialski nie pisze.
Dramatycznie uleg— te  ̇ obni˙eniu bilans wodny. Nie by—y to zatem dobre rokowania na
przysz—osc. No, ale przecie  ̇ stopien  uzale˙nienia rolnika od przyrody by— podo wczas
znaczny. Obni˙enie opado w, wyraz ny deficyt wody musia— te  ̇niewa tpliwie wp—ynac na stan
zarybienia w Stawie Bierun skim.

Rok 1791. Czy nastapi—y zmiany na lepsze? Niestety nie. W zasadzie sytuacja uleg—a
pogorszeniu. Lato zno w by—o suche. Tak wiec poza obni˙eniem plono w musia—y nastapic
niekorzystne zmiany w glebie. Nade wszystko jednak obni˙ka produkcji musia—a wywo—ywac
podwy˙ke cen. Ro wnie  ̇zima by—a niekorzystna. Snieg spad— wprawdzie 28 paz dziernika, ale
le˙a— tylko trzy tygodnie.
Mialskiemu zarzuca sie lapidarnosc, brak g—ebszej refleksji. Przywo—ane fakty sa czytelne.
Mo˙na sobie wyobrazic potencjalne skutki.
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Rok 1793. Wiemy, i  ̇ marzec by— suchy. Natomiast okres letni zno w okaza— sie
niekorzystny dla utrudzonych rolnik o w bierun skich. By—y wielkie wichry. Jeden z nich
roznio s— nawet snopki zbo .̇ Przy okazji dowiadujemy sie te ,̇ ˙e podo wczas uprawiano
owies, jeczmien , ˙yto, len. Sa  te  ̇ju  ̇konkretne informacje, kto re mo wia  sporo o specyfice
lokalnej kultury rolnej. A jaka by—a zima? By—a bezsnie˙na, pada— natomiast deszcz.

Rok 1794. Mialski pozostaje zanurzony w realiach swojego bieru n skiego swiata. Dla niego
najwa˙niejszy jest ą orbis interiorę. Pozostaje g—uchy na to, co jest poza tym swiatem. Nie
s—yszy, czy te  ̇ nie chce s—yszec dramatycznego krzyku Tadeusza Kosciuszki ą Finis
Poloniaeę? Trudno odpowiedziec. Wydaje sie jednak, ˙e realny swiat Mialskiego zamyka sie,
podobnie jak wiekszosci nieelitarnych warstw o wczesnej Europy, w kregu swojskiej
ekumeny. Po prostu w przestrzeni realnej codziennej egzystencji. Poza tym ˙yje przecie  ̇na
obszarze wy—aczonym od wieko w od Pan stwa Polskiego. Jest to ro wnie  ̇ okres kiedy nie
krystalizowa—y sie na wieksza  skale procesy uswiadomienia narodowego. A poza tym Mialski
niewa tpliwie bardziej czu— sie mieszkan cem swojej ziemi i poddanym kro la pruskiego, ni˙
czu— jakiekolwiek wiez  z polskoscia . Takie by—y przecie  ̇ o wczesne realia. Nie tylko w
Bieruniu, ale w ca—ej Europie srodkowo - wschodniej. I tak by—o jeszcze w po—owie
nastepnego stulecia, co tak b—yskotliwie wykaza— Jo zef Chlebowczyk. Te uwarunkowania
sprawi—y, ˙e w pamietniku nie s—ychac echa insurekcji kosciuszkowskiej, nie ma mowy o
dramacie i upadku Rzeczypospolitej. To nie mo˙e dziwic, to jest normalne. Zreszta  Mialski,
co tu ukrywac, pozostaje ro wnie  ̇ g—uchy na to wszystko, co dzieje sie w obrebie jego
Wolnego Stanowego Pan stwa Pszczyn skiego. A przecie  ̇w 1765 roku ostatni z pszczyn skich
Promnico w Jan Erdmann podja—, by—o nie by—o, decyzje istotna . Oto bowiem za roczna  rente
w wysokosci 14000 talaro w przekaza— to pan stwo swemu siostrzen cowi Fryderykowi
Erdmann z saskiego rodu Anhalt-Koethen. No i co? Ano nic. Ta sprawa Mialskiego te  ̇nie
interesuje. Nie wspomina o niej. Nie raczy wspomniec ro wnie  ̇ani o Fryderyku Wilhelmie
czy two rcy potegi pruskiej Fryderyku II. Czy powinien? Byc mo˙e uczyni—by to, gdyby
decyzje, kto re oni podjeli dotyczy—y bezposrednio jego bierun skiej rzeczywistosci. Tak wiec
w efekcie najwa˙niejsze w owym 1794 roku by—o dla Mialskicgo to, ˙e na szczescie, po tylu
latach ro ˙nych ucia l̇iwosci klimatycznych zima by—a s—aba, ale niestety ju  ̇okres wiosny ź
konkretnie marzec, kwiecie n  i maj ź  okaza— sie suchy. Podobne by—o tak˙e lato. Tak wiec
przyroda nadal nie sprzyja—a rolnikom. Nie dosc tego, mieszkan cy Bierunia i okolicy musieli
ą daleko szukac m—yno wę. Taka oto informacja pojawia sie w pamietniku Mialskiego. Mo˙na
sie wiec domyslic, i  ̇przyczyna  tych poszukiwan  by— niski stan wo d w najbli˙szej okolicy,
kto ry uniemo l̇iwia— korzystanie z w—asnych m—yno w wodnych. W efekcie ro wnie˙
niekorzystne zmiany musia—y nastapic w bierun skim stawie. Taki oto by— o w rok, kto ry
zmio t— Polske z mapy Europy na d—ugie 123 lata, a w Bieruniu by— kolejnym rokiem ro ˙nych
anomalii przyrodniczych. To sa  dwie skale, choc ro ˙ne, to przecie  ̇ obie wa˙ne, tworzace
historie, decydujace o okreslonym budowaniu pamieci. Tej pamieci wielkiej i ma—ej.

Rok 1795. Zno w zima jest sroga. Trwa od grudnia, a  ̇do lutego.

Rok 1803. Tak wiec w pamietniku pojawi—a sie spora, bo przecie  ̇ 8-mio letnia luka.
Zdaniem Mialskiego w owym roku nie dzia—o sie wo wczas nic godnego uwagi. Oczywiscie w
Bieruniu i okolicy. Natomiast 10 lipca nastepuje zdarzenie, kto re zmusza kronikarza do
chwycenia za pio ro. Co sie sta—o? Nieomal koniec swiata.
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Oto bowiem wielka powo dz  powoduje przeogromne spustoszenie. Dowiadujemy sie, ˙e
zerwa—o ą Grobel Jaroszowskaę. Dla mieszkan ca Bierunia wiadomo, co to oznacza. W efekcie
wiec woda wp—ywa na miasto. Mialski wrecz te  ̇pisze, ˙e w ą Ka—uzach i Wrestokach my
karpie —apalię. Uwzgledniajac ukszta—towanie terenu mo˙na sobie wyobrazic rozmiary tego
lokalnego potopu. Mieszka n cy wiedzieli, co to oznacza, dlatego te  ̇we dnie i w nocy chronili
groble. To by—o dla nich wa˙niejsze ni  ̇wszystkie o wczesne wydarzenia europejskie, jakies
tam rewolucje i wojny. Ich swiat istnia— w konkretnych ramach przestrzennych. Powto rzmy:
miara  wszystkiego by—o to, co tam sie dzia—o, co by—o ich udzia—em.

Rok 1805. Mialski ubolewa nad dro˙yzna . Podaje ceny wa˙niejszych produkto w rolnych,
miedzy innymi ziemniako w, jeczmienia, tzw. poganki, owsa, ˙yta. Nic natomiast nie mo wi o
przyczynach wzrostu cen, nic nie mo wi o sytuacji miedzynarodowej, a ta przecie  ̇wyraz nie
sie komplikowa—a. Przez Slask ciagne—y obce wojska. By— to czas, gdy zagro˙ona Rosja
kokietowa—a Prusy chcac je wciagnac do koalicji antynapoleo n skiej. Stad te  ̇car Aleksander I
przyby— 25 paz dziernika do Berlina, a w kilka dni p o z niej wraz z kro lem pruskim
Fryderykiem Wilhelmem III, siegajac do ą niewyczerpanego skarbca scenerii
romantycznychę (Bazylow 1986, s. 124) urzadzili sobie przyjacielskie spotkanie przed
sarkofagiem Fryderyka 11. Nic dodac, nic ujac. Nied—ugo po z niej, bo 3 listopada Prusy
podpisa—y uk—ad poczdamski. Zbli˙a— sie czas krwawej konfrontacji. Przez Slask zacze—y
ciagnac obce wojska. Ludwik Pszczyn ski, syn Luizy Ferdynandy tak oto opisywa— te
zdarzenia: ą W niedziele, 10 listopada, o sio dmej godzinie rano, ca—e towarzystwo wyjecha—o
na gosciniec prowadzacy z Bierunia pomiedzy Paprocanami a Tychami.
Chcielismy zobaczyc wojska rosyjskie. Kilka kroko w od drogi wybudowano ze swierko w
altane z —awkami, przed kto ra  pali—o sie du˙e ognisko i gdzie moglismy wygodnie oczekiwac.
O godzinie dziewia tej nadjecha— pu—k huzaro w von Sackena (...). Pu—k ten liczy— ponad 2400
ludzi, a jego siedziba  by—a jedna z miejscowosci po—o˙onych 100 wiorst od Odessy, nad
Morzem Czarnym (...). Dopiero o pia tej po po—udniu nadszed— ostatni, oczekiwany przez nas
pu—k, a mianowicie strzelcy genara—a Muellera (...) sk—ada— sie wy—acznie z ludzi m—odych;
w—asciwie we wszystkich ogladanych przez nas oddzia—ach, nie spostrzeg—em ani jednej starej
twarzy (Kruczek, W—odarska 1984, s. 40ź 42). Sytuacja powto rzy—a sie cztery dni po z niej.
Ludwik Anhalt zno w wybra— sie z przyjacio —mi, by ogladac kolejne oddzia—y rosyjskie. ą By—o
bardzo zimno i okropnie slisko, wobec czego zatrzymalismy sie w gospodzie w
Piotrowicach, skad ogladalismy piekny pu—k u—ano w Wielkiego Ksiecia (Konstantegoź
przyp. MGG) oraz dwa pu—ki piechotyę (Kruczek, W—odarska 1984, s. 42). Tak wiec nic,
nawet srogie zimno, nie mog—o ich powstrzymac od obejrzenia przemarszu wojsk. To byli
reprezentanci elity. Tym bardziej wiec musia—o to wzbudzac zainteresowanie innych warstw
i kategorii spo—ecznych. Mimo to jednak Mialski nie wspomina o przemarszu wojsk. Musi to
zastanawiac. By—a to przecie  ̇niewa tpliwa atrakcja. A owo wojsko ju  ̇nied—ugo, bo 2 grudnia
stane—o pod Austerlitz naprzeciw armii napoleo n skiej. Bitwa, kto ra przesz—a do historii jako
ą bitwa trzech cesarzyę zakon czy—a sie zwyciestwem ą boga wojnyę. Te wiesci dotar—y na
Slask, ale pamietnikarz z Bierunia pozostaje na nie g—uchy. Pisze, i  ̇panuje dro˙yzna, lecz
nie pojmuje tego zjawiska w kontekscie wojny. A przecie  ̇jej wp—yw by— istotny.

Rok 1808. Sytuacja nie zmienia sie nadal. Dro˙yzna staje sie sta—ym elementem ˙ycia. Jest
to zreszta  zrozumia—e i oczywiste. Oto bowiem pomijajac wszystkie inne czynniki,
ą dominium ksia˙ece w latach 1807ź 1808 opro cz koszto w zwiazanych z wy˙ywieniem
˙o—nierzy musia—o zap—acic 15.394 talaro w kontrybucji wojennej, a gminy wiejskie a  ̇18.400
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talaro wę (Kruczek, W—odarska 1984, s. 33). Kwota niebagatelna. By— to czas kiedy Prusacy
formalnie od 9 lipca 1807
roku pozostawali w uk—adzie pokojowym z Francja . Dla Bierunian jednak najwa˙niejsze by—o
to, co dzia—o sie w ich przestrzeni. Stad te  ̇Mialski odnotowuje sprawy wa˙ne tylko z jego
punktu widzenia. W owym 1808 roku sa  to dro˙yzna i wzmianka o Czestochowie.
Skonkretyzujmy jednak. Pamietnikarz pisze, i  ̇ ą w Cestohowey za 1 ceski prawie teli
przenicny chleb w ten Cas by—ę. W tym te  ̇ miejscu Franciszek Mialski, lub ktos inny
umiesci— rysunek bu—eczki o srednicy 10 centymetro w. Trudno oczywiscie nie ulec pokusie
i powiedziec, ˙e byc mo˙e kronikarz by— podo wczas u sto p Jasnogo rskiej Pani. Byc mo˙e.
Dlaczego jednak nie wspomina o Czarnej Madonnie, dlaczego nie kre sli obrazu
czestochowskiego wzgo rza, dlaczego nie dzieli sie ze swymi wra˙eniami? Pytania, pytania....
Trudno sformu—owac odpowiedz . Wiadomo tylko, ˙e Mialski realizuje w swym pamietniku
pewien konkretny typ relacji, relacji lapidarnej, skoncentrowanej na sprawach, kt o rych dobo r
uzale˙niony jest od jemu tylko znanych kryteri o w. Zarazem jednak trzeba pamietac, i  ̇ jest
on typowym przedstawicielem swojej kategorii spo—ecznej.

Na tym uk—adzie chronologicznym ko n czy sie w zasadzie pamietnik mieszczanina
bierun skiego Franciszka Mialskiego. Do tego momentu, do 1808 roku, narracja jest
utrzymana w pewnej jednolitej formule tresciowej. Dominuje prezentacja anomalii
przyrodniczych, a w przypadku ostatnich dw o ch dat (lat 1805 i 1808) tak˙e sygnalizacja
pewnych kwestii ekonomicznych, pojawia sie te  ̇motyw czestochowski. Po tej prezentacji
Mialski cofa sie w przesz—osc.

Powro t do dat, kto re wczesniej pomina— ma swoje konkretne uzasadnienie. Eksponowany
jest bowiem wyraz nie motyw smierci.

Rok 1794. Pamietnikarz przywo—uje te date raz jeszcze, aby zasygnalizowac, i  ̇w Bo˙e
Narodzenie ą nawiedzie— Pan Bog Ogniem statek (czyli gospodarstwo ź  przyp. MGG, po (d)
No 12ę.

Rok 1788. Mialski odnotowuje smierc ksiedza Latoszewskiego z Bojszo w.

Rok 1789. Smierc ksiedza Posadowskiego z Bierunia.

Rok 1797. Mialski pisze, i  ̇ zmar—a jego matka Karolina Mialska. Pamietnik Franciszka
Mialskiego kon czy wiec przypomnienie konkretnych zdarze n , zgonu ksiėy i smierci jego
matki. Czy jest to przypadek czy zabieg celowy? Trudno odpowiedziec. Autor tej partii
ą Ksiaski...ę nie by— chyba w owym okresie swego ˙ycia ow—adniety widmem smierci. Zy—
przecie  ̇jeszcze kilkanascie lat. Trudno te  ̇zrozumiec dlaczego owych tragicznych zdarze n
nie przywo—a— konkretnie w czasie, kiedy realnie nastapi—y. Faktem jest jednak, ˙e informacja
o matce kon czy pamietnik Franciszka Mialskiego. Potem nastepuje wieloletnia przerwa,
zanim dzie—o ojca bedzie kontynuowac nieznany z imienia syn.

Tak wiec po ostatniej notacji two rcy ą Ksiaski Roznych Ciekawych zecy...ę pojawia sie ju˙
zapis jego nastepcy, zapis nastepujacy:
ą poca tek mego Wpisowaniaę. Jest on dokonany ju  ̇na kolejnej, szo stej stronie pamietnika.

Rok 1811. Mialski jr. odczeka— zatem 3 lata i podja— przerwane dzie—o. O czym wiec
informuje w pierwszej notacji? Pisze, i  ̇ wie˙a z koscio—a sw. Bart—omieja zosta—a pokryta
blacha . Podaje te  ̇koszty tego przedsiewziecia. I nic wiecej. Cechuje go zatem podobna do
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ojca lapidarnosc przekazu. Ale ro ˙ni sie tym, ˙e widzi i rejestruje jakby inaczej i wiecej
spraw. Mimo to musi dziwic dlaczego Mialski jr. zupe—nie pomina— kwestie powstania 1811
roku. Przecie  ̇ owe zaburzenia pojawi—y sie ju  ̇ wczesniej doprowadzajac do wrzenia na
slaskiej, w tym tak˙e na pszczyn skiej ziemi ą Zmowa tworkowskaę to tylko jakby logiczny
fina—. A jednak Mialskiego te sprawy nie interesuj a . Widzi ju  ̇jakby inaczej, ale byc mo˙e to
tylko przypadek. Zorientujmy sie wiec o czym pisze w nastepnych relacjach.

Rok 1825. Mija a  ̇czternascie d—ugich lat od poprzedniego zapisu. W Europie wiele sie
zmieni—o. Kilka lat wczesniej na wygnaniu zmar— by—y cesarz Francuzo w Napoleon I. W
Rosji zas odszed— car Aleksander I, po smierci kto rego dekabrysci wzniecili powstanie. W
ogo le ca—a Europa w dziesiec lat po Kongresie Wieden skim by—a inna. A co dzia—o sie w
Wolnym Stanowym Pan stwie Pszczyn skim i w samym Bieruniu? Pan stwo Pszczyn skie
zosta—o w tym˙e 1825 roku podniesione do godnosci ksiestwa, a w Bieruniu by—o wszystko
po staremu. No, niezupe—nie. Bo przecie  ̇ wystawiono drewniana  Bo ȧ  Meke, kto ra
poswiecono w Dzien  Podniesienia sw. Krzy˙a. W tym te  ̇ roku umiera ojciec autora,
Franciszek Mialski. Fakt ten nie jest jednak odnotowany w tym miejscu lecz na wstepie
pamietnika.

Rok 1826. Spada wielki snieg, kto ry powoduje wielkie spustoszenie w lesie. Zdaniem
Mialskiego jr. —amie pia ta  jego czesc.

Rok 1827. Nasta— czas wielu nieszczesc. Oto bowiem w dzien  sw. Zofii na Bierun  spad—
grad wielkosci kurzych jaj. Spowodowa— wielkie szkody, miedzy innymi powybija— okna.
Sytuacja zdarzy—a sie jeszcze raz, a konkretnie 19 sierpnia. Wtedy grad by— ju  ̇wielkosci jaj
gesich. Ich waga waha—a sie miedzy 2-ma a 3-ma funtami. Grad obicie nastapi—o na du˙ym
obszarze, bo miedzy Koz lem, Gliwicami, Bytomiem i Mys—owicami. Mialski jr. pisze kro tko:
ą Wszystko pot—ok—oę. Informuje te ,̇ ˙e szczego lnie znaczace szkody wystapi—y w Bytomiu.
A wiec nie koncentruje sie ju  ̇ tylko ź tak jak ojciecź na sprawach najbli˙szej okolicy.
Smia—o wykracza poza swojska  ekumene. Pisze ro wnie  ̇ o tym, co dzieje sie u bli˙szych
i nawet dalszych sasiado w.

Mialski jr. z przera˙eniem odnotowuje pojawienie sie ro ˙nych, bli˙ej jednak nie
okreslonych choro b, kto re dotkne—y zaro wno ludzi, jak i byd—o. Mo wi te ,̇ i  ̇ czasem
chorowa—y tak˙e owce i psy.

Dnia 9 sierpnia 1827 nastapi—o wydarzenie nader wa˙ne. Oto bowiem o godzinie 9 rano
rozpoczeto budowe szko—y, kto ra  ulokowano na gruntach odkupionych wczesniej od dwo ch
mieszczan, to jest Antoniego Nygi i Jana Hyca. Pamietnikarz w tym przypadku chce ju  ̇w
iscie reporterskim stylu przedstawic ca—e to wydarzenie. Tak wiec dowiadujemy sie, ˙e
przyje—o ono charakter podnios—y, a nawet wrecz uroczysty. Oto bowiem ą piersze murowanie
zak—adalię zacni przedstawiciele lokalnej elity. Konkretnie zas pleban ks. Jan Kanty Zychon,
Magistrat Miejski, a w tym tacy radni, jak chocby sam burmistrz Jo zef Niesyto, a dalej tak˙e
Walenty Foit czy Gotlib Gawron.

Snieg w tym roku upad—, jak podaje Mialski jr. 7 listopada, aju  ̇27 listopada ą upad Wielki
sniegę.

By— te  ̇Bierun  w owym roku swiadkiem szczego lnego wydarzenia.
To uroczystosc piecdziesieciolecia stanu kap—an skiego ą Plebana Bieronskiegoę Jana Kantego
Zychona. Urodzony 5 paz dziernika 1754 roku prymicje odprawia— 20 grudnia 1777 roku. A
20 grudnia 1827 roku odprawi— Zychon ą scesliwie po ftorne Prymicyieę.
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Ale by— to ro wnie  ̇zno w rok pe—en dramatycznych zdarzen . Oto bowiem na byd—o spad—a
wielka choroba tak, ˙e ą we dwu Dniach Wszystko Wysdycha—oę. Bierunianie postanowili sie
bronic. Organizowali wachty i po prostu nic wpuszczali do swojego miasta obcych ludzi.
Efekty by—y jednak mierne. Nieszczescie bowiem przysz—o, choc dopiero w nastepnym roku.

Nim jednak przejdziemy do jego opisu zaznaczmy, bo zmusza nas do tego tekst
pamietnika, i  ̇przy prezentacji wydarzen  jakie zasz—y w pamietnym 1827 roku Mialski jr. na
chwile przerywa narracje i przypomina, ˙e 24 czerwca 1832 roku zmar— w Bojszowach
tamtejszy pleban ks. Wojciech Prusz. Wydaje sie, ˙e pretekstem do utrwalenia tego
wydarzenia jest omawianie uroczystosci zwiazanych z 50-lcciem duszpasterstwa ks. Zychona
z Bierunia. Informacja bowiem o smierci ks. Prusza nastepuje bezposrednio po opisie tej
uroczystosci.

Rok 1828. Mialski jr. informuje o tragedii, kto ra nastapi—a kon cem drugiej dekady
stycznia. Oto bowiem w dniach 18ź 19 stycznia nastapi— pomo r byd—a. Sta—o sie to w Dworze
Jarosowskim.

W tym˙e 1828 roku nastapi—o te  ̇ wielkie grad obicie. Pamietnikarz skrupulatnie
odnotowuje, ˙e ą grod Wazyl w Mikulowie 5 cwierci funtaę. A wiec sporo. Wa˙ne jest jednak
to, ˙e tym razem to nieszczescie omine—o Bierun . Obje—o natomiast wcale spory obszar, bo
wystapi—o ą Wcielmicach w paprocynach, Wurbanowicach, syrokos od Urbanowic asz za
Miku—ow, tak tem pasmem pod tarnowskie Gory...ę.

Choc grad nie dotar— do Bierunia, to jednak inne nieszczescia dotkne—y okolice. Oto
bowiem wskutek silnych mrozo w, kto re nastapi—y po lokalnym kiermaszu, zmarz—y
ziemniaki. A wiec zno w pech.

Wspomina Mialski ro wnie  ̇ o wieklkim wydarzeniu w ˙yciu religijnym bierunian.
Zwiazane by—o z wizyta  biskupa wroc—awskiego, kto ry przebywa— na ziemi pszczyn skiej
i bytomskiej. Przy tej zas okazji purpurat ą takze i Biezmowa— Zwielka  Adoracyiaę.

Rok 1829. Mialski odnotowuje, i  ̇od pierwszego dnia nowego roku i dalej, a  ̇do kon ca
lutego trwa—a zima, kto ra by—a ą statecnaę. A wiec sta—a, jednostajna. Natomiast w czerwcu ź
o zgrozo ź  przez d—ugie cztery dni pada— deszcz, i to niewa tpliwie bardzo intensywny. W
efekcie bowiem, jak podaje pamietnikarz, dnia 10 czerwca wystapi—a wielka powo dz .
Okoliczne —aki zosta—y zalane. Musia—o to ro wnie  ̇ wywo—ac okreslone konsekwencje w
stawie bierun skim. Ale to nie koniec nieszczesc. Pojawi—y sie jesienia . W zasadzie by—y to
dopiero znaki zapowiadajace jakies bli˙ej nieokreslone, ale z ca—a  pewnoscia  znaczace dla
mieszkan co w dolegliwosci. Co sie sta—o? Oto  ̇ 24 paz dziernika bierunianie zauwa˙yli po
zachodzie s—on ca zupe—nie dziwne zjawisko. Mialski jr. pisze, i  ̇spali—y sie 4 gwiazdy (co  ̇to
konkretnie znaczy?) i spad—o te  ̇od nich na ziemie ą wielkie swiat—oę. Nie dosc tego, nied—ugo
potem nastapi— wielki grzmot. Uwzgledniajac zatem realia tradycyjnych wierzen  slaskich
stykamy sie z nagromadzeniem szczego lnie z—owro ˙bnych znako w. Musia—o to oczywiscie
wywo—ac niesamowite przera˙enie bierunian. A wiemy od Mialskiego jr., ˙e wylegli oni
t—umnie z domo w i obserwowali owe dziwy. Co  ̇ jednak mo wi—y owe ą znaki szczego lneę?
Oto  ̇tzw. spadanie gwiazd ź  bo o nie tu niewa tpliwie chodzi ź  zawsze wro ˙y nieszczescia.
I to du˙e. Sam autor nie jest jednoznaczny w formu—owaniu przedwczesnych wniosko w, ale
ro wnie  ̇nie wyklucza jednak zwiazko w miedzy ta  szczego lna  forma  zapowiedzi nieszczes-
cia, a tym, co sie realnie po z niej sta—o. Nasta—a bowiem straszna zima, kto ra rozpocze—a sie
jeszcze przed Adwentem i trwa—a, a  ̇ do Bo˙ego Narodzenia. Ponadto nied—ugo po owych
dziwach na niebie uderzy— jeszcze ą Grzmot Wielkię. A to ro wnie  ̇ znak szczego lny, znak
mocy boskiej. Nie wspomina tylko Mialski o piorunie, a on r o wnie  ̇ ma swoje konkretne
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znaczenie w systemie wierzeniowym. Natomiast w realiach bieru n skich nabiera
dodatkowych tresci. Wspomina o nim ju  ̇wczesniej Franciszek Mialski, ale i on rezygnujac z
przywo—ania aspektu magicznego tego zjawiska. Pomija te  ̇zwiazek pioruna z nazwa  swojej
rodzinnej miejscowosci. Warto zatem owa  luke wype—nic odwo—ujac sie do legendy ą  Jak
powsta— Bierun  i jego nazwaę zanotowanej przez Wies—awe Korzeniowska , a tak˙e do
koncepcji slaskiego panteonu stworko w przedstawiona  ostatnio w swietnej pracy
bierunianina Romana Nygi. Przytoczmy zatem wpierw owa  legende:
ą W okolicach obecnego Bierunia, na terenach miedzy Oswiecimiem a Ledzinami, bardzo
dawno temu osiedli—y sie grupy S—owian przyby—ych tu z po—udniowego wschodu. Ka˙da
grupa mieszka—a w odrebnej osadzie. Ka˙da mia—a swojego przywo dce, kto rym by— najstarszy
wiekiem mieszkaniec. Pe—ni— on role wodza, doradcy, opiekuna ca—ej osady. Pomoca  w
ro ˙nych sytuacjach s—u˙y— mu kap—an, pe—niacy przy bo˙kach obrzedy religijne.
W czasach pogan skich okolice dzisiejszego Bierunia zamieszkiwa—y dwa szczepy
s—owian skie. Jeden zadomowi— sie pod tak zwana  Go rka  Klemensowa . Drugi zamieszka— w
znacznym oddaleniu, a od Go rki Klemensowej dzieli— go du˙y staw, w srodku kto rego
znajdowa—a sie ma—a wysepka z o—tarzem poswieconym bogu Peronowi.
Szczepy, mimo ˙e pochodzi—y z jednego plemienia, od wielu lat ˙y—y w sk—o ceniu i wrogosci.
Raz po raz dochodzi—o miedzy nimi do sporo w, walk, okradania domostw, uprowadzania
dzieci itp. Nikt nigdy ź  ani z jednego szczepu, ani z drugiego ź  nie czu— sie bezpieczny.
Nigdy te  ̇ nie by—o wiadomym, co przyniesc mo˙e najbli˙szy dzien  i co mo˙e stac sie
pretekstem do kolejnych bratob o jczych walk.
Bezsens tej sytuacji by— a  ̇ nadto widoczny, tote  ̇ ubolewali nad nia  bardzo kap—ani obu
szczepo w. Postanowili zrobic wszystko co by—o w ich mocy, by pogodzic sk—o conych. W tym
celu raz po raz spotykali sie na pograniczu obu szczep o w. Radzili jak naprawic sytuacje, jak
doprowadzic do porozumienia i do zaniechania walk. .

Spotkania ich odbywa—y sie potajemnie. Pomimo ostro˙nosci zosta—y podpatrzone przez
stra˙niko w jednego i drugiego szczepu. Teraz wiec ca—a nienawisc, kto ra  pa—ano do siebie
nawzajem, skierowana zosta—a na kap—ano w. Na domiar z—ego, w momencie odkrycia zdrady,
w wyspe z o—tarzem Peruna uderzy— piorun, co uznane zosta—o za zemste samego boga.
Rozwscieczony t—um uja— zdrajco w i utopi— ich w stawie, a nienawisc skierowana teraz ku
wspo lnemu wrogowi pojedna—a sk—o cone szczepy.

Teren w najbli˙szym otoczeniu zaczeto nazywac miejscem Peruna. Z latami wesz—o w
u˙ycie okreslenie skro towe Perun, a po wiekach nazwa zmieni—a sie na Bierun ę
(Korzeniowska, 1990, s. 14ź 15).

Tyle legenda. Opowiedziana jest w nowej konwencji, konwencji odbiegaj acej od
tradycyjnych gadek. Niewa tpliwie mo˙e razic te  ̇ s—ownictwo oderwane od macierzystej
gwary pszczyn skiej. Ale tekst ten tkwi jednak, mimo wielu modyfikacji, w lokalnej tradycji.
Mo wi o mitycznym wydarzeniu, kto re podlega—o w historii konkretnej interpretacji. Kiedy
zas odwo—amy sie do szerszego kontekstu uswiadomimy sobie zupe—na  niezwyk—osc
bierun skiej przestrzeni. Sam przecie  ̇ Perun jest postacia  fascynujaca , dodajmy, silnie
udokumentowana  zw—aszcza w z ro d—ach ruskich. Ale przecie  ̇znany by— te  ̇w innych krajach
s—owian skich. ą Szerzej ź  znajomosci Peruna broniono, jak pisze wybitny znawca
przedmiotu Stanis—aw Urban czyk, wystepowaniem s—owa perun jako wyrazu pospolitego lub
nazwy miejscowej w wielu krajach s—owian skich, zw—aszcza w Polsce (po polsku piorun),
jednak˙e to samo nic mo˙e jeszcze swiadczyc, ˙e istnia— w Polsce kult boga tego imieniaę
(Urban czyk, 1991, s. 31). I dodajmy tu jeszcze jedno nader wa˙ne stwierdzenie. Oto  ̇Perun
jako sedzia i wykonawca prawa dysponowa— w—asnie grzmotem i piorunem. To by—y atrybuty
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jego si—y, to by— objaw jego gniewu, a tak˙e kary. W tym kontekscie lokalne wydarzenia
bierun skie z owego 1829 roku nabieraja  dodatkowego znaczenia. Wszystko bowiem co
dzieje sie realnie w przyrodzie, ma swa  tradycyjnie pogan ska  interpretacje, ale tak˙e
religijna . Warto w zwiazku z tym siegnac do wspomnianej wczesniej koncepcji panteonu
stworoko w bierun skich, i szerzej slaskich przedstawionych przez Romana Nyge. Ujeta
graficznie w formie piramidy ukazuje zhierarchizowanie tego szczeg o lnego swiata.
Pierunowi, zas czyli wed—ug Nygi Pieronowi rezerwuje sie w tej koncepcji funkcje jednego z
ą bo˙ko w g—o wnychę (Nyga, Zaczyk, 1994, s. 7).

Powro cmy wiec w tym kontekscie jeszcze raz do relacji Mialskiego. Ot o  ̇ owo
wydarzenie, kto rego bierunianie byli swiadkami 24 paz dziernika musia—o w ich rozumieniu
zapowiadac rzeczy przedziwne, a nawet wrecz straszne. I sta—o sie. Nasta—a owa wspomniana
ju  ̇wczesniej sroga zima. Wiele oso b marz—o i to w ka˙dej parafii, co niewa tpliwie oznacza,
˙e w sasiednich. W samej zas parafii bierun skiej ro wnie  ̇z mrozu zmar—y dwie osoby. Sta—o
sie to w swieta Bo˙ego Narodzenia. Cierpia—o te  ̇ptactwo, a drzewa wskutek siarczystego
mrozu peka—y. By—o te  ̇sporo sniegu.

Rok 1830. Mialski podkresla, ˙e odchodzacy rok przekaza— nowemu swa  sroga  zime.
Dowiadujemy sie, ˙e trwa—a ona a  ̇do marca. Spowodowa—o to znaczne spustoszenie wsro d
zwierza t lesnych, kto re os—abione g—odem i mrozem da—y sie ludziom —apac. Zima trwa—a, ale
niewa tpliwie mieszkan cy Bierunia mieli nadzieje, ˙e wraz z nadejsciem wiosny sytuacja
ulegnie poprawie. Wierzyli, ˙e z—o odejdzie, ˙e skon czy sie dramat. Niestety sta—o sie inaczej
ni  ̇ oczekiwano. Te realne fakty musia—y wiec wywo—ywac nie tylko racjonalna  obawe o
w—asna  egzystencje, ale tak˙e specyficzne reakcje typu magicznego. Uwzgledniajac bowiem
realia o wczesnej mentalnosci mo˙na za—o˙yc, i  ̇ anomalie przyrodnicze interpretowano nie
tyle w kategoriach racjonalnych, co zw—aszcza irracjonalnych. Kiedy bowiem sko n czy—a sie
zima i nadesz—a wiosna nie nastapi—a oczekiwana likwidacja zagro˙enia. Wraz z wiosna
nastapi—a bowiem powo dz . I to nie byle jaka. Zreszta  dla mieszkan co w Bierunia powo dz  to
nic nadzwyczajnego. A jednak Mialski pisze, i  ̇ o wczesna przeros—a rozmiarami wszystkie
poprzednie. Informuje skrupulatnie, ˙e ą ta oDwa Cole wiekrza by—aę. Nic dodac nic ujac,
mo˙na sobie wyobrazic, jak reagowano na tego typu zagro˙enie. Kolejna tragedia nastapi—a w
dzien  sw. Urbana. Analizujac tekst i realia sla skie mo˙na przyjac, i  ̇chodzi o dzien  25 maja,
kiedy to Koscio — swieci pamiec sw. Urbana I. Nie jest to natomiast data 19 grudnia, kiedy
czci sie z kolei pamiec b—. Urbana Y. Wybo r pierwszej daty uzasadnia sam Mialski,
chronologia jego wypowiedzi. Oto bowiem przywo—ujac dzien  sw. Urbana stwierdza:
ą . ..potem Lato by—oę. Trudno wiec przyjac inne datowanie ni  ̇ to, kto re przyjelismy. Dla
tradycyjnej wsi slaskiej, tak˙e bierun skiej, by— to dzien  szczego lny. Wiaza—y sie z nim
ro ˙nego rodzaju wierzenia, praktyki i zwyczaje. Mia—y swoje odniesienia agrarne i
hodowlane. Konkretnie mo wiac by— to ro wnie  ̇ dzien  swia teczny, a w taki dzien  nic z—ego
stac sie nie mo˙e.
A jednak sta—o sie, i to niestety cos z—owrogiego. Nim jednak przywo—amy to wydarzenie
wyjasnijmy jeszcze kim w lokalnej tradycji by— sw. Urban.

Oto  ̇by— patronem rolniko w i hodowco w, tak˙e przedziwnym i tajemniczym ź  dos—ownie
ź  patronem od ą gradobicia i ogniaę. Ranga swietego by—a znaczna. Stad te  ̇ wies slaska
chetnie z tej okazji organizowa—a procesje, kto re odbywa—y sie po uroczystych nabo˙en -
stwach. Wtedy proszono o przebaczenie, a tak˙e o dobry urodzaj. To dwa g—o wne cele
procesji i modlitw. Pe—ne wiary, ale tak˙e realnej troski o plony. Rolnik wiedzia—, co robi.
Prosi— o przebaczenie za winy i grzechy, ale zarazem prosi— o dobry urodzaj. Swiety Urban
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cierpliwie wys—uchiwa— jednego i drugiego, i postepowa— po swojemu. W tej szczego lnej
tradycji miesza—y sie te  ̇ze soba , jak zawsze, wa tek religijny i magiczny. Co zatem wynika—o
z owej tradycji? Zw—aszcza to, ˙e by— to dzien  swia teczny, dzien  nasycony religijnoscia
i potulna  pobo˙noscia  oraz nadzieja  na lepsze jutro. Wiekszosc spraw zwiazanych z tym
dniem przynale˙a—o do sacrum. A zatem co  ̇sie mog—o wo wczas stac z—ego? Nic. A jednak
sie sta—o, i to na przeko r wszelkim oczekiwaniom, a nawet logice. Lecz w swiecie nawet
wydarzenia pozornie nie-logiczne maja  swo j konkretny sens. Takie jest jego widzenie w
tradycyjnej ontologii ludowej. Oto wiec dowiadujemy sie od Mialskiego, ˙e w dzien  sw.
Urbana roku pan skiego 1830 dosz—o do strasznych wichro w. Powie ktos, ˙e to sie mo˙e
zda˙yc. To prawda, bo przecie  ̇ sie realnie zdarza. Tylko, ˙e w przypadku tradycyjnej
interpretacji ontologicznej tego rodzaju wydarzenie cos konkretnego mog—o oznaczac. W
tradycji chrzescijan skiej symbolika wiatru jest z—o˙ona. Przyk—adem chocby rozmowa
Chrystusa z Nikodemem, czy archetyp dnia Zielonych Swia t i zwiazane z nim oczekiwanie w
wieczerniku na Pocieszyciela. (Forstner OSB, 1990, s. 70-71). Lecz jest te  ̇czyste ludowe
rozumienie wiatru, kto rego silne, a zw—aszcza porywiste powiewy oznaczaja  nic innego jak
tylko gniew Stwo rcy. A to nie dzieje sie bez przyczyny. Interpretacja jest zwarta i jedno-
znaczna, pozbawiona rozwiazan  alternatywnych. ą Silny wicher to znak, ˙e Pon Bocek sie
gniewajaę powiadaja  starzy ludzie. Podobnie musieli myslec bierunianie w czasach
Mialskiego, bo przecie  ̇dzia—y sie rzeczy straszne. Wywraca—o drzewa, zrywa—o dachy. To
jednak nie wszystko. Nie osta—a sie ro wnie  ̇swia tynia bierun ska, z kto rej powyrywa—o okna.
Odpad— te  ̇ od niej ą kawo— Wielkię. Dzia—o sie wiec cos na miare pocza tku jakiejs
Apokalipsy. Kiedys w jednej z go rnoslaskich wsi zanotowa—em taka  interpretacje faktu
zniszczenia wskutek ulewy miejscowego koscio —ka: ą Bo to jest tak, ˙e jak cos sie w kosciele
parafialnym stanie, to jest znak —od Boga, ˙e ludzi upomino. Cos sie spoli, czy jak unos
koscio— zaleje to jest znak. By—o tak u nos, ˙e koscio— zalo—o. Kupa tam by—o potym marasu.
Ludzie wiedzieli, ˙e to znak —od Boga, bo z—e ludzie miedzy sobom ˙yli, a najbardzi to posz—o
—o to, ˙e by—y takie dwie rodziny, co to ˙y—y jak nie przymierzajac w Sodomie i Gomorzeę.
(Inf. Aniela G., zapis w 1979). Podobne regu—y myslenia mog—y istniec, i tak niewa tpliwie
by—o, w realiach XIX-wiecznego Bierunia. Musia—o to wywo—ywac refleksje, tak˙e strach. Nie
tylko w slaskiej tradycji zniszczenie chocby nawet czesci sanktuarium mog—o oznaczac, ˙e
lokalna spo—ecznosc jest w tak dramatyczny sposo b ostrzegana i zarazem karana przez Boga.
I w takich wypadkach rodzi sie pytanie o przyczyny. Czy pojawi—o sie ro wnie  ̇ u
mieszkan co w XIX-wiecznego Bierunia? Mialski nic na ten temat nie pisze.

Lokalny dramat nie przys—oni— jednak pamietnikarzowi ogladu swiata zewnetrznego, i to
nie tyle tego bliskiego, ale nawet tego odleg—ego. Pisze bowiem Mialski o powstaniu
listopadowym. To zupe—nie niebywa—e w przypadku ą Ksiaski...ę.
Obaj Mialscy, co niejednokrotnie pisalismy, zanurzeni byli przecie  ̇ w lokalnosci. Tu zas
nagle dochodzi do jednoznacznego zerwania z t a  konwencja . Dlaczego? Trudno o
jednoznaczna  odpowiedz . Co najwy˙ej mo˙na snuc spekulacje. Ale i one maja  swoje granice.
Wydaje sie, ˙e powody nie sa  jednoznaczne, i trudno te  ̇wskazac na jedno uzasadnienie. Byc
mo˙e samo znaczenie powstania listopadowego by—o tak donios—e, ˙e trudno je by—o pominac.
Ale przecie  ̇zachodzi—y podo wczas i inne, o wiele bardziej istotne. Podobnie by—o ro wnie  ̇w
okresach wczesniejszych. Niemniej jednak Mialski decyduje sie wspomniec w—asnie o
powstaniu. Nie mo˙na te  ̇pominac tego, ˙e byc mo˙e u pamietnikarza dokonywa—y sie jakies
wewnetrzne przemiany sposobu pojmowania i definiowania swiata. Byc mo˙e jego wizja
swiata po prostu uleg—a poszerzeniu, i to nic tylko rozumianemu w kategoriach
przestrzennych. Narasta—y te  ̇ jego, co tu ukrywac, doswiadczenia. Dowiadujemy sie
przecie ,̇ ˙e bywa— w swiecie. Wprawdzie do Krakowa nie jest daleko, niemniej jednak to ju˙
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inna rzeczywistosc. I w—asnie w tym ogrodzie, gdzie niegdys dumnie chadzali polscy
monarchowie Mialski dowiaduje sie, o tym co sta—o sie w dzien  sw. Andrzeja w Warszawie.
Pisze, i  ̇zacze—a sie tam ą Rewolucyia albo Rebeliiaę. I co godne podkreslenia dowiaduje sie
o tym ju ,̇ jak pisze w dzien  Niepokalanego Poczecia, a zatem S grudnia. Od warszawskich
wypadko w mija wiec niespe—na po —tora tygodnia. Niemniej jednak wiadomosc ta elektryzuje,
jak mo˙na wnosic spo—ecznosc podwawelskiego grodu. Niewa tpliwie z ro d—em informacji jest
przekaz ustny face to face, lecz nie mo˙na te  ̇ wykluczyc informacji prasowych. Trudno
okreslic wiarygodnosc tych przekazo w. Wydaje sie jednak, ˙e musia—y byc one uproszczone,
niewa tpliwie podlegajace mistyfikacji, a tak˙e politycznej manipulacji. By—y to przecie˙
czasy gdy Europa podlega—a fali rewolucyjnej. Dotar—a ona do Belgii, Francji i innych miejsc.
Wiedza Mialskiego o tych wydarzeniach i procesach by—a niewa tpliwie ograniczona, nader
wa t—a. Niewa tpliwie wa t—a by—a te  ̇wiedza na temat sytuacji w Kro lestwie Polskim. A w 1830
roku prze˙ywa—o ono trudnosci. Historyk i to znamienity, bo Stefan Kieniewicz pisze, ˙e ą Z—y
stan zbioro w spowodowa— dro˙yzne, skurczy— sie (...) eksport sukna, spad—a te  ̇ produkcja
go rniczo-hutnicza. Bezrobocie i zwy˙ka cen spowodowa—y ferment wsro d warszawskiej
biedotyę (Kieniewicz, 1969, s.81). To jednak nie sytuacja wewnetrzna, ale zdecydowanie
zewnetrzna przyspieszy—a wydarzenia, kto rych jakby logiczna  konsekwencja  by— spisek
Piotra Wysockiego. ą Miko—aj I przygotowywa— interwencje zbrojna  na wypadek, gdyby
Francuzi chcieli wznowic rewolucyjna  ekspansje (...). W tej kampani wziasc mia—a udzia—
tak˙e armia polska. Posia—o to niepoko j wsro d warszawskich spiskowco w. Wzdrygali sie na
mysl brania udzia—u w t—umieniu rewolucji na Zachodzieę (Kieniewicz 1969, s. 81). A
Mialski? No co ,̇ swiat widzia— niewa tpliwie poprzez pryzmat swej lokalnej spo—ecznosci,
spo—ecznosci le ȧcej gdzies na bocznych drogach Europy. Ale by—y to drogi, przez kto re
jednak od czasu do czasu sz—y obce armie, szli ro ˙ni ludzie w poszukiwaniu swego miejsca.
Jak wiemy wedrowa— nimi tak˙e Mialski. Niewa tpliwie z Krakowa przywio z— wiesc, i  ̇ą krew
Ulicami p—yne—a i tak Polocy Moskali Wygnali z Warszawy i z innych Miastę. Przyznajmy ź
to jednak informacja ba—amutna. Kiedy bowiem spiskowcy opanowali strategiczne miejsca
Warszawy armia carska po prostu znalaz—a nowe miejsce pobytu. By—o to Wierzbno. Nie
dosz—o zatem do walk miedzy Polakami a Rosjanami. Szkoda, bo przecie  ̇ 29 listopada w
Warszawie stacjonowa—o 9800 ˙o—nierzy polskich i 6500 ˙o—nierzy rosyjskich. Owa krew nie
mog—a wiec wo wczas p—ynac i nie p—yne—a ani w Warszawie, ani w jakimkolwiek innym
miescie Rzeczypospolitej. Dlaczego wiec pojawia sie nieprawdziwa wiadomosc? Z ca—a
pewnoscia  Mialski powtarza kra ȧca  plotke. A mo˙e owa  informacje sformu—owa— wiele
miesiecy po z niej? Kto wie. W takim przypadku mo˙e to wskazywac, i  ̇ pamietnikarz po
prostu pomyli— fakty i terminy. Mo l̇iwe, ˙e odnio s— po z niejsze bitwy polskoź rosyjskie do
pierwszego etapu powstania. To jednak wydaje sie ma—o prawdopodobne. Mo˙emy zatem
przyjac, ˙e mo wiac o owych potokach krwi p—ynacej wskutek wygnania Rosjan przez
Polako w Mialski po prostu podaje dominujaca  wo wczas informacje. Nie chcia— lub nie mo g—
jej zweryfikowac.

Nim przejdziemy do dalszej prezentacji powstania listopadowego w pamietniku
Mialskiego warto zwro cic uwage na pewne szczego lnego rodzaju sformu—owanie. Stwierdza
oto: ą ... i tak sie Dobrze Polocy trzimali Blisko rokę. Nie chodzi nam oczywiscie o tėyzne
uczestniko w powstania, o ich umiejetnosci i czas trwania walki. Chodzi natomiast o pojecie
ą Polocyę. Co  ̇to znaczy? A zatem czy zacny polskojezyczny mieszczanin bierun ski Mialski
jr. uwa˙a Polako w za obca  sobie grupe etniczna  czy narodowa? Byc mo˙e tak w—asnie by—o.
Lecz tego rodzaju opcja nie oznacza, i  ̇mo˙emy go jednoznacznie uznac za Prusaka. Dla
Mialskiego mieszkan ca ma—ego slaskiego miasteczka sprawa poczucia przynale˙nosci by—a
bardziej z—o˙ona. Mamy przecie  ̇ rok 1830. W szerszej skali spo—ecznej Go rnoslazacy nie



ą Ksiaska Roznych Ciekawych Zecy...ę

wkroczyli jeszcze na etap formowania swiadomosci narodowej. Mo˙na raczej stwierdzic, i˙
by— to jeszcze, choc niewa tpliwie w fazie schy—kowej, etap prenarodowy. A zatem byc mo˙e
Mialski czu— sie przede wszystkim w pierwszej kolejnosci mieszkan cem konkretnej
spo—ecznosci, konkretnego regionu, a dopiero potem poddanym kro la pruskiego. A mo˙e po
prostu czu— sie bardziej, choc nie potrafi— tego zdefiniowac, Slazakiem? Sprawa jest po prostu
z—o˙ona. Ma te  ̇ niewa tpliwa  racje Mieczys—aw Pater gdy pisze: ą  Pro ba ogo lnej oceny
swiadomosci narodowej ludnosci polskiej na Slasku w pierwszej po—owie XIX w. nastrecza
ogromne trudnosci. Powstaje pytanie, czy taka ocena w ogo le jest mo l̇iwa. W narodowosci
sie wyrasta, tkwi w niej, w razie potrzeby broni, bo jest wa˙na sama przez sie. Naro d stanowi
duchowa  przestrzen  cz—owieka, srodowisko spo—eczno-duchowe, w kto rym ludzie tej samej
wspo lnoty wyra˙aja  i odnajduja  pe—nie swego cz—owieczen stwa i swego losu w ro ˙nych
wymiarach: kultury, przede wszystkim jezyka i ro ˙nych jego form wyrazu w wymiarze
religijnym, w samowiedzy przesz—osci i w pragnieniu wspo lnotowego i narodowego trwania.
(Pater b.r.w. s. 85ź 86). Same obiektywne czynniki nic jeszcze nie oznaczaj a , chodzi
bowiem o subiektywne. One dopiero decyduja  o tym, jakie jest realne poczucie
przynale˙nosci narodowej. W 1880 roku Teodor Jeske-Choi n ski pisa—, wyro ˙niajac sie tym
od na ogo — jednolitego typu wypowiedzi, ą ˙e nie tradycje i obyczaje, a nawet jezyk naro d
stanowia , lecz jeszcze samowiedza odrebnego bytu, w—asnych celo w, w—asnej polityki, a tego
w—asnie na Slasku nie maę (Jeske-Choin ski, 1880, s. 211 ź 212). Tym bardziej nie mog—o byc
w roku 1830, nie mog—o byc w szerszym wymiarze, ale mog—o byc incydentalnie. Jednak
Mialski zdaje sie przynale˙ec do ogo —u ludnosci rodzimej. Typowe dla niej by—o
spontaniczne, ˙ywio—owe poczucie odrebnosci i swojskosci, swojskosci, kto ra  determinowa—
okreslony uk—ad lokalny. Wprawdzie Mialski jr. jako mieszczanin r o ˙ni— sie niewa tpliwie w
zakresie sposobu pojmowania swiata i cz—owieka, i szerzej swiadomosci spo—ecznej od
typowego przedstawiciela ch—opskich spo—ecznosci lokalnych, to jednak jego poczucie
przynale˙nosci narodowej tak˙e nie by—o rozwiniete. Pozostawa— na etapie swiadomosci
etnicznej. Stad wiec lokalnosc, swojskosc, przywiazanie do bierun skiego ą orbis interiorę
decydowa—y o tym, ˙e piszac o powstaniu listopadowym, o wydarzeniach w innym przecie˙
pan stwie mo g— u˙ywac owego terminu ą Polocyę. Nie oznacza to, i  ̇konsekwentnie czu— sie
kims innym w kategoriach narodowych. By— kims innym w sensie subiektywnego poczucia
zwiazko w z przestrzenia  w—asnej egzystencji. Nie bez znaczenia jest te  ̇ w tym miejscu
przywo—anie opinii historyka Teresy Kulak, kt o ra w odniesieniu do tego okresu wskazuje na
problem poczucia podda n stwa w stosunku do kro la. A wiec mo˙na by powiedziec, ˙e Mialski
jr. czu— sie niewa tpliwie ro wnie ,̇ a mo˙e nade wszystko poddanym kro la pruskiego. Nie
istnia— przecie  ̇uk—ad alternatywny, a nadto Slask by— przecie  ̇ju  ̇od wieko w oderwany od
pan stwa polskiego. Powro cmy jednak do prezentacji przez pamietnikarza przebiegu
powstania listopadowego. Oto  ̇eksponujac krwawy pocza tek ą Rebeliię I wyraz ne poparcie
okazane powstaniu przez student o w krakowskich, kto rzy udawali sie licznie do Warszawy,
Mialski rezygnuje z chronologicznego opisu wydarzen . Stwierdza, i  ̇ Polacy dobrze sie
ą trzimali Blisko rokę. Wskazuje te  ̇na zwyciestwa, w czasie kto rych ą Wielkie Licbe Moskali
z bilię. Nie wymienia jednak konkretnych bitew. Nic nie dowiadujemy sie o tym, ˙e car
Miko—aj I zosta— przez sejm zdetronizowany, ˙e 5 lutego 1831 roku granice polska
przekroczy—a armia feldmarsza—ka Dybicza w sile 115 tysiecy ˙o—nierzy. Nie pisze te  ̇nic na
temat krwawych walk pod Stoczkiem, pod Olszynka  Grochowska , pod Wawrem, Dembem
Wielkim czy Iganiami. Pomija te  ̇ bitwe pod Ostro—eka , kto ra odby—a sie 26 maja 1831
i mia—a decydujace znaczenie w wojnie polsko-rosyjskiej. Wia ȧc przyczyne upadku
powstania ze zdrada  ą niejakiego Krukowieckiegoę koncetruje po z niej swa  uwage na
przemarszu ˙o—nierzy polskich przez Go rny Slask. Pisze, ˙e ą krol Pruski im (Polakom,
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uczestnikom powstania listopadowego ź  przyp. MGG) dawa— Pasy przez pruski kroi do
Galicyi, ktore Woisko przez nasze Miastecko Bieron sli, niektorzi swoiemi powozami iechali
niektorzi tesz i Fosponami sie Wiosli, Mysmy im pasy na Ratuzu pod pisowali, sli rozmaite
grzorty proisci Maiozi, Jiednoroli, Doktorzi i krzieza potem za niejaki Czasz...ę A wiec
historia sprawi—a, ˙e to wszystko o czym Mialski jr. dowiedzia— sie w Krakowie w grudniu
1830 roku mia— okazje ju  ̇w nastepnym roku ogladac z innej perspektywy. Oto bohaterowie
polskiego powstania narodowego wkroczyli bezposrednio do jego przestrzeni, do jego
swojskiej ekumeny. Z ca—a  pewnoscia  by—o to okazja  do bezposrednich kontakto w, relacji
spontanicznych tych, kto rzy odwa˙yli sie wystapic przeciwko wszechpotėnej Rosji, a teraz
musieli opuscic strony rodzinne i udac sie na tu—aczke. Byc mo˙e dla Mialskiego by—a to
okazja do zebrania dodatkowych wiadomosci. Trudno powiedziec czy miedzy mieszkan cami
Bierunia, go rnoslaskimi poddanymi kro la pruskiego a powstan cami toczy—y sie d—u˙sze
dysputy. Uwzgledniajac o wczesne realia mo˙na sobie wyobrazic zakres i charakter tego
rodzaju kontakto w. Niewa tpliwie by—y one te  ̇ograniczone czasowo. Pamietac jednak nale˙y,
˙e to w—asnie w Bieruniu w tutejszym ratuszu ˙o—nierze polskiego powstania narodowego
musieli podbijac swoje paszporty. Pisze przecie  ̇ pamietnikarz ź  powto rzmy to raz
jeszczeź i  ̇ą Mysmy i pasy (czyli paszporty ź przyp. MGG) na Ratusu pod pisowalię.
Tak oto bierunianie, oderwani tyle wiek o w od Macierzy stykali sie w owym czasie ze swoimi
bracmi zza kordonu. Musi jednak zastanawiac jedna kwestia. Przecie  ̇ o w przemarsz by—
wydarzeniem naruszajacym istniejacy porzadek rzeczy, by— wydarzeniem odbiegajacym od
tego, co normalne i typowe. Tak wiec powinien, i to nie tylko w odniesieniu do reali o w
bierun skich, znalez c swoje odzwierciedlenie w folklorze ustnym. Tymczasem okazuje sie, ˙e
wa tek ten jest nieobecny. Dlaczego? Czy˙by po prostu sytuacja polityczna w Prusach
uniemo l̇iwia—a funkcjonowanie tego rodzaju przekaz o w? Niewa tpliwie tak w—asnie by—o.
Faktem jest jednak, ˙e wa tek polskiego narodowego zrywu niepodleg—osciowego jest bardzo
wyraz nie obecny w ą Ksiasce Roznych Ciekawych zecy ...ą . I to jest istotne.

Na zakon czenie tej czesci prezentacji dzie—a Mialskich trzeba wyraz nie zaznaczyc, i˙
Mialski jr. opisujac powstanie listopadowe, opisuje jego wydarzenia pod dat a  roku 1830. Jest
to niedopatrzenie, istotna niezrecznosc. Trudno jednak zarzucac pamietnikarzowi niewiedze,
czy manipulacje. By— przecie  ̇swiadkiem tych wydarzen , a zatem trudno, aby pope—nia— tak
istotny b—ad w ich datowaniu. Niczym nieuzasadniona by—aby manipulacja chronologia .

A wiec po prostu niedopatrzenie. Faktem jest jednak, ˙e powoduje ono chaos. Oto bowiem
po omo wieniu powstania listopadowego, jego upadku i wedro wki ˙o—nierzy polskich na
Zacho d, pamietnikarz nagle wstawia do swej narracji date roku 1831 i podejmuje nowy
wa tek.

Rok 1831. Mialski jr. wskazuje przede wszystkim, i  ̇ w owym roku wybuch—a cholera.
Pisze, i  ̇ wydawa—o sie, ˙e nied—ugo nast4pi ju  ̇ Sadny Dzien . Choroba, zdaniem
pamietnikarza wybuch—a ą przezte Woine polska  z moskolemę. Jej rozmiary musia—y
przera˙ac wspo —czesnych, tak˙e Mialskiego. Twierdzi przecie ,̇ ˙e wydawa—o sie, i  ̇ przy
˙yciu nie pozostawi ˙adnego cz—owieka. Informuje te  ̇o wielkiej liczbie ofiar smiertelnych,
zw—aszcza wsro d ludnosci ˙ydowskiej. Istotne jest jednak to, ˙e pierwotny zasieg cholery
sytuuje poza Go rnym Slaskiem, a wiec zw—aszcza w Galicji. Twierdzi, i  ̇stamtad dociera—a
dopiero do przera˙onego Slaska. Dociera—a niezmiernie szybko, mimo pro b powstrzymania
cholery. Z tego te  ̇powodu wzmocniono na granicach ą Wachyę czyli stra˙e. Jednak cholera
ą przes—a i przez Wachy Do naszego kraiu naiprzod Do He—mu do Mys—owic i Do Bytomia Do
Piekor aze Do Raciborza i tam Dali Do Wiekrzych miast, tylko nasze miastecko Bieron za
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przicyna  swietego Walantego Bog Wszechmogacy Racy— opatrowac i oddalicę. Tak wiec
zgodnie z informacja  Mialskiego choroba ogarne—a znaczne obszary. Pomi n my realna  historie
tego wydarzenia i skoncentrujmy swa  uwage na informacji o Bieruniu. Dowiadujemy sie, ˙e
miasteczko zosta—o uratowane, ˙e cholera do niego nie dotar—a. A sta—o sie to dzieki patronowi
lokalnego koscio—a sw. Walentemu. Cholera do miasta nie dotar—a, jednak przera˙enie
mieszkan co w musia—o byc ogromne, podobnie jak i innych miejscowosci, skoro pamiec o tej
epidemii przetrwa—a w folklorze. Szczego lnie wyraz nie jest to widoczne przyk—adowo w
opowiesciach z Che—ma Slaskiego, w kto rym choroba dotar—a do pewnego miejsca, a dalej ju˙
nie posz—a, bo ą jej nie pozwoli—a swieta figuraę. Jest te  ̇ tekst, kto ry wprawdzie nie zosta—
zanotowany w Bieruniu, a w katowickich Piotrowicach, kt o ry jednak dotyczy
prezentowanych wydarzen . ą By—a tako wielko choroba, epidemia co sz—a spod Krakowa po
jednej wojnie na Slask. Wtedy ludzie umierali jedyn po drugim. Procesje chodzi—y, a
wszyndzie trupo w by—o pe—no. Ta choroba sz—a po domach i sie ludzie z niom rady dac nie
mogli. Farorze wszystko robili i ludzie rzykali. Ma—e dzieci umiera—y. Wielkie ch—opy ty˙
umierali, jak kto jom dosto— to by— koniec. Ludzie po wsiach rzykali. Tam gdzie wiecyj
rzykali tam nieroz ta choroba tako wielko nie by—a. Sta—o sie ty  ̇w Bieruniu, co niedaleko jest
w tamta strona na Pszczyna, ˙e ta choroba nie przylaz—a. Doko—a ludzie umierali, a tam
˙odyn. Bo jest richtig, ˙e jak sie mocno wierzy, to sie dzieje po mysli cz—owieka. Takim Bo g
pomogo. Tam ludzie rzykali do sw. Walentego. U nos takigo swiyntego nie ma. �oni mieli, i
bez to, ˙e do niego rzykali —on im pomog. Bo —on mieczym broni przed z—ym i dowo ty˙
komunia. Przez to wszystko tam ta choroba nie przys—a.ę

To niezwyk—a opowiesc, kto ra z ca—a  pewnoscia  relacjonuje przedstawione przez
Mialskiego jr. wydarzenie. Tak wiec dowiadujemy sie, ˙e wskutek ˙arliwych modlitw
bierunian przera˙onych zbli˙ajaca  sie choroba , zostali wys—uchani przez swego patrona. Byc
mo˙e zostali uratowani wskutek tego, ˙e sw. Walenty (tak jak to relacjonuje inna opowiesc
ź  ale to ju  ̇ okazja do innej historycznej gawedy o Bieruniu) wyciagna— swo j miecz i
ą cholera sie cof—aę. I dodajmy tu od razu, ˙e miecz i kielich to istotne atrybuty symboliki sw.
Walentego. Lecz wyjasnijmy, ˙e pod tym imieniem Koscio — zna 16 swietych. Najbardziej
znany jest swiety meczennik zmar—y w 269 roku, kto rego pamiec Koscio — czci 14 lutego.
Chodzi zatem o kap—ana rzymskiego scietego w czasie przesladowan  chrzescijan za czaso w
Klaudiusza II. Tak oto bohaterski obro n ca wiary, biskup Temi zawedrowa— ro wnie  ̇ do
slaskiego Bierunia, a w owym 1831 roku uratowa— jego mieszkan co w od cholery. Dziwne sa
drogi swietych, dziwne sa  te  ̇przypadki zwyk—ych ludzi. Tak wiec to sw. Walenty uratowa—
Bierun , a nie stra˙e stojace co kawa—ek na granicy Slaska i nie zezwalajace na jakikolwiek
ruch ludzi i zwierza t. Pisze bowiem Mialski jr., ˙e ą co kawa—ek to Budy sta—y, i Wojsko nie
puscali Nazadna  strone i iednego C—owieka ani zadney gadziny, mieli Wolnosc jak kto
Roskazowi nie Us—ucha, zaraz zastrzelic ale ta Choroba tego roskazu nieus—ucha—a...ę.

Ale to nie by— koniec nieszczesc w owym roku. Oto bowiem nasta— ro wnie  ̇czas g—odu, a
wiele ludzi na drogach umiera—o.

By— to niestety ro wnie  ̇czas dro˙yzny. Ludzie nie dysponowali pieniedzmi, a podstawowe
towary spo˙ywcze osiaga—y coraz wy˙sze ceny.

Rok 1832. Na szczescie by— to rok urodzaju. Mialski z satysfakcja  pisze, i  ̇ uda—y sie
osobliwie ˙yta, piekna te  ̇by—a poganka. Informuje jednak r o wnie ,̇ ˙e w—asnie w czasie ˙niw
w okolicach Pszczyny, ale tak˙e w Miedz nej i Gielowicach spad— wielki grad, kto ry zniszczy—
plony. I tu pojawia sie nader wa˙na wiadomosc. Pisze bowiem pamietnikarz nastepujaco:
ą Mysmy tesz Miastecko Dlatych Ubogich co im pot—ok—o zesuli 6 cwiertni zyta iest oddane
na siefdlec do Pscyny, oddane do Dworuę.
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Rok 1833. Ju  ̇ na pocza tku nowego roku, bo 4 stycznia, do parafii przybywa nowy
proboszcz Iohannes Hawlitzki z Possnicy. Jest to nastepca ksiedza Zychonia. Ksiadz
Hawlitzki ma 33 lata, a swiecenia kap—an skie otrzyma— 1 marca 1828 roku we Wroc—awiu. W
˙yciu spo—ecznosci bierun skiej by—o to niewa tpliwie wa˙ne wydarzenie. Podobny charakter
mia—o te  ̇ niewa tpliwie wystawienie przy kosciele farnym kaplicy sw. Barbary nazywanej
przez pamietnikarza sw. Barborkom. Mialski informuje te ,̇ ˙e jej fundatorem jest o wczesny
burmistrz czyli Jo zef Niesyto. Dowiadujemy sie te ,̇ ˙e nowy proboszcz przebudowa—
zakrystie.

Co  ̇poza tym? Oto  ̇ lato by—o suche, lecz mimo to ą zyta by—y plenicę, czyli na szczescie
dorodne. Jesienia  by—y powodzie, a zima  drogi okaza—y sie nieprzejezdne, a snieg jak spad—, to
ą zaros stajo—ę.

Tak wiec Mialski jr. zno w powraca do prezentacji g—o wnie tego, co lokalne, co dzia—o sie w
jego miejscowosci. A dzia—o sie sporo.

Rok 1834. W Bieruniu pojawi—a sie choroba byd—a. Pamietnikarz obarcza wina  za to
lokalnego ą masarzaę mieszkajacego niedaleko koscio—a pod numerem 7. To w—asnie tam u
Jo zefa Krupy rozpocze—o sie nieszczescie. Choroba bardzo szybko roznios—a sie i ą zesie zda—o
na tei Ulicy zakoscio—em ze Wszystko Byd—o Wysdycha abogo Wybiia  z mocy
Landratowei...ę. Jaki by— fina— owej epidemii Mialski nie podaje. Informuje natomiast o
nastepnej dolegliwosci, kto ra dotkne—a mieszkan co w Bierunia. Oto bowiem w okresie
kwitnienia ˙yta przyszed— niespodziewany mro z. W efekcie ą nic ziarna nie by—o tylko s—oma
proznoę. Dlatego te  ̇niekto rzy ą Obywatele musieli Wszystko do Nasienia kupowac i tez Do
˙ywnoscię. Stykamy sie tu wiec z niezwykle cenna  informacja , kto ra wskazuje, ˙e zacni
mieszczanie bierun scy, a mo˙e tylko ich okreslona czesc, mia—a w—asne grunty, kto re by—y
przez nich uprawiane. Byc mo˙e dzier˙awili je, albo nawet sami na nich pracowali. W
ro ˙nym wiec zakresie by—o to dla nich z ro d—o utrzymania.

W tym˙e roku panowa—a te  ̇ susza, i to przez d—ugie miesiace wiosny, lata i jesieni. W
konsekwencji wiec wszelka orka by—a utrudniona, a nawet wykluczona. Wysch—y te˙
okoliczne potoki.

Rok 1835. To wszystko, co sta—o sie w roku poprzednim musia—o wp—ynac znaczaco na
stan zamo˙nosci mieszkan co w Bierunia. Pisze przecie  ̇ Mialski jr., ˙e ą piniedzy nie by—o
pomiedzy Ludzmię. By—a dro˙yzna. Mimo, i  ̇ nie by—a a  ̇ tak wysoka ź  przynajmniej w
rozumieniu pamienikarza ź  to jednak panowa— ą Dosyc Wielki G—o dę. Nawet plony okaza—y
sie obfite. Tak wiec ju  ̇po ˙niwach sytuacja wyraz nie uleg—a polepszeniu.

Zaznaczmyź to przedostatnia data w pamietniku Mialskiego jr. Kolejna pojawi sie
dopiero za trzy lata. Mo˙na nawet postawic teze, ˙e uwzgledniajac zmiane charakteru pisma,
kto ra pojawi—a sie pod data  roku 1837 informacje dotyczace dro˙yzny, obni˙ki standardu
˙ycia bierunian, a wreszcie urodzaju sa  w zasadzie ostatnimi, jakie wysz—y spod pio ra tego
autora. Kto  ̇ wiec poda— nastepne? Trudno powiedziec. Ale przejdz my do tej ostatniej
informacji.

Rok 1837. Powto rzmy wyraz nie raz jeszcze. Ca—y ten ustep zdaniem badacza Stanis—awa
Baka napisany jest prawdopodobnie przez kogos innego. Mo˙na te  ̇ przypuszczac, i  ̇ syn
Franciszka Mialskiego ko n czac swo j pamietnik poda— by jednak jakas informacje na ten
temat. Kiedy bowiem rozpoczyna— kontynuacje dzie—a swego ojca wrecz pisa— na pocza tku
strony 6 rekopisu: ą poca tek mego Wpisowaniaę. Prawdopodobne by—oby zatem umieszczenie
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ro wnie  ̇ odpowiedniej adnotacji na ko n cu. Nie dosyc, ˙e ona sie nie pojawia, to jeszcze
mo˙na zauwa˙yc odrebny rekopis. Tak wiec mo˙na przyjac, i  ̇Mialski jr. po prostu nagle, z
nieznanych nam przyczyn, po prostu przerwa— pisanie swego dzie—a. Mog—a to spowodowac
choroba, smierc albo po prostu niechec do dalszej pracy. W rezultacie wiec ktos z bliskich
podja— kolejna  pro be kontynuacji ą Ksiaski Roznych Ciekawych zecy...ę. Niewykluczona jest
i taka ewentualnosc, ˙e Mialski jr. zaniemo g— i przerwa— swa  prace, a kiedy ja  ponownie
podja— jego rekopis wskutek ro ˙nych dolegliwosci uleg— daleko idacym zmianom. Trudno o
jakakolwiek przekonywujaca  zweryfikowana  ocene tego faktu. Szansa na dotarcie do prawdy
zdaje sie ginac bezpowrotnie w mrokach dziejo w.

Czego jednak dotyczy ostatnia informacja w ą Ksiasce...ę? Oto  ̇okazuje sie, ˙e 18 wrzesnia
pojawi—a sie cholera, potem ą sie Ucziszy—oę i zno w 6 paz dziernika choroba zaatakowa—a z
nowa , niezwyk—a  si—a . Wciagu trzech zaledwie dni zmar—o 17 oso b. Osoba podajaca te
informacje ubolewa, ˙e smierc zabra—a ą takich potrzebnych Ludzi Od Dzieczi od Zon od
Mezow...ę. Wymienione zostaja  te  ̇ nazwiska oso b starszych i znaczacych w lokalnej
spo—ecznosci. Sa  to: burmistrz Franczisek Mialski, a tak˙e radni, to znaczy Walenty Kulski,
Walenty Cepas oraz Walenty Smi—owski. Byc mo˙e w—asnie tu tkwi rozwiazanie zagadki
przesz—osci. Nie jest bowiem wykluczone, ˙e autorem drugiej czesci ą Ksiaski Roznych
Ciekawych zecy Co sie Dzia—o kiedy na swiecie Jakie Reperonki przi Koscio—ach
i Wmiastecku w Bieroniuę jest wspomniany tu burmistrz Franczisek Mialski. Byc mo˙e
obowiazki, kto re pe—ni— uniemo l̇iwi—y mu pisanie pamietnika. Tak wiec przyczyna
zaniechania pracy nad pamietnikiem nie by—aby choroba, a w—asnie owa funkcja. Nie jest
wykluczone, ˙e autor drugiej czesci nosi—, jak ojciec imie Franciszek. Kto  ̇wie? Przyznajmy
i ta mo l̇iwosc jest prawdopodobna. Nie ukrywam, ˙e jestem zwolennikiem tezy, i  ̇ to
w—asnie zmar—y na cholere zacny burmistrz pieknego grodu bierun skiego jest w—asnie autorem
ą Ksiaski...ę.

Tak wiec dotarlismy do kresu wedro wki w przesz—osc, kto ra  jako realny czas w—asnej
teraz niejszosci przedstawili obaj Mialscy, ojciec i syn. By—a to wedro wka nader ciekawa,
pe—na zaskakujacych informacji, wra˙en , ale te  ̇zagadek. Kra˙ylismy po konkretnej czesci
Go rnego Slaska, po Bieruniu, kto ry dla jego zacnych piewco w stanowi— realny srodek swiata.
By— ich prawdziwie ukochana , w pe—ni oswojona  ą ma—a  Ojczyznaę, swiatem realnej
codziennej egzystencji, ale te  ̇ miara , i to zaro wno aksjologiczna , moralna , a wreszcie
religijna . By—a to tak˙e przestrzen  realnej weryfikacji jednostki i spo—ecznosci, konfrontacji z
przyroda , kto rej niezwykle nieokie—znanie powodowa—o, i  ̇bierunianie byli zdani na jej —aske
i nie—aske. By—a to ro wnie  ̇ przestrzen  dalece wyizolowana, kto ra jednak wraz z up—ywem
czasu, wpierw przypadkowo (wskutek zrzadzenia losu), a po z nej ju  ̇wskutek aktywnosci jej
mieszkan co w stawa—a sie elementem rucho w europejskich, zdarzen  zaro wno ma—ych, jak i
wielkich.

Lektura pamietnika sk—ania do refleksji. I to wielu. Przede wszystkim jednak do refleksji
nad sensem ą ma—ych Ojczyznę. To jest odczytanie, kto re narzuca zw—aszcza wspo —czesnosc,
kto ra g—o wnie w realiach Europy srodkowo-wschodniej zmusza do przywro ceniajej
pierwotnych wartosci, wartosci nader chetnie w ostatnich kilkudziesieciu latach
deprecjonowanych przez system polityczny. Powr o t do korzeni, do ą ma—ych Ojczyznę z
ro wnoczesnym krytycznym podejsciem do dziedzictwa wymaga jednak r o wnie  ̇oderwania
sie od pewnych stereotypo w umiejetnie wkomponowanych w swiadomosc spo—eczna  przez
specjalisto w od mistyfikacji i propagandy. Bardzo ostro w zwiazku z tym brzmia  s—owa
Romana Nygi bierunianina, kt o ry stwierdza: ą Najwa˙niejsza  sprawa  dla cz—owieka jest pe—ne
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uswiadomienie swojej to˙samosci kulturowej. Ju  ̇na studiach w Krakowie zauwa˙y—em, ˙e
koledzy z innych stron kraju mieli w tym wzgledzie przewage nade mna . Dlaczego? Po
prostu, u nas, na Go rnym Slasku korzenie naszej tradycyjnej kultury by—y z ca—a
premedytacja  niszczone, wysmiewane. Poza przekazami ustnymi starszego pokolenia nie
by—o innych dostepnych z ro de—, a to, co oni nam mo wili, starano sie wyszydzac
i przedstawiac jako ciemnote, zabobon, s—owem cos, czego nale˙y sie jak najszybciej
i najwstydliwiej wyzbycę (Nyga, Zaczyk 1994, s.). A w—asnie te wartosci tkwi—y w ą ma—ych
Ojczyznachę, tak˙e oczywiscie w Bieruniu. Natomiast miniona rzeczywistosc niszczac te
tradycje wywo—a—a te  ̇w sferze analiz scjentycznych nie tylko wyra z ny deficyt obiektywnych
badan , lecz zarazem awans specyficznych dzia—an  mistyfikacyjnych. Seweryn A. Wis—ocki w
prze—omowym dla zrozumienia wielu problemo w slaskich artykule pisze: ą Socjotechniczna
sprawnosc manipulowania faktami, interpretacjami prezentowanymi jako rzekome wyniki
badan , w rzeczywistosci formu—owanymi ad usum delphini ź  wyrugowa—y na tym terenie w
znacznym stopniu zaro wno rzetelnosc badawcza , jak i refleksje naukowa . W drugiej po—owie
lat osiemdziesia tych machina ta  kreci—a sie nadal si—a  rozpedu, choc ą pary ideoweję w t—okach
by—o coraz mnieję (S.A. Wis—ocki, Konteksty 1994, nr 1ź 2, s. 128). I rodzi sie w zwiazku z
tym pytanie o wspo —czesna  humanistyczna  orientacje teoriopoznawcza  na Go rnym Slasku.
Jaka zatem jest? Czy w ogo le jest? W Bieruniu, wzorem Mialskich trwa ju  ̇od lat. Wczesniej
ni  ̇ inni bierunianie odwa˙yli sie podniesc sprawe slaskosci i ą ma—ych Ojczyznę wydajac
serie ą Rodniaę poswiecona  lokalnosci. Czy sprawi— to tylko genius locci?
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