
Wiersze
Wspomnienia z podróży



NR 3079



Antoni Stabik

Wiersze
Wspomnienia z podróży

Wstęp i opracowanie

Jacek Lyszczyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2013



Redaktor serii: Edytorstwo Naukowe
Jan Jakóbczyk

Recenzent
Krzysztof Biliński



7

Ksiądz Antoni Stabik — Ślązak, kapłan, poeta

Antoni Stabik urodził się 13 czerwca 1807 r. w Mikołowie słynącym 
jako miasto na wskroś polskie1. I w szkole, i w kościele używano tam 
wówczas wyłącznie języka polskiego, toteż czytać i pisać po niemiecku 
Stabik nauczył się, dopiero gdy miał 14 lat. Wychowany w skromnych 
warunkach, po skończeniu miejscowej szkoły elementarnej zaczął uczyć 
się zawodu, mając w przyszłości — podobnie jak jego ojciec — zostać 
szewcem. Ostatecznie jednak jesienią 1822 r. jego rodzice — Augustyn 
Stabik i Katarzyna z domu Drozd — posłali go do gimnazjum w Gliwi-
cach, gdzie — zdobywając środki na utrzymanie dawaniem korepetycji 
i uczęszczając pilnie na nadobowiązkowe lekcje języka polskiego — uzy-
skał po 7 latach nauki świadectwo dojrzałości. Podkreślić trzeba tu rolę 
profesora gliwickiego gimnazjum — pochodzącego z Olesna Henryka 
Wolffa, który wprowadził tam język polski jako jeden z dodatkowych 
przedmiotów. Udzielił on też gościny Stabikowi, oferując mu u siebie 
bezpłatnie mieszkanie, co stanowiło ogromną pomoc dla borykającego 
się z kłopotami materialnymi ucznia.

Z Gliwic, gdzie 17 sierpnia otrzymał świadectwo „cum excelentia”, 
jesienią Stabik udał się do Wrocławia, podejmując tam studia teologiczne 
i w 1832 r. wstępując do alumnatu. Lata studiów uwieńczone zostały 
udzielonymi mu 12 maja 1833 r. święceniami kapłańskimi.

Po krótkim pobycie w parafii w Pilchowicach jeszcze w tym samym 
roku 1833 trafił do Mikołowa, gdzie proboszczem był wówczas ks. Grze-
gorz Warwas. W swym rodzinnym mieście Stabik pełnił posługę wikare-
go przez 9 lat, aż do 1842 r., kiedy to został przeniesiony do Łąki koło 
Pszczyny, dalej jednak utrzymywał żywe kontakty z mikołowską parafią  

1 Fakty biograficzne przytaczane są tu przeważnie za pracą: J. Kudera: Ks. Antoni 
Stabik. Najpopularniejszy kapłan Górnego Śląska. Katowice 1937, powstałą na podstawie 
materiałów źródłowych zebranych przez ks. Emila Szramka.
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i jej proboszczem. Jedną z takich okazji było dokonane 1 sierpnia 1843 r. 
przez biskupa Daniela Latuska, sufragana diecezji wrocławskiej, uroczyste 
poświęcenie kamienia węgielnego pod główny ołtarz nowo budowanego 
kościoła w Mikołowie.

W Łące Stabik pełnił przez ponad rok obowiązki administratora para-
fii, gdyż nie uzyskał zatwierdzenia na stanowisko proboszcza. Być może 
jedną z przyczyn tych kłopotów — również w Michałkowicach probosz-
czem zostać miał dopiero po 3 latach faktycznego kierowania parafią — 
było właśnie to, że, jak pisał o nim Jan Kudera, Stabik „powziął sobie 
za dewizę obronę polskości”2. Jednym z tego przejawów był jego udział 
w wystosowaniu we wrześniu 1842 r. przez księży dekanatu pszczyń-
skiego prośby do kurii biskupiej we Wrocławiu, aby podjęto starania 
o zwiększenie liczby studentów — Polaków oraz by w alumnacie powo-
łano jednego z księży do prowadzenia z klerykami ćwiczeń w praktycz-
nym opanowaniu języka polskiego. Prośba zawierała też m.in. postulat 
szerszego uwzględniania możliwości posługiwania się przez księży pol-
szczyzną zarówno jeszcze podczas studiów, jak i w pracy duszpasterskiej 
oraz w różnego rodzaju sprawach urzędowych.

W grudniu 1843 r. ks. Stabik został przeniesiony do parafii w Mi-
chałkowicach, gdzie pełnił początkowo funkcję jej administratora, a do- 
piero od 16 grudnia 1846 r. — proboszcza. Okres jego pobytu na tej 
placówce duszpasterskiej, trwający 44 lata, aż do jego śmierci w 1887 r., 
przypadł na czasy niełatwe. Śląsk nawiedzały pamiętne epidemie tyfu- 
su (1847/1848) i cholery (1855/1856), zaostrzała się sytuacja społeczna  
i polityczna, zwłaszcza w okresie prowadzonej przez władze pruskie 
w latach siedemdziesiątych polityki kulturkampfu, która skierowana 
była zarówno przeciwko Kościołowi katolickiemu, jak i aspiracjom 
narodowym polskiej ludności na Śląsku. Jednocześnie dokonywał się 
wówczas gwałtowny rozwój przemysłu, któremu towarzyszyło szybkie 
rozrastanie się miast ze wszystkimi związanymi z tym procesem ne-
gatywnymi konsekwencjami. Parafia w Michałkowicach, która w mo-
mencie obejmowania jej przez ks. Stabika liczyła 4 tys. wiernych, po 
25 latach zwiększyła swą liczebność trzykrotnie, toteż w 1873 r. po-
wstała konieczność wydzielenia z niej nowej parafii w Siemianowicach, 

2 Ibidem, s. 12.
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gdzie służbę kapłańską podjął bratanek michałkowickiego proboszcza —  
ks. Hugo Stabik.

Był ks. Antoni Stabik osobowością niedającą się ująć w jeden sche-
mat. Doceniał znaczenie oświaty, toteż pełniąc przez kilka lat funkcję 
inspektora szkolnego, z której zrezygnował w 1864 r. ze względu na nad-
miar obowiązków, zainicjował budowę wielu nowych szkół. Jednocześ- 
nie pomimo pracowicie wypełnionego obowiązkami życia cenił on sobie 
bardzo przyjaźnie i życie towarzyskie, które też dostarczało tematów 
do pisania wierszy sławiących kapłańskie prymicje, jubileusze, urodziny 
oraz inne okazje, a także wychwalających uroki życia. Jednym z jego 
przyjaciół był ks. Alojzy Ficek, proboszcz parafii w Piekarach Śląskich 
i budowniczy tamtejszej nowej świątyni, poświęconej uroczyście w 1849 r. 
Ksiądz Stabik gościł często w Piekarach, również wygłaszając tam kaza-
nia. Brał też czynny udział w zainicjowanej przez ks. Ficka w 1844 r. 
akcji trzeźwościowej, mającej zwalczyć nękającą Śląsk plagę alkoholizmu, 
choć jednocześnie jako poeta pisywał żartobliwe wiersze głoszące radość 
życia, uroki biesiad i pochwałę trunków. Potrafił też zresztą z rzadko 
spotykaną dozą humoru i autoironii pisać o zaletach stanu kapłańskiego 
jako mającego zapewnić wygodny i dostatni żywot. Jednocześnie jednak 
ten autor anakreontycznych wierszy, z których wyłaniać mógłby się obraz 
człowieka zapatrzonego w doczesne horyzonty, był w istocie wrażliwy 
na dolę potrzebujących i oddany ich sprawie. Jak pisał Kudera:

Powszechnie znaną było rzeczą, że ks. Stabik nigdy nie miał grosza  
w domu. Jak dla przyjaciół, tak i dla biednych i opuszczonych miał 
zawsze serce otwarte3.

Do grona jego przyjaciół zaliczali się najwybitniejsi ówcześni księża 
górnośląscy. Łączyły go więzy przyjaźni nie tylko z ks. Fickiem, ale 
i z ks. Józefem Szafrankiem z Bytomia, słynnym obrońcą polskich praw 
narodowych śląskiego ludu i posłem do pruskiego Zgromadzenia Naro-
dowego, a także z ks. Leopoldem Markiefką z Bogucic i ks. Ludwikiem 
Markiewką z Mysłowic, ks. Bernardem Purkopem z Piekar, ks. Michałem 
Kanią z Poniszowic, ks. Karolem Pressfreundem z Biskupic.

3 Ibidem, s. 34.
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Jednocześnie przez całe życie Stabik uprawiał także pisarstwo. Żar-
tobliwe i okolicznościowe wiersze zebrano w jedynym jego tomiku po-
etyckim z 1848 r. oraz drukowano także później na łamach prasy, m.in. 
„Tygodnika Maryańskiego”, „Zwiastuna Górnośląskiego” i „Katolika”. 
Układał je nawet w ostatnich latach życia, gdy tracąc już wzrok, nie 
mógł ich sam zapisywać, a jedynie dyktować.

Już w latach 1846—1850 jego staraniem wydawany był w Gliwicach 
„Kalendarz Katolicki dla Ludu Górnoszląskiego” jako jeden z pierwszych 
polskich kalendarzy na Górnym Śląsku. Jego autorstwa był również wy-
dany w 1846 r. w Bytomiu popularny opis Ziemi Świętej, oparty na zna-
nych mu źródłach, a także opublikowany w 1847 r. w Raciborzu w po-
staci kilku zeszytów przekład wspomnień zatytułowanych Pielgrzymka do 
Jerozolimy i na Górę Synaj roku 1831, 1832 i 1833, odbyta przez o. Józefa 
Geramba, trapistę. W latach późniejszych ukazały się drukiem jego wła-
sne wspomnienia z odbytych w latach 1864 i 1865 podróży do Włoch 
oraz pobytu w 1870 r. w Oberammergau.

Inny nurt jego pisarstwa to tematyka religijna, której przykładem jest 
Katechizm biblijny z 1847 r. i wydana w tym samym roku książeczka 
Filotea, czyli droga życia pobożnego św. Franciszka Salezjusza. W latach 
późniejszych ukazała się Książeczka jubileuszowa, czyli nauki i modlitwy 
na jubileusz Roku Pańskiego 1865 oraz w roku 1875 Książka na jubileusz 
papieża. Napisać miał też Pieśń do św. Barbary, patronki górników.

Przez całe życie pisywał również poświęcone różnym aktualnym pro-
blemom religijnym i społecznym artykuły do prasy, m.in. „Tygodnika 
Katolickiego”, „Zwiastuna Górnośląskiego”, „Katolika” i „Schlesisches 
Kirchenblatt”. Szczególnie leżały mu na sercu problemy oświaty — m.in. 
zwracał uwagę na potrzebę wydawania polskich elementarzy — oraz 
obrona praw ludności śląskiej do posługiwania się swym ojczystym ję-
zykiem. Poruszał w swych artykułach także problemy ludności napływo-
wej, przybywającej na Śląsk w poszukiwaniu pracy w tutejszym przemyśle 
i mającej trudności z adaptacją w nowych dla siebie warunkach. Zamiesz-
czał w prasie także życiorysy śląskich księży, opisywał różne wydarzenia 
z życia parafii, dzielił się z czytelnikami wrażeniami ze swych podróży, 
układał też wierszowane zagadki.

Ksiądz Jan Kudera, pisząc jego biografię, nadał jej znamienny tytuł: 
Ks. Antoni Stabik. Najpopularniejszy kapłan Górnego Śląska. Popularność 
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tę zawdzięczał ks. Stabik nie tylko swej długoletniej pracy duszpasterskiej 
i wybitnym talentom kaznodziejskim sprawiającym, że był on zawsze 
oczekiwanym mówcą podczas gromadzących tłumy z całego Śląska uro-
czystości religijnych na Górze Świętej Anny czy też w Piekarach Śląskich. 
Był on w dziewiętnastym stuleciu znany także jako poeta, autor pol-
skich wierszy zamieszczanych na łamach prasy i zebranych w wydanym 
w 1848 r. w Raciborzu tomie Żarty nieżarty, czyli Wierszoklectwa weso-
łych i poważnych marzeń4, jeden z pierwszych i niemający sobie wówczas 
na Śląsku równych aż do czasu należących już do następnego pokolenia 
innych księży poetów — Norberta Bonczyka i Konstantego Damrota. Jak 
pisał o nim we wspomnianej pracy Kudera:

Należał on na Górnym Śląsku do pierwszych, którzy odważyli się pol-
sk ie pisać wiersze. Było to coś niesłychanego, że ktoś się ośmielił  
u nas układać wiersze w języku, będącym u niektórych w pogardzie 
i nad którego wyniszczeniem i wytępieniem pracowały jednostki z wy-
tężeniem sił5.

Podobnie ocenił pisarstwo Stabika znakomity przedwojenny badacz 
literatury śląskiej — Wincenty Ogrodziński:

Twórczość poetycka Stabika górowała w 1848 r. niewątpliwie nad ów-
czesnym wierszopisarstwem śląskim, jakkolwiek powód do niej dawa-
ły przeważnie drobne okoliczności lub lektura utworów niemieckich.  
[…] Wiersze treści świeckiej są przeważnie wesołe, pisane na ogół 
językiem prostym i czystym, rzadko gdzie zabarwione narzeczowo.  
[…] Jeżeli wyróżniają się dodatnio wśród swego otoczenia aż do czasów 
Damrota, Bonczyka i Dirbacha, a zdobyły sobie na Górnym Śląsku 
wielką popularność, to przyczyną jest wrodzony talent Stabika i wpra-
wa jego rymotwórcza6.

Jego zbiór poetycki Żarty nieżarty… poprzedzony był co prawda 
wydanymi w latach 1841—1843 trzema tomami Zbioru wierszy Józefa 

4 A. Stabik: Żarty nieżarty, czyli Wierszoklectwa wesołych i poważnych marzeń. 
Racibórz 1848. Z tego tomu pochodzą wszystkie przytaczane tu cytaty wierszy Stabika.

5 J. Kudera: Ks. Antoni Stabik…, s. 46.
6 W. Ogrodzińsk i: Dzieje piśmiennictwa śląskiego. Do druku przygotowali L. Bro -

żek i Z. Hierowsk i. Katowice 1965, s. 122—123.
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Lompy7, ale też przerastał je znacznie walorami literackimi, świadczą-
cymi o wyższości talentu poetyckiego i większej sprawności pisarskiej 
autora.

Droga życiowa ks. Stabika była dość typowa dla przedstawicieli dzie-
więtnastowiecznej inteligencji śląskiej, parającej się piórem. Ówcześni pi-
sarze, poeci, dziennikarze niemal aż do schyłku ubiegłego stulecia w zna-
komitej większości z wykształcenia byli nauczycielami, jak Józef Lompa 
czy Karol Miarka, albo księżmi, jak Antoni Stabik, Norbert Bonczyk 
i Konstanty Damrot.

Tom poezji Stabika Żarty nieżarty… zawiera wiele wierszy okolicz-
nościowych, zwłaszcza pisanych z okazji prymicji czy jubileuszy zaprzy-
jaźnionych księży8. Nieliczne są tam przeróbki czy tłumaczenia wierszy 
poetów niemieckich, jak Friedrich Schiller, Ludwig Kosegarten i Martin 
Opitz. Tom ten wydaje się jednak ciekawy ze względu na swoją wyjątko-
wość w ówczesnym piśmiennictwie polskim na Śląsku. Interesujący jest 
także sposób realizacji różnego rodzaju poetyckich konceptów i rozwią-
zań przez ich autora.

Jednym z pierwszych pytań, narzucających się podczas jego lektury, 
jest kwestia relacji poezji Stabika do romantyzmu — rok 1848, w którym 
tomik ten się ukazał, to przecież czas bliskiego już schyłku tej epoki. 
Niewątpliwie romantyczne cechy dostrzec można we wspomnianych już 
tłumaczeniach utworów niemieckich. Jednocześnie w innych utworach 
znaleźć możemy wyraźne nawiązania do I tomu poezji Mickiewicza, 
zawierającego cykl Ballad i romansów. Widoczne jest to już w wierszo-
wanej dedykacji, kierowanej — tak jak i w owym przełomowym dla 
narodzin polskiego romantyzmu tomiku wileńskim z 1822 r. — do 
przyjaciół:

Komuż bym miał poświęcić te moje marzenia,
Jeśli nie Wam, Współbracia! i Wam, Przyjaciele!

(s. 3)

7 Zbiór wierszy, które częścią z niemieckiego języka tłumaczył, częścią sam ułożył 
nauczyciel elementarny Józef Lompa. T. 1—3. Opole 1841—1843.

8 O poezji Stabika zob.: J. Lyszczyna: Antoniego Stabika „Żarty nieżarty”. W: Ślą-
skie miscellanea. Literatura — folklor. T. 8. Red. J. Mal ick i i K. Heska-Kwaśniewicz. 
Katowice 1995, s. 30—38.
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Dwukrotnie występuje w utworach Stabika podtytuł „powieść gmin-
na”. Opatrzony został nim wiersz Wdzięczne zwierzęta, łączący konwen-
cję żartobliwej ballady z elementami bajki, w której zwierzęta pomagają 
człowiekowi, a dobre czyny spotykają się z nagrodą. Druga „powieść 
gminna” nosząca tytuł Skarbołowcy to również żartobliwa ballada gro-
zy, tym razem z elementami nie tylko baśni, ale i satyry. Inny utwór, 
który też zaliczyć można do konwencji rozgrywających się w baśnio-
wym świecie ballad, choć przecież jest to wierszowana legenda o cu-
downych czynach świętego, to przeróbka wiersza Ludwiga Kosegartena 
Amen kamieni, którego bohaterem jest żyjący na przełomie VII i VIII 
wieku angielski mnich Beda. Zupełnie nieoczekiwanie retoryka ballady, 
z charakterystyczną konwencją pytań, pojawia się w niektórych wier-
szach okolicznościowych.

Nieco inaczej kwestia balladowych schematów wygląda w żartobli-
wym wierszu Gliwiczanki, będącym przeróbką utworu Martina Opitza. 
Jego akcja toczy się w czasach wojny trzydziestoletniej, gdy Gliwice ob-
legane były przez wojska szwedzkie, lecz miasto uratowała przemyśl-
ność jego mieszkanek. Sytuacja przypomina tu Świteź Mickiewicza, gdzie 
miastu, w którym pozostały tylko kobiety, groziła nieuchronna zagłada. 
Bohaterki wiersza Stabika postanawiają jednak obronić się przy pomocy 
fortelu, gdy wydawało się już, że wszystko jest stracone.

Wskazane tu zbieżności wierszy Stabika z romantyzmem mają jed-
nak, jak już wcześniej powiedziano, charakter powierzchowny i na tle 
całości zbioru raczej marginalny. Podobnie jak w wypadku wydanych 
kilka lat wcześniej wierszy Józefa Lompy, twórczość Stabika zakorze-
niona jest wyraźnie w staropolskich konwencjach literackich, choć 
w przeciwieństwie do swego poprzednika autor Żartów nieżartów… do 
zupełnie innych inspiracji się odwoływał. Najważniejsze w jego przy-
padku jest sięganie do tradycji literackiej epoki renesansu jako pewnego 
ideału zarówno w sensie językowo-stylistycznych wzorców i gatunko-
wych realizacji, jak i szerzej — jako określonej postawy wobec świata 
i człowieka, wyraziście kontrastującej ze średniowieczno-barokowym 
tonem poezji Lompy. Przesłaniem większości utworów z tomu Żarty 
nieżarty… jest radość życia; nawet jeśli mieszczą one w sobie pewną 
dozę dydaktyzmu, to są to raczej horacjańskiej treści pouczenia, jak żyć 
godnie i szczęśliwie, jak cieszyć się tym doczesnym światem przemija-
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jących wartości, który przecież jednak jest w swej istocie dobry, gdyż 
został stworzony przez Boga i oddany człowiekowi. Nic więc dziwnego, 
że w tych wierszach tak często pobrzmiewa ton radości i pochwały dla 
Stwórcy i Jego dzieła.

Nieprzypadkowo też w poezji tej znajdziemy liczne nawiązania do pie-
śni i fraszek Jana Kochanowskiego w horacjańskich i anakreontycznych 
afirmacjach radości życia i uroków wesołej biesiady. Ów ton anakreon-
tyczny brzmi nawet nieco zaskakująco w niektórych wierszach dedyko-
wanych przez Stabika jego współbraciom — kapłanom z różnych okazji. 
Żartobliwa pochwała stanu kapłańskiego i pożytków z niego płynących, 
wychodząca od przysłowia, że „ten, co ma księdza w rodzie, temu bie-
da nie wybodzie”, znajduje się np. w wierszu Na prymicje X. Bogumiła 
Kosmeli.

W innych wierszach, dedykowanych zaprzyjaźnionym kapłanom na 
imieniny, czytamy życzenia, takie jak np. te, będące żartobliwą parafra-
zą konwencji staropolskiej poezji ziemiańskiej, której nieodzownym mo-
tywem było zwykle akcentowanie obfitości darów natury, szczegółowo 
najczęściej wyliczanych:

Na oborze gęsi, kaczki, kurczęta, kapłony
Niech się mnożą, abyś dobrze był zaopatrzony;
Bo gdy się goście znowu pozjeżdżają,
To Ci do pierza wszystko pozjadają.

(Śpiew akrostyczny na imieniny X. Michała Kani)

Ton żartobliwy, zapowiedziany już samym tytułem zbioru, mimo że 
w nim dominujący, nie obejmuje go w całości. Tu także bowiem pojawia 
się np. dydaktyzm — nie tylko w postaci cytowanych już żartobliwych 
pouczeń, ale i w tonie serio, zwłaszcza w wierszach stanowiących jakby 
swoistą realizację renesansowego „zwierciadła”, a przynoszących zwykle 
uogólnione w swych rysach portrety idealnych kapłanów, których życie 
jest służbą innym ludziom poprzez niesioną posługę duszpasterską i sa-
kramenty, jak też wsparcie moralne i materialne.

Jak widać, poezja Stabika zakorzeniona jest mocno we wzorach lite-
rackich i ideałach renesansu, co zresztą dałoby się z pewnością wykazać 
także w sferze językowo-stylistycznej. Nie znaczy to jednak, by renesans 
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był tu jedynym punktem odniesienia. Można np. wskazać także pewne 
wyraźne związki z poezją barokową, ale w przeciwieństwie do wierszy 
Lompy dochodzą tu do głosu raczej elementy nurtu dworskiego, traktu-
jącego właśnie wzorem renesansu poezję jako przepojoną konceptyzmem 
grę, zabawę, przeznaczoną przede wszystkim dla kręgu przyjaciół. Taki 
właśnie konceptyzm dochodzi do głosu np. w wierszu Dlaczego Ewa 
pochodzi z żebra, składającym się najpierw z wyliczeń, z jakich to człon-
ków — i dlaczego — nie została ona stworzona. Pointa jest tu jednak 
na morsztynowską modłę zaskakująca:

Lecz niestety! dzisiejsze żony się popsnęły,
Z każdego członka męża jakąś cząstkę wzięły.

(s. 35)

Autorzy prac poświęconych poezji Stabika zwracali uwagę na obecne 
w niej innego jeszcze rodzaju inspiracje. Jan Kudera w okolicznościowym 
artykule w 25. rocznicę jego śmierci pisał, powołując się na wyrażane 
już wcześniej w prasie opinie, że tom Żarty nieżarty…:

Jest to, jak pisał „Przegląd Poznański” w t. IX, zbiór anakreontycznych 
wierszyków, napisanych w sposobie i wartości Krasickiego9.

Wincenty Ogrodziński również stwierdzał:

Wzorował się Stabik na poetach polskich epoki stanisławowskiej,  
w szczególności na Krasickim, ale nie przyswoił sobie od nich zasady 
gładzenia i poprawiania utworów, które wypuszcza zazwyczaj bez po-
trzebnego oszlifowania10.

Z pewnością można by wskazać na głoszone w niektórych utworach 
śląskiego poety oświeceniowe ideały, jak np. kult wiedzy i nakaz użytecz-
ności społecznej, obowiązujący każdego człowieka. O związkach tomu 
Stabika z literaturą epoki oświecenia zaświadcza też obecność w nim 

 9 [J. Kudera]: Ksiądz Antoni Stabik. Kartka pamiątkowa w 25 rocznicę śmierci. 
Bytom 1912, s. 10.

10 W. Ogrodzińsk i: Dzieje piśmiennictwa…, s. 122—123.
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elementów satyry, jak w cytowanym już wierszu Dlaczego Ewa pochodzi 
z żebra czy w innym, zatytułowanym Piękne kazanie, gdzie uwidacznia 
się typowy dla satyry chwyt rozmowy-relacji. Podobnie jest w wierszu 
Co do wesela chłopskiego koniecznie należy, gdzie opis zabawy weselnej 
skwitowany zostaje przez rozmówcę ripostą:

Co mi to za wesele, gdyście się nie bili!
(s. 37)

Wszystkie te wymienione oświeceniowe inspiracje i nawiązania — 
łącznie z odwoływaniem się do ideałów horacjańskich i poezji renesan-
sowej, co było przecież też cechą poezji stanisławowskiej, nie wystarczają 
jednak, by uzasadnić tezę o szczególnych związkach utworów Stabika 
z twórczością Krasickiego. Związki te zasadzają się bowiem przede 
wszystkim na jednym: wspólnocie postawy humorysty, poety ceniącego 
sobie przede wszystkim żart, dowcip, co nie bez przyczyny podkreślone 
zostało już w samym tytule tomu śląskiego poety. I rzeczywiście — tak 
jak w wypadku autora Monachomachii, który w poemacie tym żartobli-
wie sparafrazował swój Hymn do miłości ojczyzny słowami Wdzięczna 
miłości kochanej szklenice…, tak i w poezji Stabika przed żartobliwym 
potraktowaniem nic nie jest w stanie się uchronić. Oprócz humoru, dą-
żenia do żartu, zabawy, której pretekstem może być każda, nawet naj-
bardziej poważna, sprawa, z postawą poetycką Krasickiego łączy Stabika 
niewątpliwie również stosunek do języka poetyckiego.

Taką parafrazę uzyskuje tu np. konwencja poezji ziemiańskiej w cy-
towanym już wierszu Śpiew akrostyczny na imieniny X. Michała Kani, 
i oświeceniowe ideały postępu oraz nowoczesności, których wcieleniem 
w czasach Stabika była rozwijająca się wówczas kolej, pokazana tu jako 
„piekielne wozy”, które „z okolicy sprowadzają gości lotem błyskawicy”.

Portrety wzorowych kapłanów, oddanych całym życiem służbie Bogu 
i ludziom, znajdują też żartobliwą przeciwwagę w cytowanym już także 
wierszu Na prymicje X. Bogumiła Kosmeli. Z kolei akcja trzeźwościowa, 
zainicjowana na Śląsku przez ks. Alojzego Ficka i czynnie przez Stabika 
wspierana, w jego wierszu kwitowana została żartobliwym stwierdze-
niem:
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Bo chociaż teraz i trzeźwość panuje,
Wszak się u Ciebie wino nie zepsuje.

(Śpiew akrostyczny…)

A cóż dopiero powiedzieć o powtarzających się wielokrotnie pochwałach 
uroków solidnie zakrapianej uczty i wezwaniach do cieszenia się nimi, 
pojawiających się w wielu innych jeszcze wierszach z tego tomu.

Kapitalnym przykładem żartobliwego stosunku do tradycji literac-
kich renesansu i baroku, do których przecież w swej twórczości tak 
często Stabik nawiązywał, jest jego wiersz Małgosia w mieście, gdzie 
zdroworozsądkowej weryfikacji poddane zostały konwencjonalne kom-
plementy, którymi kobiecą urodę obdarzali dworscy poeci minionych 
wieków, jak Jan Kochanowski czy Jan Andrzej Morsztyn. Przed hu-
morystycznym oglądem nie obroniły się zbanalizowane już wówczas 
konwencje językowe, choć przecież obecne jeszcze i w konwersacji,  
i w epigońskiej literaturze. To jednocześnie także kpina z pewnego typu 
zachowań.

Język jego poezji jest nie tylko poprawny i staranny — czasem jedynie 
z pewnymi cechami regionalnymi — ale często wręcz klasyczny, oparty 
właśnie na wzorach renesansowych i oświeceniowych. Nie znaczy to 
bynajmniej, że jest on archaiczny — przeciwnie, jest to przecież jednak 
polszczyzna dziewiętnastowieczna, można więc powiedzieć, że w tym 
wypadku renesansowe i klasycystyczne normy stylistyczne przetranspo-
nowane zostały tu na współczesną poecie materię języka.

Tak jak Lompa był kontynuatorem tradycji literatury średniowiecznej 
i barokowej, tak Stabik przyswoił dziewiętnastowiecznej poezji śląskiej 
wzory renesansowe i oświeceniowe. Następne pokolenie polskich poetów 
na Śląsku — pokolenie Bonczyka i Damrota — sięgnęło już po wzory 
literatury romantycznej, której twórcy ci czuli się kontynuatorami.

Niespokojna natura ciągnęła Stabika z Michałkowic w różne dalsze 
i bliższe strony. Bywał on często na okolicznych odpustach, co roku 
uczestniczył w uroczystościach na Górze Świętej Anny, wyjeżdżał kil-
kakrotnie do Krakowa, a w latach 1864—1865 odbył dwie podróże 
do Włoch, których świadectwem są wydane w 1867 r. Wspomnienia 
z podróży do Włoch Górnych i Dolnych. Jeszcze w 1870 r. udał się 
do bawarskiego Oberammergau, gdzie od XVII stulecia odbywają się 
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słynne misteria pasyjne. I z tej podróży pozostawił relację, drukowa-
ną najpierw na łamach „Zwiastuna Górnośląskiego”, a potem osobno 
w postaci broszury.

Opis podróży do Włoch, składający się na obszerną, liczącą ponad 
300 stron, książkę, należy do najważniejszych prac literackich Stabika11. 
Zasadniczo przeważająca część tekstu ma charakter przewodnika, szcze-
gółowo ukazującego wybrane miasta, znajdujące się w nich kościoły, 
zabytki, dzieła sztuki. Głównym źródłem wiedzy były dla Stabika ist-
niejące już niemieckie przewodniki po Włoszech i opisy atrakcji tury-
stycznych tego kraju. Miejscami tylko pewne uwagi świadczą o tym, że 
sam autor widział prezentowane miejsca czy artefakty na własne oczy. 
Zwykle dopiero po tych czysto informacyjnych partiach następują krót-
kie na ogół wstawki, obrazujące pobyt autora i jego współtowarzyszy 
w danym miejscu, przeżyte tam przygody i osobiste wrażenia. Sposób 
przedstawienia z autopsji tych właśnie obiektów zdradza autora wrażli-
wego zarówno na uroki natury, jak i piękno sztuki, a podziw dla wiel-
bionych dzieł klasyków rzymskiej starożytności i włoskiego renesansu 
idzie tu w parze — odmiennie niż w poezji Stabika — z romantyczną 
już raczej metodą opisu.

Podróż pierwszą, trwającą w sumie 20 dni, odbył wspólnie z trzema 
innymi zaprzyjaźnionymi księżmi — Karolem Pressfreundem i Henry-
kiem Wengerem z Biskupic oraz Tomaszem Gałuszką z Kochłowic. Wy-
ruszyli 1 sierpnia 1864 r. koleją do Wiednia, a stamtąd — po przesiadce 
— przez Alpy dojechali do Triestu. Pełne entuzjazmu opisy zobaczo-
nego po drodze widoku morza, a następnie samego Triestu, zdradzają 
już na samym wstępie relacji tę romantyczną naturę podróżnika, któ-
ra w jego poezji kryła się skutecznie pod maską klasycznych wzorów. 
Można powiedzieć, że właśnie w nich ujawniła się prawdziwie poetyc-
ka dusza autora. Jednocześnie jednak wspomnienia te rejestrują wiele 
bardzo realistycznych obserwacji dotyczących zwiedzanych miast oraz 
konkretnych faktów związanych z pobytem, warunkami zamieszkania, 
wyżywienia itp.

11 Szczegółowo o Wspomnieniach z podróży... Stabika i ich związkach z dziewięt-
nastowieczną literaturą tego typu pisze E. Mal inowska: Włoskie impresje Antoniego 
Stabika. W: Śląskie miscellanea. Literatura — folklor. T. 4. Katowice 1992, s. 15—22.
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Następnym etapem podróży była Padwa, z której wrażenia Stabik 
skwitował — podobnie jak jeszcze wielokrotnie w innych miejscach — 
krótkim stwierdzeniem:

O naszym tutejszym pobycie niewiele mówić można, bośmy tu tylko 
kilka godzin bawili. (s. 46)

— toteż opis pobytu ogranicza się tu do przedstawienia wrażeń ze zwie-
dzania kościoła oraz krytycznej oceny obiadu spożytego w miejscowej trak-
tierni. Równie krótki był pobyt w Weronie, gdzie oczywiście nie mogło za-
braknąć nawiązania do kojarzącego się z tym miastem dramatu Szekspira.

Ostatnim włoskim miastem zwiedzanym podczas tej podróży był Try-
dent, skąd nasi wędrowcy udali się do tyrolskiego Botzen, a dalej dyli-
żansem do Innsbrucka, co zapamiętali na długo, podczas jazdy bowiem 
przez alpejskie przełęcze przeżyli groźną burzę.

W roku następnym Stabik wraz z dwoma swymi współtowarzyszami 
poprzedniej wyprawy — ks. Pressfreundem i ks. Gałuszką — wyruszył po-
wtórnie do Włoch. Początkowo zamierzali się udać wspólnie z pielgrzym-
ką pruskiego duchowieństwa do Ojca Św., kiedy jednak okazało się, że 
termin jej został przesunięty, postanowili nie czekać i pojechać w trójkę. 
Wyjazd nastąpił 16 czerwca 1865 r. I znów morska podróż z Triestu — 
tym razem do Ankony — dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Na trasie 
ich podróży znalazł się także słynny ośrodek kultu maryjnego — Loreto, 
gdzie oczywiście zwiedzili tamtejsze sanktuarium, zakupili pamiątkowe 
dewocjonalia, obserwując jednocześnie typowe dla takich miejsc nega-
tywne zjawiska związane z odpustowym handlem i żebractwem.

Dalsza droga wiodła m.in. przez Bolonię, Pizę i Livorno do Rzymu. 
Przybycie do Wiecznego Miasta było dla autora wspomnień niemałym 
przeżyciem. Pochłonęło ich wnet zwiedzanie miasta i jego wspaniało-
ści, wśród których na głównym miejscu znaleźć się musiała bazylika 
św. Piotra. Najważniejszym wydarzeniem tego pobytu była oczywiście 
szczegółowo przez Stabika opisana audiencja u Ojca Św. Piusa IX, która 
miała miejsce 27 czerwca.

Podczas jednej z kolejnych wizyt w bazylice św. Piotra czekała po-
dróżnych niespodzianka — spotkali tam słynnego kompozytora i pianistę 
Franciszka Liszta, przebywającego wówczas w Rzymie.
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Kolejnym etapem włoskiej wyprawy ks. Stabika i jego współtowa-
rzyszy był Neapol i jego okolice. Wspólnie odbyli wyprawę na szczyt 
Wezuwiusza, w programie zwiedzania okolicznych atrakcji nie mogło 
zabraknąć także ruin Pompei.

Stamtąd podróżujący wspólnie księża powrócili znów do Rzymu, uda-
jąc się następnie przez Modenę, Parmę i Piacenzę do Mediolanu, skąd 
wyruszyli już w drogę powrotną przez Austrię i Bawarię, zatrzymując się 
w Lipsku, gdzie też rozstali się. Stabik zwiedzając miasto, zwrócił uwa-
gę na znamienne świadectwo — kamień upamiętniający śmierć księcia 
Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery — które odszukał, poświęcając 
mu chwilę zadumy.

Z Lipska udał się do Berlina, pozostawał jednak ciągle jeszcze pod 
wrażeniem Włoch, dlatego też stolica Prus nie mogła go specjalnie za-
chwycić. Stąd już — jak pisał w zakończeniu swych wspomnień — po-
wrócił 18 lipca prosto do Michałkowic.

Ostatnie lata życia ks. Antoniego Stabika przyniosły nasilające się 
kłopoty ze zdrowiem — trapiący go przez wiele lat uporczywy kaszel 
oraz postępująca utrata wzroku, która w końcu uniemożliwiała mu już 
normalne spełnianie obowiązków duszpasterskich — toteż pełnił wów-
czas przede wszystkim służbę w konfesjonale. Nie wiadomo dokładnie, 
kiedy problemy te zaczęły się nasilać, już jednak ks. Norbert Bonczyk 
w poemacie Góra Chełmska z 1886 r. wymieniał Stabika wśród:

[…] ojczyzny f i la rów,
Tych co ustmi i piórem udzielali darów,
Które mieli od Boga; oni lud kształcili,
Bo mówili do serca.

(II, w. 281—284)

Nawiązując do tytułu tomu wierszy Stabika, Bonczyk pisał:

[…] w Stabika głowie
Wiecie jakie tam skarby „żarte i nie żarte”.
To czoło, oko jasne, dla ludu otwarte,
Ileż ono patrzało dla naszych oświaty;
Teraz ciemne!

(II, w. 288—292)



W 1883 r. ks. Stabik obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa, uczczo-
ny uroczystością zorganizowaną przez parafian, którym przez tak długi 
czas służył. Od swych przyjaciół — księży z dekanatu bytomskiego — 
otrzymał z tej okazji gratulacje ujęte w łacińską formę „Tabula gratula-
toria” i głoszące m.in.: „Najdroższemu Antoniemu Stabikowi, seniorowi 
dekanatu bytomskiego, pisarzowi mającemu być zaliczonym do pierw-
szych na Śląsku, mówcy, poecie uwieńczonemu”12.

Zmarł 4 września 1887 r., mając 80 lat. Spoczął tam, gdzie spędził 
większą część swego pracowitego życia, w Michałkowicach, pochowany 
na przykościelnym cmentarzu.

12 J. Kudera: Ks. Antoni Stabik. Najpopularniejszy…, s. 33.
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Nota bibliograficzna

Tom zawiera wybór wierszy ks. Antoniego Stabika z tomu Żarty nie-
żarty, czyli Wierszoklectwa wesołych i poważnych marzeń oraz fragmenty 
z tomów wspomnieniowych Wspomnienia z podróży do Włoch Górnych 
i Dolnych oraz Żywe wyobrażenie Męki Pańskiej w Oberammergau. Wybra-
no fragmenty zawierające własne obserwacje i refleksje autora, pominięto 
natomiast opisy oparte niewątpliwie na innych materiałach, np. przewod-
nikach po Włoszech, z których ks. Stabik czerpał wiedzę o zwiedzanych 
miastach i zabytkach.

Zmodernizowano pisownię zgodnie z obowiązującymi dziś zasada-
mi, zmodyfikowano też pisownię wyrazów konsekwentnie przez Stabika 
używanych w formie np. „kortyna”, „boty”, „forta”, „katakomby”, za-
stępując w nich „o” głoską „u”. Konsekwentnie zmieniono też używany 
przez Stabika skrót „Ś.” na „św.”.
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Antoni Stabik

Wiersze
Wspomnienia z podróży

Summary

The book contains a selection of poems and fragments of memories from a journey 
to Italy and German Oberammergau, written and Publisher in the nineteenth century 
by Antoni Stabik, a Silesian priest and poet. Born in 1807 in Mikołów, and ordained 
a priest in 1883, Stabik was a parish priest of the parish in Michałkowice (today a 
district in Siemianowice Śląskie) from 1843 to his death in 1887. He was an author of 
religious books and articles, as well as one of the first Silesian calendars. He was also 
a poet who published his texts in the press and a volume published in 1848 entitled 
Żarty nieżarty, czyli wierszoklectwa wesołych i poważnych marzeń. He visited Italy two 
times, in 1864 and 1865, describing his impressions in a book Wspomnienia z podróży 
do Włoch Górnych i Dolnych, published in 1867 in Wrocław.

The very volume contains a selection of father Antoni Stabik’s poems from Żarty 
nieżarty, and fragments from Wspomnienia z podróży do Włoch Górnych i Dolnych as 
well as Żywe wyobrażenia Męki Pańskiej w Oberammergau. The fragments including 
author’s own observations and reflections were chosen.
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Antoni Stabik

Gedichte
Reiseerinnerungen

Zusammenfassung

Das Buch beinhaltet ausgewählte Gedichte und Fragmente der Erinnerungen an 
die Reise nach Italien und nach dem deutschen Oberammergau, die im 19.Jh. von 
dem schlesischen Priester und Dichter — Antoni Stabik geschrieben und veröffentlicht 
wurden. Der in Mikołów (dt.: Nikolai) 1807 geborene und 1833 zum Priester geweihte 
Stabik war seit dem Jahr 1843 bis zu seinem Tode im Jahre 1887 Pfarrer der Pfarrei zu 
Michałkowice (heutiger Stadtbezirk von Siemianowice Śląskie (dt.: Siemianowitz)). Er war 
Verfasser von Büchern und Artikeln zur religiösen Thematik und von einem der ersten 
schlesischen Kalendern. Er war auch Dichter, der seine Werke in den Zeitungen und in 
dem im Jahre 1848 herausgegebenen Band Żarty nieżarty, czyli wierszoklectwa wesołych 
i poważnych marzeń (dt.: Scherze oder Verse über lustige und ernste Träume) veröffent-
lichte. Stabik hat zweimal — im Jahre 1864 und 1865 — Italien besucht und hat seine 
Eindrücke in dem 1867 in Wrocław (dt.: Breslau) veröffentlichten Buch Wspomnienia 
z podróży do Włoch Górnych i Dolnych (dt.: Erinnerungen an die Reise nach Ober- u. 
Niederitalien) geschildert.

Das vorliegende Buch umfasst ausgewählte Gedichte von Antoni Stabik aus dem 
Band Żarty nieżarty und Fragmente von Wspomnienia z podróży do Włoch Górnych 
i Dolnych und von dem Werk Żywe wyobrażenia Męki Pańskiej w Oberammergau (dt.: 
Lebendige Darstellung des Leidens Christi in Oberammergau). Die ausgewählten Fragmen-
te beinhalten eigene Bemerkungen und Reflexionen des Autors.
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