
RAZ JESZCZE O EKSLIBRISIE CHŁOPSKIM 

 
Opisując dzieje ekslibrisu na przestrzeni wieków odwołujemy się często do jego genealogii, przywołując 

najstarsze znane księgoznaki wykonane dla różnych grup społecznych i zawodowych. Tak było z fajansową 

płytką z imieniem faraona Amenofisa III z około 1400 roku p.n.e. oraz pierwszym polskim, datowanym na rok 

1516, drzeworytowym ekslibrisem wykonanym dla wychowanka Akademii Krakowskiej - Macieja 

Drzewickiego, jak również najdawniejszym ekslibrisem chłopskim na ziemiach polskich z 1812 roku. 

Wielu czytelników pisma „Ex Bibliotheca” zna broszurę autorstwa Jana Wantuły wydaną przez Oddział 

Śląski Towarzystwa Przyjaciół Polski – Katowice 1978 pt. „Najdawniejszy chłopski ekslibris polski”. W 

publikacji tej możemy podziwiać dwa typograficzne ekslibrisy, z 1812 i 1817 roku, które wykonał dla swojego 

księgozbioru Jura Gajdzica, chłop z Małej Cisownicy na Śląsku Cieszyńskim. 

Wizerunki obu ekslibrisów zostały opublikowane w 1935 roku staraniem Towarzystwa Przyjaciół 

Ekslibrisu w Warszawie w nakładzie 100 egz., w tym 16 na papierze czerpanym. Przedmowę do tej pracy 

napisał wówczas Edward Chwalewik, a układ graficzny książki i drzeworytowe ilustracje wykonał Stanisław 

Ostoja-Chrostowski. 

Praca ta, bez przedmowy, przedrukowana została przez wydawnictwo „Książka i Wiedza” w Krakowie w 

1956 roku, zaś Oddział Śląski TPK w Katowicach wydał ją w 1978 roku jako siódme swoje wydawnictwo 

opracowane graficznie przez Ernesta Marka z inicjałem znanego śląskiego twórcy ekslibrisu Józefa Wanaga. 

Od tamtej pory badacze dziejów Śląska Cieszyńskiego, Jan Broda ze Skoczowa oraz Józef Golec odnaleźli 

kolejne pięć ekslibrisów wykonanych przez Jurę Gajdzicę. 

Aby zrozumieć fenomen powstania najdawniejszego ekslibrisu włościańskiego, warto przybliżyć epokę 

oraz sylwetkę jego twórcy i właściciela. 

Jura Gajdzica przyszedł na świat w dobie, kiedy chłopi śląscy uzyskali zniesienie poddaństwa i 

zmniejszenie pańszczyzny, a ludność ewangelicka, dzięki polityce tolerancji władz zaborczych, korzystała ze 

swobód wyznaniowych. Wierność tradycji przodków sprawiła, że mimo braku księży i zamknięcia kościołów 

ewangelickich, po dworach i wiejskich chatach odprawiano nabożeństwa, czytano Biblię, książki o treściach 

religijnych, upowszechniano umiejętność czytania i pisania. Każda rodzina ewangelicka za swój obowiązek 

uważała posiadanie Biblii, zbioru kazań czy pieśni religijnych. Dzięki książkom lud śląski zachował nie tylko 

swoją wiarę, ale i polski język. Zanim powstały szkoły elementarne, po dworach i wiejskich chatach jeden 

drugiego uczył czytać.  

W takim klimacie szacunku dla wiary i troski o edukację wzrastał urodzony 19 grudnia 1777 roku w 

przysiółku na Pasiekach w Małej Cisownicy Jura Gajdzica, jako syn  gospodarza na 15-morgowym 

gospodarstwie. 

Naukę czytania rozpocząl w domu rodzinnym a następnie przez kilka lat (w miesiącach zimowych) 

uczęszczał do założonej w 1785 roku szkoły ewangelickiej w pobliskim Ustroniu. Jako najstarszy syn nie miał 

możliwości kontynuowania nauki w Cieszynie i wcześnie zdobywał umiejętności związane z zawodem 

furmańskim i pracami w rodzinnym gospodarstwie.  

Od 1794 roku, jako następca, przejął zarządzanie gospodarstwem, a jako światły i oczytany chłop, mający 

do pomocy trójkę rodzeństwa, sam poświęcił się furmaństwu jako zawodowi dochodowemu i cieszącemu się 

społecznym uznaniem.  

Huta w Ustroniu potrzebując wielu wozaków do przywozu rudy i wywozu gotowych wyrobów zatrudniła 

Gajdzicę, który z grupą furmanów kursował na Słowację, do Krakowa i Wieliczki, skąd przywoził sól, śląskie 

płótna, tytoń, kukurydzę i inne towary. Ponieważ trasa jego wozackich wędrówek prowadziła koło rodzinnego 

domu, mógł na bieżąco doglądać gospodarki, wspierać rodzinę, czuwać nad jej edukacją. Z wyjazdów tych 

przywoził do domu nowe książki, głównie religijne, historyczne, poświęcone sadownictwu czy hodowli pszczół. 

W długie zimowe przerwy w podróżach, w kręgu rodziny i sąsiadów dzielił się swoim doświadczeniem i 

wiedzą książkową, oprawiał zakupione egzemplarze w deskę i skórę. Okładziny książek tłoczył ręcznie i zdobił 

ornamentami, przekazując te umiejętności synom sąsiada Jelenia, Janowi i Pawłowi, którzy poświęcili się 

zawodowi księgarskiemu, działając aktywnie na terenie wschodniej Galicji. To z nimi prowadził korespondencję 

i przy ich pomocy wzbogacał swój księgozbiór. 

Ceniąc sobie trud, z jakim przyszło mu zgromadzenie księgozbioru, oraz jego materialną wartość, chcąc 

zabezpieczyć go przed utratą, Jura Gajdzica przy użyciu zdobytych w cieszyńskiej drukarni Tomasza Prochaski 

czcionek ozdabiał je wykonanymi przez siebie, w technice typograficznej, ekslibrisami.  

Dziś znamy siedem odmian jego typograficznych ekslibrisów, z imieniem i nazwiskiem, miejscowością i 

rokiem ozdobionych ramką. 
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Jura Gajdzica 

 

 

Reprodukowane ekslibrisy pochodzą z lat: 1812 r. w dwóch odmianach, 1817 r. w czterech odmianach 

oraz z 1821 r. posiadający datę dzienną. Używał też jednowierszowego stempla złożonego z czcionki gotyckiej. 

O ile w czterech pierwszych ekslibrisach różnice są wyraźne, to ekslibrisy 5 i 6 na pierwszy rzut oka są 

identyczne, a różnią je jedynie wymiary 67 x 49 i 69 x 51 mm oraz wypośrodkowanie w stosunku do ramki, 

troska o uporządkowanie czcionek w stosunku do siebie.  

Siódmy z ekslibrisów nie posiada ozdobnej ramki, a wyróżnia go data dzienna 6 kwietnia 1821 roku. 

Odbitki wskazują, że J. Gajdzica wykonał je bez pełnego poligraficznego oprzyrządowania, na co 

wskazuje brak zachowania kąta prostego ramek, odległości pomiędzy czcionkami i wierszami. 

Dwa ekslibrisy nr 1 i 5 Jury Gajdzicy odkrył przed II wojną światową Jan Wantuła – bibliofil, pisarz 

ludowy z Ustronia, trzy kolejne nr 2, 3, 4 Jan Broda ze Skoczowa po II wojnie światowej, zaś nr 6 i 7 w latach 

90. ubiegłego wieku Józef Golec. 



 
 

Jura Gajdzica 

 
 

Warto przypomnieć, że Jura Gajdzica trafił do literatury jako autor pamiętników i zapisów kronikarskich, 

gdzie na stronach w „Dlo pamięci rodu ludzkiego” opisał lokalne wydarzenia z lat 1805-1823, wspomnienia z 

czasów furmaństwa i wojen napoleońskich, zaś w „Nieco z kroniki Cieszęśki” przytoczył fakty i daty z 

przeszłości Księstwa Cieszyńskiego, doprowadzając zapiski do 1812 roku.  

Mimo braku walorów literackich pamiętniki te są świadectwem epoki, tłem dla dziejów Śląska 

Cieszyńskiego i przeszłości ewangelików śląskich. 

Jura Gajdzica zmarł 16 lutego 1840 roku w Cisownicy, pozostawiając swój księgozbiór dziesięciorgu 

dzieciom jako wiano. 

Bogatą wiedzę o chłopskim bibliofilu, pierwszym posiadaczu ekslibrisu włościańskiego – Jurze Gajdzicy 

zawdzięczamy Józefowi Golcowi, synowi Ziemi Cieszyńskiej, nauczycielowi z Sopotu, esperantyście, twórcy i 

popularyzatorowi ekslibrisów o motywach żydowskich i esperanckich. Ta wielobarwna postać, znana i ceniona 

w środowisku Trójmiasta, osobowość iście renesansowa, wśród licznych swoich pasji, tylko swojemu miejscu 

urodzenia poświęciła:  

 3 tomowy słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej (1993-1998), 

 „Odeszli w cień” – cisownicki słownik biograficzny (2005), 

 Cieszyński słownik gwarowy (1989), 

zaś ekslibrisom publikacje: 

 Ekslibris księdza Leopolda Szersznika (1997), 

 Judaica w ekslibrisach Józefa Golca (1999), 

 Ekslibrisy Abrahama Horodysza (2001), 

 Cieszynalia w ekslibrisach Józefa Golca (2002), 

 Ekslibrisy esperanckie (2007, 2008), 



 artykuły w „Kalendarzu cieszyńskim” i w „Kalendarzach skoczowskich”. 

Józef Golec jest autorem ponad 400 ekslibrisów, w tym 80 księgoznaków wykonanych dla mieszkańców i 

instytucji w Cisownicy z okazji jej 700-lecia. Za lata współpracy i popularyzacji regionu cieszyńskiego i 

Podbeskidzia w 2008 roku został uhonorowany obywatelstwem Gminy Goleszów.  

Wiedzę o ludziach Ziemi Cieszyńskiej, ich przywiązaniu do wiary przodków, umiłowaniu ksiąg 

zawdzięczamy nie tylko uznanym autorytetom takim jak: prof. Jan Bystroń, prof. Daniel Kadłubiec, etnolog i 

wykładowca na UŚ w Cieszynie, ale przede wszystkim pasjonatom tej miary, co Jan Wantuła czy Józef Golec. 

 

 

                                            Ryszard Bandosz 

                                                Warszawa 

 


