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BOTANICY Z PAW£OWICZEK
Miros³aw Syniawa (Chorzów)

P

o œmierci Jana Husa w roku 1414 wœród
jego zwolenników nast¹pi³ roz³am. Z trzech
stronnictw najszybciej upadli zasilani przez
francuskich waldensów pikardowie, pokonani
przez taborytów i dowodzonych przez Jana ikê utrakwistów w roku 1421. Potem przysz³a
kolej na walkê o wp³ywy miêdzy zwyciêzcami,
a jej zakoñczeniem by³o rozbicie taborytów
przez szlachtê czesk¹ pod Lipanami w 1434 r.
Taborytyzm od¿y³ jednak w postaci Jednoty
Braci Czeskich za³o¿onej w roku 1457 przez
Piotra Chelèickiego (1340-1567), g³osz¹cego,
zgodnie z idea³ami Husa, utopijny program
gminy zbudowanej na zasadach ewangelicznej
równoœci i ewangelicznego ubóstwa. Bracia Czescy przetrwali upadek husytyzmu w Czechach,
póŸniej jednak, wskutek przeœladowañ, emigrowali du¿ymi falami w latach 1548, 1628 oraz
1740-81 do wielu krajów, w tym i do Polski,
gdzie zwarte oœrodki tworzyli zw³aszcza w Wielkopolsce. Wraz z drug¹ fal¹ tych uchodŸców
przyby³ do Leszna wybitny pedagog Jan Amos
Komeñski (1592-1676).
Do ruchu Braci Czeskich nawi¹zywa³ Koœció³ Braci Morawskich za³o¿ony w roku 1722
przez grupê uchodŸców z Pó³nocnych Moraw
i Œl¹ska Opawskiego, którym przewodzi³ Christian David z enklavy. Opiekê zapewni³ im
wychowanek Augusta Hermanna Francke
(1663-1727) i innych pietystów skupionych
wokó³ Uniwersytetu w Halle, hrabia Miko³aj
Ludwik Zinzendorf (1700-1760) w swych ³u¿yckich w³oœciach, gdzie za³o¿yli osadê Herrnhut, tj. „Boska Opieka”. Od nazwy tej osady,
która do dziœ jest jednym z centralnych oœrodków Koœcio³a Braci Morawskich, nazywa siê ich
równie¿ Herrnhutami.
Chocia¿ ¿ycie w gminach Braci Morawskich
podporz¹dkowane by³o przede wszystkim sprawom religijnym, doceniali oni wartoœæ wykszta³cenia i ju¿ w pocz¹tkach swego istnienia zorganizowali w³asne, prê¿ne szkolnictwo, w którego programie nie zapomniano o naukach przyrodniczych. Okazji do obserwacji i badañ przyrodniczych dostarcza³a cz³onkom tej wspólnoty
zw³aszcza dzia³alnoœæ misyjna, któr¹ od pocz¹tków swego istnienia podjêli w Ameryce,
Afryce i Azji. Ju¿ w roku 1732, by szerzyæ
wiarê wœród czarnych niewolników, na wyspê
St. Tomas w Duñskich Indiach Zachodnich
(obecnie Wyspy Dziewicze) przyby³ Œl¹zak
David Nitschmann (1696-1772) z Suchdolu
nad Odr¹. Poza Antylami dzia³alnoœci¹ misyjn¹
Herrnhutów w Ameryce objêty by³ równie¿
Surinam oraz Grenlandia, gdzie dzia³a³ David
Crantz (1723-1777) z Pomorza, autor „Historie von Grönland” (Barby, 1765) i „Fortsetzung
der Historie von Grönland nebst beträchtlichen Zusätzen und Anmerkungen zur natürliche Geschichte” (Barby, 1770), a tak¿e angielskie kolonie Georgia, Karolina Pó³nocna i Pensylwania. W Pensylwanii w roku 1740 powsta³a
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osada Bethlehem, do dziœ najwa¿niejszy, obok
Herrnhut i Londynu, oœrodek Koœcio³a Braci
Morawskich. Stamt¹d prowadzi³ dzia³alnoœæ
misyjn¹ wœród Mohikanów, Delawarów i Irokezów inny Œl¹zak, David Zeisberger (17211808) z Suchdolu nad Odr¹, badacz jêzyków
indiañskich, pierwowzór postaci Davida Gamuta z „Ostatniego Mohikanina” Jamesa Fenimore Coopera.
Za pierwszego prawdziwego przyrodnika
wywodz¹cego siê ze wspólnoty Herrnhutów
uwa¿any jest Friedrich Adam Scholler (17181785) z Bayreuth, nauczyciel historii naturalnej
w seminarium w Barby ko³o Magdeburga, botanik, entomolog, ornitolog, autor „Flora Barbiensis” (Leipzig, 1775) i „Supplementum Florae Barbiensis” (Barby, 1787). Nie mniej s³ynnym przyrodnikiem by³ Johannes Baptist Albertini (1769-1831), nauczyciel w Niesky i Barby, póŸniejszy biskup, porównywany z Novalisem poeta, a zarazem badacz flory zarodnikowej £u¿yc.
Zwi¹zany z pruskim Œl¹skiem w¹tek dziejów Braci Morawskich rozpoczyna siê w roku
1765, kiedy to Ernst Julius von Seydlitz kupuje od hrabiego Surmy za kwotê 20 tysiêcy florenów wieœ Paw³owiczki w powiecie kozielskim. Za zgod¹ króla w roku 1782 osiedlili siê
tu przybysze z £u¿yc, którzy zmienili nazwê
miejscowoœci na Gnadenfeld, tj. „Pole £aski”.
Zgodnie ze swymi zamierzeniami d¹¿yli oni do
rozwoju rzemios³a, dziêki czemu gmina da³a
zatrudnienie ludnoœci miejscowej i mieszkañcom okolicznych wsi. Zajmowano siê tu piekarnictwem, masarstwem, garbarstwem, rymarstwem, tkactwem i krawiectwem, a obok
tego rozwija³o siê œlusarstwo, blacharstwo, garncarstwo, murarstwo, stolarstwo, ko³odziejstwo,
bednarstwo, zegarmistrzostwo i z³otnictwo. We
wsi dzia³a³a równie¿ warzelnia myd³a, olejarnie,
cegielnia, kotlarnia, kaflarnia, odlewnia dzwonów oraz browar.
Rozrastaj¹ca siê gmina potrzebowa³a te¿ nauczycieli do powsta³ego w 1791 r. zak³adu wychowawczego dla ch³opców oraz do za³o¿onego
osiem lat póŸniej zak³adu dla dziewcz¹t. Z tej
przyczyny trafi³ do Paw³owiczek Jean Marc
Antoine Mettetal. Wiadomo o nim, ¿e urodzi³
siê 11 listopada 1785 roku w Genewie. Nie
uda³o mi siê dot¹d dotrzeæ do ¿adnych zwi¹zanych z nim Ÿróde³ z Genewy, nie wiem te¿
nic o jego ¿yciu przed przebyciem na Górny
Œl¹sk, nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e z genewskimi protestantami Bracia Czescy utrzymywali kontakty ju¿ od czasów reformacji, wobec
czego jest prawdopodobne, ¿e jego rodzina
nale¿a³a do krêgu wyznawców ich doktryny.
Od samego pocz¹tku swego pobytu w Paw³owiczkach Mettetal bada³ miejscow¹ faunê
i florê. W jego domu stale znajdowa³y siê jakieœ
zwierzêta, których ¿ycie obserwowa³, a które
po ukoñczeniu obserwacji odnosi³ tam, sk¹d je

JEAN MARC ANTOINE METTETAL (1785-1862)
(ze zbiorów Archiv der Brüder-Unität w Herrnhut)

zabra³. Choæ najprawdopodobniej nie mia³ akademickiego wykszta³cenia i nie móg³ siê pochwaliæ ¿adnymi publikacjami, znany by³ powszechnie jako bystry obserwator, który stworzy³ podstawy znajomoœci flory powiatu kozielskiego i s¹siednich powiatów. Stwierdzi³ on wystêpowanie na badanym przez siebie obszarze
m.in. wyblinu jednolistnego, piêciornika bia³ego, goryczki w¹skolistnej, pajêcznicy ga³êzistej, naparstnicy zwyczajnej, kosatki kielichowatej, kuku³ki bzowej, mieczyka dachówkowatego i przewiertnia sierpowatego.
Znany by³ jako têgi piechur, który w roku
1814 na w³asnych nogach, prowadz¹c przy okazji obserwacje florystyczne, przemierzy³ trasê
z Paw³owiczek do Schwarzwaldu. Piêæ lat
póŸniej wyruszy³ wraz z piêcioma mieszkañcami Paw³owiczek na dwutygodniow¹ wyprawê
w Tatry, zapocz¹tkowuj¹c tradycjê takich prawie corocznych wypraw, których trasa pocz¹tkowo wiod³a przez Bielsko i ¯ywiec, póŸniej zaœ przez Kraków i Chabówkê. Ciesz¹c siê
do póŸnej staroœci dobrym zdrowiem, chêtnie
wêdrowa³ po okolicach Paw³owiczek z puszk¹
botaniczn¹, z któr¹ przedstawia go równie¿
zachowana w archiwum w Herrnhut fotografia,
chêtnie te¿ pomaga³ przybywaj¹cym w te strony botanikom. Zmar³ 24 maja 1862 roku w Paw³owiczkach.
W jego wêdrówkach po powiecie kozielskim towarzyszyli mu czêsto studenci seminarium teologicznego Braci Morawskich, które do
Paw³owiczek przeniesiono z Niesky na £u¿ycach w roku 1818. Wœród nich by³ te¿ Friedrich Wilhelm Kölbing, póŸniejszy inspektor
tego seminarium, autor pierwszego spisu flory
okolic Paw³owiczek.
Kölbing urodzi³ siê 4 wrzeœnia 1803 r. w Neuwied ko³o Koblencji, jako syn nauczyciela Friedricha Ludwiga Kölbinga (który pracowa³
wczeœniej w Niesky ko³o Zgorzelca, zaœ w roku
1835 zosta³ biskupem) i jego ¿ony Fryderyki
Luizy, z domu Reichel. W wieku 5 lat przeprowadzi³ siê z rodzicami do Niesky, gdzie jego
ojciec zosta³ skierowany jako inspektor zak³adów wychowawczych. Po oœmiu latach nauki
w zak³adzie dla ch³opców w Niesky przeniesiony zosta³ w roku 1816 do tamtejszego Pädagogium. W tym samym roku przyjêty zosta³ do
wspólnoty ch³opców (Knabenchor), rok póŸniej
zaœ sta³ siê cz³onkiem gminy i przyst¹pi³ do pierwszej, celebrowanej przez Braci Morawskich
szeœæ razy w roku wieczerzy eucharystycznej.
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W tym czasie interesowa³ siê ju¿ literatur¹
klasyczn¹, naukami przyrodniczymi i matematyk¹, nadrabiaj¹c braki w uzdolnieniach pilnoœci¹ i pracowitoœci¹. Sam pisa³ o tym po latach: „Nie urodzi³em siê, by byæ uczonym.
Uœwiadomi³em to sobie ju¿ jako uczeñ, porównuj¹c siebie z bardziej utalentowanymi kolegami. Nie mia³em ani szczególnie dobrej pamiêci, ani te¿ nie by³em zanadto pojêtny. Przyswojenie sobie ka¿dej rzeczy kosztowa³o mnie
wiele czasu i trudu. I tak jest za mn¹ do dziœ.”
Pilnoœæ towarzyszy³a mu równie¿ w Paw³owiczkach, gdzie w roku 1822 rozpocz¹³ naukê w seminarium teologicznym. Szczególnie
bliska wiêŸ po³¹czy³a go tutaj z Johannesem
Plittem, inspektorem seminarium i jego przysz³ym teœciem, który rozbudzi³ w nim zami³owanie do studiów teologicznych.
Du¿y wp³yw na rozwój jego zainteresowañ
wywar³ tu te¿ wspomniany wy¿ej Mettetal.
Obszar prowadzonych przez nich wspólnie
badañ wykroczy³ daleko poza granice powiatu
kozielskiego, rozci¹gaj¹c siê od Góry œw. Anny
na pó³nocy do Hlučina na po³udniu i od Rud na
wschodzie do Fulštejnu na zachodzie. W roku
1823 Kölbing dokona³ sensacyjnego odkrycia
zbiorowisk „roœlin stepowych” na gipsowych
wzgórzach ko³o Koz³ówek i Dzier¿ys³awia
w pobli¿u Kietrza. W tym samym czasie rozpocz¹³ on równie¿ gruntowne badania torfowisk nad Ciskiem, gdzie odkry³ glacjalny
relikt – skalnicê torfowiskow¹. Poza tym
odkry³ te¿ wystêpowanie cieszynianki wiosennej i ¿ywca gruczo³owatego ko³o Hlučina. Podsumowaniem wszystkich tych odkryæ by³
zestawiony przez niego w roku 1824 pierwszy
spis flory okolic Paw³owiczek, który obejmowa³ 772 gatunki roœlin.
Ukoñczywszy w roku 1824 naukê w seminarium, rozpocz¹³ Kölbing pracê w zak³adzie
wychowawczym dla ch³opców w Niesky, rok
póŸniej przeniesiony zosta³ do tamtejszego
Pädagogium, zaœ w roku 1832 zosta³ diakonem
i wróci³ do Paw³owiczek jako nauczyciel. Obok
pracy w seminarium nadzorowa³ tu te¿ budowê
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Seminarium w Paw³owiczkach w 1848 roku (Za: Gedenblätter zur 150 Jahrfeier der Ortsgründung. Oppeln 1932)

sali zgromadzeñ i sprawowa³ opiekê duszpastersk¹ nad wspólnot¹ braci stanu wolnego
(ledige Brüderchor). Powróci³ te¿ do wycieczek botanicznych, w których, poza Mettetalem, aptekarzem Christianem Gottfriedem
Wetschky i jego synem Gustavem, brali te¿
udzia³ studenci seminarium, a wœród nich
m³odszy brat Kölbinga, Rudolf, póŸniejszy misjonarz w po³udniowej Afryce. Kölbing utrzymywa³ poza tym kontakty z wieloma mieszkaj¹cymi na obszarze Górnego Œl¹ska florystami, wœród których byli m.in. nauczyciele
Schramm z G³ubczyc i Kelch z Raciborza oraz
aptekarze Mayer z Velkich Heraltic ko³o
Opawy i Fincke z Opola.
Poniewa¿ zarówno pierwszy spis flory
okolic Paw³owiczek z roku 1824, jak i drugi
z roku 1838, obejmuj¹cy ju¿ 1001 gatunków,
nie ukaza³y siê drukiem, jedynym owocem pracy botaników z Paw³owiczek by³ artyku³ Kölbinga „Über einige Eigenthümlichkeiten der
oberschlesischen Flora” opublikowany w roku
1837 na ³amach ukazuj¹cego siê w Regensburgu czasopisma „Flora oder Botanische Zeitung”. Poza tym artyku³em Kölbing wyda³ te¿
kilka prac o florze Górnych £u¿yc, w których
wykorzysta³ rêkopisy wspomnianego ju¿ wczeœniej biskupa Albertiniego.
Rok 1838 przyniós³ w jego ¿yciu wiele
zmian: awansowa³ na inspektora Seminarium
Teologicznego w Paw³owiczkach i o¿eni³ siê
z August¹ Plitt, która urodzi³a mu trzech synów
– Paula, Wilhelma oraz Gerharda. W roku 1846
przeniesiony zosta³ jako kaznodzieja i dusz-

pasterz wspólnoty ¿onatych (Ehechor) z Paw³owiczek do Kleinwelka, zaœ dwa lata póŸniej
zosta³ prezbiterem i na wniosek synodu wybrany zosta³ na cz³onka Unitäts-Älteste-Konferenz
w Berthelsdorfie ko³o ¯ytawy. Wraz z rodzin¹
przyby³ tam jesieni¹ 1848 roku i z zapa³em
wzi¹³ siê do pracy, która, jak okaza³o siê póŸniej,
w straszliwym tempie wyczerpa³a jego si³y.
Wiosn¹ 1850 roku zaczê³a dokuczaæ mu choroba, któr¹ okreœlono jako atakuj¹c¹ system nerwowy gor¹czkê reumatyczn¹. Wskutek tej
choroby zmar³ w Berthelsdorfie 24 maja 1850
roku, maj¹c niespe³na 47 lat.
Ostatnim wybitnym botanikiem z Paw³owiczek by³ urodzony w tej miejscowoœci w roku 1844 aptekarz Max Wetschky, wnuk
wspomnianego wy¿ej Christiana Gottfrieda
i syn Gustava. Przej¹wszy ojcowsk¹ aptekê,
ca³y swój wolny czas, jak jego przodkowie,
poœwiêca³ równie¿ botanice. Jego horyzonty
poszerzy³y siê znacznie podczas podró¿y, w trakcie których dotar³ m.in. na Sycyliê, do Norwegii, Palestyny, na Krym i stepy Powo³¿a.
Z podró¿y tych przywozi³ bogate zbiory zielnikowe zawieraj¹ce wiele nowych gatunków
roœlin, z których jeden – nowy gatunek lnu
z Krymu – otrzyma³ na jego czeœæ nazwê Linum
wetschkyanum. Prawie co roku bywa³ poza tym
w Tatrach i œmia³o móg³ byæ zaliczany
w poczet najlepszych znawców ich flory.
Choæ podró¿owa³ doœæ czêsto, przede wszystkim zajmowa³ siê flor¹ okolic Paw³owiczek.
Znany by³ dobrze w krêgach fachowców,
utrzymywa³ kontakty z Ferdinandem Paxem,
Adolfem Englerem i innymi wybitnymi znawcami œl¹skiej flory. By³ te¿ cz³onkiem-korespondentem wielu europejskich towarzystw botanicznych. Do póŸnej staroœci wêdrowa³ po
okolicach Paw³owiczek, na ostatni¹ wycieczkê
wyruszaj¹c w wieku 81 lat na stanowisko
¿ywca gruczo³owatego ko³o Taciszowa. Zmar³
w Paw³owiczkach 26 stycznia 1927 roku. Jego
licz¹cy kilka tysiêcy arkuszy zielnik sta³ siê po
jego œmierci w³asnoœci¹ Izby Regionalnej w Paw³owiczkach (Gnadenfelder Heimatstube).
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