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SLt\SKI LUTERANIZM WIEKU REFORMACJI 

- PRÖBA CHARAKTERYSTYKI

Lata 1526-1654, od sejmu w Glubczycach, kt6ry uznal prawa Fer
dynnnda Habsburga do zwierzchnictwa nad Slqskiem, do zakonczenia 
,,r.;·clukcji" kosciol6w ewangelickich na Dolnym Slqsku, to okres stop
nioivcgo wic1zania kraju z monarchiq habsbursk4. Gospodarcza potc;ga 
Slc:1�;«,, uksztaltowanie si� rynku krajowego z Wroclawiem jako centrum, 
tram:.ytowy i komisowy charakter handlu sl3cskiego oraz jego wschodnio
-zacl,odnic ukicrunkowanie - \.vszystko to przeciwdzialalo tendencji do 
gospodarczcj integracji ziem slqskich z krajami austriackimi 1

. Spole
czei1s1 wo Sl9slrn, na czcle z ksiqZ(':tami piastowskimi, dqzylo do utrzy
man:a swych p�·zywilejow, do zachowania feudalnych stosu.nk6w spo-
1ecznych w ich „stanowej" fazie. Walki klasowe, nasilajqce si� wraz 
z rozwojcm l;l,ospod::irki fnlw:uczno-panszczyznian0j, wyr.rnch;:ijqcc zc 
szczeg6lnq ostro:kiq w latach 1526-1530, 1588-1589 i 1620-1622, mialy 
zaz,,,·yczaj swc bezposrednie przyczyny w wcwnqtrznych sprzecznosciach 
spolEcznych, lccz w istocie stanowily wyraz ogolnego kryzysu gospodarki 
feudcibcj, ,v wyniku kt6rego w calej monarchii habsburskiej nabieraly 
znaczcnia dqzenia absolutystyczne. Zachowawczej polityce stan6w slq
skich Habsburgowie od poczqtku zdecydowanie siE: przeciwstawiali, d9zqc 
do ukr6cenia swob6d feudal6w i bogatych miast. Sw6j ostateczny sukccs 
zawdziqczali dlugotrwalej, wyniszczajqcej wojnie trzydziestoletniE:j. Do
piero wykorzystanie naruszonej struktury spoleczenstwa slqskiego, wpro
\vaclzenic do niego nowego czynnika - naplywowej szlachty, st-worzylo 
odpowiedniq baze, spolecznq dla absolutyzmu i centralizmu, gruntownie 
przekszUilcilo siqgaj9cy czas6w sredniowiecznych ustr6j spoleczny Slci
ska. 

',V walce spolcczenstwa slciskiego o zachowanie odrqbnosci w ramach 
zorirntowanej centralistycznie monarchii habsburskiej wielkq rolE: ode
graly problemy rcligii. Reformacja stopniowo ogarniala caly Slqsk, nie
jako ewolucyjnie wylaniajqc si<� z katolicyzmu sredniowiccznego, na 

1 Por. Ilistoria Slqska, t. I, pod red. K. Maleczynskiego, cz. 2, Wroclaw 1961, 
s. 46 n!1.; cz. 3, Wroclaw 1963, s. 28 nn.
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slqskiej prowincji dlugo przechowujqcego tradycje husyckie i Eraci Cze
skich 2• Zwyci<=:stwo protcstantyzmu nie bylo rezultatem burzliwej walki 
z kosciolem, lecz efoktem kryzysu, jaki on przezywaL Poczqwszy od lat 
dwudziestych XVI w. na reformacyjm1 drogQ wst�powali kolcjni ksi<!
zqta slqscy, rady miast kr6lewskich, prawic cala szlachta dolnosl<!ska 
i znaczna czqsc g6rno.�lc1skiej 3

• Wplywy koscio1a stopniowo maluly, ogra
niczajqc si� w drugiej polov,:ie XVI w. do Ostrowa Turnskiego wc Wro
clawiu, niekt6rych döbr klasztornych, pcwnych czftsci G6rncgo S1qs1rn. 
Nawet w biskupim ksi�stwie nyskim przcwazali zwolennicy Rcforma- . 
cji 1

. W 1549 r. kapitula kntedrnlna z nicpokojem stwierdzala, ze jedynic 
50 kosciol6w w diccczji ma katolickich proboszczy, biskup Jcrin zas 
w 1586 r. doliczyl sit; zalcdwie 160 katolickich ksi�zy, slabo na ogöl \\.')·-· 
ksztalconych, czt;sto zonatych lub zyjqcych w konkubinacic 5.

2 Por. E. An cl c r "· Geschichte der enmgeliscl1c11 Ki.rchc SchleJie11.�. \\":·n

claw 1883, ,. 17-51: C. G:·ünhagen, Gesc:hic:lrle Schlesiens, t. II. Gotha 1:::%. 
;;. 13 nn.: .J. Soff :1 c :·. Ccsclliclite cler Reformation in Schlesien, Wr,,e;la,\· 188i. 
�. 2--85; P. K o II r ad. Die Einfiihnrng der Rejormotio11 in Breslau n11d Sd1ksi,•r>, 

Wroclaw 19ii; K. Eng L, 1 b c r t, Die .4nfii11gc cler l1ititerische11 l3ewegzwg in H•c

slau iind Schlesien <Archiv Hi:· sc:ilcsbchcn Kirchengeschichte. R. XVIII-XXII. 

1960-1964, szczeg. R. XVIII, s. 121-207; R. XIX, s. 165-232; R. XX, s. 291-3i2); 
H. Eber l Pin. Sc/1/<:sisclw Kirchengeschichte, Ulm/Donau 1962, s. 40-fl2.

3 Rada miejska Wroc.:lawia przyjQla konfcsjq augsbursk,J w 1530 r.; F'rycl,·1·.\·k 11 
legnicki czqsciowo uznal Heformacjq juz w 1523 r., a w 1535 r. wyd.il porz,\cick 

koscielny i agench; clh1 k,ic;stw legnickicgo, brzcskicgo i wolowskieg·:;; Joaci,lm 
Hcmryk II, Jeriy i Ja:1 Pocliebradowie wyclali w 1538 r. porzqdek kokiclny cila 
k-;i�.;tw olesnic:kiego i ziqbickiego; k,;i,!ZQ saski Henryk wprowadzil w 13.JO :·. 
reformowanc wyznanic w k;;iqstwie zagai'1skim; ksi,1±� Jerzy von BraudenbL1rg
-Ansbach juz w l:i23 r. uczynil to w k:;iq,twic karniowskim. clla kto:·•Jgo \\·ydal 

w 1532 r. porzqclck kosciclny i propagowal wyznanic augsburskic w ksi<;�twic ,,,1,1i
�ko-raeibor.,kim; k,;iqzc: Waclaw Piast wprowadzil je w 1540 r. w k,i\:,twit· L'ic

szy1iskim. W drngiej po!o1vic XVI w. Rcformacja uzyskala calkowit,1 niemal cio
minacj� w wolnych pmistwach stanowych: Pszczynic, Bytomiu, Zmigrodzie. :\ii

liczu, Sycowie i Sicdlisku. W ksiQstwach wroclawskim, swidnicko-jawor,kim i ßlo
gowskim tylko niclicz1w miej•cowosci oparly sie; fali reformacyjncj (m. in. Kuc-

1;z6w, Lubomierz. Nowogrodziec; clo 1591 r. kapitula kolegiacka w G!ogowil'•. 
4 Parafic obsaclzonc byly proewangclickimi probos�czarni, czq,to zonatymi. 

W szkolach parafialnych wielu nauczycieli sprzy jalo Reformacji. Racla mk;-;,a 

Nysy nie liczyla sie; z a�1torytetem kosciola, a biskup Pronmitz tolerowal uci:!ic

lanie komunii pod clwicma postaciami na cllugo przed indultem Piusa n· -

G. Fuchs, Versuch ei1ter Reformationsgeschic/1te des Füntentlrnm,:; und der l;i

schöfflichen Residenzstadt Neisse, Berlin 1775, passim; C. A. Schi mm e 1 p r e n
n i g, Die e1.xmgeii1;che Kirche Schlesiens im 16. Jahrhundert, Strzelin 18i7, s. 5 :m.;

A. Sa bis c h, Die Bischöfe von Breslau und die Reformation in Schlesien. Jcr:.;01.>
von Salza (+ 1539) und I3althasar 1:on Promnitz (+ 156:!) in ihrer Glcuiben:;miissi

gen und kirchenpolitischen ll.useinandersetzung mit dem Anhängern der Rl'fot
mation, Münster/West[. 1975, s. 93.

5 Eber 1 ein, Schle:;i:;dre Kirchenges<:ltichtc, s. 59 nn.; Hi.storia S\qska, t. I, 

cz. 3, s. 546. 
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Reformacja slqska byla niewqtpliwie spontanicznq reakcjq na upadek 
kosciola. Nie miala centralnego osrodka ideologiczno-politycznego, nie 
przyniosla utworzenia ewangelickiego kosciola krajowego. Biskupi wro
dawscy az po schylek XVI w. uwazali si� za zwierzchnik6w luteranskich 
predykant6w, osadzanych na parafiach przez patron6w. W stosunku do 
ksi�stw Rzeszy, gdzie od poczqtku wyodn;bnily siG dwa wrogie, zwal
czajqce si� nawzajem obozy, sytuacja na Slqsku mogla upowazniac Me
lanchtona da wyrazenia opinii, ze kosci6l slqski jest „najspokojniejszym 
na terenie panstwa niemieckiego" 6

• ,,Stan zawieszenia", utrzymujqcy si� 
do konca XVI w., zakl6cac zacz�ly pierwszc przejawy bardzo sp6znionej 
potrydenckiej ofensywy kosciola 7• Stopniowe zaostrzanie si� konfliktu 
protestanckiego spoleczenstwa z katolickq wladzq cesarskq spowodowalo 
podjE;cie staran o legalizacjE; wyznania ewangelicko-augsburskiego na 
Slc1sku. Wykorzystujqc skomplikowanq sytuacjG politycznq poczqtk6w 
XVII w. i konflikty w lonie domu habsburskieg6, stcJ.ny slqskie wywal
czyly wydanie przez cesarza Rudolfa II w 1609 r. Listu majestatycznego, 

uznajqcego pelne r6wnouprawnienie wyznania augsburskiego i katolic
kiego 8

. Od tego roku mozna wi<;c m6wic o kosciele katolickim i kiero
wanych przez konsystorze ewangelickich diccezjach ksiqstw slq:ikich, spo
srcid kt6rych legnicka i brzeska, bodaj najsilniejsze, pozostawaly w bli
skich zwiqzkach z kosciolem krajowym Saksonii 9. 

U zr6del ruchu reformaq;jnego leza1a reakcja przeciw feudalnemu 
porzqdkowi spolecznemu, kt6rego uosobieniem byl kosci6l. Radykalny 
nurt Reformacji - chiliastyczne sekty anabaptyst6w i spirytualist6w, 
dqZqCe do zaprowadzenia na ziemi „Kr6lestwa Bozego", nowcgo ladu 
spolecznego - dotkniGty zostal surowymi reprcsjami i w polowie XVI w. 
zm.cznie oslabl lo_ ,,Oficjalna" Refonnacja luteranska zwalczala Kosci6l 
nie za to, ze ogniskowaly siG w nim sprzecznosci feudalnego sys!:emu spo
lecznego, lecz za to, ze nie m6gl on juz byc tego systemu ostojq. Lutc
ranizm mial stac siE; nowq formq utrzyrnania i umocnienia istniejqcego 
porzqdku spolecznego, a w obliczu pierwszych przedsiE;wzic;c k::mtrrefor
macy jnych, kt6re dotkn1c;ly gl6wnie anabaptyst6w, wchlonql wszystkie 
akatolickie nurty religijne. Stal siE; ideologiq spajajqcq spoleczenstwo 

6 IIistoria Slqska, t. r, cz. 2, s. 398-399. 

1 F. X. Sepp e 1 t, Geschichte des Bistums Breslau (Realhandbuch des Bistums 

Breslau, Wroclaw 1929, s. 61 nn.;) J. K ö h 1 er, Das Ringen um die tridentische
Erneuerung im Bistum Breslau. Vom Abschluss des Konzils bis zur Schlacht am

Weissen Berg. 1554-1620, Köln-Wien 1973, s. 157 nn. 
s P. K o n r ad, Der schlesische Majestätsbrief Kaiser Rllclotfs II. 1:om Jahre

1600 in seiner Bedeutung jür das städtische Konsistorillm u.nd die evangelischen 

Kirchengemeinden Bresiaus, Wroclaw 1909, s. 27 nn. 
o Soff n er, op. cit., s. 93-127; Enge 1 b er t, op. cit., R. X.XI, s. 164-199.
10 G. K o ff man e, Die Wiedertäufer in Schlesien (Correspondenzblätter für

Kirchengeschichte Schlesiens, R. III, 1887, s. 37-55). 
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slqskie, okreslajqcq jego tozsamosc i odrc;bnosc w ramach monarchii hab
sburskiej. Przysh;pujqc w 1619 r. do konfederacji ewangelickich stanow 
monarchii, ksiqz�ta, szlachta i miasta slc1skie mialy swiadomosc nieroz
lqcznosci sprawy swobody wyznania ewangelickiego oraz sprawy swobod 
i przywilcjow stanowych Slqska 11• 

Aspirujqc do roli „legalnej opozycji religijnej", mial .slqski lutera
nizm charakter ugodowy, nie dct:i.yl do konfrontacji z katolicyzmem 1�. 

Wiqzalo siq to z duzym wplywem, jaki na Slc1sk wywarla doktry!1a Fi
lipa Melanchtona, bardziej kompromisowa wzgl�dem tradycji i lagod
niejsza dogmatycznie 13

• Odrzucaj<1c ortodoksyjny fanatyzm luteranski, 
reprezentowany przez Flacjusza, i zachowujqc duzq rezerW(;! w stosunku 
do wlasciwego kalwinizmu, czGsciowo „kryptokalwinski" luteranizm dqzy! 
do utrzymania za wszelkq cen� swej pozycji na Slqsku. Byl E:lementem 
,,retrospcktywnej" swiadomosci spo1eczenstwa stanowego, kt6re stale za
biegalo o potwierdzanie swych przywilej6w przez wladcG, a gdy n,nvet 
podejmowalo pr6by samodzielnego kierowania wlasnym losem (konfede
racja 1619 r., ,,koniunkcja" z 1633 r.), w obliczu klGski zawszc liczylo 
na laske, Ilabsburg6w, dawno.§c swych praw i przywilejow, poparcie 
elektora saskiego i ewangelickich stanow Rzeszy 14• J esli do bardziej 
zdecydowanych wysta,pien przeciwko Habsburgom w og6le doc:hodzilo, 
to glownie z inspiracji kalwinizmu, ideologii upowszechniajqcej si� w po
cza,tkach XVII w. wsr6d post�powych lu-qgow g6ry fcudalnej i patry
cjatu miast 1.;_ Zalqzki mysli burzuazyjno-liberalnej, zawarte w kahviniz-

11 G. Ja ecke 1, Die staatsrechtlichen Grundlagen des Kampfe� der c ,·. Schle

sier tim ihre Religionsfreiheit (Jahrbuch für Schlesische Kirchenge�chichte, 
R. XXXVII-XLIII. 1958-1964, cz. II: R. XXXVIII, 1959, s. 74-109).

12 Przywodcy fü:iskiej Reformacji - w tym Jan Hess i Ambro:i:y Motban -
czuli sie, czlonkami powszechncgo Kosciola. Dopiero przyjc;cie w 1580 r. przcz synod 
diecezji wroclawskiej ttchwal soboru trydenckiego stworzylo podstaw� co,·az po
wszechniej przyjmuj<1cego si� przeswiadczefl!_a o niemoi.nosci pozostawania ewange
lik6w i katolik6w w jednej organizacji koscielnej. Niemniej jcszczc \\. 1,39� r. 
porzqdek koscielny panstwa pszczy1\skicgo uznawal jurysdykcjc; biskupa k:·a\cow
skicgo (jako ostatniej instancji w sprawach spornych). Por. Eber l e i 11. Schle

sische Kirchengeschichte, s. 40 nn. 
1s Por. Schimmel p f e n n i g, op. cit., s. 26-28; E. Sie g m und - Sc ll tt l

t z c, Kryptocnlvinismus in den schlesischen Kirchenordnungen (Jahrbuch de:· ,cb!e
sischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau, R. V, 1860, s. 52-68); Eb er-
1 ein, Schlesische Kirchengeschichte, s. 67 nn. 

H Por. Ja e C k e 1, op. cit., cz. III, R. V/1,2/: R. XXXIX (1960), s. 51-90; 
R. XL (1961), s. 7-30; R. XLI (1962), s. 46-74; R. XLII (1963), s. 25-49.

15 W 1611 r. na kalwini-lm przeszed! k.sic;:i:c; Jan Chrystian brze;;ki, a w 1614 r.
Jerzy Rudolf lcgnicki. Wczesniej jeszcze w obozie kalwiiiskim znaleili sie;: mar
grabia Jan Jerzy von Brandenburg-Ansbach z Karniowa i moi.ny r6d Schönaich6w, 
upowszechniajqcy ideologic; kalwinizmu w swym slynnym gimnazjum w Bytomiu 
Odrzanskim. We Wroclawiu zwolennicy kalwinizmu tworzyli ju:i: od 1-'>55 r. statc 
zmieniajqcy sie; kr<jg, ich duchowym przyw6dcq byl znany lekarz Crato von Crufft
heim. 
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mic, nie znalazly jednak szerokicgo poparcia wsr<'id szlachty, rzemicslni
czego mieszczanstwa i chlop6w. Swiadomo�c szcrokich rzcsz ludnosci 
Slqska zwracala si� ku tradycji, za. kt6rej kontynuacjc; uwazano c•w:rn
gelickie wyznanie lutera11skie. Spoleczenstwu slqskicmu obcy bj·l zarow
no ccsarski katolicyzm, jak i „straszny Bog kalwinow, bardzicj podobny 
do diabla niz do prawdziwego Boga" 16• 

Dla konserwatywnego lutcranizmu sh4skicgo kontrreformacju byla 
czynnikicm zcwn�trznym, nierozerwalnie zwiqzanym z centralizmem i ab
solutyzmcm habsburskim. Kicrowal niq i w znacznej CZE;sci prowadzil 
naplywowy kler 17 przy pomocy nowej szlachty � ccsarskich urz\;clni
k6w i oficcrow. \V mian; sukccsöw wojsk habsburskich. \valczc1cych z od
dzialami szwcdzkimi i sasko-brandcnburskimi, prowadzono systematycznq 
rekatolicyz.:icj� Slc1ska. W latach 1626-1629 usuni�to wszystkich pasto
r6w i odebrano ewangclikom wszystkie koscioly na G6rnym Sl11sku. 
W tym samym czasie Shisk Dolny przemierzaly pulki dragonow Lichten
steina, kt6rym towarzyszyl jezuita, wydajc1cy kartki poswiadczajqcc od
bycie spowicdzi katolickiej. Tylko iaka kartka zwalniala od rl'prcsji, 
rabunku, uciqzliwego kwatcrunku. Ludnosc Slqska tnvala jednak w wie
rze ewangclic:kiej, wybierajqc cz�sto wyjscie ostatcczne - emigracj� do 
krajow osciennych 19

• 

Pok6j praski z 1635 r. i ostatecznie traktat westfalski z 1648 r. przy
picczt;towaly zwyci�stwo cesan;kiego katolicyzmu rn Protestantom slq
skim przyznano wolnosc wyznania augsburskiego \V ksi�stwach lcg
nickim, brzeskim, wolowskim i olesnickim oraz w micscie \Vroclawiu. 
W pozo:-;talych ksi�stwach dolnrnfüp;kich ewun_:..;clicy uzyskali wt,hns<· 
wyznania, ale nie kultu. Mogli zbudowac jedynie trzy koscioly: w S\vid
nicy, Jaworze i Glogowie, na w!asny koszt i poza obr�bem miast. I\Iimo 
oporow ludno;�ci przeprowadzono w latach 1653-1654 i 1668 nkcjc; 
„redukcji" kosciol6w. Lqcznic z rekatolicyzowanym wczcsniej G6rnym 
Sl1:tskiem akcja ta objGla okolo 1200 kosciol6w, wsrud ktorych wielc zbu-

10 Cylat zc wst�pu do Dreyfnchen Erklärung cics Cutechismi Lutl:eri, ci„iela
wydancgo w 1602 r. w Dreinic i w 1620 r. w Lip,ku. :S.:a temat ko:1t:-owcr.-.ii lutv
nl11sko-kalwinskich w Nicmczech zob. J. L e c 1 c r. II i,�toria tolerancji w u:icktt 
Reformacji, t. I, Warszawa 196-1, s. 287 nn. 

n Od ko11ca XVI w. decyduj..JC,1 rol<; w diecczji wroclawskiej odgrywuli ;1iJ.,ol
wenci Kolcgium Gcrmanicum, wsrod kt6rych wiellt pochocl;:ilo spoza Slq:;ka, eo 
stalo .si� wrzcwicm intryg i spor6w. Wskutek rozbicia duchowienstwa sl.1skicgo 
na walcz,icc ze sol:iq obozy clecycluj,1cy glos przy ob,;adzic stolca bL;kupicgo za
pewnil sobic ocl 1596 r. cc�arz, popicraj<JC zazwyci:uj kandy<lat6w sp•;za St;i-ka 
(arcyksi,Ji.Q Karo! Habsburg, Karo! Fcrdynand Waza) - por. Sc p p et t, op. cir., 
s. 73 nn.; K ö h l c r, op. cit., s. 143 nn., 249 nn.

1s An d c r �- op. cit., s. 81 nn.; Eber l ein, Scl!lcsische Kirche11gc,d1.icl1 te,

s. 79 nn. 
19 Ja ecke 1, op. cit., cz.. V (3): R. XLIII (1964), ,. 67-88.
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dowanych bylo przez ewangelik6w, powü�kszonych przez nich lub od
nowionych, a takze zakupionych bqdz uzyskanych w drodze umowy 20• 

Stopniowe zaciskanic centralistycznego i absolutystycznego jarzma 
umacnialo przywiqzanie do religii ewangelickiej, wzmagalo niech�c do 
cesarskiego katolicyzmu. Wiara luteranska stala sie, jakby ponadkl�so
wym czynnikiem integrujqcym spolcczcnstwo, a w jej obronie wystqpily 
przede wszystkim klasy uciskane, na kt6rych barki administracja habs
burska przerzucila ch�zar zniszczen wojennych. Obrona ta oznaczala nie 
tylko niech�c do katolicyzmu - by1a r6wniez afirmacjq przeszlosci, 
dobrobytu wieku Reformacji, manifcstacjq przywiqzania do tradycji. 
Dzü:ki Reformacji i w opozycji do ccntralistycznych roszczcü Habsbur
göw ksztaltowala sie;: tozsamosc kulturowa spoleczel'lstwa slqskiego, po
czucie wlasnej odre,bnosci. Trwalosc rodzimcj dynastii Piast6w, mecenat 
kulturalny swiatlych ksiqzqt, ambitnych rod6w szlacheckich i wyksztal
conego mieszczal'lstwa stawaly sie;: godrn1 kontynuacjq regionalncj trady
cji �). Protestantyzrn uwazal si� za spadkobierc� tej tradycji - i byl 
nim w istocie - a jego humanistyczne, mclanchtonial'lskie oblicze po

wodowalo, ze przez caly wiek XVI i poczqtek nast�pnego stulecia stano
wil ideowq inspiracj('; rozwoju zycia umyslowego, literatury, muzyki 
i ;;ztuk plastycznych. Protestanckie inspiracje zaowocowaly tcz ,v dru
gicj polowie XVII w., w zetkni�ciu z wojujqcym katolicyzmem, mijwi�k
:-;zym w hi::;torii Slq�ku rozl�witcm lrnltury ducli.owcj. 

* * 
* 

Punktem wyjscia protestanckiego kultu na Slqsku byly, podobnic 
jak na terenie calej Rzeszy, typowe dla schylku sredniowiccza formy 
i postawy kultowe. Charakteryzowaly siq one duzq r6znorodnosciq -
obok bardzo licznych mszy, gl6wnie wotywnych, powstalo wowczas wie
le spccjalnych nabozcnstw z wlasnymi liturgiami, wzrastalo znaczenie 
relikwii, odpust6w i pielgrzymek. Gl6wne nabozenstwo stawalo siG prak
tycznie tylko ofiarq, a wyolbrzymianie jej uswi�cajqccgo dzialania spo
wodowalo ugruntowanie siq przekonania o bezposrednio zbawczej mocy 

rn Zob. Anders, op. cit., s. 103 nn. 
�1 Zob. m. in.: J. F. A. G i 11 et, Credo von CraJftheim und sei11e Frezw.clc, Frank

furt 1860; G. Bauch, Johann Turzo unc! Joha11n llcss (Zeitschrift für Gecchichte 
Schlesiens, XXXVI, 1901, z. 1, s. 193-224); G. Grundmann, Die U:hensbfüler 
der Herren von Schoenaich ciuf Schloss Cnro!ath (Jahrbuch der schlcsi,;chcn Fried
rich-Wilhelm-Universität zu Breslau, VI, 1961, szczeg, s. 255-264): .J. Sm a c k a, 
Jan Turzo, lwmcrnista i mecenas ku!wru renesansou;ej (Roczniki �L�u\i Slqskiej, 
R. II, 1963, s. 77-91); T. Ru d k o w s k i, Mccenat artystyczny Jcr�cgo II ksi�cia
brzeskiego (Funkcja dzida sztuki. War�zawa 1972, s. 193-206); B. Steinbor n, 

,,Ga!eria slawnych" Tomasza Rehdigera. (Roczniki Sztuki Sh1skicj, R. XI, 1977,
s. 29-66).
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mszy. Wraz z nieslychanym wzrostem ilosci fundacji tzw. cichych mszy 
rosly szeregi kleru, a z drugiej strony poglE:bialo si� niezrozumienie 
istoty mszy przez wiernych 22• 

Luter zaatakowal ostro eiche msze, odpusty, pielgrzymki i inne „nad
uzycia". Jednak zasadniczym przedmiotem jego wyst<!pienia nie byly 
sprawy kultu, lecz podstawowe dla chrzescijan zagadnienia laski bozej, 
zbawienia, wolnosci chrzescijanskiej. Podstawq wiary mialo byc Pismo 
Su:., powszechnie dosh;pne i nie skazone „ludzkimi dodatkami". Zqdanie 
,,czystej ewangelii" podnioslo sit:; na przelomic drugiego i trzeciego dzie
siqciolecia XVI w. w calej prawie Rzeszy - na Slqsku wysunr::ly je 
w styczniu 1524 r. stany swieckie na zjezdzie w Grodkowie, zachowujqc 
przy tym wyraznq rezerw� wobec osoby Lutra 23

. 

Reformatorzy wroclawscy - Jan Hess i Ambrozy Moiban ·- d,izyli 
do przenikni�cia calego zycia religijnego duchem ewangelii, zachowywali 
jednak duzet powscictgliwosc we wprowadzaniu zmian w kulcie. Byli 
w tym zgodni ze stanowiskiem Lutra, wyrazonyrn w dw6ch pismach 
na temat liturgii - w Formula missae et communionis z 1523 r. i w 
Deutsche Messe z 1526 r. 2-1. Poczc1tkowo jedynq istotnq zmianq zewnE:trz
rn� w niedzielnych nabozenstwach bylo wprowadzenie stalego kazania 
po Credo. Pozostawiono wiele dawnych obrzGd6w wruz z ich kultowq 
sym.bolikq 25 

- przy chrzcie zachowano egzorcyzm i krzyimo oraz zanu
rzanie dziecka w wodzie, przy komunii elewacj� chleba i wina, dzwiE;k 
dzwonk6w. Zachowano spowiedz prywatnc1 i szaty kaplanskie 26, oddzie
lenie ch6ru balaskami, kl�kanie na dzwi�k imienia Jezus oraz znak 
krzyz.a przy blogoslawier'l.stwie i rozgrzeszeniu. Do schylku lat trzydzie
stych XVI w. we Wroclawiu i Legnicy obok ewangelickich nabozenstw 

22 A. Fr a n z, Die Messe im deutschen /Vlittelalter, Freiburg i.Br. 1902, s. 73-
11-1: J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia. Eine genetische Erkliirnng der Rö
mischen Messe, t. I, Wien-Freiburg-Basel 1962, s. 168 nn. 

28 Eber 1 ein, Schlesische Kirchengeschichte, s. 43; Sa bis c h, Die Bischöfe ... ,

s. 56-57.
2-1 L. Fe n d t, Der lutherische Gottesdienst cles 16. Jahrhunderts. Sein Werden

mid sein wachsen, München 1923, s. 64 nn.; K. Go 1 da mm er, Kiiltsymbolik 

des Protestantismus, Stuttgart 1966, s. 13-15, 30-42; F. La u, Marein Luter, War
Sza\\'a 1966, s. 52 nn.; J. M. Tod d, Marein Luter, Warszawa 1970, s. 227 nn. 

25 H. Lutsch, Zur Würdigung des künstlerischen Schmuckes (Festschrift zur 

EimYeihung der Barba1·a-Kirche, Wroclaw 1898, s. 87 nn.); H. A. Sander, Bei

träge zur Geschichte des lutherischen Gottesdienstes und der I<.irchenmusilc in Bre

slau. Die lateinischen Haupt- tmd Nebengottesdienste im 16. und 17. J:1hrhundert, 

Wroclaw 1937, s. 1-13; A. Sa bis c h, Der Messcanon des Breslauer Pfarrers Dr. 
Ambrosius Moibanus. Ein Beitrag zur Geschichte des protestantischen Gottesdienstes 

in Schlesien in den ersten Jahrzehnten der Gia1Lbensspa1tung (Archiv für schlesi

sche Kirchengeschichte, R. III, 1938, s. 98-126); Eber 1 ein, Schle.,ische Kir

c/icngeschichte, s. 43-44. 
28 Szaty liturgiczne utrzymaly sie:: w kulcie protestanckim na Sl<tsku ai. po 

schylek XVIII w., zob. Soff n er, op. cit., s. 49. 

2 - Sobötka �;94 
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z komuniq odprawiano katolickie msze. Opr6cz trzech gl6wnych swic1t 
zwia,zanych z osobq Chrystusa utrzymano 20 innych swü1t. Jan Hess 
slusznie por6wnal sw4 sytuacjq kaznodziei-reformatora do woznicy, kt6-
ry nie moie jechac tarn, doluid ma ochotc-:, lecz tarn ty lko, gdzie koü 
i w6z dojechac mogq bez szkody � •. 

Zewn<:;trzne formy kultowe byly dla Lutra i jego zwolennik6w „ein 
äusscrliches Ding", prawdziwy chrzescijanin m6glby si� bez nich 
obejsc 28• Jednakze istnicnie takich form bylo konieczne ze wzgl�d6w
pedagogiczno-moralnych, ,,um der Kinder und einfältigen Volkswil
len" 20

• Te same wzgl<:;dy dccydowaly o ostroznosci i powscicigliwosci 
przy wprowadzaniu zmian w kulcie - ,, ... denn jede Neuerung schadet 
bei dem Volke" 30

. We Wroclawiu nie tylko pozostawiono j�zyk lacinski 
w litlU·gii nabozenstw, ale nawet utrzymano spiew godzinek - w koscie
le Sw. Marii Magdaleny „de beata Maria virgine", a w kosciele Sw. 
Elzbiety „de passione Domini" :u. W obu farach odmawiano tet codzien
nie „Matutinum", ,,Laudes" i „Vesperae", tworzqc przy tym charaktery
styczne tylko dla Wroclawia nabozenstwo la,czqce ewangelickq komillli� 
z „Matutinum" (poranne nabozenstwo zwane „matura") 32

• 

Okolo 1540 r. podj�to we Wrodawiu z inicjatywy Moibana prob� 
wprowadzenia istotnych tresci reformacyjnej teologii do kultu, przy za
chowaniu wszelkich mozliwych ·pozor6w zgodnosci z tradycyjnym kano
nem mszy 33. Opracowany przez proboszcza kosciola Sw. Elzbiety „Novus
Canon" wyeksponowal moment przyj�cia sakramentu, definitywnie zry
wajqc z ofiarnym charakterem mszy. Pozbawienie mszy przeistoczenia 
oznaczalo, mimo daleko idqcych zbieznosci w ukladzie akt6w liturgicz
nych z kanonem rzymskim, przeksztalcenie jej w protestanckie nabozen
stwo komunijne 3,i. Tajemnica, w jakiej utrzymywano kanon Moibana 

� Tak pisal w liscie do Gallinariusa z O!omunca - zob. F i b i g er, Das ge
waltätig in Schlesien eingerissene Luthertum, Wroclaw 1713, cz. I, rozclz. 21, 
s. 202.

2a M. Lu t her, Deutsche Mes�e (Werke, wydanie weimarskie, t. XIX, s. 78 nn.}.
29 Tamze, s. 73. 
30 S11 to slowa Lutra z listu napisanego w 1528 r. do proboszcza w Coburgu 

Baltazara Thüringa, w tym samym liscie rcformator pisal jeszcze: ,,Ich beschwöre
dich, du mögest von den alten Zeremonien soviel wie möglich beibeh,\lten''. Zob. 
L. Pastor, Die kirchlichen Rem1ionsbestrebungen während der Regie�ung Karls
V., Freiburg i Br. 1879, s. 10.

s1 Por. Sander, op. cit., s. 14 nn.; Sa bis c h, Die Bi.;;chöfc ... , s. 59-60.
82 Sander, op. cit., s. 48-61.
38 Tamze, s. 62-67; Sa bis c h, Der Messcanon ... , s. 101-123.
84 Sa bis c h, Der 1Wessccmon ... , s. 123. L;totc: procesu ksztaltowania si� prote

stanckiego nabozenstwa komunijnego ukazujq m. in.: Fe n d t, op. cit., �. 117-122; 
P. Graf f, Geschichte der Aujlötung der alten gottesdienstlichen Formen in der
e-i:angelischen Kirche Deutschlancls, T. I, Göttingen 1937, s. 14-15; Go 1 da 1:: m er, 
op. cit., s. 32-42. 
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(nie zostal opublikowany), jego niezrozumialosc dla szerokich mas (jE:
zyk lacinski) by!y zapewne elementem szeroko zakrojonego planu prze
prowadzenia Reformacji na Slqsku w zewnt;trznej szacie katolickokos
cielnej, moze nawet z biskupem na czele 35. W koncepcji tej widac wy
raznie inspiracje pojednawczych projek:6w Melanchtona, kt6re mialy 
trwalym :Hadern odcismic si<:; na füiskim protestantyzmie XVI w. 36 

W okresie powstawania koncepcji liturgicznych Moibana rozpocz(:lo 
sit; na Slqsku stopniowe stabilizowanie ewangelickiej reformy kosciel
nej, ujmowanie kultu w ramy stanowionych przez ksiclzqt i rady miej
skie porzqdk6w koscielnych 3i. W Legnicy po okresie dominacji spiry
tualizmu Kaspra Schwenckfelda, okresie ideowego rozchwiania, negacji 
potrzeby istnienia „kosciola widzialnego" i stopniowej rezygnacji z sa
krament6w, nast�powalo powolne zblizenie do reformacji wittenber
skiej. Usuni�cie Schwenckfelda i jego wyjazd ze Slq,ska w 1529 r., a takze 
opublikowanie w 1535 r. Porzqdku sakramentaLnego 38, oznacz�lo prze
jqcie przez Fryderyka II spraw reformy religijnej w swoje rqce. Po 
uznaniu w 1539 r. wyznania augsburskiego, wydal ksiqZE: w 1542 r. po
rzqdek koscielny dla ksi(;stw legnickiego i brzeskiego, instrukcjG wizyta
cyjnq i katechizm. Porzqdek ten wprowadzal ewangelickq organizacj� 
koscielnq w obu ksi�stwach (,,superattendent" i seniorzy wybierani na 
powiatowych . synodach), zasadq ordynacji pastor6w 39

, obowiqzek kate-

8S Ba bis c h, Der Messcanon ... , s. 102-103; t c n "e, Die Bfa<:höfe ... , s. 81-82.
88 Znaczenie !\Ielanchto?:1a dla Reformacji omawiajc1 m. in.: R. Ca 1 i :1 ich, 

Kampf und Untergang des 1Helanchtonismus, Leipzig 1866; H. Born kam m, Das

Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte, Göttittgen 1961, s. 55 nn.
87 G. Eber 1 ein, Die evangelischen Kirchenordnungen Schlesien.� im 16. Jall r

hundert (Silesiaca. Festchrift Colmar Grünhagen, Wroclaw 1898, s. 215-23-±); 
E. Se h l in g (hrsg.). Die ev<rngelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrlw nclerts,
t. III: Die Mark Brandenburg -. Die Markgrafenthümer Oberlausitz und Kieclcr
lausitz - Schlesien, Leipzig 1909, s. 389 nn.; H. Jessen, W. Schwarz: Schle
sische Kirchen- und. Sc/w/.ordnunaen von der Reformation bis ins 18 .. hhrlrnndert,
Görlitz 1938, s. 16 nn. 

�8 .,Vergleichung des au:,;schusses und folgend aller dicner des hl. cvangclii 
dero Liegnitz- und Brigischen fürslentümer und derselben zugethanen weichbilder 
ob der spaltigen Jeher und brauch der hochwürdigen sacrarnente Ao. 1533'' - zob. 
Jessen, Schwarz, op. cit., s. 26 nn. 

39 Do 1560 r. w Wittcnberdze ordynowano 195 �19sldch pastor6w, pe\vnq ich
liczb� taki.e we Frankfurcie nacl Odr9. Na S!qsku ordynacji dokonywano ok. 
1550 r. w Legnicy, a od 1564 r. tak:i:e w Brzegu. Ok. 1550 r. pewn9 ich ilosc prze
prowadzi! wc Wroclawiu :\Ioiban, jednak wkrötce racla miejska orclynacje \':�trzy
mala, aby nie drai.nic kr61a Ferdynanda. Zob. P. Konrad, Das e,;angelischc 
Kirchrrnregiment des Dreslcwcr Raths in seiner geschichtlichen Entwickl1lllg iSi
lcsiaca ... , �- 207-'-212); Eber 1 ein, Die ev. Kirchenordnungen ... , s. 232; Sa bis c h. 
Die Bischöfe ... , s. 87-88.
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chizacji (zwlaszcza przedmalzenskiej) i powszechny obowiqzek sluchania 

kazm'l niedzielnych (tzw. przymus ko.kielny). Za przykladem Frydery

ka II r6wniei inni ksiqz<;ta i wolni panowie stanowi wpro\vadzali nowq 

organizacje; koscielnq, a szlachta ksiestw dzicdzicznych Korony regulo
wala stosunki religijne w swych posiadlosciach za pomocq p0rzc1dk6w 
zw,mych „dreidinge" �0

• 

Rol� ,,nadzwyczajnych biskup6w" przcjmowaly r6wniez rady miej

skie. Okolo 1550 r. wydany zostal porzqdck koscielny dla Wroclawia, 
znany tylko posrednio jako 01·dnung cler /drehen zu Bresiawe 41

. Zc 

z·r6dla tcgo dowiadujemy si� m. in.: ,,das also alle sontag in unsern kir
chen bis in funfzehn predigten geschehen und seind, got lob, alle kir

cl1en, wen man predigt, zimlich vol. Also wird das volk von aller schwcl
gerei und rnüssiggang zur kirchen und gottesfurcht gezogen und gehal
ten ... In den hohen festen aber werden auch mehr und herlichere cc
rcrnonicn gehalten, mit der musica und pfciff cn de tempore". Na kazdy 
dzier'I tygodnia przcwidziane byly specjalnc nabozcnstwa, a poza tym wc 
wroclav.;skich farach odbywaly siq jakhy publicznc odczyty (,,l�ctiones") 
n::t tcmaty biblijne: ,,vor die caplancn und wer lust theologiarn zu stu
diren hat". 

\V innych miastach slqskich zapcwne nie bylo tak wysokiej swiado
mosci rc�ligijncj, nie m6wiqc juz o teologicznych zainteresowaniach miesz
czai'istwa, skoro na przyldad rada Jclcnicj G6ry postanowila w 1572 1·.,

ze osoby przylapanc w czasie nicdziclnego kazania na rynk•1, innych 
placach, w szynkach lub na podmicjskirn cmcntarzu „mit den 1-Iafftcn 
und Geld-Busse, nach des Rahts Erkäntnis gcstraffet werden 5ollen" •�-

Og6lnie rzccz biorc1c, w drugim pokoleniu slc1skiej Reformacji nastq
pila znaczna konsolidacja protestantyzmu, stworzenie zr�b6w organizacji 
kosciclnej - mimo braku centralnego osrodka. Stopniowo uzupelniano 
obsad� parafii, choc sytuacja wiejskich pastorov.r byla trudna, zwlaszcza 
pod \VZgl�dcm materialnym 13. Nastqpil wielki rozwoj szkolnictwa ewan
gelickiego - powstaly 103 szkoly nizszc, srednie i wyzsze (humanistycz-

,:o Par. E b c r I c i n, Schlesische KirchcHoeschichte, s. 62 nn. 
11 Ordnung jcst rclacjij anonimawcga mic�zka1'lca Tarunia, sparz<1dzonq !Ja po

lecenie rad miehkich Tornnia, Gdai\ska i Elbh1ga, poszukuj<jcych arganizacyjnych 

i lituq�icznych wzor6w dla planowanych wlamych regulacji w zakresic rcligii. 

Po:·. Sand c r. ap. cit., s. 7-11; Jessen. Schwarz, ap. cit., s. 4':l--12. 

�2 A11�.zug aus E. E. Raths der Stad Hirschberg Statuta und Ordnungen, wb . 

.J e" - c n. Schwarz. ap. cit„ s. 87. Ka temal oparu przcciw przymusa,vi kasciel

ncm�1 zob. S c h i 111 m e I p f e n n i g, ap. cir., �- 20. 

;a Pastorzy byli czc;sta jedynie wykanawcami woli szlachty. Przeci:,izeni abri

wiqzkami i slabu oplacani, rzadko pazo.,tawali na wicjskich parafiach dluzej 

nii. dwci lata. Par. Schimmel p f c n n i g. op. cit., $. 12-13: Köhler, op. eil., 

s. 67.
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nc-lacinskie) w miastach, 151 szk6l wiejskich u_ Ukazaly si� cirukiem 
liczne slqskie katechizmy. Wzrastala rola spiewu i muzyki instrumentalnej 
w kulcie. Upowszechnialy siq we Wroclawiu i na Slqsku ewangelickic 
kancjonaly 15. W liturgii wcic1z jcszcze lacinskiego nabozenstwa pojawialo 
si{; coraz wii:;cej piesni spicwanych przez gminy w jt:zykach niemieckim, 
czeskim i polskim. Piesni tc, poprzeclzajqcc kazanic i nast�pujqce po nim, 
eksponowaly rol� Slowa Bozcgo w kulcie, a z czascm - kosztem mocl
lit w laciöskich - rowniez roh; sakramentu komunii ·lEi. 

W drugiej polowic XVI w. wsr6d protestant6w fü1skich doszlo do po
waznych kontrowersji idcowych, do starcia ortodoksyjnych ; uteran6w 
ze zwo1cnnikami Me1anchtona, zwanymi „kryptokalwinistami". Pod za
rzutcm kalwinizmu usunit;to wiclu nauczycieli i pastor6w, w tym supcr
jntcndcnta lcgnickiego Lconarda Kreutzheima (w 1593 r.). Surowo zwaf
czal kalwinist6w ksü1zc; Jcrzy II. Chc::ic uniknqc wasni i spor6w w.�röd 
duchowicnstwa, wydal on w 1573 r. mandat 47, w kt6rym ostro potc:�pit 
wszdkic dyskusje na tem,1t intcrpretacji sl6w Chrystusa ust;mawiajq
cych sakrament komunii, staj[lc wylqcznie na gnmcie wyznania augsbur
skiego. Gdy kontrowersje wsr6d duchowienstwa brzeskiego nie wyg�sly 
(sp6r o tzw. E.agievmickc.1 Formulq ügody), wydal Jcrzy II w gruclniu 
1574 r. Ahschiecl, w kt6rym zabronil wszelkich clysput na temat komunii 
i zakazal jakichkolwiek spckulacji doktrynalnych 48

• Mandat z 15i3 r. 
i Allschied dystansowaly siq od wypracowancj w Saksonii kompromiso
wcj „Formula Concordiae", odcinaly sie; r6wniez od kalwinizmn i flacja
nizmu. Staly na gruncic wyznania augsburskicgo i nauk Melancbtona. 
WiernosC:: melanchtoniai'iskicj linii mocno cksponowal takze brz.eski po
rzqdck ko::\ciclny z 1592 r., wyuany przez ksiE':Cia Joachima Frydcryka :�. 
oraz porzqdck milicki z 1596 r. 50 Stanowczy zakaz spor6w \,·sr6d du
chowic11stwa podtrzymal Joachim Fryderyk ,v „patencie" z 1601 :·. :;1 

.u Por. Anders, op. cit., s. 51 nn.; E b c r 1 c in. Sclllcsische Kirchrn1g(',ciii
cl1te, s. 62. 

•� Wc vVroc;lmdu poslugiwano siq k;;j�gami choralo\vymi pochodzcJcymi :1:1wet
z XV w., czyni,ic w nich zmiany i poprnwki. Sposr6cl glöwnych niemieckich kan
cjonal6w lutcra:1skich w farach wroc!awskich szczegolnic ccniono najbardziej ko11-
,crwatywnc - Missale, Vesperale i Psalterz Ludccusa (1:i89 r.) oraz uranclc:1bu:·
sko-norymhcr,ki porzcJdek kosciclny (J.�33 r.) - zob. S a n de r, op. cit., .-. 3�-:n.
N'a tcmat stosunku Rcformacji clo muzyki zob. m. in. H. P :· e u s s, ;\-la„li11 Lnthcr. 
Der Künstler, Gütersloh 1931, s. 89 nn. 

40 Sand c r. op. cit., s. 104-107; Go 1 da mm er, op. cit., s. 34--36. 
47 llertzog Georgii II. zit Brieg Mandat in Reiigiom-Sachen. cl.cl. Strehlen ,I. 1:i_ 

Januarii 1573, zob. Jessen. Sc h war z, op. cit., s. 46-50. 
4s S i c g m und - Schult z c, op. cit., s. 60-61. 
40 Ilertzog Joachim Frieclrichs zur Liegnitz und Brieo etc. Briegsche Kirc/ien

ordnung de Ao 1592, zob. .Je s s e n. Schwarz, op. cit., s. 75-81. 
so S i c g m u n d - Sc h u l t ;: e, OP. cit., s. 62. 
SI Tamzc, s. 63-64. 
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KsiflZ� uznal w nim wszclkic ::;pory o o,rtykuly wiary, wszelkic nowe 
„iormuly" za zb�dnc i szkodliwe, stwierdzH z calq stanowczoscic!, zc nauka 
cb.rzescijan.ska ,vystarczajqco sit:; juz ugruntowala, a jej dogh:bnc wy
jas1�icnie znalczc rnozna w Pi.smic slt:i�tym, w Konfcsji crngsburskiej 
wraz z Apologiq, w pismach Lutra i IVIclanchtona, a takzc w agendzic 
nwkh:mburskicj ,;�. Ostrozna polityku religijna ksiqzc1t legnicko-brzeskich 
zapobicgla rozbiciu luternnizmu .�lqskicgo na olwarcic ,valczqü" z�) sobq 
stronnictwa. Nawet po oficjdnym przejsciu na kalwinizm zcichowali Pia
stowie tolerancyjm1 postaWG 53 i szanowali przywic1zanie pocldanych do 
trndycji, znajdujc1cc sw6j wyraz gl6wnic w formach kultu. Folityka 
tc1 cknzala sie: ze ,.,;szeeh miar sluszna \V swictk reakcji micszczan Kar
nio 1.,·a na prob,; narzuccnia im w 1616 r. przez mar��rabicgo Jana Jc
rzcgo kahvü�skiej konccpcji kultu, radykalnie burZ,[CC'j ustalon? ocl daw
na formy naboi:clistw i ich zc\vrn;lrznej oprawy 3 t_ 

Porzc1dki ko.sciclnc odzwiercicdlajq roznorndno:ic zr6dd i inspiracji 
�lqskicj Hefornrncji .. � kr,:yzuj,1 sit! \\' nich konc2pcje hne!'a1':.�i:ic, kal
wil\ski,! i kalolicki('. Wsp<'>lna dla cwangcliekich nabozeri.stw wc wszyst
kich dzicdzin,1ch slc)skich byht dominuj,1ca rnb km::anic1 Slowa Bo±cgo 
or,tz rczygnr.c.1a z pujmow,rnia rnszy j:iko „n:�1l:,·:,,. f · oiiary. Od drugiej
polowy XVI \V. wsp6lna byla wsze:;dzie komunia pod clwicrnc1 postaciami, 
przy czym zgcda p�ipicslrn nn kiclich w cfü,cczji \':rccl&\Vskicj (z r. 1564) 
sprzy j:1b. przcchoclzcniu clo o bozu protcstancki, •c(o licznvch panfii dotc1cl 
ind/icrcntnych konf,,syjnic, zw1aszcza w dobral'h l:u:;cidnych ,;::;_ Purzqcl1:1k 
cic::;zyfo;ki z l 584 r. stwicrclzal rn. in.: ,,Weil ,rnch bei cL:r rnessc und 
sons10n bieshcr sondL'rlich auf rll'n dörfern vid c1!J;)ittischc cercmonicn 
gehalten worden siend und noch �;ehallcn \Hrcl:::!�, «ls adorati0 des sa
c1·,,m2nts, einspcrnmg des sacrc1ments in das ciborium, wie sie es nennen, 
dit' processiones mit den fohnen und andere dergleichen abgöttcr2i mehr, 
insonderheit der abc;öttische micsshrauch in d,:r martenvochen mit dem 
grnbnrnchen und sicngen vor dem grab;:, diess soll alles gtinzliclwn hier
mit ernstlich verboten und abgethan sein, uncl hiergegen die passion 
Christi, wie dieselbe von den vier ev,rngelistcn beschrieben, von der 
canzel abgelesen und vleissig dem gemeinen volk crclerct werden, und 
solches nicht allein in der marterwoclwn, sondu-n die ganze faste hin-

:,z Agende; mcklembm·slq wprow,1dzil w 1553 r., na p:·osb,: clucho\\'ieüshva 
ksiL>Lwa brzeskiego, k,i,Jz� Jerzy II. Por. E b er 1 ein, Die c: u. I{irchc110rdmrngcn ... , 
s. 230�231.

ss· Np. ksi,Jzc; wo!owslü Chrystian II oclnowil w 1655 r. ,,patent" Joachima Fry
clc:·yka, a w instrukcji clla wizytalor6w z 1656 r. przcwiclziane bylo wyrai:enic 
przez parafian opinii na temat postawy pasto:·a ,v,:gl�dem ludzi o innych poglq
cbch - czy ic:h nie szkalujc lub pot,:;pia. Zob. Die Gencral-Kirchcm;isitation im

Fürstentume Wohlau. 1656 und 1657. ProtokoUe und BcHc1gen (Urkunden-Sammlung 
zur Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiern, t. I, Legnica 1917, s. 3 nn.). 

M Si c g m u n cl - S c h u lt z e, op. cit., s. 62-63. 
;s K ö h 1 e r, op, cit .• s. 157. 
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durch auf zweenc oder das wenigste ein tag in der wochcn" "". Zakaz 

lic7.nych tradycyjnych obrzqd<>w religijnych, glc;boko zakorzenionych 
w l-:ul1.un:e Jokalnych spolccznosci, .�wiaclczy nicw,1tpliwie o trwalosci 

i zywotno.�ci tych ceremonii. Polozcni:: 1.v porz<1d.ku nacisku na wyjas

nün,ic tajemnic :\lqki Pa11skicj w oparciu o autorytct ewangelii :,:aklada 
dh.i-�fl. cicrpliwq perswazjq, pog:!c;bianic .�\Yi.1don10.�ci konfcsy.inc,i az do 
mo'.·,�· ntu, w kt<'Jrym uzg.'.ldnianic zewnqtrznyc.:h fo,·m kultu z tcolo:�iczn9 
trcscic1 wyz.nania nie bE;dzic musialo nastqpowac clrogq mz,;d::nvych za
knzc:>\\' i naknz6w. 

Umiar i t.okrancja w sprawach ku1tu, clo cz•.:>go oprocz postawy k,ü1-
zqt piastowskich przyczynil sie; r(iwnicz nnsowy naplyw s1qs:-::icj mlo
dziezy do intekktualnit� ,,otwartego" m�i·,v'"r:;ytetu w Lcjdzic 57, daly 

\\. ,. f,.kcie duiq spoistosc grnin c\vange1ickich w obliczu ko:1trrr:<o!·p·1:1cyj
nc:,.:0 zagrozcnia. Okres wojny trzydzic;;toletnici ni'..' przynic'd �::1<lnc,5o 
p1·zc':omu w liturgii protestanckich n<1hoz'.:r1<,hV. Pr1,cbi-::g glo'.'n','gn n:lho
zeüstwa niedziclncgo we<llug n,(endy wroclr!wski,� j z 1632 r. ,ur·;,.,.·: ·, "::>:cz:} 
-zaelrnwywa1 odczuwalnc podobici�sl\,,o clo k::tolic];;c:j m:;zy �\ 

* * 

\V procc;;ic ksztaltow:mia sie; kultu protcstnnckicc;o v;aznq rnl,: o,L�ry
wa1 '-'P6r o rol� sztuki, a zwlaszcza przedstawi:"1 obrazowych. w :�n,!'or
mo,·,::rnym naho:i:Cl'1stwic 50. \Vszystkic nurty Hc!'ormacji z,�o:]}1(, byly 
w oclrzuceniu i potqpieniu kultu ohrazfl'.V. J,.x]n,.\ o ilc 7.win·!li i Kalwin 
wystr:powali zdccydowanie przcc1wko m11ic;;zc;;::c1:, 1 \ ! w .�Wie) tyniricl1 wsze 1-
kid, przedstawicn i naknzy\n\li calkoY1:itc usui1i,:ci,� ,,papieskic�;n bnlwo
ch\':alstwn" 60

, to Luter nie przywiqzy\val cio probkmu obraz6w r1:i; tak 

:B Porzqdek 1('11. ,vyd�ul.Y '.V jcizyku nicrni{·ckirn pr,:�'/; !·: :it:ji.n� Katr1�·zyn<; Sy
c!oni(;. opieral :<ic; na pien,·,;zym pnrz:1dku cie.,zy:·!,i;i:11. \\'Ytl:mym w 1 :ifi?. r. przez 
ka',:eia ,vaclawa Aclama w je;zyku cze"kinc. An;dog!CZJH' ,.akccnia w k,., f·stii glo
·:,:e:,;,: e\\'angelicmej hi.,torii :1IQki Pai'1,;kiej za11·ic:-ala a;::�1:da olesnitk:1 z 1393 r.
Cyt. ·.,:ccllug: .J c s s e n. Sc h v: a � z. OJl. cit.. s. 59. Zob. takzc: E b c r 1 c in. Die ev.
Kirc!,enorclnungcn ... , s. 233; A. \Van tu l a. I'oc::qtki ewaHgelickiej orgnni::acji ko�
ciebc j na ,(,/qsku Cieszynskim (Udzial cwangelik6w sl:)skich w polskim zyciu kul
turalnym, Warszawa 1974, s. 7-25).

s. \V. A. Fasel Kampe n, Die Schfrsier r in clcr U 11ircrsität Lcfrlcn im 17 .
.lahrlurndcrt (Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhclm-Uni,;cr:;itiit zu ßt' (':;lau, 
R. 'i'T. 1961, S. 331-350).

:.
< San d c r, op, cit., s. 72-7'!. 
so .J. Harasimowicz. Rola s::tnki w cloktrunic i JJTnktyce k•lliowej Re

formacji (Euhcmer-Przegl<jd Religio:mawczy, R. XXIV, 1980. z. 4. s. 71-86, tam 
obszerna bibliografia). 

Go H. F. von Campen haus c n, Die lJilclcrfragc in cler Reformatioa (Zcit
.,chrift für Kirchengeschichte, R. LXVIII, 1957, s. 90-128); K. Wes s e !, Symbolik 
des protestantischen Kirchengebäucles (G o 1 da mm c r, op. cit., szczeg. s. 87-88).
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wielkiej wagi. Nie same obrazy byly wedlug niego niebezpieczne, lecz 
przypisywanie zbawczej mocy fundacjom obrazowym, albowiem odsuwalo 
to wiarq - istot� religii - na drugi plan 61

• Dlatego w przej�tych nc, 
potrzeby zreformowanego kultu kosciolach sredniowiecznych pozostawiali 
luteranie wlasciwie wszystko to, eo nie stalo w jaskrawej sprzecznosci 
z ich doktryrni i moglo byc uzytcczne. W Deutsche Messe pisal: Lutcr: 
„Da lassen wir die Messgewand, Altar, Liechter noch bleiben, bis sie 
alle werden, oder uns gcfället, zu andern. Wer aber hie anders ,vi ll 
fahren, lassen wir geschehen" 62• 

Wc Wroclawiu juz 23 IV 1525 r., wraz z pierwszymi zmianami w kul
cie, odrzucono m. in. ,,das Anbeten und die Verehrung der Bilder", przy 
czym kronikarz podkreslil wyraznie, ze stalo si� to „ohne einigen Tu
mult" a3

_ Gdy dwa lata pozniej kröl Ferdynand surowym mandatem za
kazal wroclawianom wprowadzania „nowinek" rcligijnych, rada miejska 
odpowiedziala - zgodnic z prawdq - ze „das Sakrament der Tauf un
verändert gebraucht, und dass die Ämter in der Kirchen, als Niessen, 
Vesper, Complet, Metten und andere mit gewöhnlichen Gesängen und 
Solennitäten, wie vor Alters verbracht, die Kruzifixe, Taufstein, Altar, 
Glocken, Sakramenthäuser, und andere Bilder Gottes und der Heiligen 
bisher unverändert verblieben" ri1, Powscürnliwa i ostrozna w reformie 
kultu, nie podcjmo,\'c.la slc:iska Reformacja szerszej akcji usuwania sred
niowiecznych oltarzy, ligur czy malowidel. Tolerowano nawet dzicla, 
kt6rych idcowa zawartosc stala w jaskrawej sprzecznosci z nA.uk4 Lu
tra 6·'>. Liczne oltarze, zwlaszcza ufunclowanc niegclys przez cechy, podda
wano w ciqgu XVI w. rnniejszym lub wü;kszym renowacjom. Jedynic 
w Zaganiu doszlo w 153D r. do szerszej akcji usuwania oltarzy � 16 
retabulow z kosciola augustianüw i 4 z franciszkanow wywieziono do 
Wielkopolski, gdzic sprzcdano je na jarmarkach 66

. Wiadomo r6wnicz, 
ze w tym samym mic�cic dzieci obcinaly nosy i rs;ce figurom swiGtych 
oraz kaleczyly ich twarzc, na eo skarzyli siG ksi�ciu saskiemu Jerzemu 
zaganscy katolicy. Poza tym zachowaly sie, informacje o jaldms pro
boszczu imicnicm Matthes, ktory okolo 1550 r. kazal porc1bac koscielne 
obrazy, a takze o ukaraniu przcz ksic;cia Fryderyka II dzwonnika Piotra 

61 Potc;pienie wiary w ,.cuda obrazowc", w magiczmt sih� przedstawie11 Boga 
swi�tych zawiera juz !lapisane w 1522 L dzielo Von beider Gestalt des Sakra-

ments zu nehmen - zob. Luther, "\-Verke, t. II, s. 33 nn. 
a2 Tamzc, t. XIX, ;:, 80. 
ss Por. Soff n er, op. cit., ;, 46 nn.; Sander, o}J. cit., s. 3.
s-1 Cyt. wcdlug: Sande r, op. cit., s. 4. 
ss H. Luchs, Ueber Conservirung aus alter Zeit stammender Gegenstände

in e1:angelischen Kirchen (Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, R.. II, 1875, 
s. 125-132); P. K n ö t e l. Das Bild in der Kunst der evangelischen Kirclle (Mittei
lungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, R. XXVIII, 1927, �. 184 nn.}.

sa S c h i m m e l p f e n n i g, op. cit., s. 6.
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Spremberga i nauczyciela Stanislawa Briegera za samowolne spalenie 
kilku obraz6w 6•. 

Na obszarach obj�tych Reformacjq luteran.skc:1 rzadko dochodzi do 
spontanicznych akt6w obrazoburstwa. Jesli usuwano obrazy, to gl6wnie 
na mocy decyzji ksiqzqt lub wladz miejskich, przy czym nawct w na pol 
kalwinistycznej Wirtembergii dokonywalo si<; to z niemalym oporem lud
nosci Gs_ Na Slqsku usuni�cie obraz6w z ko.,;ciol6w postulowaly jcclynie 
,,nrtykuly" wydane w 1616 r. przez margrabi<:.'go .Jana Jerzego ,: Karnio
wa, kt6ry zamierzal wprowadzic w swym ksil;stwie kalwinizm lin_ Juz
pierwszy artykul glosil: ,,Alle Bilder aus der Kirche zue Thun und nach 
hoff zue schicken", a drugi - ,.Der Steinen Altar ausz dem �rund 
auszzureissen und an stadt derselbigen ein höltzern tisch setzen, duauf 
('in kestlin mit schwarzen Tuch oder schwarzer Leimest biesz aufi die 
erden bedecken". Kolejne artykuly przekreslaly calq tradycjt; i uksztal
towanq na jej gruncie luteraüslq praktykq kultowq, np. czwarty: ,,Alle 
Altar Taffeln Crucifix und gemählc weil sie abgöttisch und aus dem 
Bäbstumb herkommen sol man gar abschaffen", rlsmy: ,,Die Me�zgcwän
der und andere Ornat soln nicht mehr gebrauchet \Verden", dzicw i�\ ty: 
,,Kein Leuchter noch Brennende Kerzen auf den Altar sezen", dziC-\\·i�t
n.:isty. ,,Die Tauffsteine sol mnnauszbrechen und ein hecken brauchen", 
dwudziesty: ,,Epitaphia und Cruci.fix soln ihn Kirchen nicht guluidet 
werden", dwudziesty pierwszy: ,,Auch sol die hlg. Dreifaltigkeit in keiner 
Weise gesetzt noch gemahlct werden". Zarz::idzenia tc nie weszly w zycie. 
Przeciwko tak radykalnym zmianom ludnosc Karniowa wystc)pila bar
dzo ostro, dopicro zo1nierze ksi�cia uspokoili wybuchk zamicszki. no
snqcc '"""Plywy lrnlwinizmu budzily w poczc:itkach XVII w. obnwy o i!1-

legralnosc k u 1tu lu teranskiego i los przedstawici\ obrazowych rtl\\·i1i0z 
wsr6d mieszczan Kozuchowa 70

, a urzqdzenie przcz „krola zimowego·• kal
wil'lskiej kaplicy na zamku wrodawskim podcza:; podrozy holdowniczej 
na Slc1sk w 1620 r. 71 wywolalo spore niezadowolcnie w ortodoksy Jnie 
luteranskich kn:gach •2

• 

e1 P. K n ö tel, I(irkliche Bilerkunclc Schlesiens, K!odzko 1929, s. 2. 
6S l\I. Scharfe, Erange1ische Andachtsbilder. Siwlien ::u Intention 10Hi f":n1k

tion des Bildes in clcr Frömmigkeitsgeschichte vornehmlich des sch 1.:cibischcn Rnu
mcs, Stuttgart 1968, s. 7-15. 

oo Forczaichmis c!er Artikeli so rlcr Markgraffe zum .Jägerndorjf in 8ci11e1i Kir
chen ::ue Endent anbefohlen - zob. 0. Kar z e l, Die Reformaiion in Obcr.;cllle
sic11. Ausbreitung und Verlauf, Würzburg 1979, s. 276-277. 

,o \V 1604 r. pospölstwo zazqdalo u,;uni�cia „kalwiüskich" ducho\vnych - por. 
H. i E. Du m r c s c, Kirchengescliicllte der Ct'angelischen Gemeinde Fre1;,tndt, 
Kozuchöw 1909, s. 12-13. 

71 K. Bruchmann, Die Iiuldigungsfahrt König Friedrichs I. von Büil men
nach Mähren und Schlesien (Darstellungen und Quellen :mr schlesischen Geschichte, 
t. IX, Wroclaw 1909. s. 76 nn.).

72 Przeci Bozym Narodzeniem w 1619 r. dokonano zn wiedzq kröla Frycle:·yka 
licznych aktöw obrazoburstwa w praskiej katedrze Sw. \Vita, o czym w:csc ,:zybkc 
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Calkowite usuniGcic z kosciola oltarza i zastqpienie go typowym dla 
kalwinizmu drewnianym stolem 7 :l, a takze zasb:1-pienie hostii zwyklym 
chlebcm (eo postulO\vano \V dalszcj czc;sci czwartcgo „artykulu'') musialy 
byc clla karniowskich luteran czyms niewyobrazzilnym, zburzeniem pod
staw ugruntowanej ocl \Viek6w koncepcji sakramcntu i nabozcristwa. 
Wprawdzie Luter postulowal w Drufsche Messe powr6t do starochrze
scijanskiej tradycji oltarza-stolu i zwracania sie, cclcbrujqcego nabozcn
stwo duchownego w stronr; wiernych, jednak znr6wno to ustawicnie, jak 
i oltarz w formie sto1u wprowadzano w luternnskich kosciolach rzadko ·a. 
\V mian� krystalizowania si� kultu luteranskiego, \Vobec koniecznosci 
odci�cia si� od obrazoburczych „marzycieli", coraz wyraznicj umacniala 
si� potrzcba utrzymania we wnqtrzu kosciclnym oltarza z retabulum, 
„scianq obrazowc1". Protcstancki o1tnrz ustawiony w ch6rzc, na miejscu 
katolickiego oltarza glownego, pozostal idcovlym ccntrum przestrzc:ni kos
ciola. To przy o!tarzu, w chorze, dokonywalo si,;; wyznanie wiary przez 
przyjP,cie rozdzielanego pod dwicmn postaciami sakramentu. Chor byl 
miejscem zjednoczcnia z realnic obccnym w sakrt1mcncie Chrystuscm, 
kt6rcgo cialo i krew „vcre adsint et distribuantur in cocna Domini'' 75

• 

Oltarz mial w liturgii symbolizowa0 obccnosc Boga - cllatcgo na przy
ldad porzqdck cieszy11ski zalecal: ,,die wort aber <les tesünneds Christi 
sol man laut siengcn oder lesen mit dem angesicht gegen dem altar 
gek0rt" 70

. W praktycc' kullowPj luteranizmu - nie tylko na Slc1sku -
przywiqzywano da tc.1 :-;ymbo1icznej funkcji olturza duze znaczenie, pod-

:::z:nio.�·L1 _-;;:; v: ::kotifcdcro\1:��1?ych k:·ajac!1 rnonarehii -- por. Ja c c k c 1. op. cit.,

c;:. III: R XXX.IX (HlfiO). "'· GO-G.f. Charaklcry.s,ycznc jL:SL, ze uciekaj,,cy po kic;sce 
bü\logur,kil•j Fryclcryk znio:;l w c:,:asic, pobylu ,.ve Wroclawiu uprze<lnio zalozone 
pn8z ,iebic kaplic0, i szkol(: kal\vi:'1,;lq ci1cL1l ,,.. k:1 spo.;6b roz\vic1c wszelkie 
();)il\\'Y \\T0claw.,kich lutc•rnn i uzy�kac ad nich wsparc:c fii1Jansowe (zob. tamzc, 
,. 7{1. 

,a W ,,br,:wlku k,11\';i,.,kim (e\\·angelicko-rcio:·mo\\·:1:1ym) dla spozycb przez 
gmin0, 1x1rni;1tkowej wiecw:·z�· u,tawiano wc ,vn�trzu ko;cio!a prowiwry,:zny st6l
zob. H. Egg c r t, Altar {prot.J (Reallexikon zur Deutschen Kun.stge.;chkhtc, t. I, 
Stuttgart rn:n, szp. 435 nn.). 1

1, Por. Egge r t, op. cit., szp. 430 n11.; 0. Th u 1 in, Lnthcrs Auffasrnng i:om 

.Ftar (Ku:1, 1
• und Kirc�ic. R. XV, 19:l8, s. 15); G. Ku n c: c, Lehre, Cot tcsdienst, 

Kirci1 en ba,l in ihren gegf.!Jlseitigen I3cziclnrngen, t. II, Göttingen 1960, s. 242 nn. 
1, Rozd,lal X Konfesji Augsburskil'j z 1530 r. - zoh. Ber:enntnisscl1riften der 

crnngelisch-lutherischen Kirche, Götti:igc11 1967, s. 31 nn. Sredniowicczna izolacja 
ch6ru i oltarza upowszcchnia!a sif; röwnolcgle z rozwojcm teorii cuclrnrystycznej 
franssubstancjacji - ch6r stawal siQ micjscem realnej obecnosci Chry,lusa w sa
'.{,·amcncic (zob. Kunz c. op. cit., s. 197 nn.). Lutcra1\ska nauka o komunii zawie
rala wiclc pozostalo.sci sn;clnio,..:iccznych, a za„ada „rcalnej obecno;ci Chrystusa"' 
miala wplyw na stosunek lute,·,nüzmu clo problemu choru i oltarza � zob. Go 1-
cl am m er, op. cit., s. 3l--4G; tam obszt�rna bibliografiu. 

76 J c s s c n, S c h w a r z, op. cit., s. 59. 
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kreslajqc J<l w r6zny spos6b n. Pelne uznanie roli oltarza z retabulum 
w protestanckim wn�trzu koscielnym oznaczalo nie tylko tolerancjE) dla 
dawnych, istniejqcych juz oltarzy, ale stworzylo r6wniez realne mozli
'\Vosci powstania nowych. 

W latach szescdziesüitych i siedemdziesiqtych XVI w., gdy ruch re
formacyjny przeksztalcil siq jui. niemal calkowicie w luteranski „kosci6l 
wiclzialny", nastqpHo na Slqsku wyrazne ozywienie dzialalnosci artystycz
nej. \Ve Wroclawiu i innych miastach rozwin�la si� tw6rczosc rzezbiar
ska i malarska. Pojawily siq coraz liczniejsze pr6by wypracowania nowej 
konccpcji wnqtrza koscielnego, odpowiadajqcej wymogom zreformowa
nogo kultu ;s. Przebudowa kosciol6w miejskich nawiqzywala do dawnego 
schematu halowej swiqtyni kaznodziejskiej, w przebudowanych lub no
wo zbudowanych kosciolach wiejskich rozpowszechnial siq schemat sa
lowy, bez wyodr<::bnionego prezbiterium. Ewolucja plan6w w kierunku 
roZ\\·i4zan poprzecznych lub centralnych wic1zala siq z funkcjq kosciola 
,iako micjsca gloszenia kazan, a takze ze wzrostem znaczenia umbony 
we wnqtrzu koscielnym jako elementu organizujqcego uklad funkcjo
nalno-przestrzenny. Liczba nowych ambon stale wzrastala, ambicjq 
gmin miejskich stawalo si� posiadanie kamiennej kazalnicy, przy czym 
czqsto brano za wz6r znarni i cenionq na calym Slqsku ambon� w kosciele 
Sw. :\larii Magdaleny we Wrodawiu ;o. W miejskich kosciolach gminnych 
nowc ambony umieszczano zazwyczaj na tradycyjnym miejscu - po
srodku nawy. W poblizu oltarzy, kt6re byly przewaznic dawnymi sza
fiastymi oltarzami gl6wnymi (nowych retabul6w dla kosciol6w miejskich 
ufundowano niewiele), ustawiano chrzcielnice, przenoszone z przedsion-

n Przyk:-ywano ollan. oclswi<c:tnym obruscm, kh�kano przcd nim lu:) sklaniano 
glo,H; przcchodz<Jc obok, na oltarzu .stawiano kwiaty, nawct swiece, a t.akze kla
üz.io::n olwarl4 BibliE) - potwicrdzenie obecno�ci Boga w j:.�go Slowie; por. G o 1-
d am m er, op. cit., s. 34, 62-63, 69-70. W tyrn kontck!cie warto przytoczyc 
pu:1kty 11 i 12 z „artykulow·· margrabiego Jana Jcrzego: ,,Man sol nicht Neigen, 
nlsz ,,·ehre Christus vorhanden·· oraz „E� soln auch die Communicanten nicht 
mehr knien". 

;s Par. A. Wiesen h„ü t t c r, Der ei;angelische Kirchbau Schlesiens, Wroclaw 
1926, s. 10 nn.; t e n i. e, Protestantischer Kirchenbau des deutschen Ostens, Leip� 
zig 1936, s. 23 nn.; G. Grundmann, Der e·wngdische Kirchenbern in Sc/üesien, 

Frnnkfurt!Main 1970, s. 14 nn.; J. Ha ras im o w i c z, Protestanckie bu.downictwo 

kosdelne wieku. Reformacji na Slqsku (Kwartalnik Architektury i Urbanistyld, 
R. XXVIII, 1983, nr 4, s. 341-374.

•9 Ambona ta powstala w latach 1579-1580, wykonal j<J czolowy wrocla·.vski
rzezbiarz renesansowy Frycleryk Grass wraz ze wsp6lpracownikami: malarzem 
Bartlomiejem Fichtenbergcrem, ludwisarzem Stefancm Götzem i slusarzem Krzy
sztofcm Weirachem. Miar<1 entuzjazmu, z jakim powital Wrcclaw to dzielo, mo:i:e 
byc fakt napisania przez Andreasa Calagiusa laci6skiego poematu z okazji po
swi�ccnia kazalnicy, w ktorym to utworze Gross przyrownany zosta1 do najwy
bitnicjszych 1'7:ezbiarzy antycznych. 
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k6w i krucht. Przebudowa kosciola zamkowego Sw. Jadwigi w Brzegu 
na mauzoleum Piast6w legnicko-brzeskich i kaplic� faktycznego przy
w6dcy slqskiego luteranizmu byla chyba najbardziej konsekwentnq pr6bq 
wypracowania nowego modelu wystroju 80

. Powstal tu „tr6jdiwi�k" pod
stawowych element6w zwiqzanych ze zreformowanym kultem - oltarza. 
ambony i chrzcielnicy. Schemat ten podjGty zostal w licznych kosciolach 
przyzamkowych slqskiej szlachty. 

Zwiqzek wystroju sla,skich kosciol6w protestanckich z kultem byl 
bardziej jednoznaczny niz w p6inym sredniowieczu, kiedy stereotyp 
i „dewocyjna" konwencja przeslanialy cz�sto rzeczywistq funke}� kul
towq - na przyklad oltarza. ,,Stosunek zewn�trznosci", odr6zniaj,f\cy 
wedlug Hegla katolicyzm od protestantyzmu 81, sprzyjal produkowaniu 
przedmiot6w kultu. Slc1scy luteranie dqzyli - ostroznie, czt;sto niekon
sekwentnie - do przezwyci�zenia tego stosunku. Ich oltarze otrzymaly 
programy ideowe zwiqzane bezposrednio z sakramentem komunii. :Mialy 
one podkreslac istotf; sakramentu w luteranskim ujf;ciu, staj3:c sif; r6w
noczesnie obrazowym wykladem podstawowych prawd wiary 82

• Przez 
odpowiedni uklad scen i cytat6w biblijnych akcentowaly organiczny 
zwiqzek sakramentu z wiarq, utrwalajqc t� prawd� w swiadomosci zgro
madzonej w kosciele gminy. Protestanckie retabula nie byly inspiruja
cymi modlitwf; i adoracj� zestawami idoli ze sredniowiecznych trypty
k6w. Jednakze wlasnie zachowanie w wi�kszosci kosciol6w dawnych o1-
tarzy swiadczyc moze o ciqglosci kultury slqskiej, w ktörej zmiana orie:1-
tacji religijnej nie pocü1gnE;la za sobq „pot�pienia przeszlosci". 

Drugi sakrament luteranski, chrzest, nie r6.znil si� wiele od katolic
kiego, lecz jako jeden z dw6ch czy trzech uznawanych przez wyznanie 
augsburskie sakrament6w stal si� ceremoniq bardzo waznq, zwlaszcza 
po wlqczeniu w nabozenstwo gminy. Stqd chrzcielnice staly siE; jednym 
z trzech podstawowych element6w wystroju, waznym przedmiotem any
stycznego ksztaltowania 83

. Ich programy staly si� w stosunku do trady
cyjnych bardziej „biblijne", nie ma w nich sredniowiecznej ,,psychoma
chii" - tak jak w luteranskim rytuale chrztu dominowala modlitwa, 

so Kosci6l zostal przez fanatycznych katolik6w spl;:idrowany w ko11cu XVIII ,L 
jego wyposai.cnie z czas6w Jerzego II nie zachowalo si�. Wygl.:ict wn�trza na p d
stawie dawnych opisöw odtwarzajq: T. Chr z an o w s k i, Rzezba z lat 1560-

1650 na Slqsku Opolskim, Warszawa 1974, s. 38-49; M. Z 1 a t, Bi-zeg, Wrocl,rn·
Warszawa-Krak6w-Gdansk 1979, s. 125-131. 

81 „Nauka lutera11ska jest przeto zupclnie identyczna z katolick<1, z tym tyiko, 
ze odrzuca wszystko, eo wyplywa ze stosunku zewn�trznosci, o ile kosc:61 kato:lc
ki zewn(;)lrznosc': tak;:i uznaje" - G. W. F. Hegel, Wyklady z filozofii dziejou:, 
tlum. J. Grabowski i A. Landmann, t. II, Warszawa 1958, s. 300. 

82 J. Ha ras im o w i c z, Typy i programy slqskich oUarzy wieku Reformc:c_ii

(Roczniki Sztuki Slcjskiej, R. XII, 1979, s. 7-27}. 
88 Wiesen h ü t t er, Protestantischer Kirchenbau ... , s. 207; H. C. von Ha

e b 1 er, Das Bild in der evangelischen Kirche, Berlin 1957, s. 42-43. 
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3 nie egzorcyzmy. Pojawiajqce si� w programach chrzcielnic akcenty 
2-ntyanabaptyjskie 84 sc:1 bardzo charakterystyczne - wyrazajq obron� 
tradycyjnego obrzqdu chrztu dzieci. Luteranizm uznal wi�c za konieczne 
w�)rnwadzenie - w imiq tradycji chrzescijanskiej - nie znanego dotc:1d 

Wt1tku polemicznego. Jego adresatem byla reformacyjna lewica, kt6rej 
hc=.sla dalcko wykraczaly poza sferq religii. 

Ambony i ich dekoracje stanowily ten element wystroju, kt6ry naj
ly;rdziej przyczynil siq do nadania wn�trzom koscielnym charakteru 
e,\.·angelickicgo 85

. Wlasnie w programach ambon dopatrywac si� mozemy 
podkreslenia „wyznaniowego" charakteru kultu luteranskiego. Jako 
,,�):·zedluzenie" kazania stawaly si� programy ambon wyrazem zasady 
„fides ex auditu", utwierdzeniem we wnqtrzu koscielnym instytucji 
;.;.aznadziei, wok6l kt6rego skupiala si� zorganizowana gmina ewangelic
kR. Byly te programy dokonywanc:1 przy czynnym udziale kaznodziei 
nieustannq „confessio" gminy. Gdy pod koniec XVI w. naprzeciwko am
bon zaczr:to umieszczac empory (,,pawlacze"), dekoracja ich parapet6,.,, 
utnvalila powszechnosc tej „confessio". ,,Wyznaniowy" charakter kultu 
zostal dobitnic podkreslony, cale wnqtrze koscielne organizowane bylo 
cz�sto przez „slowo widzislne" 86

. Zebrana na nabozeristwie gmina do
konywac wi(?c mogla nieustannej weryfikacji jednostkowych „tresci 
S\\·iadomosci"', Slowo Boze gloszone przez pastora w kazdej chwili mogle 
byc sprowadzone do wizualnej postaci, w zasadzie bardziej przemawia
j<\ccj do „einfältigen Volks". Sztuka w sluzbic „oficjalncj Reformacji" 
utwierdzac miala swiadomosc konfesyjnq czlonk6w gminy. Nie by
la ona .iCdna!{ tylko „slowem widzialnym' 1 kierowanym do gminy „z ze
\':nqtrz", przcz pastor6w. W epitafium - swym „typie przewodnim" -
st:rnowila wyraz powszechnego kaplanstwa wiernych, jest jakby utrwa
lo,1ym swiadectwcm glqbi religijnych przezyc slqskiego spoleczenstwa 
,vieku Reformacji. Manifestowalo ono z neofickc:1 gorliwoscü1 swq „pew
nosc zbawienia", niekiedy za pomocq skomplikowanych wyklad6w dog
rnatycznych s;. 

Okres Reformacji nie pozostawil w sztuce slqskiej takich dowod6w 
walki ideologicznej, jak na przyklad w macierzystym srodowisku Lu-

s4 Chodzi tu o scenQ .,Chrystus wsröd dzieci" (wccllug Marek 10,14) -- C. 0 z a
l' c, \\' s k a - Kib i s h, Lucas Cranach's Christ Biessing the Children (Th� Art Bul
Jeti:1, R. XXXVII, 1955, s. 196-203). 

8$ .J. Po kor a, Sztuka w sluzbie Reformacji. Stqskie ambony 1550--1650, War
srn·.,·a 1982, passim.

EG G. Grundmann, Decken- und Emporenmalereien in alten evangelischen

Eirchen Schlesiens (Kunst· und Kirche, R. XVII, 1940, s� 34-36); P. Ban a s, 
Sr�Hlia nacl .�lqskq architekturq protestanckq 2. polowy XVII wieku (Roczniki Sztu
ki Slc1skiej, R. VIII, s. 35�89). 

s; B. Steinbor n, Malowane epitafia mieszczanskie na Slqsku w latach 

15:·IJ-1620 (Roczniki Sztuki $lqskiej, R. IV, 1967, s. 7-139). 
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tra - Wittenberdze. Wystr6j kosciol6w fundowany byl dla gminy e'.van
gelickiej i sluzyl umacnianiu jej wiary, utwicrdzaniu w slusznosci obra
nej drogi do zbawienia. Przezwyci�zonego „zabobonu papistowskiego'' nie 
trzeba bylo potE:piac, a r6znice w kulcie nie byl:y przeciei wielkic. 2':ato
miast kalwinizm stal siE: w picrwszej cwierci XVII w. rzeczywistyn� za
grozeniem dla slqskich luteran6w. Dlatego tez w programie retahulum 
z Lewina Brzeskiego (1613 r.) znalazla si� inskrypcja pott:;piajqc:1 o'.mi.
zoburc6w i apelujqca do Boga o zachowanie nie zmienionego kultu. Dla
tego bogaty wystr6j kosciola w Brzezinie (1620 r.) ufundowany zosta!, jak 
glosi zachowany napis pod empora,, ,,przeciwko kalwinom" 88

• Na odla!1ym 
w 1615 r. dzwonie kosciola w Szydlowcu k. Niemodlina umieszczony 
zostal znamienny napis: ,,Der liebe Gott steh uns bei / Wider alle Cal
vinisterei" 89

. Dzwi�k tego dzwonu, wzywajqcego lutcranska, gmin,� na 
naboienstwo do nowego kosciola z bogatym wystrojem obrazowym. mial: 
wi�c odstraszac ,,pokolenie Kalwina", przywolywac boska, opiek�. 

W brzeskim kosciele farnym Sw. Mikolaja, uzytkowanym ponad 400 
lat przez protestant6w, wisial do 1945 r. ,,dewocyjny" obraz z M�zem 
Bolesci i Narz�dziami M�ki, ufundowany w 1443 r. dla upami�tnienia 
cudownego ocalenia kosciola podczas najazdu „emulos ihesu cristi here
ticos hussitas". W 1612 r. umieszczono nad nim tabliczk� z nast�pujqcq 
inskrypcjq 90

: 

Haec alii nobis pietatis amore dicarunt 
Nos aliis volumus mente dicata pari. 

W ten spos6b antyhusycki obraz zostal dedykowany „innym", prze
niesiono jego znaczenie na innego adresata. Czy dla luteran6w br:z:eskich 
,,heretykiem" m6gl byc w6wczas katolik? Taka zmiana interpretacji wy-· 
mowy obrazu jest malo prawdopodobna. Adresatem byli tu raczej kalwini, 
uwazani za najgroiniejszych heretyk6w. Identyfikujqcy siG z husytami 
luteranie docenili pobozne pobudki fundacji obrazu, a nawiqzujqc do tej 
poboinosci, czyli do tradycji sredniowiecznego katolicyzmu, okrefüli glow
nego wroga prawdziwej wiary. Zapewne cala legenda zwia,zana z tym 
obrazem miala si� obr6cic na niekorzysc kalwin6w. 

Tak wi�c luteranom slc1skim, spadkobiercom sredniowiecznej trndycji, 
,,posiadaczom", kalwinizm wydawal si� podst�pnym wrogiem, Ktory mo-

es H. Hof f man n, Zwei Werke der Spätrenaissance als Zeugen der schle

sischen Reli.gionskämpfe (Schlesische Heimatpflege, t. I, Wroclaw: 1935, s. 2.5-31). 
89 H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler de1' Provinz SchlesieH, Wro

claw 1886-1903, t. IV, s. 216. 
to 0. Lorenz, .11us der Vergangenheit der ei;a11g. Kirchengemeirtde Brieg,

Brzeg 1885-1886, s. 99; Lutsch, op. cit., t. II, s. 321; T. D ob r z c n i c c k i. rvra
lcirstwo tab1icowe. Katalog zbiorow Mtlzeum. Narodowego w Warszawie, \\'a:·,rawa 

1972, ·s. 203-205, il. 64. Obraz majduje siQ obecnic w Muzeum Narodowym \\' Po
znaniu. 
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ze wprowadzic swe bluzniercze praktyki, ogolocic: koscioly z obraz6w, 
podeptac miejscowy obyczaj i porzqdek spoleczny. Sztuka stala si� istot
nym argumentem polemicznym luterai'lskiej ortodoksji. Przestala byc 
wylqcznie obszarem manifestacji postaw religijnych spoleczenst•.va, kt6ra 
to tendencja przewazala do schylku XVI w., lecz aspirowac zacz�la do 
roli narze,dzia ksztaltowania tych postaw. Luteranizm stal si� jui insty
tucjq, .,legalnq opozycjq religijncf', d<1i<1Cq do utrzymania spolecznego 
i politycznego status quo, a wiE:c utrwalenia podzial6w spol�czenstwa 
feudalnego na etapie „stanowym", utrzymania pewnej niczaleznosci Slc:i
ska, ale w ramach paüstwa Habsburg6w i przy pclnej lojalnosci wobec 
cesarza. Kalwinizm zyskal wielu zwolennikow wsrod ksiqzqt, moznych 
pan6w, patrycjatu i intelektualist6w miejskich - przyjt:;cie tej bojowej 
orientacji wiqzalo sit:; m. in. z fascynacjq ustrojem Zjednoczonych Pro
wincji i dqzeniem do oswobodzenia Slqska spod panowania austriac
kiego. 

NiechE;c sredniego mieszczanstwa i sredniej szlachty do ra<lykalnych 
przeobrazen politycznych i spolecznych znalazla sw6j wyraz w umac
nianiu si� luteranskiej ortodoksji, w utwierdzaniu „retrospektywnej" 
swiadomosci spoleczenstwa stanowego, takze za pomoc;:i sztuk plastycz
nych. Rola sztuki w sluzbie ortodoksyjnego luteranizmu slqskiego byla 
tym wi�ksza, ze zagrazajqce stanowej r6wnowadze spolecznej radykalne 
pr;:idy ideowe - anabaptyzm i kalwinizm - negowaly sens istnienia 
sztuki religijnej. Stqd sztuce powolanej do zycia przez luteranizm wy
znaczono szczeg6lnie waznq funkcj� - utwierdzania i ksztaltowania swia
domosci konfcöyjncj, kt6ra przy nie zmienionej w zasadzie bazie spo
lecznej byla tylko rozwini�ciem i „oczyszczeniem" chrzescijanskiej tra
dycji sredniowiecza. Luteranizm slqski i jego sztuka wyrosly ze srednio
wiecza, nie odciE;ly si� ad tradycji, lecz - swiadomie i czE;sto do niej 
nawiqzujqc - uznaly si� za jej spadkobierc6w 91

. PrzezwyciE;zanic „sto
sunku zewn�trznosci" odbywalo siq w zasadzie wylqcznie na plaszczyznie 
wyznaczonej przez architektur� i sztuk� .sredniowiecznq. Polemiki z po
konanym i przezwyci�zonym „papizmem" w sztuce slqskiej Reformacji 
nie ma, natomiast konfrontacja ideowa z anabaptyzmem i kalwinizmem 
uwidocznila si� zar6wno w niekt6rych programach wystroju kosciol6w, 
jak tez w samych rczmiarach akcji artystycznych fundacji u schylku 
XVI i w pierwszej cwierci XVII w. 

Nawet w drugiej polowic XVII w., gdy protestanci znalezli si� w sy-

ci W XVI w. na Slqsku, tak jak i w Polsee, z;aznaczyla sie; wyrainic „potrzeba
perspektywicmego ladu w histo;·ycznym czasie" - por. S. Herbst. Poczqtki 
histol'ycznego widzenia rzeczywistosci w nauce i sztuce polskiego Odroc!zenia (Od
rodzenie w Polsee, t. II, Warszawa 1956, s. 374-383); J. Mali c k i, Tradycje 
lechickie. Spory o etnogenezr:; Slqska (t e n i. e, Laury, togi i pastoraly. Szkice o kul
tarze literackiej renesansowego Slqska, Katowice 1983, s. 9-44). 
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tuacji diasporalnej, w wystrojach kosciol:6w Pokoju, granicznycil i uciecz

kowych nie pojawily si� wc1tki polemiczne w stosunku do katolicyzmu 92
• 

Wystroje te byly natomiast niewc1tpliwie pr6bc1 utrzymania tradycji wn�
trza koscielnego z poczc1tku XVII w., w nich naleiy poszukiwac przeja
w6w ciqglosci kultury slqskiej. Usuni�ci na margines i pozbawieni swych 
dawnych swiqtyn, kontynuowali protestanci w zmienionym tworzywie 
i bardziej „ludowych" formach proces ksztaltowania ewangelickiego wy

stroJu, rozpocz�ty przed 1aty w przej�tych kosciolach sredniowiecznych. 
Program tego wystroju stawal sie, juz w pelni „widzialnym slowem", 
a parenetyczna jego wymowa pomagala przetrwac okres przesladowan. 
Przyw6dcy „katolicyzmu cesarskiego" zdawali sobie spraw� z dokona
nego przez kontrreformacj� przerwania cü1glosci kultury slqskiej, istot
nym problemem bylo dla nich poszukiwanie „pun�tu zaczepie:nia" z tra
dycjq lokalrn1. Dlatego tez w barokowym programie ideowym - obok 
gloryfikacji dynastii Habsburg6w - znalazla sie, takze gloryfikacja slq
skich Piast6w 93

. W ten spos6b kosoi6l staral si� ukazac jako kontynua
tor i lcgalny spadkobierca piastowskiej tradycji. 

* * 

* 

.,Apo1ogia przeszlosci", d&zenie do utrzymania status quo, przywiq
zanie do form zastanych i niech�c do nowatorstwa - to gl6wne cechy 
swiadomo.ki sp0Ieczc11stwa slqskiego schylku XVI i poczqtkow XVII w. 
Na ksztalt tej swiadomosci decydujqcy wplyw wywarla szlachta, kt6ra 
szczcg6lnie przywiqzana byla do tradycji, a to jej przywicizanie wzmac
niala mobilnosc mieszczanstwa, coraz liczniej przenikajqcego do szla
chcckiego stanu. Dbalosc o wznoszenie pomnik6w nagrobkowych 94, w r6z
ny spos6b okazywane przywic1zanie do heraldyki, przesadne nieraz ma
nifestowanie dawnosci i czystosci rodu - to charakterystyczne objawy 
,,retrospektywnosci" slqskiej kultury szlacheekiej i, w mniejszym stop
niu, mieszczanskiej. Kultura ta bliska byla pod wieloma wzglE;dami sar
matyzmowi w wersji z drugiej polowy XVII w., kiedy dqzenie do utrzy
mania status quo osiqgnE;lo wsr6d polskiej szlachty apogeum. 

Feudalowie slqscy, mocno zagrozeni przez absolutyzm habsburski, 
z zazdrosciq spoglqdali na „demokracjE; szlacheckq" w Polsee. Ustr6j 

12 B a 11 a s, op. cit., s. 79.
18 K. K a l i 11 o w s k i, Gloryfikacja dynastii piastowskiej w sztuce .Siqska wie

ku XVII i XVIII (Fu11kcja dziela sztuki, s. 207-223); t e n z e, Gloryfikacja pa
nujqcego i clynastii w sztuce Slqska XVII i XVIII wieku, Poznan 1973, passim.

94 :\•I. in.: P. K n ö t e 1, Die Figurengrabmaler Schlesiens, Katowice 1890, s. 7-

51; t c n i. e, Geschichte des Epitaphs in Schlesien (Zeitschrift des Vereins für Ge

schichte Schlesiens, R. XXVI, 1892, s. 27-73); K. Bi m l er, Die schlesische Re

naissancep!astik, Wroclaw 1934, passim); J. K � b l o w s k i, Renesansowa rzezba 
na Slqsku 1500-1560, Poznari 1967, passim; Chr z an o w s k i, op. cit., passim. 
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Hzcczypospolitej, stojqcej u szczytu swej potQgi, uwazano za post�pov.,•y, 
godny nasladowania wz6r 95, a przywilejc polskiej szlachty budzily na
S1[1sku zrozumia1q zawi.k Tutejsza szlachta, o wiele mnicj liczna od 
polskiej, miala wiqcej od niej podstaw do pidGgnowania tradycji - wid
rno centralizmu i absolutyzmu kazalo wzmagac wysilki w cei.u utrzy
mc1nia status quo, stale pogl�hialo kult przcszlosci. Gdy utrzymanie 
przywilej6w stanowych okazalo siE; niemozliwe, liczne rzeszc slqskiej 
szlachty udaly sie; na emigracjE;, a habsburski absolutyzm oparl siG w du
zc j mierze na szlachcie naplywowej. Polski sarmatyzm i slqski kult 
trndycji - to prqdy ideowo zbiczne (chociaz aparte na r6znych konfe
sjnch), w r6wnym stopniu decydujqcc o kulturze artystycznej i umyslo
\H'.i obu kraj6w. Inne zbieznosci miqdzy kulturc1 Polski i Slqska mozna 
znuwazyc na przykladzie miast - z jedn€j strony Wrodawia i Lcgnicy, 
z d rugiej Gdanska i Torunia. Mccenat mieszczanstwa tych miast, decy
duj[!cy o charakterze ich aktywnosci artystyczncj, odgrywal w rzeczy
wistosci kulturalncj obu krn.j<'iw bardzo istotnrt, a cz�sto pinni ·,rskq 
rol� nß. 

Pcwien ·wplyw na ugodov:y charakter .;Iqskicgo luteraniz;1rn mialy 
nicwcitpliwie stosunki religijnc w Rzeczypospolitej. I:..qczyly siq one 
w swiadomosci niespokojnego o swc przywilcje spoleczenstwa sh1skiego 
z ladem spolccznym w Polsee, wciqz jeszcze bqdqcej oazq spC'lrnju, do
brnbytu, tolerancji. Wielu S1.izak6w wlasnie „narodowi polsh:.�mu" za
wclzic;czalo „uksztaltowanie ducha". Zacytujmy na zakonczenie fragment 
inskrypcji z epitafium pastora Zachariasza Tcxtora (zm. \V 1614 r.), wmu
rowanego w scio.nc; ko5ciola pc:1ra.fialnego w Kurowie Wielkim �olo Glo
gowa 97

: 

... l'atria Brcsla milli, c1uac quum funclamna ieci, 
Sauromatas facili iuvit aclire pedc. 
Nutrix ingenii fuit haec. fuit indoli, altrix 
Natio, pracceptrix iudicio:;a mca. 
Hinc itcr ad Gallos frei, Romam indc ;1otcnte, 
Nccnon gc?1., atrox (•,t milli \·isu:; IlJ1.,:·. 
Pluribu.s lmperii nidJi.; novus u:-biirns hosp��. 
Cultonnn morum mcnlc notator cram. 
Ad mu,as redii sub rura Polonica tandcm 
Absolvi studii cacpta priora sacri ... 

s� Swtadczy o tym chocby wyröznienic herbu Jagiellon6w umic.;zczcnie go 
posroclku g6rnej balustrndy bramy zamkowcj \\' Brzcgu wobec podn:,�dnego po
traktowania herb6w Hab,burgöw i Burgundii. Zob. M. Z J a t, Drama zamkowa

w nrzegu. (Biuletyn Historii Sztuki, R. XXIV, 1962, nr 3/4, s. 302). 
rn M. Z I a t, S:::tuka renesansu i manieryzmu. 1500-1650 (Sztuka Wroclawia, 

pod red. T. Broniewskiego i M. Zlata, W:-r>daw-War$zawa-Krak6w 1967, s. 183-
263); L. Kr z y z an o w s k i, Rozw6j nowoi:ytnego mecenatu mieszczanskiego w Gdafi
�k:1 w XVI wieku (Funkcja dziela sztuki, s. 185-192). 

97 Zob. H. Ho! f man n, Die katholischen Kirchei: de:; Lanakrei-,es Ulogau, 

Wrnc:Jaw 1937, s. 66-68. 
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W opowiedzianym w ten sposöb zyciorysie akcentuje kurowski pa
stor lata nauki w Polsee, gdzie uzyskal wlasciwe wychowanie i gdzie 
nadany zostal: kierunek jego myslom. Wymowne to - a przeciez nie 
jcdync - swiadectwo znaczenia Polski dla Reformacji slqskiej, dowod 
gl�bokich i wielorakich powiqzan kulturalnych mi�dzy Rzeczqpospolitc1 
i jej byhi prowincjq. Swiadomosc tych powiqzari. sprzyjala podtrzymywa
niu „odr�bnosci" spoleczcri.stwa slc1skiego, kultywujqcego swe tradyc je 
w oparciu o trwalosc dynastii Piast6w. Zdlawienie regionalnej odr�b
no.sci przez habsburski absolutyzm i kontrreformacj� mialo d2cydujqcc 
znaczenie dla pogl�bienia si� przepasci miP,dzy Slqskiem i Macierzq. Pa
nowanic pruskie kontynuowalo zaciernnie „slqskich" tradycji, wlctczajqc 
kraj w obr�b kultury „Wielkich Nicmiec", przy czym dorobek wschod
niej prowincji stawal siG w tej kulturze zjawiskiem marginalnym. Dla
tego wlasnie okres Reformacji i powolana przcz Rcformacjf; do zycia 
sztuka zaslugujq na przyznanie im rangi „pomostu" mi�dzy regionalm1 
tradycjq Slqska a jcgo obecnq polskq rzcczywistosci<1. ,,Pomostu" tak 
potrzebnego dla umacniania toisamosd kulturowej mieszka11c6w odzyska
nego w 1945 r. Wroclawia oraz innych miast i wsi slqskich. 

DER SCHLESISCHE LUTHERANISMUS IN DER REFORMATIONSZEIT. 

EIN CHAllAKTBRISIERUNGSVERSUCJI 

Der Autor versucht die gesellschaftliche Ba.,L; und den Hintergrund de!· schle

sischen Reformation, aber auch die Herausbildung dcc ,utherischen Kultpraktik 

in Schlesien darzustellen. Dann be.,pri(;iit er die Ro:lc der Kun.st für die ko11fcs

sio11dle Selbstfestlegu:-ig der schlesischen Protesttnlte:1. 




