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Z DZIEJÖW OBCHODÖW ROCZNIC REFORM:ACJI 
W NIEMCZECH I NA SL.'\SKU W XIX W. 1 

Na temat obchod6w rocznic Reformacji i samego Lutra, odbywajqcych 
si(; w ciqgu XIX w., napisano juz niejedno, choc sporo jest w tym luk. 
Najwi�kszq uwag� piszqcych skupil na sobie obch6d z 1817 r, kt6rym 
zajmowano sie, juz dawniej !!, a i ostatnio pojawily siq na jego temat nowe 
pracc 1

. Autorzy wyzyskali podstav:owe zrod!a -1, niekt6rc zas starsze 
opracowania oparte sc1 na materiale dzis juz nie istniejqcym 5

. Znacznic 
gorzej jest z obchodami p6zniejszymi, szczegolnie z 1883 r. Niemniej 
jcclnak w takiej sytuacji. celowe wydaje si� podjqcie pr6by nie tylc 
szcz('golowego odtworzenia przebicgu uroczystosci, ilc zarysowania ich 

1 .\rtykul po\vstal przy okazji zbierania materialcrn· do pracy na temat zna
c�cni.:1 vlJchvdow rocznicuwych \\' Polsee \\' XIX w. 

2 Pocz,1tek stanowi!y licznc wspölczesne opi3y obci1od6w, np. A. L. Ha n
s t C' in, Das Jubeljahr cler ernngelischen Kirche, Berlin 1817, potem ci�sto o uro
czy 0 1 n;ciach poprzednich pi,;ano przy okazji kolejnej rocznicy, np. K. i.\-I ü 11 er, 
Die Feier cl<'r RcformationsjabiWum ron 181i und 1s:n in schles. Gemeinden

(Correspondenzblatt des Vereins für Geschichte der cvr.:1gcli ,chcn Kirche Schle
sien,:. n. 15, 1917, s. 334-359); t c n z c. Die Brcslmwr Rcfornwtionsjciern von 1817

bis 1830 (Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schle�icns. t . .'il, 1917); D. E b c r-
1 c in, Die schlesische Refonnationsjul>iläcn des 17. uncl 18 . .Jahrhunderts (Corre
:,ponclenzblatt, jw„ R. 15, 1917). 

:i Por. np. R. Fuhr m a 11 n, Di<' Reformationsjubiliium 1817, Bonn 1973; 
L. W in c k l er, Martin Luther als Bürger trnd Patriot. Das Reformati'.msjubiläum

t·o,, I817 uncl der politische Protestantismus des Wartburgjestes (Hi,t. Studien,
t. 408. Lübeck und Hamburg 1969).

·t Wainiejsze ir6dla znanc byly pi,z,1cyin. Nalciy clo nich n;kopisrnie:my opis
obcl10clu Beschreibung der dritten RcJonncdionsjulJeifcvcr in Bres/(rn, verfasst von

der Gc>sellschaft zur Ausbreitung des Verstandes in Breslau, c!o ktorcgo dolqczono 
dw:,clzidcia kilka druk6w wspolczcsnych z\vi.1zanych „ obchoclcm (Bib!i()teka Uni
WPrsykcka wc Wroclawiu - dalcj BUWr - sygn. Y� 121); por. K. M ü 11 c r, Die

Breslmwr ... , s. 346), ponadto sporo innych druk6w, garsc pamiQtniköw oraz czaso
pisrn.\ (,,Schlesische Provim:inl-Blättcr" i „Schles. Privileg. Zeitung''). 

s Wspolcze:ma bibiiografia, A. F. Mi c h a h c 11 es, Literatur der dritten Re

formationssäkularfeier ... , Nürnberg 1820, zawiera ok. GOO pozycji, w znacznej cz�sci 
dzi� n ic is tnicjqcych. 
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najwazniejszych cech i ewolucji, jakq przechodzily, a w pewnyrn stop
niu zwr6cenie takze uwagi na zwiqzki tych wyst4pien ze sprawarni pol
skimi. Na ten temat bowiem pisano bardzo niewie1e. 

Swic:;ta Reformacji swoimi pocuitkami si�gajq okresu znacznie wcze
sniejszego. Najwazniejszc1 datq, do kt6rej w6wczas nawiqzywm�o, byl 
29 pazdziernika, gdy w 1517 r. Luter oglosil w Norymberd,e S\voich 
95 tez przeciw odpustom, zawieraj,wych podstawowe zasady jego prze
kona:n. 

Data ta stala si� impulsem do obchod6w w 100 i 200 lat pozniej. 
Zorganizowane one jednak byiy gl6wnie tarn, gdzie protestanci posia
dali przewag�, a jeszcze bardziej, gdzie mogli liczyc na poparcie. przy
najmniej zas tolerancj� ze strony wladc6w. Najblizej S1c4ska obchody 
takie mialy miejsce w Saksonii, i to r6wniez w 1717 r., choc dla \\'iadcy 
Warszawa okazala si� w6wczas warta mszy swi�tej. Oddzia!yi,anie tych 
saskich uroczystosci na Sl&sk w obu wypadkach bylo niewielkic; naj
bardziej poruszony nimi zostal Wroclaw, kt6rego wladze miejskie pr6-
bowaly w 1617 r. sklonic ki1ku protestanckich ksi<4:zqt i moznowladc6w 
do okazania pomocy i udzialu w obchodach. Nie na wiele to siG zdalo; 
interpelowani rzecz odlozyli lub wr�cz oswiadczyli, ze wystarczq, jak eo 
roku, bardziej uroczyste nabozenstwa polc1czone z przypomnieniem rocz
nicy. Powodem byly chyba obawy przed habsburskim dozorem. kt6ry 
nie dozwolil takze, aby pozostaly z tych rocznic jakid slndy w po�t:ici 
druk6w 6• 

Wazniejsze jest jednak to, ze w calych Niemczech XVII- c7y XVIII
-wieczne uroczystosci rocznicowe mialy charakter obchod6w wyz.nanio
wych, a nie historycznych 7

, eo roznüo je zasadniczo od v:ypadköw 
z XIX w. W cüigu tego stulecia zanotowac mozna sporq list� obchodow 
poswi�conych Reformacji 8, a1e bardziej celowe wydaje si� clokonanie 
se1ekcji i wybranie tylko obchod6w wazniejszych. Do nich nalezaly 
z pewnosciq uroczystosci z 1817 r., w 300 rocznic� wystqpienia Lutra. 

Na charakter i tresc obchodow z 1817 r. powazny wplyw wywada 
6wczesna sytuacja. Z jednej strony w cia.gu poprzedzajc1cego <lziesü;cio
lecia wyrazne bylo nasilenie nastroj6w narodowych, gdy po kk:sce pod 
Jenq Niemcy znalazly si� ,,w gl�bokim upokorzeniu"; wyrazern tych 

G Etwas über Reformation und Reformations-Jubel-Feyern in Sch!esie11 (Schlc.,. 
Prov. Blätter, t. 65, 1817, s. 396-401); J. W. Fischer, Reformations-Gc;chichte

der Haupt- und Pfarrkirche zu J\'faria Magdalena zu Breslau, Wroclaw H!l 7. s. 9 nn. 
Obchody odbyly si� za to w 1707 r., gdy ccsarz pozwolil na nie pod naci,kicm 
Karola XII (tamze, s. 15 n.; Eber 1 ein, oP. cit., passim). 

7 Fuhrmann, op. cit., s. 19. 
s Ponadto w murach kosciolöw, taki.e na Slqsku, przypominano rocrnice co 

roku w niedzielQ po 31 pazdziernika, J. Chr. Gas s, Die Feier des Reformations

-Jubelfestes in Schlesien (Jahrbuch des protestant. Kirchen- und Schulwe,ens YOn

und für Schlesien, t. 1, Wroclaw 1818, s. 431). 
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nastroj6w byly chocby Fichtego Mowy do narodu niemieckiego. Rola 

tradycji historycznej byla jednak w tych latach ograniczona, byc moze 

dlatego, ze chodzilo przede wszystkim o tradycj� poszczeg6lnych panstw 

niemieckich, nie zas o og6lnonarodowq. Nie nauczono si� jeszcze si�gac 
do tradycji wczesniejszej. W kazdym razie, gdy chodzi o obchody rocz
nicowe, dominowaly nadal uroczystosci dynastyczne. 

Zmian� przyniosla dopiero bitwa pod Lipskiem. W 1814 r. rocznic� 
obchodzono w samym Lipsku, i to na zarzc1dzenie wladz rosyjskich, ale 
juz w6wczas postanowiono uroczystosci ponawiac eo roku, a nawet 

utworzono w tym celu specjalny zwiqzek. W roku nast�pnym obchody 
odbyly si� w wielu miastach i miasteczkach niemieckich, przybierajqc 
rozmiary pierwszego tak wielkiego obchodu narodowego w Niemczech, 

a lqczqc w sobie symbolik� germansk4, chrzescijanskq, a nawet moty�,y 
zaczerpnüite z Francji (z obchod6w 14 lipca w „szczE;sliwym roku" 
1790) 9

• R6zne powody zlozyly si� na to, ze obchody rocznicy bitwy pod 
Lipskiem po paru latach zamarly, pojawiaj9c si� ponownie dopiero w kil

kadziesi9t lat p6zniej w zgola odmiennej sytuacji i przybierajqc inny juz 
charakter. 

Obchody rocznicy bitwy pod Lipskiem mialy znaczenie dla genezy 
uroczystosci Reformacji. Powodowaly one tendencj� do zacierania r6z
nic religijnych pod haslami narodowymi. Co wiGcej, bliskie sobie ter
miny (18-19 pazdziernika Lipsk, 31 pazdziernika - 2 listopada Refor
macja) sklanialy niekiedy do urzqdzania wsp6lnych uroczystosci. Goethe 
chcial przeniesienia obchod6w rocznicy Reformacji na 18 pazdziernika, 
aby nadac im bardziej narodowy charakter, gdyz obawial si�, fo osobny 
obch6d ku czci Lutra mo�:e zaostrzyc stosunlci mir,ctzy protestant.ami i ka
tolikami. Poeta pisal, ze „swi�to to winno byc tak zorganizowane, aby 
bral w nim udzial ka:i.dy dobrze myslqcy katolik" 10

. Chyba nie bez 
przyczynienia si� wladz takie polqczenic Lipska i Reformacji nalezalo 
do wyjqtk6w, z bardziej znanych obchod6w zrcalizowuli je tylko stu
denci na zamku Wartburg, a wi�c przy organizowaniu uroczystosci b�dq
cej przejawem dzialalnosci opozycyjnej. 

Obch6d w 1817 r. mial jednak takze genezG innego rodzaju. Kl�ska 
pod Jemi spowodowala r6wniez zalamanie si� administracji kofoielnej 
w Prusach, a rozpocz�ta w ramach reform panstwa w 1809 r. reorgani
zacja prowudzila do znacznie silniejszego niz dotqd upal'lstwowienia Kos
ciola protestanckiego. Co prawda, w 1815 r. proces ten zlagodnial, ale 
nadal odpowiednie organy administracji (wydzialy dla kultu i szkolnic-

o G. Mo s s e, Die Nationalisierung der Massen, Frankfurt a. M. 1975, s. 56-57, 

157; Leipzig 1813, Leipzig 1953, s. 170. 
10 Fuhrmann, op. cit., s. 19-21; clopiero znacznie p6inicj Treit,chke przy

pisywal Goethemu protestancki zapal: - ,,Ich will in Kunst und Wissenschaft wie 

immer protestieren" - Deutsche Geschichte, t. 7, Leipzig 1927, s. 417-421. 

------·-------
--- -- -- -- -- -



530 Adam Galos 

twa przy rejencjach, podlegajqce ministerstwu spraw wewn�trznych) 
mialy glos niemal decydujqcy w sprawach zarzqdu aparatu koscielnego. 
Byl to proces tworzenia kosciola krajowego, zakonczony w 1835 r. 11 

To wlasnie w ramach tej polityki wladz pruskich pojawil: si� edykt 
kr6lewski z 27 IX 1817 r., nawolujqcy do zjednoczenia kosciola luteran
skiego i reformowanego 12

. Edykt tcn byl jakby kontynuacj;:i edyktu 
z 3 czerwca, zalecajqcego urzqdzanie obchod6w, oraz ok6lnika ministra 
spraw wewn�trznych z 30 czerwca, zach�cajqcego duchowienstwo do 
aktywnego udzialu w uroczystosciach. Zwü.izek mit;dzy tymi aktami byl 
niewqtpliwy, to wlasnie obch6d mial byc okazjq do polqczenia wyznan. 
Towarzyszyly temu takie kroki, jak podkreslanie nazwy „kosci6l ewan
gelicki", aby ulatwic zblizenie 13, jak juz w czasie obchod6w \V kosciele 
garnizonowym w Poczdamie przyj�cie przez rodzin� kr6lewskc1; komunii 
w postaci kompromisowej, mozliwej do uznania przez oba wyznania, itp. 
Byly to jednak gesty, a poza nimi stal ,vyrazny nacisk na zrealizowanie 
planu kr6lewskiego, choc niejednokrotnie podkreslano, ze jest to tylko 
zyczenie najwyzszej zwierzchnosci, a nie rozkaz 11• 

Reakcja na polityk� monarchy byla r6zna. Opory wystqpily gl6wnie 
w niekt6rych kolach luteranskich, przy czym jednym z ich osrodkow 
byl Wroclaw, choc na calym Slqsku tendencje zjednoczeniowe byly 
silne. 

I�olejnym czynnilücm, lü6ry wywurl wplyw na obchody rocznicy 
Reformacji w 1817 r., byla wyrazna w Kosciele protestanckim tendencja 
do tego, eo mozna by okreslic jako samookreslenie po dlugim okresie 
oswiecenia. W ciqgu stulecia od 1717 r. kosci6l ten przeszedl daleko idq
Cq ewolucj�, rzecz zresztq zupelnie zrozumiala. Obchody, towarzyszc1ce im 
niezliczone wypowiedzi, a takze r6zne inicjatywy wydawnicze, kt6re 
wyrosly z tych uroczystosci lub w kazdym razie naste,powaly po nich, 
swiadczq o tym dowodnie. 

Przygotowania do obchod6w, a nawct juz pierwsze uroczystosci, za
cz�ly si� na wiosn�, np. we Wroclawiu w marcu obchody ku czci Jo
hannessa IIessa 15

• Przygotowania te byly r6zne pod wzgl�dem formy 
i trcsci, obejmowaly zarzqdzenia wladz centralnych i lokalnych, kosciel-

l1 O Hin t z c, Die Epochen des evangeli;;chen Kirchenregiments in Preussen
(Hi,torische und politische Aufsätze, t. 3, Berlin b.r., s. 144-147); F. S c h n ab e 1,
Det(tsche Geschichte im XIX. Jahrhundert, t. 4, Freiburg i. Br. 1937, s. 325, 345-

348, 351. 
12 W an g cm an n, Sieben Bücher preussischer Kirchengeschichte, t. 1, Ber

lin 1859, s. 28; edykt opublikowany zostal na Slqsku 15 wrzesn.ia, ,,Schles, Priv. 
Zeitung", 130, 3 XI, s. 3737-3738. 

13 Tak pisali kr61 \'1 ec1ykcie z 3 czerwca i min. spraw wewn. w ok6lniku 
z 14 lipca, ,,Schles. Prov. Blätter", t. 66, 1817, s. 255. 

14 Par. np. J. Chr. W. August i, Eine Predigt am Dritten Jubel-F'cste, Wro
claw 1817, s. 20-21. 

15 Die Beschreibung ... , s. 5. 
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nych i miejskich, akcj� w szkolach, na Uniwersytecie, w irnsciolach 
i gminach. Pojawialy si� r6zne artykuly, zar6wno tresci religijnej, jak 
i wyraznie poza niq wykraczajc:1ce. Trudno dokbdniej omawia6 zar6wno 
je, jak i trzydniowe obchody w dniach 31 pazdziernika-2 listopada. 
Odbyly si� one w setkach miast i miasteczek w Niemczech, w dziesiqt
kach na Slcjsku (napisano o nich zreszüt sporo). W samym Wroclawiu 
najwazniejszymi cz�sciami uroczystosci byly obchody we wszystkich 
kosciolach protestanckich, na Uniwersytecie i w szkolach, a takze prze
marsz pochodu z wladzami miejskimi na czele z Ratusza do kosciola 
Sw. Elzbiety. Najtrwalsz::i pozosta!oscic:1 uroczystosci jest wiele broszur, 
kt6re zawieraj::i teksty przom6wien wygloszonych w znacznym odsetku 
przez duchownych 16• 

Podsumowujqc wszystkie te przejawy holdu dla Reformacji i Lutra 
mozna dostrzec kilka najwai:niejszych cech obchod6w. Na Sh1sku, a oczy
wiscie taki:e poza nim, szczeg6lna uwaga zwr6cona byla na ozywienie 
protestantyzmu, wyciqgni<:;cie wniosk6w z wplyw6w, kt6re wywarlo nan 
oswiecenie, a takze aspiracje liberalnego mieszczanstwa. M6wiono nic
kiedy, ze jest to czas obudzenia si� z dlugiego i ciGzkiego snu, nawet 
ostrzej - z ucisku i han.by, wspominano o „nowej teologii" li. Niekiedy 
traktowano przy tym Reformacje, jako zapowiedz Oswiecenia, a nawet 
przygotowanie do rewolucji mieszczanskiej 18. Niezaleznie od �ych ocen 
stwierdzic mozna w okresie obchod6w i bezposrednio po nim, a wiP,c 
pod wi�kszym czy mniejszym ich wplywem, powazny wzrost Meratury 
teologicznej i dotycuicej historii protestantyzmu. Poza Slqskiem jednym 
z tego przykladow mozo hyö stoj::ice na wysokin:1 pozionüe wyd::1.wnictwo 

rn Oparte na Die Beschreibung ... Przy charakterystyce trcsci wyglaszanych ka
zan i in. przcmöwien wyzyskano: Zur dreihtmdertjährigen Jubelfeyer der Refor

mation bei der Uni1:ersitiit zu Breslau, (Wroclaw 1817); G. H. Gerhard, ,1mts

-Predigt am Dritten Jubelfest der Stiftung der evang. Kirche den 31. Oktober 1817, 

Wroclaw (1817); G. L. Rahn, Historische Predigten ü.ber die, denkwürdigste Ereig

nisse, welche clie Reformation vorberiteten oder fördern halfen, Wroc!aw 1817; 
J. W. Fischer, Zwe11 Predigten am dritten Reformations-Jubelfeste an dem 
Sonntag, Wroclaw (1817); J. C. Scheibe 1, Predigt gehalten in der Morgenstunde

am 22, sten Sonntag nach Trinitatis dem 2ten November 1817, Wro:::law (1817); 
A. B. K a y s s 1 er, Das wahre Christentum und seine Widersacher, Wroclaw 1817; 
G. L. Rahn, Drei Predigten bei der Reformations-Jubei-Feyer 1817, Wr:iclaw 1817;
t e n z e, Predigt am Tage der Schulfeier des dritten, hundertjährigen Jubelfestes

der Reformation, Wroclaw (1817); K. H. Roth er, Predigt am Tage der Schulfeier

cles dritten, hundertjährigen Jubelfestes der Refonnation, Wroclaw (1817). Nie Sq
to, oczywiscie, wszystkie kazania, a niekiedy m6wiono nawet o nadmiarze prze
m6wiel'l., oslabiajcjcym wrazenie, F. Wiesen h ü t t er, Die Feier des 300-jä/i rigen

Reformationsjubels in Breslau 1817 (Schles. Zeitung, 366, 27 X 1917, ark 5).
11 W a n g e m a n n, op. cit., s. 38-43. 
1s W odniesieniu do calych Niemiec Fuhrmann (op. cit., passim) w„pomina, ze 

Reformacj(;l traktowano jako rewolucj0, ludzkosci, walk(;l o wolnosc osobistq jcd
nostki, podkreslajc1c jej paralelnosc z walk<t o wolnosc w XIX w. 
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Re_i'onnations-Almanach für Luthers Verehren auf das evangelischen Ju
beljc:hr, publikowanc w Erfurcie rn. Na Slqsku ukazaly si� dwa roczniki 
czasopisma „Jahrbuch des protestantischen Kirchen- und Schulwesens 
von und für Schlesien" �0

• Nie brakowalo i takich inicjatyw, jak zorgani
zo\,·:rnic stowarzyszenia dla ksztakenia kaznodziei 21. 

Z oswiecenia i racjonulizmu wynikala takle tendencja do podkre
slania roli nauki i oswiaty, a chodzi nie tylko o wspomniany rozw6j 
pismiennictwa. W czasie obchod6w mozni panowie, samorzc1dy miejskie, 
gmins wyznaniowe i mieszczanie skladali mniejsze czy wi�ksze sumy 
na r6zne cele 23

• Wsr6d tych cel6w wyrnieniane sq najcz�sciej nie tylko 
budowa i ozdabianie swiqtyri. czy dobroczynnosc, ale takze podnoszenie 
pensji pastor6w i nuuczycicli oraz budowa i zaopatrzenie szk61. Jednyrn 
z gl6wnych punkt6w obchod6w we Wrodawiu bylo polozenie kamienia 
WE:giclnego pod Bürgerschule (przeznaczomi dla uczni6w wszystkich wy
znaü chrzescijariskich), co prawda otwartq dopiero w 19 lat p6zniej 23

. 

Tak:t.e i w wielu kazaniach m6wcy wracali nieraz do znaczenia oswiaty 2i. 

Dnigim zagadnieniem h-1czqcym si� z obchodami jest sprawa realizo
wania wezwania kr6lewskiego do zjednoczenia kosciola luteranskiego i re
formowanego. Tendencja taka byla w czasie obchod6w bardzo widoczna. 
Cz�sto odbywaly si� wsp6lne nabozenstwa i podejmowano r6zne ini
cjc1ty\,·y, jak chocby wsp6lnych obchod6w (np. w Glog6wku) :?5: W wielu
kazaniach wspominano o zgodzie i potrzebie zjednoczenia. Innq jest rze
czc1, ie niejednokrotnie towarzyszyly temu wyrazy lojalnosci wobec kr6-
la i podkreslanie, ze z jego to woli czy przynajmniej za jego zach�tq 
i wskazaniami ma dojsc do unii. Trudno stwierdzic, w jakim stopniu 
loja!nosc wobec monarchy i opowiadanie si� za uniq byly ze sobq po
lqczone, a takze jakie bylo oddzialywanie na siebie obu stanowisk. Obok 
bowiern wyraz6w niemal holdowniczych trafialy si� sformulowania znacz
nie bardziej wstrzemi�zliwe, podobne zresztq do analogicznego nasta-

H· R. r, 1817, r. II, 1819, r. III, 1821.
!: T. I-II, 1817-1818, Wroclaw 1818-1819. 
�1 Stowarzyszenie powstalo 30 X, ale minister kultu nie zatwierdzi1 go; Be

scl! ,<:ib,mg ... , s. 41-42; Statuten zur Gründung einer sogen. Ubungs-GeseUschaft
zur ,,·orbereitung auf das Predigtamt, Breslau 12 X 1817, rkps w BUWr, Ys 121, 
nr 1-:. 

t! I tak np. hr. L. Henckel von Donnersmarck z Bytomia ofiarov.r3l pokainy 
fundu,z 300 tal., a w Trzebnicy zbi6rka dala 9 tal. 12 sr. groszy, ,.Schlcs. P1·ov. 
Blätte:·", t. 68, 1818, s. 157-158.

23 O szkole w.spominajq niemal wszystkie opi,.v obchocl6w; zbi6rka na ni� 
,,Schle$. Priv. Zeitung", 128, 29 X, s. 2697-2698. 

�� Oczywiscic m6wiono o „ächt christliche Erziehung unserer Jugend", R o
t h e :·, Predigt ... , s. 8. O znaczeniu oswiaty por. tez ,,Schles. Prov. Blätter", t. 66, 
1817. s. 399.

ts Die Beschreibung ... , passim; o Glog6wku „Schles. Prov. Blätter", t. 67, 1818,

s. 160.
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wienia w calych Niemczech. Postulowano w nich scislq wsp6lprncG z pan
stwe:11. ale zarazem oddzielenie sfer interesow, a takze pro�cstowano 
przeci w uzaleznianiu kosciola od panstwa i u tracie samodzielnosci �6 

. 

.J eclnym zc zjawisk pojawiajqcych si� w czasie obchod6w byla takze 
zmiana stanowisk wobec katolicyzmu. Co prawda, w traktowaniu Re
formacji jako rcwolucji czy przynajmniej jako wstqpu do niej wystqpo
wa]a K�·ytyka Ko.�ciola katolickiego, uznawanego za wroga po!;tqpu, czy 
zwlaszcza wrogosc wobec Rzymu � •. ale bardzicj \Vidoczne bylo o;;labie
nic protestanckiego zelotyzmu �'. Nickiedy problcm okresla siG wprawdzie 
jako zjawisko uboczne w obchodach czy towarzyszqcych im drukach �°, 
alc \V kazdyrn razic na Slqsku nie bylo spraw,1 tak bagatelrn1 (podobnie 
b�·lo zresztq takzc w Bawarii). 

Uro jakby id,1c sladami Novalisa, ktory w 1799 r. pisal o jednosci 
chn:-�scijan, stwicrdzaly przecl obchodem „Schlesische Provinzial-Blät
ter··: .. Czy nie <lo pomyslenia byloby swif;to, w kt6rym wzie;lyby pewien 
uclzi.=il wszystkic wyzn,mia chrzcscijanskie, jesli nnwet nie rownie sobie 
lJliskic-. ,lle majqce powod do radosci i blogoslawiqce uroczystc dni? Nie 
przc·z. probe, zjednoczenia przekonan religijnych, gdyz ta bylaby, podob
nie jak wszystkie poprzednie usilowania podobnego rodzaju. ukorono
,vai�:� nie poz<jdanym rezultatem, ale wywolalaby przeciwny skutek; 
.icsli r:,nvet nie rozjqtrzylaby przeciw sobie umyslow, to przynajmniej
by t:dko Slqsk posunql si� w tym dalej niz inne kraje? Przyjnamniej we 
rezu!t2,t czasu. Prawie wszystkie strony stopniowo tuszujq swoje szcze
gc"il1:.t- i"dasciwosci ,ilbo oceniajq je zgodniej z ich rzeczywistq ,vartosciq 
i uzi,ajq za rzeczy nie najwainiejsze; niemal kaida strona przyznaje 
drugicJ sprav,ricclliwosc i bardziej nii dotqd dostrzcga J€J wartosci. Czyi
by tylko Slc1sk posunql si� w tym dalej niz inne kraje. Przynajmniej ,vc 
Wroclawiu katedra katolicka wypelniona bywa wyznawcami kosciola 
reformowanego i cwangelicko-luteranskiego, kt6rzy przychodzq nie tylko 
z cil0knvosci, nie kierujq siG zadnym uprzedzeniem, ale chcq zbudowac 
si(; \\·ysluchanicm kazania, a dzieje si� to od tak dlugiego czasu, ie 
nikogo to nie clziwi" :io_ W niejednym kazaniu pojawialy si� slowa o „Bo
gu pokoju" 31 czy o tym, ze obch6d wytwarza „zwü1zek wszystkich krew-

�e W odnie,ieniu do calych Nicrniec Fuhr man 11. op. cit., s. 111-112. 
2; Por. np. Ger 1 ach, Predigt ... , s. 7; J. G. Scheibe 1, Vber Luthers c/1ri

:<ti1c:C' Frömmigl-;eit, Wroclaw 1817, s. 34 nn.; K. F. Eh 1 er, Zur Ankiindiatrngen 
clcin �·orobende c!es dritten lwndcrtjährigen Reformations-Festes, Wrocla\\" (1817), 
pn s �im. 

" Tak by!o w ca!ych Niemczech, E. W. Z e e c1 e n, Die katholisclie Kirche in 
dr:r Sicht des deutschen Protestantismus im 19. Jahrlwnclert (Hist. Jahrbuch, R. 72, 
1952. 0

• -d34 nn.). 

2� Fuhrmann. op. cit., s. 122. 
ff Über die bevorstehende Säcnlar-Fcyer des Reform<Ltions-Festes (Schle,. Pro\'. 

I3Hitte:·. t. 66, 1817, s. 120-121). 
;, Fis c her, Zu:cy Predigten ... , s. 19.
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nych w religii w naszym m1escw , ze „wszyscy podajq sobie rE;ce dla 
osiqgni�cia wspolnego celu, \Vszyscy sq obj(;ci wic;zami milosci" w ramach 
„bratcrskiej zgody" :3�_ Jeszcze inny m6wca w obchodzie widzia) po\\·azny 
„krok do zjednoczenia chrzescijan" 3". Niejednokrotnie podkreslano. ie 
obchody przcbicgly bez zadnych zakloccn. Nawet jesli kapitula biskup
stwa wrocbwskiego zwr6cila si� do duchowienstwa, ostrzegajqc je przed 
udzialem w uroczystosciach protestanckich, doda \'v'ala zaraz, ie nalc,zy 
unikac \Vszelkich starc, a pismo okölne utrzymanc bylo w toni1= spokoj
nym i lagodnym .11_

To pojednawczc wobec siebie nastawienic kosciol6w na Slqsku nie 
mialo wyraznego podloza solidarnosci narodowej. I tak np. oddzwi�ki 
bitwy pod Lipskiem byly tutaj stosunkowo niewielkie, a w 1817 r. nie 
odbyly sie; zadne obchody poswi(;conc jej rocznicy. 

Obchody z 1817 r. pelne byly optymizmu :i3, ale nadzieje z nim 
zwüizanc tylko w cz�sci zostaly spelnionc. Najwazniejsze bylo \\·spom
nianc juz ozywienie zainteresowania teologiq i historiq protestantyzmu. 
Odmiennie potoczyla siq sprawa unii obu \Vyznai'l, inaczej nä. to sobie 
wyobrazali organizatorzy i aktywni uczcstnicy obchod6w. Rozpoczc:ly 
si� po nich pertraktacje, ale wlasnie we Wroclawiu wlokly si� onc opor
nie 36

. Dopiero w 1822 r. rozpoczc:la dzialalnosc specjalnie w tym ce1u 
utworzona komisja, a w pazdzierniku tegoz roku za uniq wyi,.�O\viedzial 
si� synod. W 1824 r. magistrat sprawe. odlozyl. Niewielc pomogly nowc 
obchody rocznicowc � 25 X 1823 r. na pam1qtl{Q pierwszego lrnzania 
luterari.skiego Hessa we Wroclawiu oraz 25�26 X 1823 r. swi�to Re
formacji 37

. Najwü:kszc rozmiary mial obch6d rocznicy kosciola prote
stanckiego Marii Magdaleny 21 IV 1825 r. 

Tymczascm w 1829 r. przygotowana zostala przez kr6la i rzqd .-\gen
da, wynik kompromisu, ale zarazem przejaw tego, ze sprawa unii za
latwiana jest odg6rnie i .ze lqczy süi ona z tworzeniem pruskiego kos
ciola krajowego, silq rzeczy pod wieloma wzglGdami podporzqdkO\,:anego 
swojemu najwyzszcmu zwierzchnikowi, krolowi. W rezultacie kolejny 
obch6d 300-lecia istnienia wyznania augsburskiego (25 VI 1830) odbywal 
sü-: w specyficznej atmosferze. W nickt6ryeh czqsciach Niemiec pr6bo
wano wyraznie nawiqzywac do hasd wolnosciowych, podobnie jak 

32 G. L. Rahn, Rede bei der Grunclslei11legm1u cler zu errichtenden Biirgcr

schule, Wroclaw 1817, s. 8-9. 

33 K a y s s I er, Erne Rede ... , s. 17. 

84 Pismo '/. 24 wrze�nia, J. Chr. Gas s, Die Feil.:r der Reformations-Jubl!l.fe�tes 

in Schlesien (Jahrbuch de5 protest. Kirchen- und Schul\\"csens \'Oll und für Schle

sien, t. I, Wroclaw 1818, s. 437-439). 
35 0 nastrojach po:. ,.Schles. Pro\". Bliittc,·", t. Gü, 1817, s. 460-463.
aa M ü 11 c r, Die bresl. Reformationsfeiern ... , s. 360 nii. 

s, Tamzc, s. 362; J. W. Fischer, Denbchrift fiir clic Jwm/ertjährigen Jube1-

jeier der Ref ormaiion in BreslaH, Wroclaw 1825, passim. 
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w 1817 r., ale w spos6b ostrzejszy, jako ze odbywalo si� to w roku 
nasilenia ruchu opozycyjnego w Niemczech i poza nimi. Dlatego np. 
w Lipsku obchod zostal zakazany, a mlodziez i rzemieslnicy wyzyskali 
rocznicf: dla demo11strowania niezadowolenia z rezimu policyjnego 38

. 

W pai'1stwie pruskim sytuacja wygl&dala inaczej. W spos6b zamie
rzony obchody rocznic religijnych protestantyzmu kr61 wyzyskiwal do 
swoich cel6w. Zarzqdzenie kr6lewskie z 4 kwietnia polecalo urzqdzac 
obch6d 25 czerwca, towarzyszy]o mu inne zarzqdzenie, z 30 kwietnia, 
o powszechnym wprowadzeniu Agendy, a tukzc wypieranie kosciola
Juteranskiego i reformowanego, np. przy obsadzaniu stanowisk kosciel
nych 39. Jezeli mozna sqdzic na podstawie pojcdynczych swiadectw 40, 

motywem przewodnim uroczystosci byl:o wprowadzanie unii w rnysl dy
rektyw kr6lewskich. W spos6b dalej idqcy formulowano przy tym wy
razy holdu dla wladcy 41

, jednoczesnie dostrzec mozna bylo spadek za
interesowania uroczystosciami w stosunku do 1817 r.

Gdy .w 1835 r. zakonczone zostalo tworzenie kosciola krajowego, 
wielu luteran6w zdecydowal:o si� na emigracj� do Ameryki, choc we 
Wroclawiu utworzyli oni osobny kosci6l, zatwierdzony przez wladze 
dopiero w 1845 r. 42 Obchod6w rocznicowych bylo jeszcze wi�·�ej 4-1, ale 
ewolucja, jakq przeszly wymienione, jest charakterystyczna. 

W odmiennych warunkach organizowane byly uroczystosci 400-lecia 
urodzin Lutra w 1883 r. Z g6ry mozna si� spodziewac, ze na charakter 
tego obchodu niemaly wplyw musialy wywrzec takie fakty, jak zjedno
czenie Niemiec, a takze nastroje wywolane Kulturkampfem. Jezeli jesz
cze w 1859 r. wielkie wrazenie w Niemczech i w wielu innych krajach 
wywolal wielki ob�h6d ku czci Schillera, kt6ry nasladowali Anglicy 

aa M. W a w r y k o w a, Dzieje Niemiec, Warszawa 1980, s. 205-206. 
so Wange man n, op. cit., t. I, s. 88-93; E. Jacob, GoWieb Ludwig Rah11,

Wroclaw 1913, s. 43-44. 
4o Obchöd tcn opisywany byl znacznie mniej razy niz ten z 1817 r.; najdoklad

niejsze opracowanie M ü 11 er, Die bresi. Reformationsfeiern ... , s. 366-374. 
41 Poza SI:ciskiem G. W. F. Hegel möwil, ie najwainiejsz<l podstaw,1 jcst spra

wiedliwosc .naszych wladc6w, pol;:iczenie idei wolnosci z ide,1 posluszenstwa, a da
)ej: ,,Es gibt uns die Frömmigkeit unserer Fürsten den festen Grund, zu unbe
sorgtem Vertrauen und knüpft zwischen ihnen und uns das Band der Liehe", sq 
oni niezawodnymi opiekunami nauki ewangelickiej i jej wolnosci; Die protestan
tische Freiheitsidee. Rede gehalten zum 25 VI 1830 bei der dritten Jahrhundertfeier
der Aug„burger Konfession (Protestant ische Staatsidee, Leipzig 1919, s. 29-42). 

42 Sc h n ab e 1, op. cit., t. 4, s. 347 nn.; H. Markgraf, Beitrage zur Geschichte
des evang. Kirchenwesens in Breslau, Wroclaw 1877, s. 65. 

43 Np. w 1832 r. obchodzono rocznic� iolnierskiej smierci Gustawa Adolfa, a na 
pamü1tk� tego utworzono Gustav-Adolf-Verein, dzialajijcy p6iniej zwlaszcza wsr6d 
protestanckiej diaspory. W 1839 r. obchodzono w Prusach rocznic(l p,zejscia na 
protestantyzm Hohenzollernöw, Genaue und ausführliche Beschreibung des am
Reformations-Feste am 1. und 2. November 1838 in BerUn, Spandau und den ü.bri- · 
gen Städte der Mark stattgefundenen Festlichkeiten, Berlin 1840. 
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poswi�cajqc swoje uroczystosci Shakespearowi i Wlosi przypominajqc 
przy pierwszej okazji Dantego, to po 1871 r. rözne uroczystosci w Niem
czech biegly dwoma glownyrni nurtami, a inne pozostawaly w ich cieniu. 
Z jcdnej strony byly to roznego rodzaju obchody dynastyczne, jak uro
dziny kr6lewskic (jedyne zresztq w Rzeszy obchody oficjalne) czy Bi
smarcka. Drugi nurt to obchody narodowe, przede wszystkim ,.,, rocznicq 
bitwy pod Sedanem (te nie mialy c:haraktcru urzE;dowego, n:1trafialy 
nieraz takze na krytyk�). oraz odslanianie pomnikow upami<�tniajqcych 

dawnq wielkosc. Choc przy okazji Scdanu podkreslano nieraz, ze nie 
chodzi o przypomnienie upokorzenia Francji, a przy odslanianiu pomni
k6w dodawano, ze majq przypominac nie wojn0, 1870-1871 r., ale 
zjednoczenic Niemiec, ,,bojowy" charakter i jednych, i drugich byl do
statecznic widoczny. Okolo 1883 r. taki wlasnie ich charakter byl silny H. 

28 IX 1883 r. odsloni�to pomnik Germanii w Niederwald kolo Rüdesheim 
z udzialem cesarza 45. Jakkolwiek oceniac zasi�g i skutecznosc tych ob

chod6w, podsycaly one z pewnoscic1 nastroje nacjonalistyczne i nie mog
ly pozostac bez wplywu na spos6b obchodzcnia rocznicy urodzin Lutra. 

Mimo wszystko jednak obraz tej rocznicy nie jest jednolity. Z jednej 
strony to tcraz wlasnie rozwini�ty zostal w pdni charakter postaci Lu
tra jako „prawdziwie niemieckiego czlowicka" (ächt deutscher Mann), 
co powtarzano po wielekroc w roznych wypowiedziach i przem6wie
niach. Wyprnwadzano tak;i;c jednolitq lini<, rozwojowq od Lutra do Ri
smarcka (tytul jednego z odczyt6w wspominal o obu m�zach stanu po
dajqcych sobie dlonie). Roilo si� r6wniez od aktua1izacji r6znego rodza
ju, przykrawanych do zjednoczenia Niemiec i do walki z katolicyz
mem. 

Jednym z najglosniejszych wystcjpieri. bylo przcm6wienie znanego hi
storyka, Heinricha Treitschkego, w Darmstadcie 4G. Caly nacisk m6wca
kladl w nim na narodowy charakter obchodu, z Lutra robil „prawdzi
wego Germanina", atakowal Kosci6l katolicki i jako cel stawial doko
nanie ostatecznego zjednoczenia religijnego (w mysl narodowo-liberal
nych poglcid6w na Kulturkampf, ktory mial w sferze religijnej dokonczyc 
<lziela 1871 r. - zjednoczenia politycznego). Jednq z zasadniczych cech 
Lutra bylo, wedlug Treitschkego, odrzucanie przewagi wladzy ducho-

41 Cho{: w 1882 r. p!anowano ze wzglQdu na FrancjQ zaniechanie w niekt6rych 
miastach obchod6w rocznicy Sedanu; H. Sc h u 1 t h es�. Europäischer Gcschichtsku

lender, 1882, Nördlingen 1883, s. 156, ale w 1883 r. znowu obchody by!y wspaniak;

tamzc, 1883, Nördligen 1884, s. 124. 
45 Tamzc, s. 136; por. takze C. A. Cr a i g, Germany 1866-1945, Oxford 1!)68, 

·�. 58-59, bl<:dnie datuj;:ic odsloni<:cie pomnika na 1885 r.
'8 „Preussische Jahrbücher", t. 52, Berlin 1883, s. 469-486, potem wielokrotnic 

przcdrukowywana, np. H. T reit s c h k e, Aufsätze, Reden und Briefe, t. I, Mer
seburg 1929, s. 233-249. Mowa zatytulowana byla Luther und die deatsche Na

tion. 
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wej nad swicck�, gdyz paristwo jest tworem Boga, a wi�c powinno byc 
niezalezne od Kosciola - pod tym wzglqdem Luter nie wyciqgm1l osta
tecznych konsekwencji. Poniewaz - jak twierdzH m6wca - sekulary
zacja Zakonu Krzyzackiego nastqpila za radq Lutra, dal on wie.c po
czqtek panstwu pruskiemu, ale zjednoczenic Nicmiec stalo sfr; mozliwe 
dopiero po zlikwidowaniu cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. 

Przem6wienie Treitschkego jest najbardziej znane, ale podobne sfor
mulowania pojawialy sit; cz�sciej. W pismie „Die Grenzboten" atako
wano zaciekle ultramontanizm 47

, a 6wczesny stan rzeczy w Niemczech 
okreslano jako „niegotowe spokczenstwo" w „p6lgotowym panstwie" 
albo .,äusserlich hergestellte Staat, indem er die unverträgliche Gesell
schaft zum harmonischen Gefüge zwingt" 4s_ Luter stawal sit; obroii.cq 
Niemcow takze poza granicami pai'lstwa, np. w Inflantach, gdzie dawala 
si� we znaki polityka rusyfikacyjna 49

. l.atwo ze znaczncj liczby podob
nych wypowiedzi wyryso,vac jednolity obraz obchod6w rocznicy uro
dzin Lutra jako popisu nacjonalizmu i wrogosci do katolicyzmu. Ale 
sytuacja nie byla tak prosta. 

Na centralnym obchodzie w Wittenberdze nasb:;!pca tronu, Fryderyk, 
p6zniejszy nieszcze.sliwy wladca przez 99 dni, m6wil o wolnosci su
micnia i tolerancji, o koniecznosci dzialania w tym kierunku i unikania 
spor6w. Przem6wienie to zas bylo uznawane za zasadniczq wypowiedz 
przyszlego cesarza 50

. I tym razem zresztq obch6d stal si� impulsem do 
poglEtbienia prac nad zagadnieniami teologicznymi, do opublikowania 
niemaiego zestawu opracowan z dziej6w Reformacji i do pojawienia sif; 
nO\vych wydawnictw seryjnych 51. 

\V powaznym stopniu podobne znaczenie mialy takie rocznicowe 
obchody Reformacji w 1883 r. na Slc1sku, choc zachodzily pod tym wzglt;
dem spore r6znice 52

• Slqsk silniej niz wicle innych cz�sci Niemiec od
czuwal skutki Kulturkampfu. Ksiqiq biskup wroclawski byl przewod
nicz<)cym konferencji biskup6w niemieckich, a w granicach jego ogrom-

.i; Zur Lutherfeier i-on einem Lutheraner (Die Grenzboten, R. 42, II kwartal, 
1883. ;, 386-394). 

'� Zum Ltdherjubiläum (Die Grenzboten, R. 42, III kwartal, 1883, s. 217-
220). 

�v F. Biene man n, Aus Liv!ands Luthertagen, Reval 1883, s. 78 autor 
pbal, ze Inflanty b�d<l krajem ewangelickim albo w og6le nie bc;dq istniec; slowo 
,,e\'va:1gelicki" nalezy rozumiec jako , .. niemiecki"; por. takze T. Schiemann, 
Die Reformation Alt-Livlancls (Preussische Staatsidee, passim).

�0 H. S c h u l t h es s, Europäischer Geschichtskalender, 1383, Nördlingen 1884, 
s. 128-129.

5: Por. np. Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, R. I, 1884.
5� Uv.ragi aparte Sq g!6wnie na prasie (.,Schles. Zeitung", ,,Schles. Volkszeitung", 

„Breslaucr Zeitung"), na Luther-Vorträge gehalten zu Breslau aus Anlass des

i:iemmciertjährigen Luther-Jubiläums, Wroclaw 1883 i innych podobnych wydaw
nictwach. 
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nej diecezji miescil siG tak:z:e Berlin. Nie bez znaczenia byly sprawy 
polskie na G6rnym Slqsku, kt6re wiE;kszq uwag� skupHy na sobie wlas
nie w latach Kulturkampfu. Slqsk by! ponadto jednym z trzech gL:>w
nych osrodk6w partii Centrum w Niemczcch. Mimo likwidowania juz 
Kulturkampfu prasa obu stron na Slqsku zachowywala siG Lak, jakby 
walka prowadzona by1a nadal z pelnym natE;ieniem. 

Tak wiE;c protestan t6w podraznila uroczysta intronizacja Ilerzoga 
na stolicE; biskupiq w 1882 r. 53 i zarzucali oni katolickiej hierarchii !rns
cielnej, iz zaostrzyla politykE; w kwcstii malzenstw mieszanych. Ze s\vo
jej strony gazety katolickie v,,1ietrzyly za wszystkim, co mog1o swiad
czyc o nier6wnoprawnym traktowaniu katolik6w. W miesiqcach poprze
dzajqcych obch6d prasa katolicka i protcstancka prowadzily niemal 
stalq polemik� w r6znych kwestiach. 

W takiej sytuacji strony katolicka atakowala urzqdzanie obchod6w 
w poszczeg6lnych miejscowosciach juz w trakcie przygotowan. Chodzilo 
najcz1c;sciej O to, ze wladze miejskie uchwalaly na uroczystosci pewne 
sumy, kt6re z natury rzeczy pochodzily ze swiadczen takze luclnosci 
katolickiej 51

• Pi�tnowano zapraszanie katolik6w na obchody czy vv·y::-t?,
powanie w czasie obchod6w np. orkiestry miejskiej 55. 

Punktem kulminacyjnym staly si� starcia wok6l tresci wyglaszanych 
przem6wien (charakterystyczne, ze w 1817 r. najb::J.rdziej typowe by1y 
kazania i homilie duchownych, a w 1883 r. zar6wno organizacja. jak 
i wiE;kszosc przem6wien staly si� udzialem ludzi swieckich, prnfesor6w, 
urz�dnik6w itp. 56

. Przem6wien tych bylo bardzo wiele, a na zebra
nü1ch notowano znaczmt frekwencj� 57

. Prasa centrowa, tzn. glcl'.vnie 
,,Schlesische Volkszeitung", zwracala uwag� zwlaszcza na te nystqpie
nia, w kt6rych pojawialy si'i silniejsze lub slabsze akcenty antykatolic
kie. Na tym tle dochodzilo do starc mi�dzy pismami katolickimi i inny
mi. ,,Schlesische Volkszeitung" dochodzila do takich okreslen, ze obch6d 
rocznicy urodzin Lutra to „swi�to nienawisci" 58

, .ze konieczna jest \vobec 
tego obrona, szczeg6lnie przed absolutyzmem panstwowym 59

• 0 tym, 
.ze obch6d przyczynial si� do coraz gle.bszego podzialu spolcczenst-.va, 
mogq swiadczyc takie fakty, iz pod wplywem artykul6w w „Schlesische 

5S P. Eber 1 ein, Aus einem reichen Leben, Berlin 1()07, s. 180-181; wg 
A. Weis s a, Chronik der Stadt Breslau, Wroclaw 1888, s. 1107, obch6d z 1883 r.
pomyslany byl jako odpowiedi protestanckiej wi�kszosci na zbyt jasKrawo p'Jd
kreslane nastroje triumfu w obozie katolickim, czego wyrazem byla introni:::<1cja
Hcrzoga.

54 Por. np. ,,Schles. Volkszeitung", 468, 18 X; 484, 22 X; 494, 27 X. 
65 Tamze, 468, 18 X; 509, 6 XL 
56 Por. np. Luther-Vortriige ... oraz wzmianki i strcszczenia rcferat6w w p,''.Hie. 
s1 „Breslauer Zeitung", 807, 17 XI. 
58 „Schles. Volkszeitung", 514, 9 XI. 
50 Prof. Bitter, Ewig mit Rom (Schlc.s. Volkszeitung, 516, 10 XI). 
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Schulzeitung" o Lutrze jako tw6rcy niemieckiej szkoly ludowej (a przy
pomniec trzeba znaczenie, jakie w Niemczech, wczesniej w Prusach, 
przypisywano szkole, eo wyraialo si� powiedzeniem, ze bitw� pod Sa

dowq wygral pruski podoficer i pruski nauczyciel ludowy) wysuni�to 
postulat wydawania osobnego czasopisma katolickiego dla szk6l 6°. Tego, 
ze :..iroczystosciom Reformacji w 1883 r. towarzyszylo wzmozenie nastro
j6w nacjonalistycznych, dowodzi nie tylko stanowisko prasy-cmtrowej. 
W tym roku nasilily si� wyraznie obchody rocznicy Sedanu na Slqsku 61, 

obchodom Reformacji musial ustqpic miejsca Schiller, gdyz poswi�cone 
mu uroczystosci przeniesiono na inny termin 62, a dalekie od sympatii 
dla katolicyzmu prawicowoliberalne pismo „Breslauer Zeitung" dostrze
glo w swi�cie Reformacji przejawy nienawisci do Francji, ironicznie 
stv • .-ierdzajc1c: ,,od paru dni slyszymy tylko nazwy zwic1zane z Lutrem -
piwo Lutra, kielbas� Lutra, kapust� Lutra. Zwariowano na punkcie 
Lutra" 63• 

"\Vydaje si� jednak, ze zjawisko to mialo swoje wyrazn� granice. 
Kajostrzejsze polemiki „Schlesische Volkszeitung" toczyla raclej z pi
smami pozaslqskimi, ,,National Zeitung", ,,Kölnische Zeitung", ,,Magde
bmger Zeitung" czy „Reichsbote" 6�. Jezeli zas zanalizowac tresc tych
kilkunastu przem6wien, kt6re znane sq w calosci albo w obszerniejszym 
streszczeniu, widoczne jest, ze wyst�pujqca w nich krytyka katolicyzmu 
nie stanowila Wqtku dominujqcego. Motywy narodowe czy nacjonalistycz
ne przewaznie dalekie byly od takich form, jakie wyst�powaly w mowie 
Treitschkego 65. Co wi�cej, w paru wypadkach doszlo do protest6w auto
r6w odczyt6w przeciw sposobowi, w jaki ich wypowiedzi przedstawiane 
byly przez prasG 66• Jezeli wi�c „Schlesische Volkszeitung" przeciwstawila 
uroczystosci z 1883 r. obchodowi z 1817 r., gdy wedlug niej panowalo 
„rozmarzenie tolerancjq" (Toleranzdusel) 67

, to miala tylko czqsciowo 
racj�. Zresztq piGtnowanie przez gazetG centrowq wyrazania przez kato
lickich radnych zgody na asygnowanie pieniGdzy na obchody 68 swiad
czylo, ze walka byla- po obu stronach podniecana przez pras�. 

60 Tami.c, 514, 9 XI; 520, 13 XI. 
51 „Brcsl. Zeitung", 599, 28 VIII; 612, 2 IX; 619, 5 IX; 620, 5 IX. 
62 Tami.e, 777, G XI dod.
�3 Tamze, 807, 17 XI. 
61 Por. np. ,,Schles. Volkszeitung", 522, 14 XI.
os Wystarczy poröwnac z przemöwieniem Treitschkego odczyt H. Matza, wro

claw�kiego pastora, stosunkowo bliski tytulem: Die Reformation - eine Gewissen

that Luthers uncl der deutschen Nation (Luther-Vorträge ... , s. 1-11), w kt6rym 
najostrzejsze sfonnulowanie to „Verjüngung und Neubelebung des germanischen 
Volksgeistes" albo Luter jako „der grosse Lehrer und Befreier Deutschlands". 

66 Np. ,,Schles. Volkszeitung", 524, 15 XI; 530, 18 XI. 
01 Tamze, 510, 7 XI. 
68 Np. ,,Schles. Volkszeitung", 484, 22 X: ,,gratulujemy gliwickim katolikom 

takich ,katolickich' przedstawicieli"; tamzc, 494, 27 X: ,,gdzie nasi katoliccy rad
ni" we Wroclawiu? 

. ·-- -- -- -- ----
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Na lamach gazet niemieckich wspominano o obchodach ku czci Lu
tra w Toruniu, gdzie starano si� upami�tnic wypadki w miescie z 172-i r., 
czyli- jak to nazywali Niemcy - Thorner Bludbad, i gdzie planowano 
wzniesienie pomnika 6wczesnemu burmistrzowi Rösnerowi, straconcmu 
w wyniku procesu, gdy uznano go za odpo;.viedzialnego za krwawc roz
ruchy G�. To pro\vadzi do zagadnienia sto�unku opinii polskiej do obc;ho
du Reformacji i jego zwiqzk6w ze stosunkami polsko-niemiec;kimi. 

W 1817 r. opinia polska niewiele zajmowala si� 6wczesnymi uroczy
stosciami Rcformacji. Z sympatiq odnoszono siq do niemieckiego ruchu 
m!odziezowego, tym bardziej ze Burschenschafty wywarly wplyw na 
zwü1zki polskie nie tylko na uniwersytetach nicmieckich, ale i w dnle
kim Wilnie. Piszqc zas o zjezdzie w Wartburgu malo wspominano o ro�z
nicy wysh1pienia Lutra_ Jeszcze przed powstaniem styczniowym wspo
minano w Warszawie o ewentualnym urzqdzeniu obchodu ku czci Schil
lera, ale potem przyszlo zaostrzenie polityki wobcc Polak6w, a zwlaszc:za 
oddzialywal Kulturkampf. Dlatego sytuacja vv 1883 r. wyglc!_dala jui 
inaczej. 

Co prawda, nawet w6wczas nie brakowalo urzc1dzania obchod6w ku 
czci Lutra, g!6wnie nabozenstw, w jP,zyku polskim ;o. W skupiskach pol
skich protestantöw wydawano prace Lutra, w najwü:kszym stopniu na 
Slqsku Cieszynskim ;i i na Mazurach 72. 

Gl6wny jctlnuk nurt opinii polskicj, podnic�ioncj na duchu obchoda
mi rocznicy wiedenskiej, teraz zdecydownnic katolicki, atakowal obchocly_ 
Ks. Chotkowski kladl nacisk na to, ze poli:iczyly one r6zne grupy pro
testanckie, kt6rych jcdynym lqcznikiem jest nien::nvisc do papiezn, oraz 
ze sq to obchocly o charakterze wylqcznie niemieckim, czy nawet pru
skim 73; komentowal, iz wzrost wplyw6w Watykanu oznacza uszczcrbek 

G9 Np. ,,Schlcs. Volkszeitung", 478, 18 X. 
10 ,.Sch!Ps. Zeitung", 748. 28 X - Katowice; tami.e 807, 17 XI - Zory. 
11 Np. Towarzystwo Evv"angelickie Oswiuty Luclowej w Cieszynie wydalo Po

styl� domowq c!ra Tvlarcina Lutra, Cieszyn 1883, w kt6rej pi;ano, ze jest tu „skt'om
ny przyczynek clo uczczenia 400-Ietnicj pami<1tki urodzin Dra Marcina Lutra", 
s. VI; poclobnic bc;clzie w 1917 r., gdy obchody protestanckie najsilniejsze byly na
Slqsku Cieszyt'i.,kim (por. wydawnictwo Pamit;tajcie wodzow waszych?, Tnyniec
1917). 

,2 M. Gerss wydal ksiqzkE): Marein Luter, doktor Slou;a Boiego i o refornwcji. 

Ksiq:i:ka jubilcus:::owa na pamiqtk� cztercc/1set1etnicli urodzin jego (Kr6Iewiec 1883), 

zawieraj<1c<1 tcksty zebrane z „Gazety Leckiej'' i „Kalenclarza Kr6Iewsko-Pruskicgo 
E\vangelickiego" (informacja dra S. Staniszcv.:skiego z Olsztyna). Blizej o tym 
por. A. S t an i s z e \\' s k i, Tradycja l11terska na J<!ozmnch (Regiony, J 883, m 4, 
s. 80 nn).

78 W Wittenberdze obecni byli tylko przcdstmviciele kosciola sz.kockiego i ir
landz.kiego. Niemnicj jednak, nie liczqc Austrii, obchody odbywaly sie; w r6inych 
krajach (np. w Londynie), W. Frank, IIofprediaer Adolf Stoecker, Berlin 1028, 
s. 151-153.



Obchody rocznic Reforn1acji w XIX w. t,B1 

dla Prus, jako ze panstwa sztucznie zlozone nie cieszq si� wiecznym 
trwaniem, zwlaszcza gdy zyjq ci, z kt6rych krzywdq powstaly 71

• To 
przesuni�cie punktu ci�zkosci na ich niemiecki czy pruski charakter 
bylo charakterystyczne dla wielu \Vypowiedzi. Uroczystosciami chciano 
odswiezyc sluw� ,,nujwiQkszego syna Germanii", a ich przcbicg swiad
czyl o „serwilizmic i szowinizmie", komentowal: ,,Czas" 75• ,,Przcgl4d Pol
ski" kladl nacisk na walkt; z Kosciolem katolickim, uznaj4c obch6d za 
kontynuacj� Kulturkampfu rn. Oba pisma stwierdzaly zreszt4, ze masy 
protestanckie nie biorq udzialu w uroczystosciac11. 

Jeszczc wyrainiej gcnezc; w Kulturkampfic mialo stanowisko pism 
zaboru pruskiego, eo jest zupelnie zrozumialc. ,,Kurier Poznanski" np. 

pisal, .ze katolicy gdzieniegdzie brali udzial w przygotowaniach uroczy
stosci, a nagrod4 byla agitacja antykatolicka ( dziennik przytaczal z upo
dobaniem jej skrajne przyklady). Dodawal sladami prasy ce:ntrowej, ze 

pieniqdze, przeznaczone na obchody przez wladze poszczeg6Inych miast, 
pochodzq takze od katolik6w, a ostatecznym celem agitacji jest, aby 
,,,vszyscy Niemcy zcrwali p�ta rzymskiej niewoli" 77• Na terenie Austrii 
obch6d zyskal, wedlug prasy polskiej, charakter manif estacji panger
manskiej 78

. Na tym tle stosunkowo spokojnie oceniano centrJ.lne uro
czystosci w Wittenberdze 79

. 

Najwyrazniejszym lqcznikiem miE;dzy obchodami ku czci Lutra a po
litykq wobec Polak6w byla wspomniana sprawa uroczystosci w Toruniu. 
Agresywnosc planu nawü:izania do wypadk6w z 1724 r. podkreslana byla 
przez wszystkie pisma polskie, choc „Dziennik Poznanski" kladl wiGkszy 
nacisk na narodowy aspekt sprawy, gdy „Kurier" podkrf>shl ,mtyk:1to
lickie zamiary organizaton'iw. ,,Czas" tlumaczyl, zc wyrok skazujqcy byl 
koniecznym aktem prawnym wymierzonym przeciwko rabunkom i za
burzeniom i zc nie mial podloza narodowego. Czasopisrno pobkie przc
znaczonc dla czytelnika niemieckiego, ,,Polnische Correspondcnz", win� 
za wyroki smierci zrzucalo na Augusta II, kt6ry na skutek S\Voich dqzen 
do wzrnocnienia wladzy nie wahal si� dopuscic zgodnie z ()wczcsnymi 
zwyczajami do barbarzynstwa prawnego 80• vV sumie \V glosach polskich 
widac przewag� skutk6w Kulturkampfu nad haslami narodO\vymi, kt6re 

7J W. C h o t k o w s k i, 1\1arcin Lilter. W 4DO-letniq roc::nici; urodzin, Krakow
1883, s. 28-29, druk. poprzednio w „Przeglqdzie Polskim", R. 18, kwart. II, s. 304-

330. 

75 „Czas", 263, 18 XI. 
70 „Przegli.!d Polski", R. 18, t. 69, s. 504-506; t. 70, s. 369, 583-589.

77 „Kurier Pozna11.ski", 109, 16 V; 182, 11 VIII; 197, 30 VIII; 210, 16 IX; 250,_ 
3 XI; 251, 4 XI; 257, 11 XI; 256, 9 XI. 

1a Tamze, 262, 17 XL 
79 Tamze, 210, 1G XI. 
so „Czas", 4 X: ,.Kurier Poznai'tski", 196, 28 VIII; ,,Poln. Correspondenz", 27, 

6 X, s. 1-3; 28, 13 V, s. 1-2; 29, 20 X, s. 1-4. 
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pojawiq siq z cah1 silq dopiero w polowie lat osiemdziesiqtych, wraz 
z rozpocz�ciem nowej fazy walki z polskoscic1. 

Przcdstawione uwagi stanowiq tylko fragmcnt dziej6w obchod6w 
rocznic Reformacji w Rzeszy Niemicckiej. Ponownie do uroczystosci doj
dzie w 1917 r., tym razem w specyficznej sytuacji koncowej fa;,:y wojny, 
gdy warunki ograniczq rozmiary obchod6\v. Nawet jednak na podstawie 
ograniczonego materialu widac rosnqcq zaleznosc charakteru obchod6w 
od panuj,1cej kazdorazowo sytuacji. Zwlaszcza por6wnanie uroczystosci 

z 1817 i 1883 r. wykazuje wzrost tej zaleznosci. Niemcy nie byly pod 
tym wzgl�dem wyjqtkiem, gdyz podobna ewolucja zachodzila i w innych 
krajach. 

ZUR GESCHICHTE DER REFORMATIONSJAHRESTAGSFEIERLICHKEITEN 

IS DEUTSCHLAND UND SCHLESIEN 11\I 19. JH. 

Der Artikel stellt die Entwicklung der Rc.iormationsjahrestagsfei•}rlichkeiten 

i:1 Schlesien im Vergleich mit ähnlichen Anlässen in ganz Deutschland clar. D;,1 

g:·össte BcdeutLrng besa:'sea d:e Fcicrlichkcitc!l \'On 1817 und 1883, a13:J .mm 300. 

Jahrestag clcr Anschlagung der 9.'i The,cn durch Luther und der 100. ,Jahrestag 

seiner Geburt. 

Die Feierlichkeiten von 1817 fanden in Deutschland im Zusammenhang mit 

der Reornanisierung der protestantischen Kirche, die zu bedeutenderen Einflfüsen. 
des Staats in ihr, als es vorhcl' del' Fall war, fi.ihrle, �owie im Verbindung mit 

\VieclerbelcbLt11gsvcrst1chcn der Kirche nach den. von der Aufklärung hervorge

rufenen Erschi.itll•rungcn, unter nationalen Losungen statt. In Schlesien war die 

dritte Eigenschaft der Feierlichkeiten am deutlichsten sichtbar, wobei Au:;drückc 

der Zusammenarbeit mit de:· katholischen Kirche nicht fehlten. Eine bedeutende 

Rolle spielte auch die Reorganisicrung der p:·otestanti,;chen Administration dmch 

den König, wobei aber auch \Var:,ungen vor einem zu weitgehenden Einfluss de� 

Staats in der Kirche nicht fehlten. Die Losungen der nationalen Solidarität wa

ren am schwäch.,ten. 

1883 dominierten im schon geeinten Deutschen Reich während dei· Feierlich

keiten nationalsitische Losungen, die an militärische Siege anknüpften, aber auch 

mit dem, seinem Ende zugehenden Kulturkampf in Verbindung standen. Die 

zweite, die Tolenmz hervorhebende Strömung, die auch auf einer Vertiefung der 

wis,en.schaftlichen Studien zur Reformation beruhte, wurde in den Hintergrund 

gedrängt. Das schlug sich auch in den schlesischen Feierlichkeiten nieder, denn 

hier waren clic religiösen Zusammenstösse während des Kulturkampfes scharf 

;und auch die polnische Frnge nicht ohne Bedeutung. Aber selbst 1883 gab es 

deutliche Gremc der Intensität dieser Kämpfe uncl sie umfassten nicht die ganzen 

Feierlichkeiten. 

Die Feierlichkeiten ,·on 1883 fcmclen ,mch in einer Zeit der Verschärfung clel' 

antipolnischen Politik Preussens statt. Obwohl man also auch einen Wiedcrha:l 

bei den polni.,chcn Protestanten ,·erzi:!iehncn k;rnn, trug die Hauptströmug der 

Feierlichkeiten zu einer Verstärkung des polnischdeutschen AntagonL,;nrns bei. 




