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W 1983 r. na calym swiecie obchodzono 500 rocznic� urodzin dra 
Marcina Lutra. Swiqtowal to wydarzenie caly chrzcscijanski swiat. Ruch 
ekumeniczny sprawH, ze coraz czqsciej chrz.cscijanie przechodzq do po
rzc1dku dziennego nad tym, co ich dzieli, a na czolo . wysuwajq to 
wszystko, co ich lqczy. Dzit:�ki temu po raz pierwszy obchody mialy inny 
charakter niz chocby przed 100 laty. 

Ludzie swieccy z kolei eksponowali rol� dra Marcina Lutra m. in. 
w przelamaniu epoki sredniowiecza, we wprowadzeniu ludzkosci w czasy 
nowozytne, w rozbudzeniu ruch6w spolecznych czy tez dla rozwoju nau
ki i oswiaty. 

Szczcg6lnie uroczyscie czczono t� rocznic� w ojczyznie t-.v6rcy re
formacji: Niemieckiej Republice Demokratycznej i Republice Federalnej 
Niemiec oraz innych krajach niemieckiego obszaru j�zykowego. 

I w naszym kraju obchody odbywaly si<c: pod auspicjami wladz pan
stwowych. Do nich tez wlc1czy1: si� Instytut Historii Uniwersytetu Wro
clawskiego. Z inicjatywy Zakladu Historii Polski i Powszechnej XVI
XVIII w. IH UWr w dniu 3 XII 1983 r. zorganizowana zostala przy wsp6l
udziale Komisji Nauk Humanistycznych Oddzialu Wroclawskiego PAN 
konf erencja Z dziej6u; protestantyzrnu na Slqsku. 

Organizatorzy konferencji wychodzili z zaloienia, ze jest to swietna 
okazja, by z jednej strony pokazac wklad polskich badaczy w poznanie 
przeszlosci protestantyzmu na Slqsku, a z drugiej jeszcze raz unaocznic, 
jak wielkie Sq nasze zaniedbania w tym obszarze badawczyrn, chocby 
tylko w zestawieniu z osiqgni�ciami sprzed lat i w dniu dzisiejszym 
historyk6w niemieckich, i przy tej okazji unaocznic, He pozosta1o jeszcze 
do zrobienia. Jest to tym wazniejsze, jak wskazywali to w swych pierw
szych powojennych pracach W. Czaplinski, A. Galos, J. Gierowski, 
J. Leszczynski, E. i K. Maleczynscy, T. Wyslouch i wielu innych bada
czy, ze wlasnie protestanci przyczynili si� znacznie do utrzymania pol
skosci tej prastarej, piastowskiej ziemi.



48-1 Slowo wstc,:pne 

W przedlozonym tomie publikujemy referaty i komunikaty, kt6re za
prezentowano na wspomnianej konferencji. Dolc}czylisrny do tego zeszytu. 

takze material dra Stanislawa Zahradnika z Trzynca, kt6ry wiqze si� 

z nim tematycznie. 

Krystyn Matwijowski 

( 
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PISMA LUTRA WE WROCLAWIU W XVII XVII W. 

Luteranizm wroclawski si�ga swymi korzeniami niemal 1517 r. Po
czc4tek jego zwyci�stw symbolizujq lata 1523 i 1525 - wprowadzenic 
luteranskich nabozenstw w kosciolach Sw. Marii Magdalcny i Sw. Elzbie
ty, a nieco p6zniej u 11 000 Dzie,,.ric, Sw. Krzysztofa i Sw. Barbary. 
U poczc4tk6w nowego ruchu stojq postacie dwu wybitnych reformator6w, 
Ambrozego Moibana i Jana Hessa. Nigdy jednak miasto nie stalo si� sro
dowiskiem czysto luteranskim. We wladaniu biskup6w rzymskokatolic
kich znajdowal si� przede wszystkim kompleks kosciol6w na wyspach 
Tumskiej i Piaskowej oraz kilka innych swi::1tyn, w czasach p6foiejszych 
i wyraznie dochodzily do g!osu wplywy kalwinizmu. 

Czulym barometrem panujqcych w spoleczenstwie poglc4d6w i na
stroj6w byla niewqtpliwie ksic4zka. Swiezy, nie liczqcy jeszcze 100 lat, 
ale bardzo rozpowszechniony wymllazek druku umozliwiul sz:ybkic l'oz
szerzanie si� nowych kierunk6w myslowych. W XVI w. w szeregu kra
j6w zaszly 'powazne zmiany w zakresie produkcji ksicrzki. Z poczqtkiem 
stulecia mozemy obserwowac proces wypierania ksiqzki religijnej przez 
dziela autor6w starozytnych. Jednak Reformacja, a zwlaszcza, wystqpie
nie Lutra spowodowaly pojawienie si� ogromnej liczby nie tylko dziel 
jej tw6rcy, ale i druk6w religijnych innych autor6w, pism ulotnych oraz 
pamflet6w. 

Dla oceny roli, jakq pisma Lutra odegraly we Wroclawiu, nalezaloby 
okreslic liczb� jego dziel wydanych przez wroclawskie oficyny drukar
skie i oszacowac udzial pism wittenberskiego reformatora w og6lnej licz
bie ksiqg importowanych na Slc1sk. R6wnoczesnie jednak trzeba by pod
jqc prob� ustalenia wla:kicieli poszczeg6lnych ksiqg, a w konsekwencji 
cz�stotliwosci wyst�powania dziel Lutra we wroclawskich k::li�gozbio
rach. Nie wszystko to jednak jest mozliwe. 

Problematyka ta w zasadzie nie byla dotqd badana w sposob wyczer
pujqcy, a jej podstawa zr6dlowa nie przedstawia si� korzystnie. Dzi�ki 
pracom Marty Burbianki nie nastn;cza trudno.sci ustalenie r:::>zmiar6w 
produkcji druk6w luteranskich na terenie Wroclawia. Znacznie juz mniej 
posiadamy informacji o handlu ksiEigarskim, choc i tu podstawowe opra-

... -.. -·-----------
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cowanie wyszlo spod pi6ra tej samej autorki. Natomiast w zak:cesie ana
lizy ksi�gozbior6w wroclawskich sytuacja jest znacznie trudniejsza. In
wentarze ksiqg nalezq do rzadkosci. Nie byl obserwowany r6wnicz .tak 
powszechny na terenach centralnej Polski i Francji zwyczaj SFisywai;lia 
ruchomosci, w tym r6wniez i ksiqg, pozostalych na terenic miast po 
osobach zmarlych. Obieg biblioteczny ksiqi:ki trzeba wi�c odtwarzac na 
podstawie analizy znak6w wlasnosciowych, najcz�sciej podpis6w wyst�
pujqcych na poszczeg6lnych egzemplarzach, czasem superekslibris6w. 
W slabym tylko stopniu mozemy badac w scislym tego slowa znaczeniu 
czytelnictwo pism Lutra. 

Tak wic;c wypowiedz niniejsza jest oparta na dosc skromnych pod
stawach zr{Jdlowych, kt6re jednak pozwalajq na wyciqganie wniosk6w. 

Ksiqzka luterailska wyprzedzila wc Wroclawiu powstanie pierwszych 
osrodk6w rcformacy jnych. Juz od picrwszych chwil dzialalnosci Lutra 
jego pisma byly we Wroclawiu ch(;tnie nabywane 1, slad tego stanowi 
m. in. duza liczba wczesnych pism Lutra wystGpujqcych masowo w zbio
rach Biblioteki Uniwcrsyteckiej we Wroclawiu.

Niebawem jeclnak zaczl7to pisma wittenberskiego reformatora tloczyc 
i w stolicy S1<1ska. W 1518 r. osiedli! si<; wc Vlrocla\viu Adam Dyon, 
majqcy juz za sobq dosc dlugq dzialalnosc typograficznq. Dosk:Jllde po
trafü wyczuc koniunkturq i w rok potem, w 1519 r. na 9 wydanych przcz 
Dyona drukcJw 5 bylo autorstwa Lulra. Pu kn'1tkicj przcrwic, jalrn mi;1h1 
mi.ejsce w 1520 r., wydal Dyon w 1521 r. 5 clruk6w, z czcg0 ;� piöra 
Lutra. Byly to niczbyt dlugie teksty, prZL'Waznie kazania. Pfomiej jednak 
zachodza, wyraznc zmiany. Dyon nadal tloczy ksiqzk� protestanckq, a1e 
juz nie dzicla Lutra. Coraz cz�sciej icz pojawiajq si� w dyonowskim re
pertuarze wydawniczym ksiqzki o charaktcrze swieckim. 

W 1523 r. rozpoczql we Wroclawiu dzialalnosc drugi drukarz prote
stancki Kaspar Lybisch. I on zaczyna od druk6w o charakterzc reforma
cyjnym, zwlaszcza od dziel Lutra. Na 33 druki, jakie wyszly z jego ofi
cyny, autorem 14 byl Luter. Publikacje te pochodzq z picrwszych dwu 
lat dziahllnosci Lybischa, sq to przcwaznie poszczeg6lne kazania Lutra. 
Produkcja wydawnicza Lybischa nie miala jednak charakteru czysto lu
teranskiego. Puhlikowal on r6wnicz niclicznc pisma Ulryka Zwingliego, 
w latach p6znicjszych jcgo dzialalnosc wydawnicza przybrala charakter 
swiecki i konccntrowala si� gl6wnie na drukach okolicznosciowych doty
czc1cych aktualnych wydarzen politycznych. Odejscie od tcmc1tyki reli
gijnej spowodowc1ne bylo prawdopodobnie ostatecznym zwyci<;stwem Re
formacji, spaclkicm zapotrzebowania na literatur� polemicznq oraz nie
ograniczonym juz teraz naplywem pism luteranskich z Wittenbcrgi. Ale 

1 G. Ba LI c h. Gcsc:hi<.:hte cles I3rc,lnuc•r Schulwesens in cler Zeit der Reforma
tion, (Codex cliplomaticus Si!esiae, t. 26, Wroc1aw 1909, s. 2). 
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i w innych dziedzinach aktywnosc Lybischa spadala i ostatecznie zaprze
stal dzialalnosci ok. 1540 r. 2 

W 1539 r. pojawil si� we Wroclawiu nowy drukarz, Andrzej Winklcr. 
Oficyna jego jednak nie pozostawala bezposrednio na us!ugach koscio
l6w protestanckich, ale podporzqdkowana byla potrzebom szkoly przy 
koscielc Sw. Elzbiety. Totcz tcksty samego Lutra pojawily si� w jej 
repertuarze tylko raz, w momencie rozpoczqcia dzialalnosci - stawalo 
si� to wc wroclawskich drukarniach protestanckich nicmal Z\vyczajem. 
Dominowaly dziela innych autor6w reformacyjnych, przede wszysfäim 
Filipa Melanchtona o tematyce zar6wno teologiczncj, jak i filologicznc.i, 
oraz przewaznie juz religijnc w swcj tresci pisma Ambrozego Moibana 3. 

Moment zwrotny w recepcji wydawniczej pism Lutra nastqpil \\'i(;c 
we Wroclawiu na dlugo przed jego smierciq (1546 r.). Wrodawska dru
karnia Scharffenberg6w, dzialajqca od 1553 r, wydala tylko 2 tcksty, 
kt6re wyszly spod pi6ra Lutra. Byly to tlumaczcnia dwu fragment<iw 
Biblii: Apokryfu Jesus Syrach i ksiqg Salomona. Oba druki ukazaly si(; 
w 1559 r. • Tlocznia Scharffenbcrg6w, podobnic jak drukarnh1 Winkle
r6w, stala na uslugach gimnazjum przy koscielc Sw. Elzbiciy i .stqd 
obfitosc dzicl filologicznych ". 

W ostatnim dziesic;ciolcciu XVI w. ster spraw wydawniczych we Wro
clawiu objc;la rodzina Baumannöw. Jej monopol zostal zlamany �opicro 
u schylku XVII w. przez zalozenie drukarni biskupicj na Wyspie Tum
skiej (1699 r.) oraz z poczqtkiem XVIII w., gdy powstala jezuicka dru
karnia uniwersytecka (1726 r.). Drukarnia baumannowska, podobnic jak 
i poprzcdnic. byla nast,rn:iona na sv.riadczenie uslu.� szkolc. Liczb1 clru
kow o eharakterze rcligijnym byla nikla, a i tc nieliczne lqczyly sie; 
z procescrn nauczania szkolncgo. Ukazal siq wic;c w latach 1587 i 1611 
katechizm Lutra w wydaniach skr6conych, przeznaczonych dla szkoly, 
i w 1691 r. w wersji obszcrnicjszcj 6

• 

Jak widac, produkcja clrukarska dziel Lutra na lcrcnie \Vroclawia 
nie przeclstawiala siq imponuj11co. Podobnie bylo i w innych miastach 
Dolnego Slqska 7• Skromne rnozliwosci drukarstwa slf!skicgo nie pozwa-

2 :vr. B u 1· b i an k a, Adnm Dyon i Kasper Lybisch - icroclawscy clrttkar:cc
reformaq1jni (Roczniki Bibliotecmc. R. V, 1961, s. 6.'>-113).

s Ta z, .tln<lrzej Winkler drukarz wroclawski XVI w. (Roczniki Bib!iotecz:1e,
R. IV, 1960, s. 363).

4 T :1 z, Produkcja typografic::na Sc/wrffenbergow u:e Wroclawiu., Wroclaw
1968, s. 112. 

5 Tamzc, passim. 
e M. Bur b i an k a, Z dziej6w drukarstwa slqskiego w XVII w. Baumanno

wie i ich spadkobiercy, do druku .przygotowala H. Szwejkowska, Wroclaw 1977, 
s. 48, 50-51, 79-82.

7 B. K o c o w s k i, Zarys clziej6w clrukarstwa 1w Dolnym S,·Lqsku. (Sob6tka,
R. II, 1947, s. 200-276).
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lal:: 1�a wydanie komplctu dziel Lutrn, a nawct calosci jego tlumaczenia 
Bih!:i. Dzicla te ukazywaly si� przcdc wszystkim \V wielkich osrodkach 
lutE·ranizmu, jak Wittenbcrga, Xorymbcrga, Augsburg czy Jena. 

Kit' znamy wysokosci naklad6w tych druk6w, eo utrudnia okreslcnie 
ich zasi<;gu spolcczncgo. Niewqtpliwic Reforrnacja przyczynila su; do 
wzroslu naklad6w, np. dzielo Lutra An den christlicJum Adel cle1!lscher

Ncliicn ukazalo siE: po raz pienvszy w Wittenberdzc w 1520 r. \V liczbie 
4000 cgzcmplarzy, potcm bylo jeszczc wielokrotnie przedrukowywane �. 
Picn•:szc wydanie Nowl'go Testcnnl'11L11 Lutra z 1322 r. osic1gn�!o liczb� 
:'1000 l'gzemplarzy !J_ .J eclnak naldady sl4skie byly najprawdopodobniej 
znacznic nizsze. 

Skrornna slqska produkcja drukarska pisrn Lulra, tworzona najpraw
dopoclobniej z mysl4 o lokalnym odbiorcy, byla uzupelniana prz,)z import. 
Kiestcty, archhYalia niewiele 1116\vi4 o sprowadzanych na Shr.;k dziclach. 
:Mozna przypuszcznc, zc ksiqzka lulera11ska szla przez n;ce ksi<;garzy 
utrz:-:mujqcych intcnsywne kontakly handlowc z Wittcnbcrgq, jak Er
hard Schneutcl (okolo polowy stukcia) czy Jan Winkler (ok. 1!)80 r.) 10. 

Duzri roh; odgrywalo zapewne posredniclwo prywatnc oraz zakupy ksiqz
ki na targach lipskich i frankfurckich ' 1

• 

::\Iimo milczcnia archiwali6w niezbitym dowociem importu dzicl Lu
tra 11.1 Slcisk jcst masowe ich wysll;powanie w dzisiejszych zbiorach 
staryc11 druk6w I3ililiolcki Uniwernytcckiej wc \Vroclawiu. Mimo ze 
drogi, jakimi krqi.yly ksiqzki, byly skomp1ikownne i zawile, lrudno po
cla,,·:1L· W W[! tpliwo.;c, zc znacznu CZ<:SC tych clrukov.· juz ni0dlugo po 
opuszczcniu pras druk«rskich byln uzytkowana przcz odbiorc<; slqskicgo, 
a nit•rn;do znalazlo sio.; w rqkach \\Toclawian. Kicstcty, notatki prowc
nicncyjne nalczq lu do rzadkosci. Truclno wh;c wyciqgac og6lnr.' wnioski, 
trzcb:1 raczej operowac poszczeg6lnymi przykladami. 

l·zytkowanie ksiqzki luteraüskiej we Wroclnwiu rnozna rozpntrywac 
z r6znych punktow widzenia, jako (·,rnlucjq chronologicznq zjc\Wiska, rol� 
rozn:,:ch srodowisk, czy popularno:;c:- poszczegolnych tekst6\v Lutra. 

Z1wczna czqsc drukov:anych pi,;m Lutra wystt;pujc1cych w k,;ic;gozbio
rucL ,vroclawskich pochodzi z dwudzicstych lat XVI w., p{iznicj naby
wano r.1czcj tylko duze, kosztowm: wydania, przcznnczone dla wielkich 
biblio�ck. 

Spo.�r{id wroclawskich osrodk<'1\,. lutcranizmu dokladniejszq dokumcn-

� TI. Hirsch, Pri11tiw1, Sc!ling rmcl Heacling 1440-1.,:,0, sc:cond prn,•rno, Wies
bacic::, 1\)7,!. s. G7. 

11 IS:. Sc i1 o t t c! n l c, h c r, Biiclier l.,cu:egtcn ciie \Veii., Stuttgart !951-1952,
t. 1. ,. 201.

:i :\l. Bur b i ,\ :, ;;: a n:ieje hlwcii 11 1.-,;,:g(!r,/.; ;,·ao tl"c' Wroclcnci•t 1:n polou;y 
X\"ll ;cicku (Sobotlrn, R. IV, 1949, s. 52, 5-1). 

11 Por. K. GI o m bio\\" s k i, Probll"mu i,islorii c:yteinictwa, wr,1'"),t\\" 1965, 
s. 2:l, 2G.
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tacjq swych zbior6w posiadajq tylko koscioly Sw. Marii Magdalcny i po
bernardy11ski. Oba te osrodki zaopa trzyly siq przcde wszystkim w zbio
rowe wydania dziel Lutra. Pr6cz tcgo przechowywano w zbiorach niczbyt 
licznc drobnc pisma Lutra. Pisma Lutra przcnikaly rownicz do katolic
kich srodowisk koscielnych, gdzic budzily zaintercso\vanie, a t,,kze gro
madzone byly w celach polemiczno-apologetycznych. Obfitowala w dziela 
Lutra zwlaszcza biblioteka biskupa wroclawskiego Sebastiana von Ro
stock. 

Zbiory prywatne mieszczan wroclawskich znacznie slabiej uwzgl�d
niary pisma wittcnberskicgo rcformatora. U J an:1 Hessa stwierdzono do
tqd ob2cnosc zaledwie jedncj, i to niewielkicj, pozycji 12

. Podobnie \'v ... y
glqda!a sprawa w rodzinie l\Ioibanöw 13. Stosunkowo powazne kr.ic;gozbio
ry spotykamy wc wrochm·skil'.i rodzinie Appl'krn·. Jeden z jcj przcdsta
,vicie li, II ans Appcl, posiada l eo najmniej trzy � ·- bo tyle zdobno odna
lczc - dziclka autorstwa Lutra 11. Jednak ani razu nie skon;:,tn.towano
znalezienia sil; w r�kach pryvv,ünych zbiorowcgo wydania dzicl Lutra. 
Niektöre ksiqgozbiory nie posiadaly zadnych pism Lutra. I tak nie ma 
ich w spisanym w 1623 r. ksit�gozbiorze Jözda Fürsta 15

, w zcspolach 
ksiqg ofiarowanych kosciolowi Sw. :vlarii 1fagdalcny przez I\Tti�Jb.1ja Re
digera rn, Jerzcgo Fürsta i;' .Jerzcgo Althoffa 1S, Bartlomieja Ebena 19. Nie
,vielkq grupe; dziel Lutra spotykamy dopiero w tworzonej na przelomie 
XVI i XVII w. wielkiej, okolo 3-tysiGcznej biblioteki Reichl6w 20. 

Wielkie, pomnikowe, ale zarazcm koszta.wnc wydania dziel Lutra zna
lazly siq wylqcznie w duzych ksic:gozbiorach ko.�ciclnych. I tak biblioteka 
ko�·ciola Sw. }Iarii Magdakny clysponowala wychnymi w polm,ciP stu� 

'2 Bihliott:ka Uniwersytccka \n· ·wroclawiu (clak•.i ,krot: BUWr), Stan� druki, 
:l:2'.>76-L Prrtcfntio JiOH! D. i\1cir:i11i L11t.l1cri in l'scrlteri10n latinc raddita ))Cl' Iustum 
l!J,;am. Wittenberg 1529. 

'� BUYVr, Stare clruki, 4,i7778. De scrro <ll'bitrio .\fo rlini Luth eri nrl D. Erns
m::m Rotlicroclcun•tm, Wittenberg Li�,i. 

1! BUW:·. Sta!·e clruki, 3:30-+70. Der ::tcr:u 1111d ::1n•11tzigste Psarm Daviclis i·on 
.,ic1r, '.cyclcn Cl;ri.,ri. Deus meu.,·, <lcit., meu.s, Doc:t. :\I,1rt. Luther, Wittc.1bcrg 1525; 
:1:)0281. Die sieben Ilu.,spsrilmrn• mir c/eutsc/ier <111.,·.-:!cgung i·erbessert c/Hrch 1llartin 
Lu r,;c-r, \.Vittenbcr;:; 152;3; 330282 (w�Dölop!·a w:1t' z JH1p1·zcdni<1 pozycj:i). l'n::eich-
1rn nr,cn über das Jünfft Buch Mosc Deutoronomiiim gc>H(111rlt, welche in einer Kiir
L:;c desselben 1.luclts recht gruncltlichcn rersta11clt und erldii.r1rng geben, Slrn,drn r·g 
1 :525. 

:; :\I. B u t· b i all k a. Zarys cl::ic;ow hcrncllu 'r-;siqgarsk;c•go 1cc \Vrodatl'ia <lo 1io
iou·i, XVII u·. (Sob6tka, R. IV. l(J!'l. �. BJ-87). 

:, BUWr. Rkp Akc. 1949 ,:rn. Ill\·,�11tarium der Bibliotlwca zu St. :.Iaria 1\Iag-
dal.c:�;i Ao 1601, k.lr. 

:; Tamzc. k.t,·. 
:s Tainze, k.2r--2v. 
1 0 Tanüe, k.:lr. 
to BUWr, Rkp Akc. 194!'li7l'i. Inwentarz bibliolcki Scrwacego Re1chla, lsza 

po!. XVII ,\· .. passim.
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lecia w Jenie niemieckq i lacinskq wersjq jego dziel 21
. Natomiast biblio

teka pobernardynska posiadala r6w:niez wydane w J enie, ale juz w la
tach 1600-1615, lacinski i niemiecki tekst dziel Lutra, pr6cz tego wcze
smeJSZq edycjE; wydanq w Wittenberdze 22. W XVII w. dziela Lutra 
znalazly sii::; r6wniez w ksiGgozbiorze biskupa katolickiego Sebastiana von 
Rostock, w wydaniu jenenskim z 1555 r. oraz w wydaniu wittenberskim 
z 1567 r. 23 

Nieco juz szerszy zasiGg mialy wydania samej tylko Bib 1,ii Lutra. 
W XVII w. biblioteka przy kosciele Sw. Bernardyna posiadala eo naj
mniej 2 edycje kompletnego tekstu Biölii wydane w Wittenberdze w la
_'tach 1545 i 1599 oraz wydany w tymzc miescic w 1523 r. fragment 
Starego Testarnentu 2�. Spotyka siq BibLi� r6wniez w bibliotekach pry
watnych. U Reichl6w widzimy Bibh� Lutra wydanq w Wittenberdze 
w 1576 r. 20 Zachowaly sie; do dzis egzemplarz füblii luteranskiej wyda
nej w Amsterdamie w 1698 r., kt6ry w XVIII w. stanowil wlasnosc 
chirurga wroclawskiego Jana Güntzela 26

, oraz Nowy Testament wydany 
w 1619 r. w Strasburgu, kt6ry w polowic XVII stulecia widzimy w sro
dowisku katolickim w szpitalu Sw. Macieja v,.,e Wroclawiu 27

. Licznych 
odbiorc6w musialy tez znajdowac tloczonc przez \vroclawskich Scharflen
bergow w 1599 r. ,,KsiE;gi Salomona" i apokryf „Jesus Syrach". Za sto
sunkowo szerokim obiegiem spolecznym Biblii Lutra przemawia r6wniez 
liczbä jcj cgzemplarzy wchowc1nych do dzis w Bibliotcc<: Uniwcrsytcc
kiej we Wroclawiu, ktore, jak o tym byla juz mowa, aczkolwiek po
zbawione znak6w wlasnosciowych, najprawdopodobniej w znacznej swej 
czGsci zwiqzane byly ze srodowiskiem slqskim. Jednak w duzych bib1io
tekach, chocby najbardziej luterai'J.sko-ortodoksyjnych, tlumaczenie Lutra 
nie bywalo na og6l jedynym tekstem biblijnym. Z reguly gr0madzono 
wydania Biblii dokonane przez wybitnych humanist6w. Zjawisko to szcze-

u BUWr, Rkp. Akc. 1949/738, Inventarium der Bib1iothcca zu St. r-.Iaria 1\fag
dalena Ao 1601, k.7r. By!y to zapcwne: Martin Luther Werke, Jena Ch. Rödinger 
und Erben 1555-1558, i Martin Luther, Opera latina, Jena Ch. Rödingcr u. Erben 
1556-1558, por. J. G. G r a esse, Tresor de livres rares et precieux, t. IV,

Berlin 1922, s. 300. 
22 M. Bur b i an k a, Inwentarz wroclawskiej biblioteki przy koscid<' Sw. Bcr-

nardyna z 1657 r. (B. Kocowski, M. Burbianka, K. Glombiowski, 
Z dziejow ksiq±ki na Slq.sku, Wroclaw 1953. s. 43-44). 

z3 Oba wydania zdekompletowane. Bibl. Kapit. Wroclaw, VII,2 1---4 Fol., Mar
tin Luther, AUe Bücher und Schriften, Jena 1555, Teil 1-4; VII 3 7--12 Fol., 
Martin Luther, Bücher, Wittenberg 1567, Teil 7�12. 

24 Bur b i an k a, Inwentarz wroclawskiej biblioteki ... , s. 40; BUWr, Stare drn-
ki, 556520. 

2s BUWr, RKp. Akc. 1949/717, Inwentarz Biblioteki Serwacego Reichla, 1-sza

pot XVII w., s. 155.
28 BUWr, Stare druki, 328559. 
21 BUWr, Stare druki, 492533. 
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g6lnie widoczne jest w zbiorach kosciol6w Sw. Marii Magdaleny i Sw. 
Bcrnardyna. 

Prawdopodobnie znacznie wi�kszy zasiqg spoleczny mial Katechizm 
Lutra. Sluzyl do nauki szkolnej, byl wi�c sprowadzany, a takze wyda
wany we Wrodawiu przcz Baumann6w z koncem XVI i XVII w. Re; 
prezentacja Katechiznw Lutra w zbiorach nie odpowiada jego rzeczy
wistej roli, gdyz jako ksiqzka szkolna ulegal czE;sto zniszczcniu r.zy zagu
bicniu, niemnicj \vidzirny go np. u Reichlow \V v.rydaniu z 1530 r. �-

Masowo wystqpowaly röwniez drobne pisma Lutra, zwla:':zcza jcgo 
listy i kazania wydanc wczesnic, w dwudziestych Jutach XVI w. I tak 
u Sw. Bernardyna przechowywano „Das fünfte, sechste Hnc! siebenLe
Capilel Matthaei ausgelegt", ,,Von Abendmahl Christi, Ein Bericht ... 
von beider Gestalls des Sacmments 29

• W ksiqgozbiorze biskupa Seba
stiana von Rostock wiclzimy /1.ppellatio ab Consilium z 1518 r. oraz De 
captivitate Babylonica adversus Catharinmn Responsio z 1324 r. :io U Rei
chl6w znajdowaiy siq Predigren von der Ta uffe 31, u !Icssa Prae/l! tio 
nova in Psalterimn lr1tine recldita per fostmn Ionam :i\ u Moiban6\v De 
servo arbilrio :i:i, u Hansa Appela Die sieben Busspsa1men 34, Verzeich-
1wng('ll übC'r das fünff t Bw:/i Mose Deutoronomimn genandt :15, Der : u:ei 
11ncl Zirnntzigste Psalm. Daviclis von dem Leyden Christi :in, niemal wszyst
kie w wydaniach z dwudzicstych lat XVI w. Na pcwno tcz po Wroda,viu 
kr,rzyly licznie wydawane w tym czasie przez micjscowc drukarnic na 
lokalne potrzeby kazunia Lutra oraz inne jego drobne pisma. Z p6znicj
szych czas6w pochodzi tylko obszerny dwutomowy zbior list-'iw Lutra 
wydany przez Jana Aurifabrn w Jcnie w 1556 r., ktr'ffy znalazl si� ,v bi
bliotecc kosciola Sw. Marii Magdaleny :n. 

Ten skromny zcstaw informacji, jakim dysponujcmy, pozwala na 
pewne hipotetyczne wnioski. Pisma Lutra we Wroclawiu torowaly drog� 
Reformacji, stanowi!y, ;,;wlaszcza Biblia, obowiqzkowy nicmal element 
Wi(!kszych ksi�gozbior6w koscielnych. Jednak zjawisko masowego krq-

!s BUWr, Akp. Akc. 1949 KN 717, Inwentarz bibliolcki Scrwacego Rcichla,
1-sza pol. XVII w., s. 155. 

20 Bur b i an k a, Inwentarz wroclawskiej biblioteki .... s. 51.
ao Bibl. Kapit. Wroclaw, VII ;i3 Qu; W. Urban, S<1bastian lgnacy Rostock

(Ka�za Przesz1osc, 45, 1976, s. 95). 
31 Wydane w 1535 r., BUWr, Rkp. Akc. 1949/717, Inwenlarz biblioleki Ser-

waccgo Reichla, 1-;;za pol. XVII w., s. 163.

32 Wittenberg 1529, BUWr, Stare druki, 328764. 
33 Wittenberg 1525, BUWr, Stare druki, 457778.
34 Wittenberg 1525, BUWr, Stare druki, 330281. Informacji o tym druku <lo• 

starczyly mgr Bogumi!a Rcwcr;; i mgr Eli.biela Sawicz. 
85 Strasburg 1525, BUWr, Stare druki, 330282. 
ae Wittenberg 1525, BUDr, Stare druki, 330470. 
17 BUWr, Rkp. Akc. 1949/738, Inventarium der Bibliothcc.:a zu St. Maria :\L:ig• 

dalena Ao 1601, k. 24r, por. G r a esse, op. cit., t. IV, s. 306. 
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zenia po Wroclawiu tekst6w Lutra, zar6wno w formie repertuaru wy
dawniczego, jak i bibliotecznego, zalamalo si� stosunkowo wczesnie, 
jeszcze przed smierciq reformatora. Zostaly one zastc1pione przez dziela 
innych przyw6dc6w Reformacji, przede wszystkim Melanchtona, wyraz
ne stm,valo siQ r6wnicz zainteresowanie kalwinizmem. 

Wroclawskie dzieje pism Lutra przeszly wi�c ewolucj� bardzo typo
Wq: od ZY\violowego. wybuchu 'Zaintcresowania po szybkie, jeszcze za 
zycia odsuni�dc w cie11 przez autor6w nowszych i wreszcie po zaliczenie 
do niemal klasyk6w, kt6rych dziela zbiorowe zdobily z zasr.dy wi�ksze 
bibliotcki, a trwaly udzial w zyciu szerokich krqg6w ludnosci zyskalo 
tylko tlumaczenic Biblii.

Potwierdzcnia tego zjawiska mozna by szukac w badaniach kompara� 
tystycznych, kt6re jednak na terenie Slqska sq utrudnione przez olbrzy
mie braki w zakresic spisanych inwentarzy bibliotek. Do podobnych 
wniosk6w doprowadzila jednak r6wniez analiza spisywanych juz z re
guly poznanskich ksi�gozbior6w mieszczanskich 38•

DIE SCHRIFTEN LUTHERS IN WROCl:.AW IM 16. UND 17. JH. 

Lulhcrtexte traten im Wrodmvcr Eclitionsrepcrtuar schon 1519 auf. Seine 
Sc!Jriflr•n wu,·dcn hier au$ \Vitlembcrg u:id anderen gros�en Zentren des Luthe
rani,111L1., importiert. In Wroclaw wurden nur kleine ·werke Luthers verlegt, die 
gro�sc:1 Sammelausgabc,1 :ecine1· Werke stammten aus dem Import. Die grö,sle 
geacli:eehaftliche Reichweite h.:itten der Lutherkatechbmus und seine Bibelüber
setzung. Die Erscheinung des massenhaften Umlaufs der Schriften Luthers in Wro
da \\·, ,u\\"Ohl in den Edition,;repertuaren, ah auch in den Bibliotheken, kam re
lath· :�eilig, noch ,·or seinem Tode, zum Erliegen. Sie wu�·dcn durch die Werke an
dere�· Reformatim1sfi.ihre,·, \·o:· allem l\:lelanchto:1,;, ersetzt und auch das Inte
resse am Kalvini:;mus wurde dcutlichci·. 

Die Luthersc!wiftcn in W:·oclaw clun.:hlicfen also eine sehr typische Entwick
lung: 1·om elementaren Au,bruch des Interesses, über eine schnelle, noch zu Le
ben,;zdkn, Verdrängung durch neuere· Autoren, bis �chlies�lich zum Platz unter 
den K!a;:,ikcrn, deren We;·ke jede grösse:·c Bibiiothek zierten. 

is i\1. Krampe r o w a, W. :.\I a l;; e 1, lüic;gozbiory mieszczcm poznanskich
z cirugiej polowu XVI w. (Stuclh1 i Materialy do Dziej6w Wielkopol�ki i Pomorza. 
R. 11. t. VI, z. 1, s. 269. 270, 276·-277); lnweHiarze mie.;zc::ctnskie z lat 1528-1635

z ksir!(J miejskich Powanicc, przyg. du clruku S. Nawrocki i J. Wislocki, Pozna1'1
1961, �- 331.
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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.



-'lfl� Jan Harasimowicz 
·----------

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).



Slqski luteranizm wieku Reformacji 499-----------· ---· ·-·· --·--- ·--··------·----

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. 
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Hasla i prqdy Renesansu, a tak::ze poglqdy gloszone przez Marcina 
Lutra i jego zwolennik6w znajdowaly szczeg6lnie podatny grunt w sro
dowiskach mieszczanskich, nie tylko zresztq na Slqsku. Mogly przeciez 
stanowic or�z uzyteczny przy realizacji aspiracji mieszczanstwa w wa
runkach spoleczenstwa feudalnego. Dotyczyly bowiem laicyzacji zycia 
i instytucji ustrojowych, odrzucaly roszczenia finansowe i polityczne pa
piestwa, postulowaly sekularyzacj� d6br koscielnych. Trafialy r6wniez 
w potrzeby odnowienia zycia religijnego i w og6lc duchowego, propa
gowaly zainteresowanie czlowiekiem i jego doczesnymi problemami. 
Przenosily wiele akcent6w z przyszlego zycia duszy na konkretne sprawy 
ziemskie. Przyznawaly prawo do swobodnego formulowania mysli i ich 
gloszenia oraz wspieraly wiar� w potf)g� rozumu ludzkiego i nauki. 
W.sp6lgrnly z tendencjami do budzenia si� i rozwoju swiadomosci naro
dowej i milosci do wlasnego kraju i mowy 1

. 

Hasla te znalazly bodaj najwyrazniejsze odbicie w literaturze i hi
storiografii tego okresu, determinujqc jednoczesnie jej tresc i form�. 

W XVI w., eo dotyczy w calej rozcüiglosci r6wniez i Slqska, nastc:ipil 
bardzo wyrazny wzrost ilosciowy tw6rczosci literackiej. Wsr6d pisarzy 
zaczynajq przewazac ludzie swieccy, w wielkiej cz�sci mieszczanskiego 
pochodzenia. vV ich dzielach czytelne sq osobist� zainteresowania i po
glqdy. Rzadlrn jeszcze byli to tw6rcy utrzymujqcy sie, z samego upra
wiania literatury, przewaznie wywodzili siE; z grona nauczycieli szk6l 
r6znych szczebli i urze,dnik6w administracji miejskiej 2

. Nauczycielem 
i pisarzem miejskim Wroclawia byl np. Wawrzyniec Corvinus-Raabe -

1 Szerzej na ten temat pisze B. Such o au 1 s k i, Narodziny nowo.i:ytnej filo

zofii czlowieka, Warszawa 1963. 

2 T. B i e n k o w s k i, Rola pisarza i literatury w swietle wypowiedzi z XVI 

i XVII w. (Problemy literatury staropolskiej, Seria I, red . .T. Pelc, Wroclaw 1972, 

s. 224).
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poeta, tw6rca m. in. ody na czesc Krakowa i Polski :i. Rektorem szk6l 
w Zlotoryi i Nysie, pisarzem miejskim w Swidnicy i dyplomatq w sluzbie 
Ferdynanda I Habsburga byl Jan Lang - r6wniei poeta, tw6rc:! m. in. 
okolicznosciowych utwor6w z okazji zaslubin Zygmunta Augusta z El
zbietq Habsburiankq ·1• 

W rz�dzie tych postaci znalazl si� r6wniez Franciszek Faber-Koe
ckritz "· Urodzil si� on 3 X 1497 r. G zapewne w Nysie, cho.c d0tychcza
sowa literatura opowiada siE; za Otmuchowem 7

• Pierwsze nauki pobieral 
w nyskiej szkole parafialnej Sw. Jakuba. W szkole tej, zreformowanej 
juz na pocz&tku XVI w. w duchu idei renesansowych, szczeg6lnie duzy 
nacisk poloiony byl na nauk� klasycznej laciny, greki, a takie i reto
ryki 8

. W 1510 r. rozpocu1l Faber dzi�ki pomocy materialnej morawskiego 
szlachcica Wladyslawa Boskovica studia na Uniwersytecie Jagiellonskim 9• 

Klopoty materialne i zdrowotne zmusily go do przerwania studi6w 

3 0 Wawrzy11cu Corvinusie pisali: G. Bauch, Lau.rentius Corvimu, der Bre-
8laua Ilumanist (Zeitschrift des Vereins f. Geschichte Schlesiens - dalej cyt. 
ZfGS - t. 17, 1883, s. 230-302); J. Jan c z a k, Zarys ko.rtografii slqski2j do konca

XVIII w., Opole 1976, s. 26, tamze starsza literatura. 
·1 H. Bar y c z, Lang Jan (Pobki slownik biograficzny, t. XVI, Krakow 1971,

s. 478-484).
• W. G lall k i e w i c :G, I{rQni./rnr;; 1,;roc!awski - Franciszek Faber. Szkic in

formncyjny (Acta Universitalis Wratislaviensis, nr 125, Historia 19, s. 113-118), 
tamie starsza literatura. 

G Pn:yje.ta w literaturzc clata zdaje sie; budzic pewne \Vqtpliwosci, brak bo
wiem bezposrcdniego irödla w postaci mctryki. Najwczesniejsze dane odnosnie do 
tej daty pochodz9 z katalogu rajc6w i lawniköw wroclawskich Consules et Scabini 
Reipubl. Wratislaviensis ab Anno 1278, rkp Wojew6dzkiego Archiwum Panstwo
wego (dalej WAP) Wroclaw, AmW, sygn. H 1, gdzie zostalo pod r. 1565 zanoto
,rwane ,,19 IX 1565 r. zmarl: w wieku 68 lat Franciszek Faber''. Date: 3 X 1497 
podaje H. J. Cu n r ad, Silesia togata, Legnica 1706, s. 68, powolujqC sie; na N. He
n e l i u s a, Silesia togata, rkp Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu (dalej 
BUWr), sygn. R 751/4/2., Henelius tej informacji jednak nie podaje. 

7 N. Po 1, Jahrbücher der Stadt Breslau., \Vyd. J. Kunisch, t. III, Wroclaw 1819,
,. 119; H e n e 1 i u s, op. cit., s. 7; C u n r a d, op. cit., s. 68, podajq tgodnie, ze 
mit>jscem uroclzenia byl Otmuch6w. Tc: opiniG przyj<;la cala literatura polska i nie
micc:ka. Na liscie Fabe1:a do W. Corvinusa podpisal .si� Faber „Franciscus Faber 
Ni.,c:1ius", zob. List Fabera do Corviniusa, kopia rkp, BUWr, sygn. Akc. 1949, KN 
714: taki:e w ksi�dze immatrykulacyjnej Uniwersytetu Krakowskiego .4lbum stu.
cliosornm Universitatis Cracoviensis (ab anno 1490 ad annum 1551), wyd. A. Chmiel,
Krakow 1892, t. II, fase. 1, s. 121, pod rokiem 1510 wpisano „Franciscus Vincen
cji de Nissa". Podobnic M. Hofman w wierszu-elegii o Faberze [w:] He n e 1 i u s, 
op. cit., �- 10, ,,Nissa tibi patriam dederat". W te3tame11cie Fabera jako jeden ze 
spadkobierc6w wymieniony jest jego przyr oclni brat Hieronim, kt6ry mieszkal 
w Ot muchowie. Byc mozc, iz stqd przypuszczenie N. Pola, N. Heneliu,a i H. J. 
Cunrada, ze Faber uroclzil siG w tym miescic. 

s J. L c s z c z y ü s k i, Dzieje miasta do 1740 r. (Miasto Nysa. Szkice monogra
fic:t.ne, Wroclaw 1970, s. 38-39, 48-49). 

• Zob. list Fabera do Corvinusa, jw.
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i opuszczenia Krakowa. Udal si� do posiadlosci Boskovica - Tfebovy 10• 

Stamtqd powrocil na Slqsk, przenoszc1c si� z miejsca na miejsce, nigdzie 
dluzej si� nie zatrzymujcic. 0 tej swojej tulaczce wspomina w jednym 
z p6zniejszych utwor6w 11• 

W semestrze Jetnim 1520 r. za rektöratu Piotra Mosellanusa Yon 
Bruttig zostal wpisany na list� student6w Uniwersytetu Lipskiego 1�. 

Jak dlugo przebywal w Lipsku, nie udalo si� ustalic. Nie mamy r6wniez 
zadnych dowod6w potwierdzajqcych ukoii.czenie przez Fabera studi6w. 

W 1531 r. Faber pracuje w Swidnicy jako pisarz miejski 13, a od 
1542 az do swojej smierci, tj. do 19 IX 1565 r., jako pisarz miejski \Ve 
Wroclawiu 14• 

Spuscizna literacka Fabera to osiem wierszowanych poemat6w la
ciiiskich, opatrzonych wlasnymi tytulami: Sylva cui titulus Bohemia,

Ad Henriciim Stromerum Carmen, De inJ eliciiate poetarum, nostri secuLi

Querela, Tenebriconibus, Sylva de incendio Lutheranorum librorum, Idy

lion de fluminibus Slesiae, Sabothus sive Silesia i Faunus sideratus 15, 
dwanascie elegii o lawnikach i rajcach \>,,Toclawskich, r6wniez w j�
zyku lacinskim 16, a ponadto siedem epigram6w napisanych wsp61nie 
z Andrzejem Camicianusem - poetq i wydawcq lipskim 1i. 

I1osciowo duzy dorobek literacki Fabera nie jest w istoci:! najwyz
szego lotu. Zwlaszcza najwczesniejsze utwory zdajq si� swiadczyc. z0 
Faber poddal sie, panuj4cej w6wczas modzie pisania. Pod wzgh;dem za.s 
formy i tresci odpowiadajq kanonom poezji renesansowej, eo jest zrozu
miale, jesli uwzgl�dni si� fakt, iz b�dqc uczniem wychowank6w i pro-

10 Tamze. 
11 F. Fa b er, Ad Henricum Stromerum Carmen, Lip.sk 1520, s. 2. 

12 Die Matrikel der Universitaet Leipzig, wyd. G. Erler, t. I, Lip5k i895, s. 754. 

Piotr Mosellanus, 6wcze�ny rektor, obok nazwiska Fabcra zrobil dopisck ,.poeta 
insignis". 

13 W ksi�dze rady miejskiej miasta Swidnicy 1527-1548, a·kp W AI' Wroclaw, 
AmS, sygn. 184, wystQpujq zapiski Fabera poczynajqc od 1531, a koncznc na 
1542 r. 

14 Po 1, op. cit., t. III. s. 119. Dokladm\ dat� 11 VI 1542 r. podaje H. Mark
graf, Geschichte der städtischen Urku.ndenarchivs zu Breslau (Archivaiische Zeit
schrift, t. 3, 1878, s. 123), nie zaz.nacza jednak ir6dla tej informacji. 

15 Utwory literackie F. Fabera: Sylva cui titulus Bohemia, Lipsk 1520; Ad

Henricum Stromeru.m Carmen, Lipsk 1520; De injelicitate poetarum nostri seculi

Querela, Lipsk 1520; Tenebriconibus, Lipsk 1520; Sylva de incendio Lutlieranornm

librorum, b.m. i r.; Idylion de fluminibu.s Slesiae, b.m. i r.; Sabothus sive Silesia,

wyd. 1 Bazylea 1592, wyd. 2 Lipsk 1715; J?aunus siderntus, rkp BUWr, sygn. 
R. 753/3.

18 Elegie zamieszczone sc1 w Liber consu.lum, rkp WAP Wroclaw, AmW, sygn. R 2, 
fol. 281, 288, 289, 292, 297, 298, 301, 303, 304. 

17 0 epigramach wspomina G. B auch, Beiträge zur Literaturgeschichte Sci!le
siens (ZfGS, t. 26, 1892, s. 242). Nie udalo si� do nich dotrzec, byc'.: moze znajdujq 
siE; w bibliotece miejskiej w Norymberdze. 
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ksor/,w Akademii Krakowskiej (m. in. W. Corvinusa i W. Krnutwalda}, 
nil'rzadko r6wniez poet6w, a takze przez pewicn czas studentem uczelni 
krakowskiej, kszt..ikil siq Fabcr w atrnosferze nie tylko zainteresowania, 
ak : kultu dla antycznych autor6w i ich dziel, stykal sie; z utworami 
wspi,lczcsnych pisarzy wzorowanymi na pracach starozytnych. 

\V okresie Rcncsansu upo,vszcchnil si� zwyczaj dedykowania utwo
r<'m· wysoko w hicrarchii spolccznej postawionym osobisto:,;ciom. Dedy
kncjc te mialy w zasadzie dwojaki ccl. W zwi11zku z rozpowszechnianiem 
sie: druku i docieraniem ksürzek c\o coraz szerszego kr�gu czytelnikow 
nie zawsze przychylnie oceniajqcych dane dzielo, dedykacja oddawala 
nil',i,:ko ksiqzk�, a posrednio i jej autora pod opiekt: wymienion(�go ,v de
dyk�cji moznego protcktora, chroniqc przed zbytniq krytykq. Ponadto 
st\\'nrzala autorowi nadzicjq na uzyskanic dorai.nej bqdi trwalej pomocy 
mat<.Tialnej ze strony adrcsata dcd:ykacji oraz protekcj(; przy wyctaniu 
i rozpowszechnieniu dziela 18. Owa tcndencja znalazla takz.e odbicie w poe
mc1t:1ch Fabcra. Carmen np. dedykowal Ilenrykowi Stromerovvi - leku
rzcrn·i i rajcy Lipska 19; Querele: Piotrowi Moesllanusowi - rektorowi 
Uni\\'crsytetu Lipskicgo �0, a Idylion de fLuminibus - Marcinowi Hel
wigowi, autorowi pienvszej mapy Slqska � 1

. 

Znaczna czE:sc'..: ut-.vor6w Fabera, zgodnie z zasadami poetylö rencsan
sow(·.L rozpoczyna sie; od inwokacji cto bog6w panteonu antycznego. Wc
wspomnianej juz Bohcm.ii zwraca sie; poeta do Feba-Apollina 1 Oceanid 
prosz,;c o opickG, gdy „opiewac bqdzie dzieje Czech6w" 2�. 

Chnrakterystycznc dln literatury tego okresu przcsycenie narracji 
Wqtkami mitologic:mymi, przypisywcmic wzorem starozytnych bogom 
zn,1cz:1ego wplywu na bieg spnrn: zicmskich, zaludnianie utwor6,v po
staciami tychzr.:i bustw znajduje röwnicz pelne odbicie w pisarstwie Fa
bcr,t. Przykladcm jcst tu takzc Boliemia, kt6rej znacznq cze,sc stanowici
opi::;y poczyna11. bogini Atc i jej sprzymierzenc6w - Gorgony, Tyzyfony, 
Mar;-;a - sklaniajqcych Koklesa-Zizb; do wojny 2�.

Poclobnie jak wiclu innych hurnanü;tycznych poet6w pr6buje i Fribcr 
w�'.]:1snic motywy, kt{irc sklonily go do pisania. Jednym z najwazniejszyc:h 
w c:�resie pobytu poza Slqskicm jcst t<-;sknota za opuszczonq ojczyzrn:1, 
kturcj opis uroköw i cpizod6w z pr7.c'·;zlosci wypdnia stronice poemato\\'. 
\V t' l worze Cannen pocta pisz�: ,,dbczcgo opuszczamy nierozwaznic oj-

" I3 i e 11 k o w s k i. ()j), dt., s. 22:3--224. 
1� Fa b er, Qiterciu, s. 1, .,Ad crucliti,-;imum drum Petrum :\I0-ella:1urn pi'otcg. 

cu�1it:ti:1: on1nibu:-j inodi:; ,·cncrandurn'". 
�° Fa b c r, Carmcn, s. 1. ,.Clari,.,fmo \'iro D. Hc1::·ico Strome:· A.ucrbaci:io 

!\·!cclicim:rnm Dod<>ri. Reverend:� Cardi!wle.,; :\.Iogunciaci con;;ilii� Senatori Lip
s1c:1,i. Longe ln,mani.ss. Franciscus Fab0r S�·lcsius Snlute1n P." 

�, Fa b er, lcl!!lion elf: flHm"ini/.JlL� ... , s. 1, ,,I\I.H.::-J.'' (;\l,u·t. Hl'l\'ig. :�iss.). 
�2 F' a b c r, Bohe·mia, s. 1. 
!S Tamze, s. 7 i n. 
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czyzni:::, zapominamy slodkich Siling6w, i nieszczE;sny wl6cz�ga blqkam 

si� po obcych darnach. Jesli teraz wyliczyc morze naszego nieszcz�scia 

spO\vodowanego opuszczenicrn ojczyzny, powstalaby olbrzymia Jliada" 21• 

N adto w poematach Ccmncn i Querela odczytac mozna refleksjc do
tyczqcc przyjüni, szacunku, uznanü1 u wsp6lczt•snych, czyli tych w:utos
ci, kt<'ire dla humanist6w mialy ogromne znaczcnic . 

.'\icmala, rol� odegr�üa röwnicz ch�c publiczncgo wypowiedzenia w1a
snych poglqdow na temat wydarze1i przeszlych bqdz wsp6lczesnych Fa
berowi. Wlasnie O\Ve poglc1dy i ich cwolucja Sq szczcg6lnic intcrcsujc!CC 
dla badaczy. Faber byl typowym przedstawicielcm mieszczanstwa, zwü:i

zanym pochodzeniem i pracc1 z tym wlasnic srodowiskiem. Jcgo wic;c 

opiniv w znacznym stopniu odzwierciedlac mogq stanowiska tej spolecz-
110.�ci, zwlaszcza jej g6rnyc:h warstw.

Stwicrdzic jednakze trzcba, iz wydobycie poglqtl6w poety z nawalu
d_\·gresji, zwrot6w retorycznych i przenosni nie jcst rzeczq prost[!. Nie 
podjc;li sh� tego trudu zc1rö\vno badacze niemieccy, jak i polscy, ograni
czaj,\C sil; w nielicznych zr<.'sztc1 \':ypadkach do wy jmowania z kon tekstu 
t:,-lko frc1gment6w, ktorc akurat podbudowywaly ich wypowiedzi. 

U,ngkdnic r6wniez trzeba fakt, iz cz�sto opis wydarzen z 1y·zeszlosci 
i ich ocena sluzyly poecic do popisania si� erudycj4 i znajomosciq kul
tur.\- antycznej, tak przcciez cenionej przez rencsansowych intelektuali
stcJ\". ·. 

Przcslcdzic jednak mozna pewne zmiany, jakic zasz!y w formie tresci 
<Jrciz occnic przeszlych i wspölczesnych Faberowi zdarzct'i i odpowiedziec 

nn pytanic, jaki wplyw na b; cwolucj� mic1la Rcformacja. 
,J (·dnyrn z najwczesnicjszych utwor6\v Fabcra jest napisa:-ia przed 

l.:i�1, r. Bohemia. Ten kilkunastostronicowy pocmat sklada siE; z dw6ch 
ni; 0

_;; ko CZE;sci, choc nie \',:yslc;pujc miqdzy nimi wyrazna cezura. CzE;SC 
pi'-·1·wsza, bqdqca wlasciwil! prologicm, rozpoc'.yna sie; inwo;(acjq do 
br'Hw, dalcj nast�pujc gcogrnficzny opis ziemi czcskiej, wreszcie cha
r;1ktcrystyka Czech61,,v jnko narodowosci, bardzo zrcsztq negatywna. Za
n:uca im bowiem poeta knistwo, marnotrawienie zycia na ustawicznych 
walk:.ch i pijanstwie, holdowanil, zwyczajom poganskim i br,,k jakiej
koh·,·ick kultury i oglady �:;_ 

�: ,,Linguimus hinc pafriam temere, dulce,que Sc•li11gos Obliti .. .'', Fa b c r. 
Cr,':': ·1\ .c. 1. 

'·' . T'rndiga gens ,·itac clurnquc1 f'Xei·citn fc:To 
Humunumque ob1ita gcnu., plucidamque perosa 
Irrcquieta fugut pacem crepitantilrns armis 
,\crcs cui vultus, et fro11ti,; bcllicus horror 
Et robusla suhset �1nimi ,·is, mernbcuque cruclo 
Roborc procc,·a anquipeclumque irnitantia 11101cm 
Ductilis incerto facile rumore novan1m 
Sectatrix rerum, dubi,que rl'pcnle tcnacem 
Prndigit inconsulta ficlcm, �ubiloque recantat 
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Druga cz�sc nawiqzuje bezposrednio do wydarzen epoki husyckiej. 
Wprowadza do nich opis usytuowania Taboru, a nastQpnie przcdstav,io
ne zostaje pojawienie siq w Taborze Koklesa-Zizki, przygotowania do 
wnlki i apokaliptyczny wn;cz obraz zniszcze11 dokonany przez oddzialy 
Koklesa. Faber pisze, ze Kokles stara si� zr6wnac z ziemiq oltarze Boga, 
ociekajqce krwiq kaplan6w, swiqtyniom niesie ruinQ, profanuje, eo swü�
te, niszczy bogate miasta. Poeta ubolewa takze, ze w proch obraca siq 
ziemia czeska 26

. Te zniszczenia i kl<�ski zdaniem Fabera sq spowodowane 
zakorzenieniem siQ w Czechach doktryny waldens6w i innych herezji � •. 

Z tych wypowiedzi jak i z calego szeregu podobnych wystqpujqcych 
w utworze nietrudno odczytac intencje i stanowisko poety. Nie bqdzie 
przesadq, jesli stwierdzimy, iz krytycznie ocenial on zar6wno waldens6w, 
uznanych przez Stolic� Apostolskq za heretyk6w, jak i taborycki odlam 
ruchu husyckiego � najbardziej bodaj radykalny ruch spoleczno-reli
gijny p6znego sredniowiecza, domagajqcy siE-; zreformowania kosciola ka
tolickiego, podwazajqcy zasadnosc jcgo dogrnat6w i godzqcy w spolecrny 
porzqdek feudalny. 

W 1520 r., jak zostalo to wczesnicj zaznaczone, przybyl Fabe, do Lip
ska. W tym czasic byl Lipsk, jak w:ielc innych miast niernieckich, wi
downiq licznych dyskusji i spor6w religijnych miqdzy zwolennikami 
i przeciwnikami nauk Lutra. W grupie tych pierwszych obok I--Ienryka 
Stromera, Piotra Moesl1anusa i Andrzeja Camicianusa znalazl siq i Fran
ciszek Faber 28

. Nie potrafimy dokladnie odtworzyc okolicznosci i mo
tywow wejscia na tc: drog�. Poznajemy natomiast niekt6re na niej krold. 
Oto kiedy humanista angielski Edward Lee ostro zaatakowal wydane 
w 1516 r. Annotationes Erazma z Rotterdamu, w obronie niderlandzkiego 
humanisty wystqpil wraz z A. Camicianusem r6wniez Faber. W siedmiu 
opracowanych wsp6lnie epigramach zawarli ostry atak na Eclwarda 
Lee 29

. 

Przypuszczalnie jeszcze w latach dwudziestych XVI w. napisal Faber 
ulotny utw6r Sylva de incendio Lutheranorum Hbrorum, w kt6rym dosc 
jednoznacznie opowiedzial si� po stronie niemieckiego reformatora, kie-

Ingenio varia, aeternis devota rapinis 

Omnia si spectes, clices I\Iavorte parentc 

Biasthonio natum Rhodepesque horrentis alumniam 

Gens Gramatheis Libiaeque bibator auris 

Germanos imitata patres geniumque locarum 

Sepim alterno victi immoriuntur Iacho 

Submersamque animarn crapula exhalante felerunt 

Expuit, et linguit madidam inter pocula vitam 

Epotem victor quae laus est ... ", Fa b er, Bohemia, s. 2. 
26 Fa b c r, Bohemia, s. 11.
21 Tam±e, s. 11-12. 
2s B a u c h, Beiträge ... , s. 241.

29 Zob. przyp. 1 7. 
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ruj<JC ostrze swych atak6w przeciwko Stolicy Apostolskiej i papiezowi 
Leonowi X. Zarzuca Faber papiestwu oszustwa, kupczenie odpustami, 
pogon za dobrami materialnymi i nieuctwo 30. Dalej zas stwierdza, ze
dzi�ki Lutrowi Niemcy wreszcie zmc1drzeli i przejrzeli niecne praktyki 
Rzymu 31. Klc1twy zas rzucane na Lutra i jego zwolennik6w osmieszajq 
tylko papiestwo. Najwiqkszq natomiast zbrodnic1 wobec ludzk::isci, wy
niklq z decyzji papieza, bylo spalenie ksicig wielkiego reformatora 32. 

Luter, kt6ry nie znal osobi.scic Fabera, mial zapewne dobre infor
macje o sh1skim porcie i sojuszniku, nazywal go bowiem „heroicum ca
put" 33• 

Czy zwrot w poglqdach Fabera, jeszcze do niedawna zagorzalego prze
ciwnika wystqpien antykoscielnych i walk religijnych, wynikal z rze

czywistcj akceptacji tez i nauk Lutra, czy tez spowodowany byl chGCiq 
schlebiania ludziom \vplywowym, trudno powiedziec. Wydaje siP, jednak, 
zc idee luteranskie znalazly w Faberze gorqcego propagatora, choc w zad
nym z p6zniejszych utwor6w nie ma tak ostrych atak6w na kosci6l 
katolicki. Mozliwe tez, iz nie istniala juz potrzeba wyst�powania w obro
nie Reformacji, kt6ra coraz wyrazniej ugruntowywala si� nie tylko 
w Niemczech, ale i na Slcisku, dokqd po opuszczeniu Lipska przybyl 
Faber. 

Do miast slqskich, kt6rych wladze od samego poczqtku staraly sie: 
wykorzystac Reformacj� dla rozwiqzania licznych i uciqi.liwych zatarg6w 
z kosciolem, nalezal Wroclaw. Jui w pierwszych latach po wystqpieniu 
Lutra rada miejska wykupila patronaty kosciol6w parafialnych, sama 
mianowala kaznodziej6w i nauczycieli, przystqpila do likwidacji licznych 
.fundacji mszalnych, przej�la zarzqd niekt6rych szpitali i zreformowala 
opiek� nad ubogimi 34_ 

Takq sytuacj� zastal Faber, kiedy w 1542 r. przybyl do Wroclawia 
i objql stanowisko pisarza miejskiego. Wyksztakenie humanistyczne, mi
mo iz - jak wspomniano wczesniej - Faber zadnych studi6w najpew
niej nie ukonczyl, znajomosc laciny i niemieckiego, praktyka nabyta 
w Swidnicy, gdzie pelnil r6wniez obowiqzki pisarza miejskiego, a zapew
ne takze pogl::idy i przekonania religijne odpowiadajqce interesom pro
testanckich wladz miasta pozwolily Faberowi utrzymac si� na wspom
nianym stanowisku ponad 20 lat. We Wroclawiu tez powstaly najbar-

so Fa b c r, De incenclio Luthernnorum ... , s. 2, 3.
31 „Iam tandem Ausonia simplex Germania Fraude 

Occecata sapit, oculosque illusa recepit 
Romani potuere doli Latebrisque retexis 
In claram venere diem ... ", tamze, s. 3. 

a2 Tamze, s. 1. 
as Po 1, op. cit., t. IV, s. 46.
u R. Heck, Dzieje miasta w epoce habsburskiej (Wroclaw, jego dzieje kul

tura pod red. Z. Swiechowskiego, Warszawa 1978, s. 192 i n.). 

---------·-·--·----··---------
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dziej bodaj wartosciowe prace Fabera, a wsr6d nich poemat Sabothus

sive SHesia i prace przypominajqce swym charakterem kroniki 15
• Swojq 

tresciq i formq znacznie odbiegajq od wczesniejszych utwor6w pisarza 
i stanowiq swoiste dziela historiograficzne. 

"\V okresie rcnesansu przedmiotem zainteresowania pisarzy history
k6w staje si� par'istwo, traktowane jako jednolita, stanowiqca pewnq 
calosc: organizacja polityczna. Zadaniem historiografii renesansowej bylo 
nie tylko spisywanic przeszlych i wsp6kzesnych pisarzowi wydarzen, 
alc wychowywanie i pouczanie spoleczenstwa poprzez eksponowan.ie wy
branych fragment6w dziej6w i okreslonq, wynikajqCq z intencji i po
glqd6,v autora interpretacj� fakt6w. Dziejopisarze pr6bowali tlumaczyc 
istniejqcy stan rzeczy, zachodzqce procesy i uzasadniac swoje racje. Dla 
potwierdzenia slusznosci swych wywod6w i opinii szukali argument6w. 
CzGsc z nich w postaci analogii i komentarzy dostarczyc mogly prace 
antycznych historyk6w. Dlatego tez powszechnie niemal wykorzysty
wano. a nawct wiernie kopiowano formy, konstrukcje,, a nawet tresci 
dziel starozytnych pisarzy 3". 

\V dziedzinie najogölniejszych zalozen Reformacja nie wniosla do my
sli J1istorycznej nie nowcgo 3\ jednak spory religijne, zapoczqtkowane 
wystqpicniem Lutra, zmuszaly jego zwolennik6w do szukania argumen
t6w, kt6rych dziela staroiytnych pisarzy nie zawsze mogly dostarczyc. 
Zaczt:·to ,,vi�c ::;ic;;gac po dokurrn:nty. Z c;zusern zwyczaj wykorzystywania 
tych zr6del stal si('; coraz powszechniejszy. Autorzy stopniowo rezygnuj4 
ze szczeg61nej dba!osci o literackie walory swych prac, rezygnujq takze 
z troski o jednolitosc stylu, a coraz cz�sciej odsylajq do wykorzystanych 
przekn6w lub nawct przytaczajq w tckscie ich wi�ksze fragmenty 35

. 

Metoda sporzqdzania odsylacza ewentualnie cytowania dokument6w 
w pdnym brzmieniu wyst0,powala juz w srcdniowieczu, ale obowiqzy
waln tylko teolog6w. Sluzyla do powolywania siP, na autorytety. W epoce 
Odrodzenia i Reformacji zacz�to stosowac jq przy odsylaniu do konkret
nych zr6deL Pojawil si0, zatem nowy wzorzec tekstu historycznego 39. 

,:v kontekscic powyiszych rozwaian dokonac trzeba analizy wspom
nianych historiograficznych prac Franciszka Faberci .. 

ss F. Fa b er, Orclcmtl.iche antzeigunge, WM' Wroclaw, AmW. sygn. E 18, Ory

gines Wratisla1:ienses, WAP Wroclaw, AmW, sygn. E 19, Chronicon der Stadt

Breslau, Wi\P °\Vroclaw, AmW, sygn. E 20, na okladce ksi�gi tego egzemplarza 
przyn,ocowany jest pozlacany herb miasta Wroclawia, nadany przez Fcrdynancla 
Hab„l.::u,·gn miastu w 1530 r. C,.uchowana zostala oryginalna pisov.:nia). 

fG J. Sc r c z y k, Nowo:!:ytna historiografia europejska, cz. 1, Tonu'l 1970.
•7 ZolJ. szcrzej K. Po m i an, IIistoria mic:clzy retorykq a teologiq. Niektore

probil'my mysli historycznej cloby Oclrodzenia i Reformacji (Odrodzenie i Refor
macja w Polsee, t. IX, 1964, s. 23-74). 

ss Tami:e, s. 60. 
so Tami:e, s. 38-39. 
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Poemat Sabothus, napisany mi�dzy 1558 a 1565 r., utrzymany jest 
w basniowo-historycznej konwencji 40

• Wyznacza jq z jednej strony per
sonif ikacja g6ry Sob6tki - Sabothusa, z drugiej zas wlqczenie szeregu 
historycznych dygresji zaczerpniqtych z dziej6w Slqska. 

Sabothus wqdruj9c po swej ziemi dostrzega przede wszystkim jej
pi;::;:rno. Liczn:: rzeki i:;rzccinajqce pola nawadniajq glebq, eo sprzyja dob
rym plonom. W wysokich g6rach znajduje siP, zloto, kt6re jednak jacys 
nieznani wloczqdzy zbierajc:1 i wynosz9 41

. Wqdrowiec Sabothus nie jest
szcz(;sliwy i zadowolony, gne,bi go smutek. Widzial bowiem bandy gra
sujc1c:,ch po Slqsku rabusi6w, kt6rzy napadali na kupc6w i zagrazali 
mm·,::,t miastom 4�. Byl r6wniez Sabothus swiadkiem wojen d0mowych, 
ktön: sl9skiej ziemi nie pr6cz zniszczen nie daly 43

• Najwi�kszym jednak
powodcm smutku i zalu Sabothusa jest przejscie Slc1ska pod panowanie 
czcs;,;:ic �.i. Jakby dla przypomnienia wyjasnia Sabothus, skqd siq wziqla 
rn1zwa Slc1sk 45. Dalej wspomina Maraboda, kt6ry wraz z Markomanami
z«lozyr siedziby w Czechach i zjednoczyl wszystkie plemiona germanskic 
zamihz:rnjqce Slqsk 46

. Konczy si� poemat kr6tkimi wzmiankami o wybit
nyc!1 Slqwkach 47.

:VIimo iz Sabothus jest utworem historyczno-literackim, na rnarginesie 
zan::0scil Fabcr proweniencj� wi�kszosci historycznych wzmianek. Pi
SZf!C :1p. o pierwotnych mieszkai'J.cach Sla,ska odsyla Faber do dziel Ta
cyta, Strabona i Ptolemcusza 48.

Okolo 1550 r. napisal Faber stosunkowo kr6tkc1, bo licza,cq zaledwie 
59 }.;:art pracq zatytulowana, Ordentliche antzeigu.nge ·19

• Trudno jedno
z1rncznie stwierdzic, eo sklonilo Fabera do jej napisania. iVydaje sie: 
prawdopodobne, ze wykorzystuja,c znajomosc'.: archiwali<'.Jw postanowil 
przedsü,wic w bardzo kr6tkim zarysie tlo wydarze11 i okolicznosci, w ja
kic!; Wroclaw uzyskiwal poszczeg61ne przywileje. Tak opracowana ksie,ga 
11105:,1 sluzyc: pomocq pisarzom miejskim przy segregowaniu luh porza,d
kow<!niu materialow w kancelarii. W bardzo bowiem zwi�zly spos6b, 

·" I':-zyj�cie po\vyi.szego przedzialu czasowego wynika st<Jcl, ii. Fahcr wspo
rni:::i '.': utw6r1.e o zachlannosci Fauna-Reclerna, namicstnika na S!<1sku od 1554 r. 
llt\n';r rn6g! wic;c powstac po tym roku, a najp6zniej przecl 19 IX 1565 (clata .�mier
c1 F;Jx·:·a). 

�, Fa b er, Sabothu,, s. 20 . 
.:2 Tam:i.e, s. 21. 
'3 Tami.e, �- 22.

· .. .: Tamze, s. 18.
'5 Tami.e, s. 49 .
.:1 Tami.e, s. :rn-37.
,; Tam:i.e, s. 53�54 .
.:� Zob. tami.e marginesy s. 45-48, na kt6rych ,vpisanc S<! naZ\\'i;;ka starozyt

!lyc!1 '·,istoryk6w, pisz.:1cych na ten temat. 
" Zob. przyp. 35. 
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niekiedy w jednym lub kilku zdaniach, przedstawil Faber okolicznosci 
objE;cia rzqd6w w ksiE;stwie wrodawskim. przez kolejnych Piast6w, a od 
1335 r. kr616w czeskich, kt6rym bezposrednio podlegal Wrocl:::i.w i cale 
ksi<:;stwo. Przy kazdym kolejnym wladcy nast�puje wykaz wszystkich 
wydanych przezen przywilej6w dla miasta i ksiE;stwa wroclawskiego. 

Nierzadko przy poszczeg6lnych datach pojawiajq siE; wzmianki o r6z
nych wydarzeniach, jakie mialy miejsce we Wrodawiu. Dla przykladu 
pod rokiem 1293 zanotowal, ze biskup °Jan „ist die Schule zu S. Elisabet 
aufgericht" 50

. Spora ilosc takich wzmianek dotyczc1cych przer6znych 
wydarzen powoduje, ze nie mozna uznac Ordentliche antzeigunge za ty
powq ksiE;gE; przywilejö-vv. Nie jest ta praca takze klasycznq kronikq, choc 
w literaturze za takq jest uznawana. KsiGga obejmuje lata 1200-1532. 
Na uwage, zasluguje fakt, ze omawiajqc poszczeg61ne przywileje zazna
czal Faber kazdorazowo sygnaturE; oryginalu. 

W 1556 r. na polecenic rady miejskiej Faber zcbral, uporzqdkowal 
i spisal w jednym tomie wszystkie przywilcjc, jakie kiedykolwiek. otrzy
mal Wroclaw i jego micszkailcy. Liczqca 85 kart praca, znana w litera
turze pod tytulem Orygines Wratisiavienses 51

, nie jcst jednak tylko 
rejestrem czy katalogiem przywilej6w. Po kr6tkim wst�pie, w kt6rym 
Faber zaznaczyl, iz rada miejska postanowila wlasnie tE; ksi�g� przedlo
zyc namiestnikowi Slc1ska Fryderykowi Redernowi von Ruppersdorff, 
na:.;ü�pujc dluzszy wyw6d dotyczqcy picrwotnych mies:drnnc6,v Slq.slrn, 
Czech i Moraw, kt6rymi - zdaniem Fabera - byli Germanie 5i_ Dalej 
przedstawil pisarz w porz[!dku chronologicznym wszystkich ksi�zqt i kr6-
16w Polski, kt6rych panowanie rozciqgalo si� nad Slciskiem. Öw poczet 
otwiera Micszko I, zamyka zas Boleslaw KE;dzierzawy 53

• Kilka zdaü po
swii:;cil rowniez Faber Mieszkowi Staremu, Kazimierzowi II, Leszkowi 
Bialernu i Wladyslawowi Laskonogiemu, aby od momentu objE;cia ,vla
dzy na Slqsku przez Henryka Brodatego skoncentrowac siE; gl6wnie na 
ksiqz<.;tach wroclawskich, a od 1335 r. wladcach czeskich i Virydanych 
przez nich przywilejach. 

Orygines Wratislavienses obejmujc wi�c okres od czas6w najdaw
niejszych do 1526 r., tj. do smierci Ludwika Jagiellonczyka. Forma 
i tresc zawarta w przedziale czasowym 1238-1526 z niewielkimi tylko 
zmianami przepisana zostala z wczesniejszej pracy Ordentliche ant-zei

gunge 5 '1. Owe niewielkie zmiany dotyczq wpro.wadzenia do tekstu Ory-

50 Fa b er, 0Tdentliche antzeigunoe, s. 181. 

s1 Autor sam nie zatytulowal swojej pracy. Nieznany skryba na <;kladce za
pi.5al „autagraphum von Franz Fabers Orygines Wratislavienses". Ten tytul przy
jE;:ty jest przez calq literatur�. 

52 Fa b er, Orygines Wratislctviense�, fol. 6. 
68 Tamze, fol. 7. 
&4 Por. np. Ordentliche antzeigunge, �. 176, Orygin(/s Wratislavienses, fol. 11. 
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gines tekst6w dokument6w lennych wystawionych przez poszc:eg61nych 
ksiqzqt slqskich kr6lom czeskim 55

• 

Wkr6tce potem przcpisal Faber piGknym, kaligrafowanym pismem t� 
pract;, nadajc\c jej nowy tytul Chronicon der Stadt Breslau 56

. Uzupelnil 
jq jednak na ko11cu tekstem dokumentu inkorporacyjncgo Karola IV 
z 7 IV 1348 r. (pelny tekst), przywilejami Ferdynanda Habsburga, a tak
ze wycü,igami z korespondencji rady miejskiej z tym wladcq. 

Wszystkie trzy prace pisane Sq. po niemiecku, choc tresc niekt6rych 
przywilej6w podawana jcst w j�zyku oryginalu. Dzi<;ki licznym wzmian
kom o wydarzeniach na Slqsku, Czechach i w Polsee literatura traktuje 
prace jako specyiicznc kroniki. 

'.V obu tych pracach, podobnie jak i w wypadku Ordentliche antzei

gimge, zaznaczal: Faber zrödla swoich informacji, po<lajc1c sygnatury do
kument6v.· i ksiqg micjskich, a takze wymieniajqc kroniki i prace, z kt6-
rych korzystal, m. in. Liwiusza, Tacyta, Strabona Eutropiusa czy Mie
chowity 57

. Nie podejmuje Faber krytyki przekaz6w, ogranicza si� je
dynie do zacytowania odpowiednich fragment6w, potwierdzajc1cych jego 
tez(;. 

W zadnej z prnc historiograficznych czy historycznolitcrackich nie 
mamy pelnego, chronologicznie uporzqdkowanego obrazu dziej6w Sh1-
ska. Faber ograniczyl sie; do przedstawiania niekt6rych epizod6w z prze
szlosci tej ziemi i wyrazenia wlasnej oceny danego wydarzcnia, wyzna
czaja,c niejako swej spwkiznie rol� wychowawczo-dydaktycznq. 

Szczeg6lnie interesujqcy jest wlasnie 6w swiadorny wyb6r cpizod6w 
z dziej6w Slqslrn. Sporo uwagi poswiE;ca Faber zur&wno w Sa/Jothusie, 
jak i „kronikach" wywodom dotyczc1cym pierwotnych mieszkaric6w Sla,
ska. Wedlug nicgo byli to Germanie. W Czechach zamicszkiwali Hcr
mundurowie, na Slqsku zas Lugiowie, Burowie i Silingowie. :'.\1arabod, 
wychowany na dworzc ccsarza rzymskiego A ugusta kr61 Markomanöw 
wraz ze swym ludern, wypqdziwszy Hermundur6w, zalozyl w Czechach 
swoje kr6lestwo. NastGpnie do Maraboda, kt6rego sprzymierzeücami byli 
Kwadowie, Wandalowie, Sarmaci i Swewowie, przyla,czyly f'ii:; takze 
plemiona slqskie 58

. Gcrman6w z tych ziem wyparli Slowianic. Ten po
glc1d m6gl niewc\tpliwie odpowiadac niemieckiej bqdi zniemczonej czc;sci 
spoleczenstwa slqskiego. Koreluje to z przedstawiomi wczesniCJ opiniq 
o Czechach - ludzie slowia11skim.

ss Fa b er, Orygines Wrntislavienses, fol. 28 i n. 

56 Zob. przyp. 35. 
5• W tekscie swoich prac cyto\val Faber calc fragmenty dziel pisarzy staro� 

zytnych, zob. Chronicon der Stadt Breslau, fol. 3 - fragment pracy T. Liwiusza, 
Ad urbe condita libri XXX; dalej Chronicon der Stadt Breslau, fol. 4 - fragment 
pracy P. C. Tacyta, ,1 mzalum ltbri seclecim ab e:rcessu di1:i Augusti. 

AB Fa b er, Sabotltus, s. 3i; tegoz Chronicon der Stadt Breslaii, fol. 3-4. 
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Zastanawiajqce jest jednak to, ze o Polakach wyraza si� Faber zu
pelnie inaczej niz o Czechach. 0 · Zygmuncie Jagiellonczyku, kt6ry jako 
namiestnik Slqska zaprowadzil lad i porzqdek na tej ziemi, pisze Faber 
z duzq sympatiq: ,,A to, ze p6zniej caly kraj bezpieczny odpoczywal, 
a kupiec w kazdej chwili szedl drogq bezpiecznq, przyznajmy za zaslug� 
tobie Zygmuncie, najwybitniejszy z Jagiellon6w, i prawu twemu·· j

9
• 

TEl pozormi tylko niekonsekwencjG w ocenie Polak6w i Czech6v,; -
obu narod6w slowianskich - wyjasnic mozna przytaczajqc zawarty w Sa

bothusie fragment dotyczqcy tych ksiqzqt piastowskich, kt6rzy zlozyli hold 
Luksemburgom: ,,Naczelnicy i ksia,zElta oczywiscie wspanialy n�d i slmv
ny szczep Piasta sprzedali si� jako niewolnicy ... i pod obce prc1.wa ch�t
nie przeszli. I ze zadnego, o biada, spo.§r6d pn:1cych do takiego sluza1stwa 
nie odstraszyly ani wstyd, ani rozum, ani zadna troska o wnuL6w, zeby 
zaraz wszyscy slepi plonqc tez wzajemnq nienawisciq, a po CZElsci na 
mocy podstEipnego handlu zostali oszukani i ojczyzna, i swoich pociqgnc;li 
na skraj przepasci" 60.

Nie m6gl darowac Faber ksiqi:�tom piastowskim, ze zlozyli hold, ale 
nie m6gl takze darowac: Czechom, ze tym sposobem zagarn�li S1qsk. Tym 
tez nalezy chyba tlumaczyc: okreslony stosunek Fabera do Czechow. 

Pelne przychylnosci i uznania stanowisko Fabera wobec tych ksi<1zc1t, 
kt6rzy nie zlozyli holdu Luksemburgom, tj. wobec Przemka glogow
skiego i Bolka II swidnicko-jaworskiego 01, a zarazem peln� uznania 
slowa dla Austrii - ,,matki wielkich kr616w i bohater6w 62

, pozwalajq 
sqdzic, ze Faber marzyl o czasach wzglEldnej niezaleznosci Slc1ska i ludzil 
si� perspektywq przyznania Slq.skowi przez I-Iabsburg6w znacznej auto
nomii, kt6ra gwarantowalaby rozw6j i niezaleznosc gospodarcz�, a mozc 
i politycznq. 

Zdecydowanie negatywnie wypowiada si� Faber o szlachcie. Zarzuca 
jej przedstawicielom, ze dorobili si� majqtku na lupiestwie i grabiezy, 
kosztem kupc6w i miast, ktore ucierpialy najbardziej 63

. Jego zdaniem 
rabusie grasujq.cy po drogach to nikt inny jak tylko szlachta. Na tej 
opinii zawazyla zapewne obawa przed konkurencjq ze strony tego stanu, 
jak i obawa przed antymieszczanskq politykq szlachty. 

Tw6rczosc F. Fabera, a zapewne i jego poglq.dy byly dosc popularne 
w kr�gach bogatego mieszczanstwa i wrodawskich historiograf6w. Fa-

'° Fa b er, Sabothus, s. 22. 
oo ,, ... alii dudum Proceresquc Ducesque 

Scilicet egregium genus et stripa clara Piasti 
Vendita mancipia impliciti iam prorsus eadem 
Harebant nassa, atque aliena in jura valentes 
Transterat...", Fa b er, Sabothus, s. 16-17. 

e1 Tamze, s. 16.
e2 Tami.e, s. 26. 
es Tamze, s. 21-22. 
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berowski poemat Sabothus dla N. Heneliusa 64 i N. Hankego 65 stanowil 
podstaw� przy opracowywaniu ich wlasnych prac dotyczqcych dziej6w 
Slqska. Faber, jak juz wspomniano, odwolywal si� i cytowal dziela an
tycznych pisarzy, kt6rzy pisali o interesujc1cym go problemie zasiqgu 
geograficznego siedzib plemion germanskich, N. Henelius i N. Hanke 
w podobny spos6b wykorzystywali dziela Fabera, przytaczajqc (przcde 
wszystkim z Sabothusa) w swych pracach cale fragmenty wywod6v.; Fa
bera 66

. Mozna wi�c stwierdzic, ze metody pracy ze zr6dlami, kt<'ire ,vpro
wadzila Reformacja, przyjql Faber, po nim zas i inni historiografowie 
slqscy. 

Reformacja spowodowala ferment w zyciu umys1owym Slqska. Wnio
sla obok krytyki dogmat6w i stosunk6w w kosciele takze krytykq sto
sunk6w spolecznych. Z odbiciem tych przejaw6w spotykamy si� rövvniez 
w pracach F. Fabera. Przytoczone wyzej jego opinie o Stolicy Apostol
skiej, Lutrze i stanie szlacheckim, jak si� wydaje, sq tego najlepszym 
dowodem. 

Zainteresowanie przede wszystkim historiq wlasnej ojczyzny, jc1kc1 
dla Fabera byl Slqsk, tak czytelne w jego pracach zar6wno literackich, 
jak i historiograficznych, bylo zgodne niewqtpliwie z wlasnym odczu
ciem pisarza, a takze z ideq hasel renesansowych. Ocena natomiast wy
darzen, determinowana swoistym egotyzmem spolecznosci mieszczan
skie.i, zdaje si<� swiadczyc o znacznym wplywie Reformacji, kt6ra szcze
g6lnie silnie zakorzenila si� w tym stanie. Faber np. pozytywnie occnial 
te postacie z dziej6w Slqska, kt6re byly symbolami pewnej niezalcznosci 
politycznej tej ziemi (Przemko glogowski i Bolko Tl swidnicko-jaworski), 

lub tych, ktorych dzialalnosc przynosila Slqskowi widoczne korzysci 
(Zygmunt Jagiellonczyk). 

W propagowaniu swoich idei Reformacja si�gn�la po j�zyki narodo
we. Walka o „dusze" musiala przecicz toczyc si� w j�zyku zrozumialym 
dla og6lu. Nastqpila wi�c germanizacja bardziej zniemczonych okolic 
Slqska. Zjawisko to musialo z czasem znalezc odbicie w literaturze i hi
storiografii tego okresu, a wi�c i w pracach Fabera. Wszystkie utwory 
literackie pisal on po lacinie, ale prace historiograficzne (kroniki) juz 
po niemiecku. Nie czul si� Faber Niemcem, podobnie chyba jak cz�sc 
mieszczanstwa wroclawskiego, podkreslal natomiast wielokrotnie, ze jest 
po prostu Sl1:1zakiem. 

8« N. Henelius (1582-1656), autor m. in. prac Silesiographia, Breslographia,

Silesiographia renovata, Breslographia renovata. 
86 N. Hanke (1633-1709), autol' prac De sitesiorum nominibus antiquitate,. De

silesiorum rebus ab anno Christi 550-1170. 
66 Zob. N. He n e l i u s, Siiesiographia renovata, Wroclaw 1704, s. 41, 75, 88, 

114, 116, 149, 158, 258, 324; takze N. Hanke, De silesiorum rebus ab anno Chri

sti 550-1170, Lipsk 1709, cap. I, s. 38, cap. X, s. 307. 
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Stosunkowo niewiele wiemy o kontaktach Fabera z elitq umyslowq 
Wroclawia. Niewqtpliwie pewne jest tylko to, ze do grona jego przy
jaci6l nalezal Marein Helwig, a takze duchowni protestanccy skupieni 
wok6l kosciola Marii Magdaleny we Wroclawiu. Na rzecz tych ostatnich 
przekazal testamentem cz�sc swego majqtku. Zgodnie tez ze r.;wq wolq 
pochowany zostal na cmentarzu przy wspomnianym wyzej kosciele. 

Przechodzctc do ostatecznej konkluzji stwierdzic mozna, iz tresc i for
m� utwor6w Fabera determinowaly hasla i prqdy Renesansu, natomiast 
technik� i formy organizacyjne badania przeszlosci, a takze w zn�cznym 
stopniu poglqdy, zwlaszcza religijne i spoleczne, dyktowa!a Reformacja. 

DER WEG ZUR REFORMATION IN DER HISTORIOGRAPHIE 

DER FRUHRENAISSANSE WROCLAW AM BEISPIEL 

VON FRANZISKUS FABER 

In dem Artikel \VUrde der Einflus� der Reformation auf Form, Inhalt und 
Ansichten des breslauer Dichters und Historiographen der Frührenaissance, Fran
ziskus Faber (1497-1565), dargestellt. Die Reformation bewirkte eine lledeutende 
Gährung im geistigen Leben Schlesiens. Sie brachte neben der Kritik von kirch
lichen Dogmen und Zuständen auch eine Kritik der gesellschaftlichen Verhält
nisse ein. Sowohl in den literarischen, ab auch in den historiographischen Arbei
ten Fabers findet das seine Wiederspiegelung. Im Poem Sylva de incendio Luthe
ranorum librorum stellt sich der Schriftsteller hinter Luther und gr 11ift gleich
zeitig die Apostoli�che Hauptstadt und ihrer Gelderschleichungsmethoden an. Eine 
Kritik der Gesellschaftlichen Verhältnisse, besonders aber am Adcls,tr-.nd, lege 
er in dem Werk Sabothus sive Slesia nieder. Die ,politischen Ansichten werden 
im schon erwähnten Sabothus, sowie in zwei Chroniken, den Orygines Wrati
slavienses und dem Chronic�m der Stadt Breslau sichtbar. Ganz allgemein lassen 
sie sich auf die Hervorhebung der Rolle des germanischen Elements in der älte
,ten Geschichte Schlesiens und auf eine Kompromiss- und Übereinkommenspolitik 
gegenüber den Habsburgen reduzieren. In der Reformationszeit bildete sich ein 
neues Modell eines historischen Texts aus. In den Arbeiten der Historiker kommen 
Verweise auf konkrete Quellen auf und in den Arbeiten trifft man Zitate ganzer 
Fragmente der verwerteten Quellen an. Diese neue Tendenz tritt auch in den 
Arbeiten Fabers auf, in denen man auf Fragment der Werke von u.a. Livius, 
Strabo, Tacitus, aber auch auf die Signaturen der verwandten, sich in der Stadt
kanzlei befindlichen Dokumente stösst. Die Ansichten Fabers und die Technik 
der Quellenbenutzung, die weitgehend von der Reformation herausgebildet wur
den, zum Vorbild für die nachfolgendev s�hlesischen Historiographen. 
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W DZIEJACH SL.I\SKICH ZGROMADZEN STANOWYCH 

Wprawdzie instytucje polityczne wyrazajqcc udzial spolecze1'1stwa lub 
jego czqsci w sprawowaniu wladzy oraz te, w kt6rych odzw1erciedlaly 
si� stosunki wyznaniowc danego kraju, mieszcz4 si� w szeroko pojmo
wanej dzicdzinie kultury, mimo to jednak poszukiwanie zwü1zk6w i re
lacji mi�dzy nimi mogloby sit:; wydawac trudem zbytecznym. Wyznawa
na religia byla okolicznosciq wazn<1 zwlaszcza w dobie napi�c. Reformacji 
i kontrreformacji oraz w og6le w warunkach religijnej niejednorodnosci 
spoleczenstwa, gdy jedna z religii byla panujqca i popierana przez pan
stwo - ale znaczenie to dotyczylo nie tyle ustrojowych form i urzqdzen, 
ile osobistej sytuacji jednostek. Mimo tych zastrzezen warto jest rozwa
zyc na konkretnym przykladzie micjsce i rolq czlonkow wyznania nie 
popierancgo przez pai'lstwo w ustroju i dzialaniu tak wazncj instytucji 
publicznej feudalizmu. jak� byly zgromadzenia stanowe. Czynimy to na 
przykladzie Slc1ska i jego zgromadzen stanowych, zwlaszcza sejmu. 

Czasowe ramy dla obserwacji wyznacza zmiennosc stosunk6w wy
znaniowych na Slqsku: husytyzm w XV w. od przelomu pierwslej i dru
giej cwierci XVI w. i przez naste;pne z g6rq sto lat Reform.1cja, tzn. 
protestantyzm, i wrcszcie, w przyblizeniu od polowy XVII w., wyksztal
cony wowczas katolicyzm tzw. ccsarski, czyli habsburski, o wszystkich 
cechach religii panstwowej i panujqcej. Wyst�puje tu dosc daleko idi:ica 
zbieznosc z dziejami ustrojowymi Slqska, w szczeg6lnosci zas z dziejami 
ogolnoslqskich zgromadzen stanowych, oczywiscie z zastrzeieniem asyn
chronizmow wlasciwych periodyzacyjnym uj�ciom por6wnawczym. 

Wyr6:inione w tcn sposob orientacyjnie trzy okresy rozpatrzymy 
z osobna. Kazdy z nich bowiem mial pod interesujqcym nas wzgl�dem 
inne obliczc, inne tez miejsce i rola przypadly w nich akatolickiej lud
nosci w systemie i funkcjonowaniu slqskich zgromadzen stanowych. 

1. Okres pierwszy umownie moina by nazwac husyckim. Odbija on
jaskrawo od obu pozniejszych, i to z trojakiej przyczyny. Z jednej bo
wiem strony ideologiczny 6w ruch, genetycznie powü1zany z wczesniej
szym Wiklefem, o stulecie wyprzedzal wystqpienie augustianina z Wir
tembergii i zwolennik6w jego nie zalicza si� do protestant6w w potocz-

4 - Sobötka 4i84 
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·nym rozumieniu tego wyrazu, lecz do herctyk6w. Z drugiej charakter
jego poczqtkowo wyraznie antyfeudalny i plcbejski nie kwalifikov:al go
jako spolcczncgo czynnika, kt6ry wlqcza1by sü: do slc1skich, par excellcn
ce frudalnycl1 stanO\vych zgromadzcn lub m6gl na nich zaciqzyc. Po
trzecie wreszcie ruch husycki na Sl<)sku przypadl na okres, gdy \Vpraw
dzie w tutcjszych ksic;stwach z g6r4 od wicku istnialy juz zgromaclzenia
stanowe w postaci sejmik6w tych ksit�stw, zurazem jednak sejm ogMno
slqski dopicro powstawal. W rezultacie zatcm husytyzm stworzyl jl·clynie
obiektywne spoleczno-politycznc U\varunkownnia, kt6re w okre�lony spo
s6b zawazyly na procesach ksztaltowania siq ogölnoslc1skiego zgroma
dzenia stanowego.

Przy innych okazjach 1 wykazywalismy juz. - wbrcw poglqdom nau
ki, Maciejowi Korwinowi przypisujc1cym powolanie do zycia slqskicgo
sejmu - ze powstal on samorzutnie i swoiscic oddolnie drogq kolejnych
mi�dzystanowych konfcdcracji. Proces öw rozpoczql si� w ostntnicj
cwierci XIV w. (jczeli nie wczesniej), dobiegl zas konca w przyblizcniu
na przelomic pierwszej i drugiej cwierci XV stulecia, przynoszqc slqski
sejm jako instytucje, okreslorni i utrwalonq. Wsröd licznych slqskich kon
federacji tcgo i nieco p6zniejszego okrcsu przewazaly liczebnie bkic,
kt6re mia1y na celu zapewnienie wewrn;trznego pokoju i bezpieczc11stwa.
Obok nich jcdnakze istotnym stymulatorem w procesie powstawania sej
mu staly sie; konfeder::icje antyhusycki�. grodkowska z 1421 oraz strze
linska z 1427 r., ta druga zwluszcza wykazujc1ca wysoki st0pic11 we
wnqtrznej organizacji. Trzeba tez doduc, z.e we wszystkich istotnych
kwcstiach pokrywala si� ona juz z organizacjq i strukturq p6znic,iszcgo
sejmu oghlno.sh1skiego.

Nie konicc na tym. Oto w trzydzicsci z gorq lat p6zniej (1 :i58) jesz
cze raz doszlo do zawarcia zwiqzku, ktorcgo polityczny cel kryl w ::;obic
antyhusyckic tresci. Byla to konfedcracjn ostrzem swyrn wymicrzona
przeciw Jcrzcmu z Podiebradu, wtedy wlasnic wprowadzoncmu na czc
ski tron. Inna rzecz, ze byla ona tylko krotkotrwala, skoro jcj uczestnicy
(z jedynym wyjqtkiem) juz wnet i zgodnic holdowali krolowi - nieszczc
rcmu zrcsztq husycic.

W sumic zah!m zagrozenie husyckic i wojny husyckie rw Sl<1sku,
chociaz nie byly przeslankq powstania ogolnoslqskiego stcmo\vcgo zgro
madzenia, nasilily znacznie odnosny procc·s i zapewne przyspieszyiy jego
ostatecznc uwic1·1cz(0nie. Trzeba im r<iwnicz przypisaC:: okreslony '.vplyw
na utrwalcnie si r.; nmvej instytucji w politycznyrn zyciu slqskicl1 :ctanöw
w p6znicjszych dziesi�cioleciach.

2. Zupclnic odmienna niz husytyzmu byla rola i wplyw protcstantö,v
w dziejach sic1skich zgromadzeü stanowych. O,v ideowy ruch, zrnzu wie
lokierunkowy i z roznych wywodzqcy si<; irödcl, zakorzenial si<.; szybko

1 K. 0 r z c c h o w s k i, Og6l11oslqskie ;:gromaclzenia stanowe, War�zawa-Wro
c1aw 1973, s. 11 l i n.
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(poczc1tkowo zwlaszcza w dawnych ogniskach husytyzmu) i :,;llnie roz
przestrzenial, objqwszy wszystkie tutejsze warstwy spoleczne i stany: 
ksiqzqt, pan6w, rycerstwo, miasta, a takze ludnosc wiejskc1. Przy jcgo 
wielopostaciowosci, kt6ra siq utrzymywala, dominowalo w nim z czasem 
bezwzglE;dnie wyznanie augsburskie. Tak gwaltowny rozw6j byl mozli
wy m. in. dziE;ki stanowisku, kt6re wobec „nowinek" zajmowali wro
dawscy biskupi: Jakub von Salza (1520-1539), Baltazar Premnitz (1539-
1561), Kasper Logau (1562-1574) oraz Marein Gerstmann (1574-1585) -
wobec nich 'obojE;tni, lub nawet sklaniajqcy siE; ku nim. Wystarczy 
przypomniec, ze nowe prc1dy znajdowaly swych zwolennik6w wsr6d ka
tolickiego kleru i nawet w kapitulach, ze protcstancka litera tura byla 
gromadzona w kosci�lnych bibliotekach itp. Wobec takiego stanu rzeczy 
liczne i wcictz ponawiane naciski ze strony Habsburg6w, zwlaszcza Fer
dynanda I, zmierzajqce do dlawienia Reformacji, przez dluzszy czas by
ly wlasciwie bezskuteczne. 

Sytuacja ulegla zasadniczej zmianie za nastE;pc6w Gerstmanna, An
drzeja Jerina (1583-1596) oraz Jana Sitscha (1600-1609), zdeklarowa
nych zwolennik6w kontrreformacji, w walce z protestantami wspomä
ganych wydatnie przez jezuit6w, ktorzy od rzqd6w biskupa Gerstmanna 
mocno zadomowili siQ na Slqsku. 

W dobie Reformacji sejm slq.ski (wraz ze swq oboczncl forP1q w po
staci Trybunalu) oraz sejmiki ksi�stw byly juz instytucjami od dawna 
utrwalonymi i wlqczonymi scisle w system sprawowania wladzy. Wio
dqca rola przypadala w tym oczywiscie „slc1skim ksiqz�tom i stanom", 
czyli sejmowi, i nim zajmiemy si� teraz dokladniej. 

Na czcle tcgo stanowego zgromadzenia stal generalny starosta Slqska, 
w sklad jego zas wchodzily trzy kurie: ksiqzqt i wolnych pan6w sta
nowych, rycerstwa ksi�stw dziedzicznych oraz mü,st tych ksi�stw. Sto
leczny Wroclav.· zasiadal juz w6wczas w drugiej kurii, wesp61 z ryccr
stwem . .Jak widac:, struktura scjmu miala charakter ',V zasadzie st�nowy 
i stosunki wyznan:owe (np. w ewentualnej postaci kurii duchowieüst\va) 
nie znajdowaly ,.v niej swego wyrazu. Dlatego tez o wplywie i roli 
protestantyzmu i protestant6w w sejmie m6wic mozna jedynie biorqc 
pod uwagG wyznanie jego uczestnik6w. Pod tym zas wzglqdem "ejm 
:fü1ski ,vieku XVI i poczc1tkowych dziesi�cioleci XVII przybral zu:)dnie 
specyficzne oblicze. Przedstawialo siq ono - w odniesieniu do poso:czc
g6lnych element6w jego struktury - nast(?pUjqco. 

N aczelnym organem slc1skich stan6w byl starosta gencralny, on tez. 
przewodniczyl sejmowi i wykonywal tegoz uchwaly, wplywajqc w istotny 
spos6b na jego dzialanie. U progu slctskiej Reformacji godnosc t� pelnil 
Karo! zi�bicki, uczel'l slawnego Jana Hessa, totez rychlo opowiedzial 
si� on po stronie nowego wyznania. 'Po jego smierci w 1532 r. funkcja ta 
na z g6rq trzy C\.vierci wieku .przeszla do rqk kolejnych biskupow wro
clawskich, kt6rzy z tytulu Nysy i Grodkowa byli ksiqZE;tami slqskimi. 
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Za czas6w Salzy, Promnitza, Logaua i Gerstmanna, jak wiadomo indy
ferentnych wobec protestantyzmu lub mu nawet zyczliwych, stan rzeczy 
w zasadzie nie ulegl zmianie: przewodniczqcy w sejmie summus capi
taneus protestant6w nie zwalczal, zwlaszcza zas - co tu nas interesu
je - nie staral si� neutralizowac ich ·azialan na forum najwyzszego 
sla,skiego zgromadzenia stanowe:go. Diametralnq odmian� w tym wzgle:
dzie musialy przyniesc biskupie rz::idy zagorzalych kontrreformator6w, 
Jerina i Sitscha. Nie odnalezlismy wprawdzie konkretnych dowod6w na 
to, 'z.e ograniczali oni sejm w jego dzialalnosci w interesujqcej nas tutaj 
plaszczyznie. Niemniej jednak uporczywe zabiegi stan6w o uzyskanie 
od Rudolfa II „1istu majestatycznego" dla 8lqska, w 1609 r. uwirnczone 
powodzeniem, posiadajq tu SW<! bardzo znamiennq wymow�. Cesarz bo
wiem stwierdzil w tym przywileju, ze na przyszlosc generalne starostwo 
ma byc pov..ierzane tylko jednemu ze swieckich sl::iskich ksiqzc\t (wielki 
przywilej Wladyslawa Jagiellonczyka z 1498 r. zastrzegal je tylko dla 
jednego z ksiqzqt), eo automatycznie wykluczalo od tych funkcji wro
clawskich biskup6w. Postanowienie to nabiera wlasciwych barw, gdy si� 
zwazy, ze wszyscy ·owczesni swieccy slqscy ksiqz�ta byli protestantami. 
Zasad� wprowadzonq w 1609 r. respektowano przez stosunkowo dlugi 
czas, mianowicie do 1664 r. 

Mylilby si� jednak ten, kto by sqdzil, ze przewodnictwo i konklu
dowunie spoczywajlo\cc odt�d w r@.ku protestanckich ksÜ\i:qt mng}y roz
strzygac czy chocby powazniej zawazyc na dzialalnosci slqskiego sejmu, 
zwlaszcza w obronie interes6w r6znowierczej ludnosci. Wojna trzydzie
stoletnia i sukcesy protestanckich armii byly tym czynnikiem, kt6ry po 
polow� XVII w. w pewnej mierze ·st�pial ostrze habsburskiej kontrre
formacji, nie zas osoba protestanckiego generalnego starosty. Ten nawet, 
gdyby pewne akcje zamierzal, nie m6glby ich realizowac, poniewaz prak
tycznie byl niemal ubezw1asnowolniony. Stan ten cesarz osiqgnql przy
dajqc mu kanclerza i pewnq liczb� radc6w, z reguly katolik6w, i w ten 
spos6b przeksztalcaj::ic monokratyczny dotychczas urzqd w kolegium 
Urz1;du Zwierzchniego: decyzje w nim zapadaly zawsze kolegialnie. 

Przypatrzmy si� obecnie poszczeg61nym sejmowym kuriom pod in
teresujc1cym nas kqtem widzenia. 

Sklad kurii ksiqzqt i wolnych pan6w stanowych w swej cz�sci ksiq
iE:cej rychlo stal si� wylqcznie prntestancki i taki w zasadzie pozostal 
do drugiej cwierci XVII w. Podobn.ie miala si� rzecz i z wolnymi panami 
stanowymi, choc tutaj udzial katolicyzmu wystqpil wczesniej, m. in. 
dzi4c;ki tworzeniu przez monarch� takich nowych godnosci. Kuria rycer
stwa skladala si� z wybieranych posl6w i w nicj tez bezwzgl�dnie domi
nowali protestanci. To samo mozna powiedziec r6wniez o kurii miast. 
Tworzqcy jq deputaci to przewaznie burmistrzowie, syndycy czy rajcy, 
w XVI w. z reguly luteranskiego wyznania. W rezultacie sejm slqski 
omawianego okresu mozna by uznac za zgromadzenie jesli nie wr�cz 
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protestanckie, to w kazdym razic o przytlaczajqcej przewadze protestan
t6w. Jest to oczywiscie ocena tylko przyblizona; ze w konkretnych wy
padkach moglo byc inaczej, swiadczq pewne fakty, o kt6rych jeszcze 
bqdzie mowa. 

Protestancki sklad wykazywal najwi�kszq trwalosc'.: w odnicsieniu do 
kurii ksiqzqt i pan<JW, zwlaszcza tych pierwszych; wplyw nan kontrre
formacyjnych monarchiiw z natury rzeczy byl niewielki. Dopiero w dru
giej cwierci XVII w. zastosowano tu pewne sztuczne wybiegi, by zwi�k
szyc: liczb<=; ksiqic;cych katolickich glos6w (obok biskupa), mianowicie na
dajqc czasowo w Ienno ksie.stwa opolskie i raciborskie nast�pcy tronu 
z zast_rzezeniem dla niego podw6jnego wotum. Oczywiscic zawsze stala 
otworem droga oddawania dziedzicznych ksie.stw w lenno katolikom, jak 
np. w 1614 r. opawskiego Lichtensteinowi. 

W obu nizszych kuriach rzecz miala siE; inaczej, obejmowaly one 
bowiem szlacht� wzglqdnie miasta z dziedzicznych ksit;stw Korony, bez
posrednio podleglych monarsze. Tutaj zas z biegiem czasu coraz wi�kszq 
uzyskiwaly sk.uteczno:�c cesnrskie nakazy, by tylko katolicy poslowali 
z nich i pelnili urzqdy miejskie. W sumie zatem udzial w sejmie pro
testant6w z czascm malal, przede wszystkim wskutck zminn zachodzq
cych w tym wzglqdzic w kurii rycerstwa oraz w kurii miast. 

Obecnosc i rola protcstnnt6w w slG!skim sejmic prz.ybieraly tez nie
kiedy postac wyrni.nicj sformalizowam1. Rzeczq dokladnicjszych badan 
be,dzie stwierdzic, czy fokty, kt6re ponizej opiszemy, byly tylko przy
godne, czy tez mo:i.na by im przyznac charakter juz inslyLucjonalny. 
Na podstawic t.ylko sondnzov•,ych poszulüwat'1 ry:rnje sil: w 1.ym wz�le,dzie 
nastqpujc1cy obraz. 

Osobne i odn;lmc wystc;powanie i dzialania protcslanlt',w \V ramach 
systemu slqskich z�romndzc11 stanowych Sq zr6dlowo uchwyl,1c przede 
wszystkim w scjmie i tylko w stuleciu miGdzy polow,i XVI i po!owct 
XVII w. Poc2c1tko\vo (trzC'cin t':wic,rc XVI w.) kryjq sie; onc pocl postaciq 
zgromadzen i dzialm1 „st<1n6w �\vieckich" (die weltlicl,cn Herren Für
sten und Stände), podcjmowanych w warunkach sporu z irntolickim 
duchowien.stwem o zakrcs i spos6b ponoszenia przcz nie cü;zar6w po
datkowych. Byla juz wyzej rnowa o tym, ze z pewnym przyblizeniem 
mozna dla tego cz,1su utozsamiac S\vieckich uczcstnik6w og6ho.fö1skich 
stanowych zgromaclzc11 z akutolikami, eo jednak nie znajdownlo jcszcze 
terminologicznego oclzwicrcicdlcnia w nomcnklaturzc zr6dlowcj. Aktyw
nosc „stan6w swicckich" w tym czasie przybierab wszystkie praktyko
wane w6wczas formy. Bylo to najpierw zajmowanie przcz nie odr�bnego 
stanowiska w trakcic obrad sejmowych 2

, odr�bne ich zgromadzenia, 

2 Archiwum Wojcwi)d„kic ,,·c Wrncla-.,·iu. Archiwum m. Wroclawia. Hs A 45. 

t. 4 c, fol. 238: Der weltlichen Fiir�tcn und Stände ... , Gegenprotestation 7. 8 VIII

1576.
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rlwukrotnie poswiadczone :i i koriczone uch\valami, prawclopodcbnie tez 
jako powolywanc przez te stany deputacji (Ausschuss), r6wniez koilczqce 
swe prace uchwalq 4

• 

Z ostentacyjnym juz wysta,pieniem stan6w protestanckich na sej
mie, sformulowanym r6wnoczesnie z podj�hl uchwalq sejmowo1 i skie
rowanym do monarchy, spotykamy sie; w 1582 r. 5 Praktyka La nasilila 
siq \V poczqtkach nastc.;pnego stulecia, zwlaszcza w zv:ü1zku z listem ma
jestatycznym Hudolfa II, z powstaniem czcskim i p6zniej jcszczc w ,1.,,a
runkach ,vojny trzydziestoletniej. I tutaj tcz daje si� stwier.Jzic duza 
r6znolitosc form dzialania, zresztq w og6k charakterystyczna dla funk
cjonowania .für:;kich zgromadzen stanowych tego czasu. Napotybmy wi�c 
pisma protcstanckich stan6w do cesarza ti, odr�bnie siormulowane sta
nowisko der Augsburgischen Confcssion zugethaner Fürsten und Stände 
so bei jetzigen Fürstentage zu Breslau vcrsamlet gewesen\ formalrni 
uc]rn-alct podjcJc1 na zgromadzeniu og61nym i potem ogloszon..1 drukicm 8 

oraz odrc;bne z�ronrnclzenia protestantC:l\v odbywane w zwiqzku z sejmem 
lub zgromadzeniami og6lnymi i bczposrednio po nich �. czascm nrzy tym 
okr0slanc jako zj::izcl .,najblizej osiadlych" protestant6w (die Nächsten 
Augsburgischcn Confcs.c;ion) 10, albo \Vreszcie takic zgromadzenia w og6le 
z sejmem nie zwiqzanc 11• Nie zabrak1o wsr6d nich r6wniez z.jmviska 
rzadkiego w praktyce slqskiego scjmowania i kuriozalncgo, mianowicie 
narad i uzgadnimüa stanowisl.;:a per Curreullam 12• 

Od polowy XVJI w. osobne wystqpienia protestant6w w rarnach sta
no\,-ych zgroma.dzc11 stajq si� juz rzadkosciq, mozna wn;cz uznac, ze 
zanikajq. Odn;bnq pctycj� ewangelickich stanO'N zl.o�onq na s2jmie na
potkalismy bowicm jeszcze tylko w 1657 r. i:; 

3. Na wstqpic naszych rozwaza11 zuproponowu1isrny jako trzeci okres
tZ\\·. habsburskiego kntolicyzmu, datujqcy si� w przyblizeniu od lat po 
wojnie trzydziestoletniej. Cechowaly go bezwzgl�dne dzialania kontrre
formacyjne, urzcczywistniane drogc1 administracyjnego przymusu: Nie 
wic:;c dziwnego, ze sklad og6Inoslc1skich zgromadze11 stanowych coraz 
konsekwcntniej stawal si� w6wczns katolicki, przez eo i mozliwosc od-

3 Tamie, t. 4, fol. 125-128 (1568); fol. 163-167 (l569). 
·1 Tamze, fol. 130-131 (1568).
s Tamze, t. 7, fol. 240-243.
6 Tamie, t. 20, fol. 271.
7 Tamie, t. 14, fol. 426 i n. 
s Tamze, t. 21, fol. 15 (1619). 
0 Np. tamze, t. 20, fol. 271 (1616). 
10 Tamie. 
1t Np. tami.c, t. 100, Cl. III, s. 10-11 (1634). 
l2 Acta pub!ica. Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fiirsten 

und Stände, wyd, H. Palm, t. III, Wroclaw 1868, s. 155 i n. 
ia Archiwum Wojewödzkie we Wroclawiu, Archiwum m. Wroclawia, Hs A 50, 

t. 1, fol. 86.
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n;bnych dzialan protestantow w ich ramach praktycznie zo:,tala sprowa
dzona do zera. M6wilismy juz, ze wzmianki o nich w tym okresie zli.
pelnie znikaja. ze zr6det Nie mozna jednak wykluczyc, iz stanowisko 
protestant6w w zgromadzeniach stanowych, zwlaszcza w Conventus Pu
blicus, mogle teraz dochodzic do glosu w spos6b zakamuflowany i ukry
ty, pod postaciq osobistych (,,partykularnych") wotow uczestnik6w. Szcze
g6lnie bowiem obficie zachowaly si� one z tego czasu w aktach, gdy 
wczdniej praktycznie byly niemal nieobecne. Bezposrednim kontaktom 
stan6w, w tym takie protestanckich, z monarchq jui zupelnie f9rmalnie 
polozy:t kres wiek XVIII, odlqd nakazano wszystkie petycjc i pisrna 
kierowac wyla.cznie do Urz�du Zwierzchniego. 

* 

Ka zakonczenie narzuca siE: pytanic o skutecznosc odrE;bnych wystc1-
pien i dzialan stan6w protestanckich, a takze koniecznosc d,mia oceny 
sygnalizowanego tutaj zjawiska w ramach systemu slqskich zgromadzeri 
stanowych. 

Na pierwsze odpowiedz mozna dac tylko og6lnikow4, niernniej jcdnak 
zapewne niewiele odbiegajqcq od rzeczywistosc:i. Mianowicie dop6ki sta
ny slc1skie zachowaly swq potE:g� i wzgle,dnq niezalezno.5c w stosunkach 
z monarchq, dop6ki tez sklad ich og6lnoslqskich zgromadzen byl w prze
\Vazajqcej mierze protestancki, dop6ty protest:mckie dzialania w ich 
ramach mialy zapewnionq znacznq skutecznosc. Dowodzq tego chociazby 
dzicjo znanego „listu majestatycznego" z 1609 r. Gdy jednak obie te 
prz0slanki oclpndly, skutoc:mosc odpowiodnich z�bicg6w mu:oi::tlu 5titc :,i� 
zadna. Tego niewc1tpliwym zewn�trznym wyrazem jest zanik jakichkol
wiek odr�bnych i zorganizowanych wystqpieri protestanckich na forum 
og6lnoslqskich zgromadzeri stanowych, dajqcy stwicrdzic si� w dobie 
,,cesarskiego katolicyzmu". 

W drugiej kwestii trzeba stwierdzic, ze organizacyjne formy wyst�
powania protestant6w w og6lnoslqskich zgromadzeniach stanowych nie 
wprowadzily w ustr6j i funkcjonowanic tych ostatnich zadnego novum. 
Kazda bowiem z uchwyconych tu form byla w pelni zgodna ze wsp6l
czesnq im praktykq zgromadzen: od uchwal pelnego Iub niemal pelnego 
skladu az po deputacje oraz zast�pcze zjazdy „wqskie". 

Przy tym wszystkim jednakze zwraca uwag�. ze wyznanie (prote
stantyzm) utworzylo plaszczyzn�. kt6ra w pewnej mierze, w si:rukturze 
ogölnoslqskich zgromadzen stanowych, przelamywala tradycyjny i uswi�
cony system stanowych schemat6w. Jezeli bowiem pominqc wypadki, 
gdy stanowisko protestanckie bylo formulowane przez zgromadzenie 
w (niemal) pelnym skladzie, w kt6rym jako oczywistq nalei:y przyjqc 
kurialnosc (,,stanowosc") dzialania, i skoncentrowac si� na mniej li
czebnych zgromadzeniach zast�pczych czy „ausschussach", stwierdzic 
trzeba, i:e zr6dla nie informujq, by w ich ramach odpowiedniki kurii 
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(stan6w) odr�bnie obradowaly i formulowaly swe stanowisko. Na tym 
wlasnie polegalaby wspomniana ewentualna tendencja do przelamywa
nia podzial6w stanowych. Od razu jednak trzeba zastrzec, ze zjawiska 
tego nie mo:ina wiqzac tylko z dzialaniami protestant6w w slqskim sej
mie. Mianowicie w spos6b jeszcze wyrazniejszy i bardziej konsekwen
tny wysütpilo ono przy okazji spor6w mi�dzy „separowanymi" i „nie 
separowanymi" stanami, wyniklych w drugiej polowie XVII w. przy 
pracach nad zreformowaniem slqskiego systemu podatkowego (sprawa 

tzw. Novus Modus Contribuendi). 

DIE STELLUNG UND ROLLE DER PROTESTANTEN IN DER GESCHICHTE 

DER SCHLESISCHEN STÄNDEVERSAMMLUNGEN 

Die Religionsverhältnisse in Schlesien hatten keinen unmittelbaren Einfluss 

auf die Herausbildung der schlesischt:!n Standesversammlungen_ Tr-0tzdcm kann 

festgestellt werden, dass die Husittenbewegung und die mit ihr verbundenen Kon

föderationen stimulierend auf die Herausbildung der gesamtschlesischen Stände

versammlung im 15. Jh. einwirkten. Im 16. und zu Beginn des 17. Jh. war die 

Zusammensetzung der schlesischen Standesversammlung praktisch protestantisch. 

Im 17. Jh. stieg unter kaiserlichem Druck der Anteil der Katholiken, besonders 

in der Ritterkurie und de1· Städtekurie, bedeutend an. Von de!· Mitte des 16. bis 

in die Mitte des 17. Jh. kann man ein eigenständige;; Auftreten und Formulieren 
illres Stundpunkt� durch die p1·otestontischcn Stände b,rnb:icht.en, wobei man sich 

aber im Prinzip an die traditionellen Handlungsformen der schlesi,chen Stände 

hielt. 
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Z DZIEJÖW PIETYZMU NA SLA,SKU 
(ODDZIALYW ANIE OSRODKA HALLSKIEGO 

NA OSWIAT� NA SLA,SKUJ 

Po okresie burzliwego rozwoju w XVI w. kosci6l protestancki \V po
lowie nash;pnego stulecia poczql przezywac wyrazny kryzys wewn�trz

ny. Niejeden z badaczy por6wnujc sytuacj�, kt6ra w nim si� wytwo

rzyl:a, do tej, jaka istniala w kosciele katolickim przed wystcipieniem ks. 
dra M�ircina Lutra (spory wsr6d duchowienstwa, wzrost demoralizacji -

cz�sciowo tylko spowodowany przcz wojn� trzydziestoletniq). 

Prob� uzdrowicnia stosunk6w w koscielc protestanckim po<lj�li clwaj 

ludzie: Jakub Filip Spener (1635-1705) i August Hermann Francke 

(1663-1727). Stali si� oni wsp6ltw6rcami nurtu, kt6ry otrzymal nnzw<; 
pietyzmu, od zaktadanych przcz nich tzw. collcgi6w pietatis. Zadaniem 

icl1 bylo rozwijanie nowych form pobo:znosci, propagowanie p0wnej 
wstrz0rnic:zliwosci obycz.ujowcj (np. wprowadüdi z.akaz taüeöw) i prmv

dziwie e:hrz.escijail!>kicgo trybu zycia. Jednym slowem. mial ten ruch 
na celu powr6t do irodcl, do wzor6w, jakic pozostawily pierwsze grniny 

chrzcscijaüskie 1
. 

Xajsilniejszy osrodek pietyzmu we wschoclnich Niemczcch wytwo

rzyl siq w Halle. Dziulnl tu wspomniany A. H. Francke. Z jcgo inicjaty
wy i dzi�ki jego energii, a takzc umiej�tnosci pozyskiwania mccenas6w, 

utworzono w tym miescie Pedagogium, sierociniec, dom dla wdo,v. kon

wild dla clzieci szlacheckich, a obok tego powolano do zycia swego ro
dzaju instytut wydawniczy z wlasn& bazc1 poligraficznq. Wplywy Franc

kego byly tez bardz.o silne na uniwersytecie hallskim, nie tylko na 
wydziale teologicznym. Jego osobowosc, pogl<)dy i pozycja .czutowaly 

na pracq calego uniwcrsytetu. 
1 ln11c staralo si� oddzialywac na sytuacjG w calym kosciele prote

stanckim. Z inicjatywy Franckego podj�to tez dz.ialalnosc misyjnc1. Wla

snie ta clH�c rozwijania akcji poza terenem Niemiec sprawila, zc w Halle 

1 Definicje pietyzmu S<! naturalnie znacznie szerszc. Zwraca si() w nicll r6w
niei uwagG na dalszc losy tego nurtu, kt6ry niejcclnokrotnie prow«clzil do misty
cyzmu i wizjoner�tw:i. n zdarzaln sie;. ze i wywoclzily sh� z nicgo ocllnmy rady
k:;lnc. 
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szczeg6lm1 uwag� zwr6cono na Slqsk, ski.i_d moina bylo wplywac na 
Czechy i Wc;gry oraz Polsk� 2

• 

Osbtnio staralem siE; ukazac roh� osrodka hallskiego jako eksportera 
ksü:izek religijnych, zapotrzebowanic, jakic na nie istnialo na Slqsku, 
i drogi, kt6rymi docieraly na tq zicmie>, 3

• Moze zbyt slabo wyekspono
walem przy tej okazji fakt, ze wraz z drukami niemicckimi docieraly 
tu ksiqzki polskie, a picty�ci slqscy odczuwajqc brak polskiej literatury 
religijnej nie zadowalali siP, tymi dostawami i sami chwytali za pi6ro 
i tlumaczyli, lub tez pisali ksiqzcczki do nabozenstwa, spiewniki czy 
traktaty religijne. Uwazalem jcdnak, ze s�! to zagadnienia dosyc po
wszechnie znane dzüiki pracom A. Buzka i J. Zarcmby �. 

Chcialbym z kolei zwr6cic uwagc: na roh; Halle jako centrum ksztal
cenia Sl4zak6w i pewnego wzoru dla dalszcgo rozwoju szkolnictwa pro
testanckiego na Slc1sku. 

Przypomniec w tym miejscu nalezy, ze druga polowa XVII w. przy
niosla pogorszenie polozenia protestant6w na S14sku. Przyczynily siP, 
do tego skutki wojny trzydziestolctniej i przejscic kosciola katolickicgo 
do kontrofensywy. Zmiany te szczeg6lnio silnie wystqpily na tercnach, 
kt6re znalazly sü; w bczposrednim wladaniu cesarza. \V rejonach tych 
w trakcie tzw. redukcji kosciolöw odebrano protcstantom 636 swiqtyn. 
Przy tej okazji zamykano tez szkoly. Niemniej trudna byb sytuacja kos
ciola luterai1skicgo w pozostalych ksic;stwnch. W rözny spos61J stanmo 
sit=: ograniczyc jcgo uprawnienin. Szczeg6lnie silnie odczuli protcstanci 
wymarcie w 1G75 r. ostatniej linii piastowskiej w ksi�stwie brzesko-leg
nickim. Zmiana sytuacji prawncj tych zicm pociqgnc;la za sobq po pew
nym czasie reclukcje, kosciol6w, likwidacj� protestanckiego konsystorza, 
a r6wnoczesnio wzroslo oddzia!ywanie kosciola katolickiego. 

W tej sytuacji protestanci udawali si� na nabozeristwa do pogranicz
nych kosciol6w, lub tez odprawiali je w zaciszach swych dom6w. Cza
sami musieli je odbyv.:ac w nicdost�pnych rcjonach lesnych. Wytworzy
b si� nawet grupa tzw. lesnych kaznodziej6w (Buschprediger). Podobnie 
potajemnie kontynuowali swojq prac� protestanccy nauczyciele. Powsta
waly tajne, prywatne, tzw. pokqtne szkoly. Zar6wno duchowni, jak 
i nauczyciele narazali siq na przesladowania i stqd efekty ich pracy nie 

2 E. W in t c r, Die Pflege der west- und südslawischen Sprache in !lalle im 
18. Jhrd., Berlin 1054, s. 10 nn.

8 K. M a t w i j o w s k i, Z dziej6w pietyzmu na S!qsku (oddzialywanie osrodka
haUskfago na slqskich p1'0testa11t6w) (0 nowozytnej Polsee i Europie. Prace ofia
rowane J. A. Gierowskiemu w 60 rocznic� uroclzin, pod red. K. Matwijow�kiego, 
Sob6tka, 1983, z. 3-1, s. 541-551). 

4 M. in. A. B u z e k, D:::ieje polskofri w kosciele ewangelickim na Slqsku
w XVII i XVIII w. (Zaranie $1<1-skie, 1933, .s. 8-10; 1934, s. 25-29) i prace J. Za

remby o Adamie Gdacjuszu. 
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mogly byc najlepsze. Dlatego dzieci na nauk� wysylano do Wroclawia 
lu b do tych ksiE:stw, gdzie protestanci zachowali jeszcze prawo do swo
bodnych praktyk religijnych i mieli swoje szkoly. Doszly do tego skutki 
wojny trzydziestolctniej, kt6ra przyniosla nie tylko zniszczenie wielu 
obiekt6w szkolnych, ale takze silne zdemoralizowanie spoleczenstwa, 
trudniejsze do „naprawienia" niz budynki 5. 

Z tych wszystkich wzgl�d6w zainteresowanie wsr6d slc1skich prote
stan t6w szkolnictwem i mozliwosciq ksztalcenia swoich dziec.i bylo wiel
kie. Swiadczq o tym listy, kt6re naplywaly z r6znych rejon6w Slqska do 
Halle. Jednym z pierwszych, kt6ry z tego gl6wnie powodu nawiqzal 
korespondcncj� z Franckem, byl Chr. Fr. Niesenmeuschel z Legnicy. 
Juz w 1696 r. prosil on o przyj�cie swego syna do Pedagogium. Sqdzqc 
po jednym z nastE;pnych zachowanych list6w, datowanym z Wiednia 
w 1698 r., w kt6rym dziqkowal za zaj�cie sk; synem, przypuszczac na
lezy, iz prosba jego zostala spelniona ". W pierwszym dziesi�cioleciu 
XVIII w. z podobnymi sprawami do Franckego zwracal si� I·fans Chri
stoph von Schweinitz. I tak 23 VI 1713 r. prosil o umieszczenie w Pe
dagcgium dw6ch 16-17-letnich chlopc6w i umozliwienie im nast�pnie 
studiowania w uniwcrsytecie hallskim. W liscie swoim zabiegal o za
kwatcrowanie ich w dobrym towarzystwie, gdyz pochodzili oni z ro
dzin szlacheckich •. W 10 dni p6zniej polecil on Fr,mckemu do Pedago
gium kolejnego mlodego szlachcica. Takich przyklad6w mozna podac 
caly szereg 8• 

W Halle ksztalcono tez dziewcz�ta. Nie brak wsr6d nich byfo takzc 
Slc!zaczek. Przykladowo wskaimy, ze zabiogal o umieszczenie swej f)-

10-lctniej c6rki na rok w Halle nie znany z nazwiska doktor medycyny

5 W. 0 s t r o w s k i, Wiejskie szkolnictwo 1mrafialne na Slqsku w drugiej po-

1ou·ic XVII w. (w swietle wizytacji koscielnych), do druku przygotowal K. Matwi
jow�ki - gd:.de w rozdziale wst�pnym dokladnie om6wiono zar6wno literaturQ, 
jak i stan szkolnictwa. Barclziej og6Ine opracowanic to rozdzialy pi6ra J. A. Gic
rowskiego w syntezie: Ilistoria 5"lqska, pod red. K. Maleczynskiego, Wroclaw 1963, 
t. I, cz. 3, s. 561-583.

6 R. Kamme!, August Hermann Franckes Auslandsarbeit in Südosteuropa

{Afülanddeutschtum und cvangcfüche Kirche, Jahrbuch 1939, s. 4). 
• Podaje nawet ich nazwiska: pochodzili oni z rodzin von .Pograel i von

Uci1ritz - Berlin Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Nachlass A. H. Franc
kc (dalej: BSN), Kasten 25, s. 311. 

s Tam:i:e, s. 343. Swojq korespondencje: z Halle zapoczc1tkowal znacmie wczes
niej. Ju:i: 15 II 1699 r. pisal do Halle o swoim synu, kt6ry uczE:szczal clo miejskiej 
szkoly. RadzH sie: w sprawie jego dalszego ukierunkowania, zaznaczajqc, :i;e jest 
bardzo pobo:i:ny - tam:i:e, s. 313. Z dalszej korespondencji wynika, :i:e w naste:p
nym roku wyslal swego syna za granic� na studia. W czasie tych woja:i:y mial 
on tcz zatrzymac sie: w Halle. Nie wie:c dziwnego, :i:e w kolejnym liscie prosil 
o roztoczenic nad nim opicki - tam:i:e, s. 315. Nie byl to naturalnie jedyny ko
respondent Halle.
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z Wroclawia. Za posrednictwem A. F. Bayera prosil on o informacje 
o programie i kosztach nauki 9

• 

Ze wzgl�du na duze zainteresowanie ksztalceniem w Halle, a moze
takze chcqc przycü:}gnqc nowych ucz.ni6w i student6w, nie zanil'dbywano 
tarn akcji informacyjnej. Wydawano specjalne druki, w kt6rych zawarte 
byly podstawowe dane o dzialajqcych w tym osrodku instytucjach. Za 
nadeslanie takich druk6w dzi<:;kuje np. Christian Grolock w swym liscie 
z 21 IX 1709 r. 10 Nie do wszystkich docieraly te druki. I tak niejaki 
Fölner ze Slqska w liscie z 2 X 1709 r. prosi o dokladne wiadomosci 
o sierocincu 1 1. a A. F. Bayer informuje Franckego, ze zywo z:üntereso
wana jest nim wdowa po duchownym, ale przed podj<:;ciem decyzji
chdalaby si<:; dowiedziec o rocznych kosztach pobytu w tym zakladzie 1�. 

Z informacji tej wynika, ze w wypadku p6lsierot pobyt nie byl bez
platny.

Swojq drogq Slc'}zacy spieszyli z pomocq finansowc1 hallskiemu osrod
kowi. Nie wspominam w tym miejscu o znacznych sumach, kbre prze
kazywali na Pedagogium czy sierociniec czlonkowi tzw. Tajnej Rady, 
np. ksiqz�ta von Reuss czy Promnitzowie. One w znacznej mierze umo
zliwily powolanie ich do zycia, a nast�p.nie funkcjonowanie 13. ;;a 
instytucje te swiadczyli takze prosci ludzie. I tak Chr. L. Bernhardi ze 
Zgorzelca informuje, ze przeznaczyl pewn4 sumc; pieni�dzy na sierociniec 
w Halle 1\ Inny lrnrespondent Franckt:go w :;wym liiicic ;::;u:.::n.lczy!, zc
przekazywana kwota 2 tal. pochodzi od ofiarodawcy, kt6ry prosil o :üe
ujawnienie jego nazwiska 15

. Znacznq natomiast sum� 100 tal. przel�,1zai 
.. na pomoc dla biednych student6w lu b akcj� misyjnc( micszkanic::- Je
leniej G6ry G. Glasstein 10• Szczeg61nic wzruszajqcy jest list bylego \\·y
chowanka sierocili.ca, kt6ry z pierwszej swej pensji przesl.:ll talara i nie 
podal przy tym swojego nazwiska, a tylko zaznaczyl, iz sw6j pobyt 
w tym zakladzie bardzo mile wspomina 17

• 

Spr6bujmy w tym miejscu zastanowic sie; nad liczb<1 Slqzcik6w, kt6-

0 Archiv clcr Franckcschen Stiftungen (c'..ik!: A.Fr.St.), C 827.'·ll - A F. fü,:.·c:· 
18 IX 1708. 

10 Tami.e. C 82()/29. 
11 Tami.e, C 829/32; inny kore�ponclent zaznacza, i.c informacje o sierc,ci,icu 

zawdzi�cza .,wojemu ojcu, kl6ry pn:ekazal 1irn o nim traktat - C 83'. '10. 
12 Tami.e, C 827/41. 
!! Szeroko piszc na tcn tcmat v,.r in t l' r. oJJ. cit. 

H A.Fr.St., C 823/3, z 16 I 1709 r. 
ts Tamze, C 828/23. lbt przypuszcznlnic pochodzil z pogranicza Sl,isk:a i Lu±:rc. 
10 Tami.e, C 831/10. W kolejnym JEcic informuje o sposobic przeknania pic-

nic:dzy, a takze pozostawia swobodG kiernwnikom hallskiego osroclka w ich wyko
rzystaniu, np. na pomo<.: dla bicdnych studcnt6w b4clz na akcjG misyj:1;:i. 

11 Tami.e, C 831/39. Nie wiemy wprawdzic, czy pochodzil on zc Slqska. Jcg<J 
list zamieszczony jest wsr6d korespondcncji z Pomorza Gdaüskicgo, a)c przecic..: 
J1ie mozemy wykluczyc, iz z tcj ziemi m1plywaly podobne darowizny. 
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rzy przewin�li si� przez Halle. W oparciu o wydarn:i metryk� hallskiego 
uniwersytetu mozemy stwierdzic, ze do r. 1730 studiowalo w nim ok. 
760 rnieszkanc6w Slqska. Najliczniej reprezentowani wsr6d nich byli 
wroclawianie oraz przedstawiciele wi�kszych osrodk6w miejskich, ale 
nie brak tez bylo mieszkanc6w malych miasteczek i wsi. Nie mogqc 
sporzc!dzic dokladnego przekroju spolecznego ograniczyc si� musimy do 
shvicrdzenia, ze byli wsr6d nich zar6wno przedstawiciele zamoznej 
szbchty, dzieci mieszczan, a takze potomkowie ksiqzqcych czy hrabiow
skich rod6w. Naturalnie nie Sq to wszyscy Slqzacy, kt6rzy zetkn�li si� 
z hallskq uczelniq. Przypomniec nalezy, ze w trakcie modnych jeszcze 
woj::izy zagranicznych zatrzymywano si� w jakims osrodku, by wlasciwe 
studia podjqc na innym uniwersytecie. Czasami ograniczano si� do wy
sluchania kilku wyklad6w i wtedy nie wpisywano si� na list� studen
t6w. W ten spos6b krqg Slqzak6w nieco by si� poszerzyl. Do tego trzeba 
jeszcze dodac wychowank6w hallskiego Pedagogium. Zgodnie z ustale
niem R. Kammela 18 na 1147 scholar6w uczqcych si� w latach 1698-1732 
S1c1z1k6w bylo 95. Dla por6wnania wskazmy, ze w tym samym czasie 
przebywalo tarn 136 obcokrajowc6w. Wreszcie doliczyc nalezy jeszcze 
wychowank6w sierocinca. Do listy ich nie udalo mi si� dotrzec, ale 
sqdzqc z zachowanej korespondencji nie bylo ich tak malo. Dlatego sc1-
dz�. iz mozemy przyjqc, iz przez ponad 30 lat przez r6zne plac6wki 
hallskie przeszlo ponad 1000 Slqzak6w i nie b�dzie to liczbit zbytnio 
zawyi:ona. Daje to nam juz przyblizone wyobrazenie o wplywie hallskie
go centrum pietystycznego na Slqsku, a byla to tylko jedna z drog, choc 
moze najwazniejsza, tego oddzialywania. Mozna zalozyc, ze atmosfera 
panujqca w Halle, wplyn�la silnie na znaczny procent wychowank6w 
i po powrocie na Slqsk starali si� oni dzialac w mysl idei, kt6re zaszcze
piono im na uniwersytecie, w sierocincu czy Pedagogium. Potwierdzenie 
tego przypuszczenia znajdujemy w cytowanej juz korespondencji. I tak 
Chr. L. Bernhardi w liscie z 16 I 1709 r. wspomina, ze przeznaczyl pew
ne kwoty na sierocince w Zytawie i Budziszynie. Przypuszczam, ze po
wstaly one wzgl�dnie rozwin�ty si� pod wplywem impuls6w plymicych 
z Halle 19

. 

Jeszcze przed rozszerzeniem si� kontakt6w hallsko-slqskich podobnie 
staral si� ukierunkowac prac� slqskich duchownych J. F. Spener. T. Gehr 
dzi�kujqc mu za przesylk� ksic1zek rownoczesnie informowal, iz poczql 
uczyc dzieci w swoim domu. W programie obok krzewienia zasad chrze
scijanskich znajdowala si� nauka czytania, kaligrafii, rachunk6w, laci
ny, geografii, historii i rob6t kobiecych. Przewidywat on tez utworzenie 
szkoly dla biednych 20.

is Kamme 1, op. cit., s. 4 nn. 
iP A.Fr.St., C 828/3.
20 Tamze, A 165/19, !ist datowany 17/27 VI 1698.
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Cze;sc absolwent6w hallskiej uczelni znajdowala zatrudnien:e nc1 Slci
sku w charakterze prywatnych nauczycieli. Ich zasiE;g oddzialy,vania 
byl wprawdzie WE;zszy, ale pomijac go jest nie spos6b 21• 

Jest sprawq dosyc powszechnie znanq, ze po tych dosyc nie skoor
dynowanych dzialaniach hallscy pietysci zasadniczy nacisk polozyli na 
utworzenie osrodka w Cieszynie. Nastwilo to po konwencji altranszL1dz
kiej i tzw. recesie egzekucyjnym, gdy odnowiona zostala protest:mckü. 
organizacja koscielna i podje,to budowq kosciola Laski w Cieszynie 
(1709 r.). Calosciq prac kierowal w6wczas wypr6bowany cmisariusz 
Franckego - A. Adelung. J ego plany przewidywaly wzniesienie dwoch 
budynk6w. W pierwszym zaplanowano pomieszczenia piwniczne, w kt6-
rych przechowywac miano sprowadzane z Wc;gier wino. Na parterze 
mial znajdowac siE; sklad material6w i ksiicigarnia, a na pierwszym ph;trze 
mieszkania dla 3 kaznodziej6w. Drugie piE;tro przeznaczone bylo na 
konwikt. E. Winter okreslil go jako „ein kleines hallisches Pädago
gium" 22• W drugim obiekcie miala pomiescic sie, szkola. Cieszyn mial 
si� wi<:;c stac malym Halle. CzE;sc z tych zamiar6w udalo siG zrealizowac. 
Zadbano o kadry nauczycielskie i stosunkowo szybko uruchomiono szko-
1�. W ocenie ks. K. Michejdy poziom nauczania w niej byl wysoki. Nie 
dane jednak bylo protestanckim nauczycielom i duchownym spokojnie 
kontynuowac swojq pracE;. Oskarieni zostali oni o uleganie „bl<:;dom pie
tystycznym" i po dlugotrwalym proccsic n::i mocy ztffZqdzenia cesarza 
z 21 I 1730 r. cz�sc pastor6w i nauczycieli zmuszona zostala do opusz
czenia Cieszyna. Na wygnanie udali siE; w6wczas pastorzy J. Muthm,mn, 
A. Steinmetz, S. L. Sassadius oraz nauczyciele Jerichovius i G. Sar
ganel 23

. 

Juz od momentu rozpocz�cia procesu w Halle zdano sobü� spnwe,, 
iz osrodek w Cieszynie nie spelni pokladanych w nim nadziei. Sl<\skie 
dzieci poczE;to dlatego ksztalcic w Zarach i Zullichau. Szkory t0 nie 
mogly jednak sprostac zapotrzebowaniu i dlatego podjGto starania o lttwo
rzenie nowego centrum ksztakenia. Do idei tej udalo si� pozy-;kac 
rodzine, von Kessel6w. W jej dobrach w miejscowosci Glaucha kolo :Vli
licza zorganizowano szkolE; wraz z sierocincem. Bylo to przcdsic:\vz'.qcie 
na stosunkowo duzq skale, . Zatrudniono kilku nauczycieli. Duszq p�·zcd
sie,:wziE;cia byl pastor IVIiscbke. Nie uda1o siG jednak rozwim1c tego o:irod
ka. Wladze pocze,ly sie, intcresowac powstah1 szkolq i sierocincem. Juz. 
w polowie lipca 1726 r. do Glauchy przyjechala Komisja z Urz'iclu 
Zwierzchniego w nastGpujqcym skladzie: baron Brunetii, hr. Arco, Eein-

21 BSN, Kasten 3, Mappe 2a, nr 4; Kasten 25, s. 3cl8.
22 Winter, op. cit., s. 15.
2a K. Mich e j c1 a, Dzieje Ko.�ciola ewangclickiego w ksiGstwie des:y,:,){im,

Cieszyn 1908, por. K. Mut w i j o w s k i, Z dzia!cilnosci pietyst6w w ksi,:;stu:ic: cie
s::y11skim (Sob6tka, 1962, z. 2, s. 165-189).
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rich von Hertel, i przeprowadzila bardzo dokladnc dochodzcnie. W efek
cie jej dziala1nosci po roku Kesselowi wyinicr;,.:ono grzywnc; w wysokosci 
1000 dukat6w, pastorzy i nauczyciele obcokrajowcy skazani zostali na 
wygnanie, a pozostali pracownicy wraz z dziecmi musicli opusdc szkol� 
i sierociniec 24. 

Sumujqc nasze rozwazania mozemy stwierdzic, zc wylworzenie si� 
osrodka w Halle umoi.liwilo Slqzakom: 1. podjqcie nauki poza granicami 
ziemi slqskiej, 2. pietysci polozyli znaczne zaslugi w rozwoju sieci szkol
nictwa protcstanckiego na Slqsku i 3. polozyli tez podwaliny pod wcze
sne Oswiecenie na zicmi slqskiej. W tym ostatnim wypadku na1ezy zwro
cic uwag� na takich ludzi, kt6rzy przewinGli siG przez hallsk� uczelniG, 
jak wroclawianin Johann Christian Kundmann, doktor medycyr.y, uczen 
Thomasiusa i Stahla, wybitny badacz czlonek Academiae Naturae Cou
riosorum; Johann Friedrich Bachstrom - badacz, teolog i pedagog z Ra
wicza; historyk Georg Chrystian Gebauer i wielu innych. 

ZUR GESCHICHTE DES PIETIS;\1US IN SCHLESIF.N 

(DIE EINFLÜSSE DES HALLENSER ZENTRUM AUF DIE ERZJEHUNG 

IN SCHLESIEN) 

Der Autor stellte vor clcm Hintergrund der Situation der Protestanten in der 
Konterreformatiouszeit die Rolle des hallenscr Zentrums in den Studien der Schle

sier dar. Die hallenscr Pietisten propagierten ihre Hochschule unler den Schlesiern 
und ermöglichten ihnen nicht nur Studien auf de� Universität. sondern a11ch Aufent

halte im Pädagogium und dem Waisenhaus. In Halle sludierkn über 1000 Schle

sier. Später versuchte man neben Tc5chen eine dem ballcnscr Z,·11lrums bihnlich0 
lnstitution in der Nähe von Milicz zu griinchn. 

2: BSN. Kasten 2.,. s. 2.,7. 
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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. 

5 - Sob6lka 4.'84 
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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. 

------·-------
--- -- -- -- -- -
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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.
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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. 
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SEZONOWOSC RUCHU NATURALNEGO LUDNOSCI 
EWANGELICKIEJ W PARAFII RZ,\SNIK 

W LATACH 1794-1874 * 

W slqskich pracach demograficzno-historycznych od wielu lat sto
sunkowo duio uwagi poswi�ca si� G6rnemu Slqskowi, zamic!'lzkanemu 
w znacznej wiE;kszosci przez katolik6w. Natomiast problematyka demo
graficzna Dolnego Slqska, zdominowanego przez ewangelik6w, rzadko 
jest przedmiotem zainteresowania badaczy. Wskazywane w literaturze 
r6znicc w rozwoju demograficznym ludnosci ewangelickiej i kltolickiej 
odnoszc1 si� do stosunkowo duzych obszar6w (rcjcncje, powiaty) zamiesz
kanych przez spolccznosci cz�sto bardzo zr6znicowane strukturalnie 1

. 

Uz::is::iclnione wyd::ijc.' si� zatem podcjmowanic bacla11 nad mniejszymi jed
nostkami terytorialnymi, zamieszkanymi zwlaszcza przez cwangelik6w. 

Parafia Rzc1snik, zreformowana w 1520 r., byla jednq z pierwszych 
gmin cwangelickich na Slqsku �- W drugiej polowie XVII w. parafi� 
zlikv .. ·idowano. Odrodzila siE; ona ponownic w 1742 r., po przejsc iu Slqska 
pod panowanie pruskie 3

• W jej sklad wchodzily dwie wsie, Rzqsnik 
i Jan6wck, oraz dwa folwarki i dwic kolonie 1

• Lezaly one na Pog6rzu 
Sudeckim (rejencja legnicka, powiat swierzawski). W XIX w. byl to 
region rolniczy. Jego mieszkancy trudnili siQ jcdnak sezonowo r6wniez 

* Referaty K. Gornej, M. G6rncgo i M. Rok-Kosti>rkiewicz powstaly na semi
narium magislerskim i doktoranckim prof. drn Z. Kwasnego. 

1 T. Lud o g 6 r s k i, Ludno:l<: (Historia Slqska, t. II, cz. 2, Wroclaw 1970,
s. 103-106; t. III, cz. 1. Wroclaw 1976. s. 34-39); t c 11 i e, Odpowiedz Pani Irenie

Gieys:::torou:cj (Prze;;zlosc Dcmografic„na PolskL Matcria!y i Studia - dalej: PDP-
7, 1975. s. 306-307).

2 F. G. E. An d c r s, rfütorische Statistik der evangelischen Kirche in Schlc�

sien, Wrodaw 1867, s. 672. 
8 F. G. E. An d c r s, Statistik clcr evangelischen Kirche in Schlesfon, Glog6w 

1848. 5. 618. 
1 Tamzl'. \V arlykule micj,cowosci lc potraktowano lqcznic. 
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tkactwcm. Znajdowalo to swe odbicie w skladzie spolecznym kdnosci. 
Wsr6d rnieszkanc6w parafii przewazali chalupnicy, posiadajqcy w wi�k
szosci krosna. Podobnic bylo i w innych grupach ludnosci. Badane miej
scowosci zamieszkiwalo z reguly ponad 1000 os6b 5

• Prawie wylqcznie 
byli to ewangelicy. W 1843 r. stanowili oni 970/o mieszkanc6w 6• 

Sczonowosc ruchu naturalnego ludnosci nalezy do problem6w stosun
kowo cz<;>sto podejmowanych w literaturze ;. Z reguly obrazuje 011<1 pcw

nq cyklicznosc przemian demograficznych z<1chodz<1cych w danej :;po
lccznosci. Informujc o panujqcej w nicj obyczajowosci, warunko,,·,111ej 
gl6wnie czynnikami ckonomicznymi i religijnymi. Ulatwia takze occn� 
kompletnosci rejestracji metrykalncj. Brak jest jednak odpowiednich 
opracowa11 dla ludnosci ew.1ngelickiej. 

Zawieranie w przcszlosci zwü1zk6w malzenskich tylko w okreslonych 
porach roku bylo powszechne. Zjawisko to wyst<.:7powa1o niezaleznie od 
obszaru i charakteru zbiorowosci (miejska, wiejska). Na wsi w XIX w. 
w spolccznosciach katolickich najwic;cej slubow brano p6znq jesieniq (pai-

s F. A. Z im m c r man n, Beyträge ::!!r Beschreibung 1'0n Schlesien, \. VI, 
Brzcg 1786, s. 375, 393; J. G. K n i c, .-1lplwbetisch-statisti,cli-topographische Ui.Jer
siclzt cler Dörfer, flecken, Stlidte nnrl andern Orte cler Kiinigl. Preuss. Prorin::: 
Sclt1esien ... , Wroclaw 1830, s. 299, 695: t c n i. e, A!phabetis<:11-statistisch-,opograpl1i
sche Ubersicht der Dörfer, Flecken, Stiiclte und andern Orte cler Königl. Preuss. 
Procin.: �di!-ciii�1� ... , Wrodaw 18-15, .s. 2fi!l, 606; Die G1im.,•inden und G1dsbe::i.rke 
der Prori11:: Schlesien 1wd ihre ßevölken111g. Naäi clen Urmaterialien der <11/.ge
mcinr:11 Volkszählung rom König!icheH Statistischen Bureau, Berlin 18i4, ,. �38. 

� Knie, OP. cit., 184,5, s. 259, 606. 
7 S. Bor o w s k i. Procesy demografic::ne w mikrorcgionie Czacz 1r il!tach 

1598-lfli5 (POP, 9, 1976, .,. 152-155); .T. Ga w r y s i a k o w a. Badania clt•m()grct
jic.:.rte w parafii Bochotnicci Koscie!na (tamzc, 8, 1975, s. 106-107); t a i., l'rni,tyki 
religijnej w XIX w. (na poclstawie mctryk z parafii R1tclka, powiat Bielsk Poclla
ski) (Roczniki Humanistycznc, 18, 1970, z. 2, s. 95-90); I. G i e y s z t o r o w a, 
Wst<;J) clo clemogrnfii staropolskiej, War.szawa 1976, s. 244: H. G 6 reck a. A. .Ja
n e c z k 0. Rucll natu·ralny luclnosci parafii S/awi(?Cice w 1atach 1804-1/iiO lStudia 
Slq,kie. Seria N owa, 40, 1982. s. 276-278, 286-287, 291-293}: M. G 6 r n y. Z bada,i 
·1wd iu<lnosciq g6rnoslqskiej parnfii Rwl::ionkow w latnch 1851-1870 (tami.e, 39, 
1981, s. 289-290); G. G :- a 11 a, Urodzenia i zgony w JJarafii Ziemi<;cice 1l' pow. 
gliwickim w latach J651--19i0 (Pncgl,Jcl Antropologic;my, -10, 197-1, s. 3!.Hl-37-1); 
M. Henne b er g, J. K o z a k, Sezonowos<: urodzeit w wiejskiej pop111nc.ii clzie
tl.'i<;tnastowiecznej: 7Jarc1fia Szczepanowo (woj. bydgoskie. Paluki) (tamzc, -IZ. 1976, 
s. 19-31): Z. K 1 o t z k c, Lmlnosc obwodu 11rzc:c!u stanu cyu;ilnego Luzino ic iarnch
lSi-l-11)18 (PDF, 12, 1980. s. 77-79); C. Ku k 1 o, Funkcjonou;nnie spo!e,;;:1,riici pa
rafialnej 11a tle crnalizy rejescracji chrztow parafii 'l'rzciannc 1600-1654 (Sp,>!c'CLei'1-
stwo staropolskie, t. 3, Warszawa 1983, s. 203, 208-215, 221-223); t e n z c. J'roba 
annlizy clcmograjicznej rejestracji metrykalnej slubow parafii Trzcicmne ir I po
lowie XVII ic. (PDP, 13, 1982, s. 101-112); E. Pi a sec k i, O sezonowosci ::gonow 
niemoiclqt w Polsee (Studia Demograficznc, 52, 1978, s. 73-90); t e n i c, !'robiem 
trnrtosci pozna trczej 11:ska::nikow se::onoirn.�ci zgonaw (PDP, 13, 1981, s. 49-65); 
E. Pi a � c c k i, R. W r o n a, 0 sezonou;osci urodzeli (::\1atcrialy i Pracc Ant,·,·,polo
gic:wc, 95, 1978, s. 155-172).
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dziernik-listopad) i zimq (styczen-luty). W marcu i grudniu obowiq
zywal zokaz udzielania sluh6w (Wielki Post, 1\dwent). Podobnie bylo 
w Rzc)sniku � (tab. 1). Jedynie sporadycznie zavvicrnno zwü1zki \•: Ad
wencie (1,50/o slub6w). Z kolci najwiE;cej slub6w brano w koncu jesii..>ni, 
w listopadzie. Wraz bowiem z zakoüczeniem prac polowych dyspono
wano nie tylko wolnym czascm, alc i srodkami na urzc1dzenie wcsda �
Ci zas, ktorzy sp6znili siq z decyzjc1 czy przygotowaniami w listoparizie, 
zawierali zwiqzek w styczniu. Stqd i w tym micsi<1,cu liczba slub6,,· byla 
znacznie wyzsza od przeciGtnej. W pozostalych miesiqcach zawicrano nic
wielc zwiqzk6w. Trudno oczywiscic przesqdzac'.:, jak wyglqdala sytuacja 
pod tym wzgl�dem na innych terenach zamieszkanych w wi�kszosci przcz 
ewangelik6w. Mozna jednak przypuszczac, wobec powszcchnosci w XIX ,v. 
takiego modelu sezonowosci w parafiach katolickich, zc ustalenia doko
nane na materiale rzqsnickim oddajq sytuacjq panujqCc! i na innych 
podobnych terenach. 

Problem zawierania ma]zcüstw w poszczegolnych dniach tygodnh, na
lezy do slosunkowo malo zbadanych 10

. W odniesicniu do Slc:iska zc1gad
nicmiem tym si� nie zajmowano. Tymczasem zauwazono juz, 'i..e b�·8nie 
slub6w w okreslonym dniu tygodnia z reguly nil) bylo przyparl.kowc. 
Na przyklad na Kujawach w ostatnich dziesiGciolcciach XIX w. wla�ci
ciele majcitk6w zalecali pracownikom folwarcznym planowanie i oclby
wanie uroczystosci slubnych w niedzicl�, jako dniu wolnym od prncy. 
W !irodowisku chlopskim w tym okresie podobny wzglqd na czas \,;olny 
odgrywal niepor6wnanic mnicj:;ui rok. a uczty wes(0lnc> rozpoczyncily siG 
tutaj na og6l juz w czwartek czy püi tek i trwaly cz<.;sto do niedzic-li 11. 

W innych spolecznosciach loka]nych zwyczaje byly rc'iznc. Z reguly jcd-

s Badania przeprowadzono na podstawie duplikatow ksi,Jg mctrykalnyc:: pa
rafii Rz,i:;nik, kt6rc zachowaly sie; nicmal w kompkcic clla l.it 1704-187-l (brak jcst 
zapis6w slub6w z lat 1841-1843, urodzen z lat 1842-18-13 zgrJ110W z lat 18-!0-lll-!3) 

i przechowywane s;i w Wojcw6d7,kim Archiwum Pat'1stwowym we \Vrncla\\'itt. 
Ksiqgi tc prowaclzili miejscowi pastorzy, bc;ch1cy w tym czasic n:iwniei urze;cln:kami 
stanu cywilncgo .. \V Rzqsniku byli nimi kolejno: Joba:111 Karl Bcnner do HH'.> r., 
G. H. Sa!lftleben, \Yychowanck Uniwersytctu \Vroclaw,kicgo, oraz Ga,::-�:1cr 
i Schiller. 

9 Na ziemi lubawskicj ,.najci(;sciej odbywano sluby na je.,icni po zbiorac:: 1ilo
n6w, chociaz w zamoi.niejszych srodowiskach da!oby si<; wyroznic: dwic pory ·.•: ci,1-
gu roku: wioscnna i jesienna. Pora jesicnna lqczy!a si<; z pojc;cicm dostatk,t. :'lrö
wiono w zwi<1zku z tym, ii: na jesieni, to sie; bylc kto z.cni, ,ilc na przednowku 
oi.en sie; chlopku", R. Ku k i er, Ludowe zii:yczajc i obrzc;<ly wcselne na ::iemi 
lubawskiej i pograniczu l11bawsko-maznrskim (Komunikaty J\fazursko-Warmi11-kie, 
3(93), 1966, s. 397). 

10 W oparciu o metryki zagadnieniem tym zajmowala sie; .l. Ga w r y ; i a k o
w a, Praktyki religijne ... , s. 96 oraz C. Ku k 1 o, Prob<c crnalizy ... , s. 111-11�. 

11 R. Ku k i er, Ludowe obrz<:cly i zu;yczcijc wesetne 1w Kujnwach, Warfzawa-
Poznan 1975, �- 118. 



Kry.styna Görna 

nak nie brano slubow w niedziel�. aby nie zakl6cac mszy swi�tcj w tym 
dniu 12•

\V Rz,1sniku najcz�scicj brano sluby we wtorek (tab. 2). Blisko 2/3 
zwürzk6w zawarto \V tym dniu. Wynikalo to zapewne z rozp0czynania 
uroczystosci \Veselnych w niedziel�, jednak sam obrz�d slubu przypadal 
dopiero na wtorek. Znacznie mnicj zwic!zk6w zawierano w poniedzialek. 
Swiadczylo to zapewne o niemoznosci wyprawiania r6wnie d!ugo trwa
jqcych wcsel przez wszystkie rodziny rzc1snickie. Zwyczaj udzielania 
slub6w gl6wnic we wtorek i poniedziakk typowy byl dla calcgo bada
nego okresu. Poczqwszy jednak od. polowy XIX w. coraz czt;sc.iej udzie
lano slub6w w niedziel�. W pozostalych dniach tygodnia odbywalo si� 
niewiclc slub6w, pra\vie w ogole nie brano ich w piqtek. Dzie11 tcn, 
upami�tniajqcy M�kt"; Panskc1 , w zasadzie wylqczano z ceremonii wescl
nych w srodo\visku protestanckirn. 

Roczny rozklad liczby urodzen byl zwyklc znacznie mniej zr6znico� 
wany niz slubcJ\V, w literaturze wskazujc sie; na zmiennosc tcgo zjawiska 
w czasic 13• W XIX w. byly jednak parafie o rnniej i bardziej widocznej 
sezonowosci urodzeü. Notowano wzrost liczby urodzen zimq i jesieniq, 
spadek zas latent 14. · W Rzqsniku najwiqcej dzieci, zar6wno chlopcow, 
jak i dziewczynek, rodzilo si� w trzech pierwszych miesiqcach roku 
(tab. 3). Wiclc urodzcn chlopc6w przypadalo takze na \Vrzesien, a dziew
czynck na listopad. Tym samym najwü�ccj poczt:c mialo miejsce wiosnq 
i wc.:zesnym latcm oraz zimq, najmnicj zas w drugiej polowie lata. W na
st�pstwie tych ostatnich, w maju i czerwcu notowano mniej urodzen. 

Przy wzroscie liczby pocz�c w zimic i ::;zczegolnie na wiosnQ, nastt;
powal pozniej jej spadek, osüigajqc w sierpniu i wrzesniu najnizszc1 
wartosc i;_ \V miesüicach tych zachodzily w cic1z� juz tylko te kobiety, 
u ktorych z roznych przyczyn nie nastqpilo to wczesniej. Zmniejszenie 
liczby poczqc w sierpniu i wrzesniu (urodze11 w maju i czerwcu) nie 
wynikalo zatem z ograniczania zycia seksualnego micszkaücow wsi 
w okrcsie intensywnych prac po1owych w tych miesü1cach, ale warun
kowanc bylo innymi czynnikami rn.

12 Par. Hp. i\. Fisch c r, Zar11� etnoorafic.::1111 (Polskic Pomorzc, 1, l!JW, s. 210); 
Ku k i er, Luclotn: .::wyc:::ajc:: ... , s. 400; /\.. ;vr a 11 k o w s k i, Zwyczaje i. wier::c::11ia 
1udou;e w Zlot.ou·ic: pocl Ll(bowq (Zapiski Towarzystwa Naukowcgo w Toru11iu. 6, 
1923-1925, .,;. 7·ll: S. S u 1 im a, Str::c;py obyc.::ajii ueseinego 11a Warmii (Prwgl,1u 
Zad:odni, 6, 1930. ,. 290, 295). 

:3 Piasccki, Wrona, op. cit., ,. 168-169. 
H Bor o \\' s k i, OJ). cit., s. 168; Ga w r y s i a k o \\' a. Hadcrnia ciemografic::ne ... , 

s. 106; G i c y, z. t o !' o w a, op. cit., s. 252; Gor n Y, op. cit., s. 289-290, 300; He n
n e b c r g, Kozak, op. cit., s. 20-21; Klotzke, op. cit., s. 77, 86; Piasecki,
\V roll a, OJ). ciL., s. 371.

i:; Wzrost liczby poczc;c na wiosnc; l'iaset:ki i Wrona (op. cü., s. 162) I4c1.yli ze 
zwi�kszaj<-1c�1 sie; w tym czasie liczb:i sklltecznych zuploclniei1. 

ie Zmnicjszenie Jiczby pocz�c w lipcu i sierpniu tlumaczyi Ku k l o (Funkc:jo
no1rnnie spotec::nosci ... , s. 215) czynnikiem ckonomicwym. 
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Zbadanie zaleznosci mü::dzy datq slubu a czasem przyjscia na swiat 
pierwszego dziecka w malzenstwie - moiliwe po uprzednim odtworze
niu genealogii poszczeg6lnych rodzin - jest dobrc1 miarc1 obyczajowsci 
seksualnej mieszkanc6w danego terenu. Do problemu tego wypadnie 
jednak powr6cic w innym artykule. Tutaj intercsowac nas bt:;dz-ie wplyw 
sezonowosci slub6w na sezonowosc urodze11 dzieci pierwszych. Zagad
nicnie to zbadano dotychczas dla dw6ch parafii katolickich, Bejsc 
i Trzciannego. W obu parafiach zaleznosc tych zjawisk byla wyrazna 17• 

W Rzqsniku miE�dzy slubem a urodzeniem pierwszego dziecka uply
walo przeci�tnie 15 miesi�cy. Trudno jest jednak w tej parafii badac 
zalcznosc tych zjawisk. Wiele urodzeil przypadalo bowiem juz na drugi, 
trzeci miesiqc po slubie, niekt6re zas nast�powaly dopiero po dw6ch 
latach, czy nawet p6iniej (tab. 4) 18. Odmienna sytuacja w Rzqsniku niz
w Bejscach i Trzciannem wynikala zapewne z r6znic kulturowych dzie-
1..:icych spolecznosci tych parafii. W Bejscach w XIX w. po zaowocowaniu 
ciqZ[l wczesniejszej znajomosci mlodych zostalo zawartych 5°/o zwiqz
k6w 19• Tymczasem w Rzqsniku blisko polowa clzieci picrwszyc11 pocz�ta 
zostala przecl slubem. Niekt6re dziewcz�ta rzqsnickie wychodzqc za mqz 
znajdowaly si� w okresie widocznej ciqzy, nierzadko w 6smym, czy na
wet dziewicitym miesiqcU. 

Sezonowosc urodzen nieslubnych warunkowana byla gl6wnie czyn
nikiem biologicznym. Wiele tych urodzcn przypadalo zatem na pierwszy 
kwartal roku i bylo rezultatem pocz�c wiosennych 20

. Sytuacja w Rzqs
niku nie odbiegala od zaobserwowanych w innych parafiach (Bejsce, 
Szczepanowo) 21. Zwi�kszonq Iiczb� urodzen pozamalzenskich notowano
j0dnak tutaj juz w listopadzic i grudniu (bb. 5). Wzro:;t liczby pocz�(; 
tych dzieci rozpoczynal si� wi�c z koncem zimy i trwal calq wiosn�. 

Chlopc6w i dziewczynki chrzczono w Rzqsniku najczqscieJ w nie
dziel� (tab. 6). Poza sobotq, kiedy chrzczono niezwykle malo clzi,2ci, \V po
zostalych dniach ich liczba niewiele sie; r6zni.la. Przewng21 chi'zt6w nie
dziel nych wynikala zapewne nie tylko ze wzglqd6w religijnych, ale 
i praktycznych. V-l tym dniu bowiem nie zawierano zbyt wielu zwiqz�6w 
malienskich, stqd byl czas na udzielenie chrztu. Zwyczaj chrzt6w nie
dzielnych upowszechnial si� przy tym stale w badanym okresie. Dzicci 
chrzczono poczc1wszy od dnia urodzenia dziecka do kilku mie"iqcy p6i
niej. 

17 Pi a sec k i, W r o n a, op. cit., s. löl-162; Ku k l o, Funkcjo11owanie spo
lecznosci ... , s. 214-215. 

18 PominiE;cic wypadköw poczqc przedmal±efakich oraz uroclze1'i clzleci picrw
szych po clluzszym trwaniu malz.et'lstwa byloby blc;dnc. Powstalaby bowiem sztucz
na zbiorowosc, kt6ra prawdopoclobnie pokazalaby scishc1 zalei.nof.c sczonowosci §lu
bow i urodzen, gcly tymczascm sytuacja w rwciywistosci byla inna.

19 Piasecki, Wrona, op. cit., s. 1G3. 
20 Tam:i:e, �- 168. 
21 Tami:e, s. 163; Henneberg, Kozak, op. cit., s. 20.

-- -- -- -- -- -- -- ---
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Okresowosc zgonow charakteryzowala si� w przeszlosci dwoma na
sileniami. Przypadaly one na zim� i poczqtek wiosny oraz na przelom 
lata i jesieni 22. Wzrost liczby zgon6w w pierwszym okresie wynikal
z trudnych warunk6w klimatycznych zimq i niedozywieniem na przed
n6wku, natomiast w drugim okresie ze zwi�kszonej zachorowalnosci na 
choroby uk1adu trawiennego 23. W najwi�kszym stopniu nara±one byly
na zgon dzieci, zwlaszcza niemowlE;ta. W Rulsniku na 100 zywo uro
dzonych umieralo nie ukoriczywszy pierwszego roku zycia 32 dzieci. 
Stanowily one 1/3 og6lu zmarlych. W badanej parafii nie odnotowano 
jednak wzrostu umieralnosci niemowlqt w zimie lub na wiosn� (tab. 7). 
Wyjqtck stanowily zgony chlopc6w w styczniu. Wzrost ten trwal od 
maja do paidziernika. Szczeg6lnie duzo niemowlqt umieralo zwlaszcza 
w sierpniu. Nasilcnie to nie wynikalo przy tym ze zwi�kszonej liczby 
urodzeri w tym czasie. 

Wzrost umieralnosci niemowla,t w okresie letnio-jesiennym nie byl 
zatem spowodowany tylko chorobami ukfadu trawiennego. W miesia,
cach tych, a zwlaszcza w sierpniu, wrzesniu i pazdzierniku, umieralo 
bowiem takze duzo no,vorodk6w, karmionych przeciez wyla,cznie mle
kiem matki (tab. 8). Zwi�kszcnie umieralnosci niemowlqt o tej porze 
roku wynikalo zatem r6wniez z innych przyczyn. Decydowalo tutaj za
pewne nasilenie w tym czasie prac polowych, ograniczaja,cych moznosc 
sprawowania przez matki opieki nad dziecmi. Jeden z lekarzy pracu
jqcych w polowie XIX w. wsr6d chlop6w pisaL „najwiE�ksza liczba po
rod6w nieprawidlowych, wymagajqcych r�cznej pomocy lekarza, wyda
rza siE; w miesi4cach letnich, lipcu, sierpniu i wrzesniu; powodu tego 
podobno nie w czem innem szukac nalezy, jak tylko w ci�zkich pracach 
okolo roli, podczas drugiej polowy ciqzy podejmowanych" N. 

W pozostalych miesiqcach (listopad-kwiecieii) zaznaczyl si� wyrazny 
spadek liczby zgon6w niemowlqt. W okresie tym, najtrudniejszym na 
wsi pod wzglE:dem bytowym, odnotowano stosunkowo duzo zgon6w os6b 
w wieku poniemowl�cym, we wszystkich podstawowych grupach wie
kowych (tab. 9). Mala umieralnosc niemowlqt w tym czasie nie wyni
kala przy tym ze slabszej rejestracji ich zgon6w - parafia rzqsnicka 
nie byla bowiem rozlegla terytorialnie - spowodowana byla natomiast, 
jak powiedziano, wzrostem liczby zgon6w niernowlqt w innych mie
sia,cach. 

22 Bor o w s k i, op. cit., s. 155; Ga w r y s i a k o w a, Badania demograficzne ... ,

s. 107; G6rny, op. cit., s. 290, 301; Gralla, op. cit., s. 373; Klotzke, op. cit., 

s. 92-93; Pi a sec k i, 0 sezonowosci ... , s. 77; t e n z e, Problem warto§ci ... , s. 58.

23 Pi a sec k i, Problem warto:lci ... , s. 52, 55-56.
2-1 W. _ $ c i b o r o w s k i, Rady dla matek zachowcmia si� podczas ciqzy, poro

du i pologu, oraz obchodzenia si� z dziecmi. Podane w kr6tkosci dla ludu wiej

skiego, Warszawa 1863, s. 10-11. 



Sezonowosc ruchu naturalnego ludnosci ewangelickiej .569 

Tab. 1. S!uby w parafii Rz:isnik w latach 1794-1874 

Lata ·��:�� sp!��::_ I I 't; II 1
[ 

III 

M
.
icsi&c

. , 

---'--gl_�dna '-�wcza _!_-'---'---'--1-v __ v_.__v_r_j ���! vrn_l__ix�;-x __ x_r_:.:_x_r_I
1794 ·1800 57 
1801 -1810 83 
1 8 1 1 - 1820 91 
1821 -1830 98 
l 831 -- l 840 111 
1841 -1850 89 
1851--1860 108 
1861 · 1870 103 
1871 -1874 40 

1 l 
13: 13 I 8 
I 7 [ 14 / 7 
22 1 12) 5 
17 16 4 8 

if :: i : 1 E I
22

1
12 i 1 1 16 

15 18; 1 18 

11 15 15 8 10 
16 9 10 10 5 
9 15 7 4 5 

13 17 7 4 1 5 
5 14 6 9 i 6 
8 13 13 1 4 

10 14 8 3 12 
8 12 16 5 7 
6 6 3 6 15 

4 23 
9 22 

15 25 
6 18 
6 25 

11 23 
9 19 
6 15 

24 

5 
4 
3 
1 

Razem ' 780 

120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 i 19 [ 12 [ I j l1 J 10 l 13- i 10 ( 5 7 

-- - --- � 

Lita 

1794 1800 
180! -18 !O 
1811- 1820 
J/i2 I -- JB30 
1831 -1840 
.l 841 -- l 850 
1851 --.1860 

9 ! 21 1 2 

Tab. 2. Sluby w parafii Rz�snik w latach 1794-1874 
·--- .. -�-�-· --------·------- ---

Liczba slub6w i I i 
I 

i
' 

1 
1 1 

Nie-
1 

Ponie- 1 - Czwar- 1 
• 

!

I 

bezwz- , 1mr6w- I
• 

, Wtorek ' Sroda I j P1,1tck :
. 
Sobota 

dzicla dzialek 1 1 1 tck : 
1 

gl�dna I nawcza 1 ; i ! 1 i 1 

57 �70 J--5- 10 52 2 1 

-
1 

--

83 70 3 15 41 9 1 1 

91 70 5 12 41 l l 
1 

96 70 9 8 

lI 1 70 4 10 
89 70 4 12 

108 70 11 13 

4 
6 
3 

l 
1 
2 
2 

l 
3 
4 
4 

1861 · 1870 103 70 18 18 

47 
45 
44 
39 
30 
40 

2 
[871-1874 ! 40 
Razcm 780 

70 19 
70 8 

7 
12 42 

2 
4 

:---��·---

1 1 2 

Tab. 3. Sezonowosc urodzen w parafii Rz�snik w latach 1794-1874 
--------------- -·-·· ----� .. ·---"-••- . 

1 

Miesi11c pocz�cia 
Liczba urodzen - l V / V ! VI 1 � ll- '. vmflX j -X : �I i i-iI.11 ·r fr

_-r1ff
Plec

1 
1 

bczwz- por6w- ------·---- Micsiqc ll_rodzenia _�·-·-. __ 
gl�dna , nawcza I [ II [ 11I I IV [ V / VI j VII [ VIII i IX i X / XI : XII;·-

1
1-1�63 1 120 J 10,9 f 11,3 l 12,o i 9,5

1

1 8,0 ,-;;··i 10,3 \

--

;�-
1
�;r�

1

1�:��
1

9,� 
'1 1397 120 10,9 j ll,3 I 9,3 I 9,8 9,4 [ 8,0 J 9,9 [ 10,2: 9,8 j 10,4 11,4 9,6 

J i 'i! 1 2860 120 f 10,9111,3 [ 10,6 / 9,6 1 8,7 1 8,8 1 io,1 i 9,4: 10,5 J 9,7 / 10,9 I 9:s 
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Tab. 4. Sezonowosc slubow i urodzen picrnszych w parafii Rz�snik w latach 1794-1874
(na podstawie kart rodzin) 

--------- ---
Liczba bez-

wzglt;dna Liczba-- ------· 
po-

Wyszczeg61- i uro- 1 r6w-nienie 1 slu- 1 dzeil 
1 pierw-

naw-
! b6w cza 

• szych 
I II 

. -· ---·····-- .. , . --- -�--- ----- ----
sluby 368 X !20 20 13 i
urodzenia 

og61em X 368 120 11 9 
urodzcnia 

chlopc6w X 172 120 , 10, 10 
urodzenia 

dziew·czy-
nek " 1% !20 12 9

IV J V 

+-·-·. -·--

-----
:.tiesi;ic
·-----•>+ 

1 ll[ IV V 1 VII Vll ! Vill: JX

----�--
2 lt 10 II 8 6 9 

11 8 9 i 11 1 12 9 11 

10 8 9 14 16 7 11 

12 9 9 9 8 10 , 11 
Micsiqc pocz,cia dzic..:ka 

VI VII VIII IX X XI XII

1 

---�-

------- - ---

x: XI xn

1 
1 

j 

7 21 2 

9 1 12 s 

7. 11 7 
i 

11 12 8 

--- ----
I ' l[ III 1 

Tah. 5. Sezonmrn.�c urodzcn dzicci pozamalieriskkh oraz dzieci malzeriskich pocz�tych przcd sluhem 
w parafii Rzqsnik 11· latach 1794-1874 

WYszczcc:61t1ienic -

-

1 

dzicci pozarnal-
zcfokic 

dzicci rnalzenskic 
pocz�tc przcd 
�Iubcm 

Razcm 

Liczlx1 modzei'1 : ivTv-; VI 
1 bezwz- ; por6w- : _ 

gh;dn,1 nawcza I 11 ' IJJ 

272 121J 11 14 12 

150 120 13 1 ! II 
422 120 11 / lJ' 12 

Miesiqc pocz�cia 
VII : viir !I�! x X! 1 x"ii i I III, -�1-

Micsiqc urnc.lzcnia 
IV V VI VII; VIII IX X IXI: XII - -· - - ---

7 7 10 9 10 10 7 11 12 

8 9 i 11 14 7 7 12 i3 : 4 --
7 7 i ll ! 11 9 9 9! 12 9 

Tab. 6. Chrzty w parafii R,iisuik " latach 1794-1874

Lata 

1794 1800 
1801-1810 
181 r---1s20 
!821-1830
183! !840

!84[-1850
l S51--1860 
1861 IS70 
1871-1874 -----·

Razcm 

·---· ··---·-
Liczba chrztow 
bCZ\IZ· i por6w

l gl�dna · nawcza 

220 70 

350 70 

3!7 70 
395 70 
421 71) 
264 70 
3-11 "T- 70 

389 70 
157 71J -� 
2855 70 

:\"ic
dzicb. 

13 

20 

21 
28 
42 
40 
43 
48 
47 
34 

Pllni<> 

dziakk 

12 
7 
7 
7 
') 

8 
9 
(, 

6 

ts 

\Vtorck Sroda 
'' 

Cz\\·ar
tek 

- ---- �-------�- -
! 1 9 7 
10 10 JO 
9 14 !O 
X 9 8
5 4 4
5 4 5

(i 3 3
5 4
J 3 4
7 6 6

Pic!tck 

J3 
9 

6 
X 
5 

7 
5 
5 
7 

Sobota 

5 

4 
3 
2 

2 
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Tab. 7. Sez:mowosc zgonow niemowl;it w parafii Rzijsnik w latach 1794-1874 

1 
Liczba zgon6w i . . • 1 , M1es1ac memow ,it 

Plec 
\ bezwz- '

1 

por6w- \ 1 j JI j III I IV I v ,, vr ; Vll ! VIII I

I 

JX I X ! XI-�;: gh;dna , nawcza 1 . 1 ' 1 1 1 
--

-
;·--, 482 ; 120 ! 10 1 8 1 s ! 7 ! 9 13-

-
!-�!�i-;�!�l-7 :�-

� 436 120 ; 6 1 9 ; 8 1 8 1 12 10 1 12 ; 18 1 13 l 10 8 i 7 -------
o' i 1 ! 918 120 i 8 j 9 ; S 1 8 1 10 ! l l 1 13 J 17 J 12 J 10 j 7 ' 7

Tab. 8. Sezonowosc zgonow noworodkow w parafii Rzqsnik w latach 1794-1874

- ·-- ----·
· 
-·---· -

-
·��-

-
. ---------

Miesi4c 
' Liczba zgon6w 

1 . noworodk6w 
Plcc; 

1

-
bezwz- : ·

-
porow- : -; : Il 1--:-r�� ! V VI i vrr i

, 
vm !! IX il

1

, 
X !

I 

xr !, xn gl<;dna nawcza ! 1 ! i ! 
J I l 62 120 1 9 i�� 110 6 1 9 II 7 l 11 : 1 4 J 15 1 ·--�-1 � �--

___ ';:_ __ -_j 108 120 1 I2 i 4 6 1 8 _ 10 . 8 , il \ 13 : 15 l 1s 1 14 : 4
,._; j :,_: 1' 270 120 10 ! 7 '

1
· 9 1 7 1 9 i 10 1 9 1 12 i 14 ·

1

' 15 ! l () 1 81 1 1 1 1 l • 1 

T!tb. 9. Zgony w parafii Rz:isnik w latach (794-1874 

---- -------- ----- --
! 1 Liczba zgonüw i Miesi;:ic 

K!asa ·- ---- . - , 1 

,-- 1 : : · 1 
-: --- -- ---

wieku I bezwz- , porow-1 I \ II i HI ! IV· V ! VI, YJI 'vm l 1x X XI I XII
1 gl�dna na,vcza ! ; 1 1 1 1 

,:i' l -- 14 ! 190 120 l 12 i l 2 1 11 ! 11 ; 8 10 ! 6 1 J O 1 1 1 7 1 1 ! 11
v 1 15-49 i ]60 ]20 l 10 i 1() i J3 : l3 ! 7 ! 9; 10 i 7 112 i 8 J0 : 11 
,;- ! 5d---99 i 524 120 i 15 1 13 D 1 12, 1 l 1 5' 7 '. 6 ; 9 1 10 1 9 j 10 

- ,:1-,-�J-168i 120 \ 8 [ 15 ! 12 i 10
; 

s; 91 10 : 10 1 9 i 12 i-9-1--8
� : 15-49, 197 1 120 ,14 1 10 1 11: 61JL\ 8

1
- 6 i 12' 9 i 10 9 14 

__ ·: __ ,50
-

99 ! 544 1_20 )14!_13\ 14 :11,10, 9, 6 i S j 5 i 8 i_� 12
o' i � ! l-14 \ 358 120 '

J 

10 J 13 ! 12 ' 10 i s 1 10 8 J 10 ! 10 ; 9 i 10 10 
J i? i 15-49 i 357 120 12 10 J 12 i 9 i 9 i 9 ! 8 : 10 1 10 : 9 ·

1 

9 113 
.:; i " ' 50 99 ! 106S _ !� ____ : �-, �_! 14 - 11 ! 10' 7 ! 6 ! 8 _ 7 ' 9 9 i 12 
.; i ; t 99 1 rnu-- ! 120 13: 12 t3 11! -9- s- - T 9-1 ·9:_9_ 

1 
_9_'_1_1 __
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RODZINA TARNOGÖRSKA W SWIETLE SPISU LUDNOSCI Z 1872 R. 

W polskiej literaturze demograficznej, poswiGconej ludnosci miej

·skiej XIX w., znaczmi CZElSC stanowü,i prace dotyczqce miast :füiskich 1.

Przedstawiono w nich przede wszystkim stan i str.uktur� ludnosci, niemal
zas nie zajmowano siQ 6wczesnq rodzinq. Traktowano marginalnie bqdz
nie poruszano w og6le takich zagadnien, jak wiek nowozenc6w, stopa
rodnosci, wielkosc rodziny czy wiek zmarlych 2. Tymczasem badanie
problematyki rodzinnej umozliwia obserwowanie zmian - nie tylko
demograficznych - zachodzqcych w wi�kszej zbiorowosci.

Celem niniejszego artykulu jest ukazanie przeci�tnej wielkosci ro
<lziny biologicznej i gospodarczej g6rnoslqskiego miasta Tarnowskie G6-
ry 3• W 1872 r., z 6958 mieszkancami, zaliczaly si� one do miast sredniej 

1 D. Das z k i e w i c z - 0 r d y l o w s k a, Ludnosc mit.sta Boguszowa w 1880 ro

.ku (Kronika Walbrzyska, 1983, s. 151-160); t a z, Ludnosc Walbrzycha w swietle 

spisu z 1849 r. (Slc1ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka_. R. 38, 1983, nr 1, s. 23-41); 
W. D l u g ob o r s k i, Struktura spo!eczna i narodowosciowa wczesnoprzemyslowe; 

(tgiomeracji g6rnoslqskiej (Bytom 1800-1870) (Acta Universitatis Wrat.islaviensis,
m 279, 1967, Historia XXVII, s. 187-211); M. G 6 r n y, Ruch naturalny ludnosci

Tar11owsk.ich Gor w latach 1801-1870 (Studia i materia!y z dziej6w Sl;:iska, t. 13,
1983, s. 8-86; E. Ho 1 o n a, Ludnosc: miasta Pszczyny w swietre spisu z .1846 r.

(Przcszlosc Demograficzna Polski. Materia!y i Studia, t. 4, 1971, s. 152-176);
E. K o s c i k, Struktura demograficzna, zawodowa i spoleczna ludnosci Olawy

w swietle spisu z 1846 r. (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 461, 1978, Histo
ria XXX, s. 139-160); Z. K was n y, Ludnosc Olawy w pierwszym cwiercwieczu

XIX w. (tamze, s. 121-138); A. Stasi a k, Rozwoj demograficzny Wroclawia

w XIX wieku (Sob6tka, R. 13, 1958, nr 2, s. 267-303). Por. taki.e odpowiednic
rozdzialy monograiii miast sl&skich.

2 Dla Tarnowskich Gor por. G 6 r n y, op. cit., passim.
8 Do rodziny biologiczncj zaliczono rodzic6w i dzieci w stanie wolnym, miesz

kaj,1cych w jednym domu (mieszkaniu), bez wzgl�du na ich wiek. Natomiast do 
rodziny gospodarczej zaliczono wszystkich cz!onk6w rodziny biologicznej, jej krew
nych i powinowatych mieszkajc1cych razem z niq oraz slui.bc:: i uczqcych si� za
wodll; pomini�to zas uczni6w .s:i:koly realnej wynajmuj4cych pok6j o raz innych 
lokator6w pozostaj&cych w gospodarstwie na tej zasadzie. O przynalei.nosci wy
znaniowej rodziny decydowalo wyiznanie glowy rodti.ny. W cz�sci wypadk6w glo

wy rodzin gospodarczych byly osobami samotnymi (tj. mieszkaly bez wsp6lmalzonka 
i clzieci); stqd wynikla r6znica w liczbie rodzin biologicznych i gospodarczych 
w miescie. U katolik6w samotnych m�i.czyzn-g!6w rodzin gospodarczych bylo 115, 
kobiet 64; u

. 
ewangelikow 34 m�zczyzn, 11 kobiet; u i.yd6w 4 m�zczyzn, 8 kobiet. 

--·--------·--- -·----·---------------
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wielkosci w regionie 4• W skladzie spolecznym i zawodowym ludnosci
Tarnowskich Gor, w nast�pstwie rozwijaja,cego si� przemyslu wydo
bywczego i przetw6rczego, dominowali robotnicy. Obok Polak6w i mniej 
od nich licznych Niemc6w niewielkq gmin� tworzyli tutaj takze Zydzi 5

. 

W miescie tym, jak w wielu innych w tej cz�sci Slqska, przewazali ka
tolicy (750/u mieszkanc6w), w wü�kszosci robotnicy. Dominacja elementu 
robotniczego wsr6d katolik6w wynikala z naplywu do miasta w poszu
kiwaniu pracy mieszkanc6w okolicznych miejscowosci, niemal w calo.sci 
katolickich. Mniejszosc w miescie stanowili ewangelicy ( 170/o). Wielu 
z nich zajmowalo stanowiska w administracji i w wiE:;kszosci, jak mozna 
sqdzic, bylo Niemcami. Wplyw na to mialo polozenie miasta. Po\viat 
bytomski, w kt6rym lezaly Tarnowskie G6ry, zamieszkiwali bowiem 
w wi�kszosci Polacy, wladze pruskie kierowaly zatem do pracy w admi
nistracji na tym terenie pracownik6w z innych ziem. Zydzi zajmowali 
si� gl6wnie handlem i przemyslem gospodnim, do poczqtku XIX w. 
bowiem obowiqzywal ich zakaz uprawiania wi�kszosci innych zaj�c. 

Zbadanie problemu przeci�tnej wielkosci rodziny miejskiej z uwzgl(:d
nieniem zr6znicowania wyznaniowego mieszkanc6w miast ma dla Slqska, 
zamieszkanego niemal wylqcznie przez katolik6w f ewangelik6w, zna
czenie szczeg6lne 6

. W literaturze bowiem wskazuje si� na zjawisko 
wi�kszej pn�znosci biologicznej ludnosci katolickiej, przewaznie pc,bkicj, 
anizeli ewangelickiej, przewaznie niemieckiej, eo oczywiscic sugeruje 
odmienny przebieg zjawisk i proces6w dcmograiicznych w �ycl1 gru
pach 7

• 

W Tarnowskich G6rach, mimo odmiennej struktury s;�okcDcj 
i znwodowej spolecznosci wyznaniowych, rodziny ich byly przeci(;tnic 
tej samej wielkosci (tab. 1). Rodzina katolicka (biologiczna) liczyla sred-

� Podstaw{) ir6dlowq artykultt stanowi spi$ ludnosci Tarnowskich Gor z 1872 r .. 
WAP Katowicc, Oddzial w Tarnowskich Gerach, Akta miasta Tarnowskie G6:-y 
1537-1945, sygn. M-427. Spis ten zawieru nast�pujc1ce dane: nr domu i mie,zka:1ia, 

imiq i nazwisko oraz zaw6d i wiek glowy gospodarstwa domowego, st.osunck wla
snosci do zamieszkiwanego domu i ev,:entualnie posiadany inwentarz i.ywy: !J')�1:;d

to w spisie wymienieni byli imiennie_ i z poclanym wiekiem czlonkowi-2 go,;podc1r
stwa domowcgo, w wypadku rodziny z zaznaczeniem roclzaju pokrewi211stwa luh 
powinowactwa, w wypadku pozostalych os6b charakteru przebywania w go,p,Jclar
stwie. Przy wszystkich osobach zaznaczone bylo ich wyznanie. 

5 Zydzi zacz(lli osiecllac si� w Tarnowskich G6rach po 1812 r. 
e Warto poclkreslic wagEl tego problemu zwlaszcza dla demogr::ifii XVI-· 

XVIII w., nie dysponujc1cej tak pelnymi ujE;ciami Iudnosci, jak demografia XIX s�u
lecia, Pr6by obliczenia zaludnienia w okresie, kiedy spisy przcprowadzane przccie 

wszystkim cUa cel6w finansowych Iub wojskowych, tj. kiecly nie obejmowaly onc 
ogölu obywateli, opierajc) siEl bowiem na znajomosci przeciE;tnej \V:<'lko�ci :·c
chiny. 

7 T. Lad o g 6 r s k i, Ludnosc (Historia Slc1ska, t. II, cz. 2, Wroda,.,· 1970, 
s. 103-106; t. III, cz. 1, Wrodaw 1976, s. 34-39); t e n z e, Odpowieclz Pani Irenic 

Gieysztorowej (Przeszlosc Demograficzna Polski. Materialy i Studia, t. 7, 19i5,
s. 306-307).
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nio 4,4 osoby; tak samo rodzina ewangelicka. UstGpowaly one, tylko 
niEznacznie, rodzinie zydowskiej (4,6). R6znice wystqpily jcdnak w licz
bie clzieci pozostajqcych w tych rodzinach. Chodzi oczywiscie o te dzieci, 
kt6re w czasie przcprowadzania spisu mieszkaly razem z rodzicami, 
a nie o og6lnq liczbt; dzieci przybylych na swiat w danej rodzinie. Tych 
ostatni::h bowiem bylo zwykle o wiele wü�cej, cz�sc z nich znajdowala 
si� juz jednak poza domem rodzinnyrn, cz�sc zas, niezwykle liczna, 
znnr!a przed osiqgniE;ciem wieku dojrzalego. W miescie tym dzieci sta
nm\·ily ponad polowe, zmarlych 8. 

Rodzina katolicka liczyla przecifitnie 2,5 dziecka, podczas gdy ro
dzi:n ewangelicka 2,7, a zydowska 3,0. Jaka byla przyczyna tej ;o..r6z
nic:,·? Podkresla si�, zc w okresie plodnosci naturalnej ludnosci o dziet
nosci rodzin w znafznym stopniu decydowal wiek, w kt6rym malzon
kowie rozpo::zynali wsp6lzycie. Tymczasem u obu wyzna11 chrzescijan
skich (brak odpowiednich danych dla Zyd6w) zawierano zwüizki mal
Z(::C<üe mniej wi�cej w tym samym wieku. Wedlug danych z lat 1831-
18�0 w s1ubach kawaler6w z pannami u katolik6w kobiety liczyly prze
cü;tnie 24, 1 roku, u ewangelik6w zas 24,4. Zblizony byl takze wiek m�z
czyzn, katolicy mieli 27,3, ewangelicy 27,8 roku 9

• R6znica w liczbie 
dzi2ci pozostajqcych w rodzinie wynikala zatem z innych przyczyn. Prze
de wszystkim z pozycji ekonomicznej zajmowanej przez te grupy w mies
cie. U ewangelik6w, kt6rych pozycja byla wyzsza niz katolik6w, dzieci 
sto:;unkowo p6zniej i mniej licznie opuszczaly dom rodzinny w poszu
kiwaniu pracy. 0 wielkosci rodziny decydowala takle wysoka umieral
nosc dzieci, zwlaszcza niemowl4t, wyzsza u katolik6w niz. u ewangeli
ko,\· in_

Rodzina ewangelicka, a zwlaszcza zydowska, liczyla zatem przeci�t
nie wi�cej dzieci niz katolicka. Odwrotnie bylo ,v wypadku dzieci nie
sl u bnych. Wedlug danych z lat 1801-1870 u ewangelik6w tylko eo 
chn;dzieste szoste dziecko przychodzilo na swiat poza malzenstwem, u ka
tolik6w zas juz eo dziewüite. U zyd6w w og6le nie odnotowano tych 
urodze11. W obu spolecznosciach chrzescija11skich liczba dzieci nieslub
nych caly czas wzrastala. U ewangelik6w na poczqtku XIX w. urodzen 
pozamalzer'i.skich w miescie prawie nie bylo, podczas gdy w latach szesc
dziesiqtych tego stulecia stanowily one juz ponad siedem procent uro
dze11 w tej spolecznosci 11. Skala tcgo zjawiska zalezala od rozwoju eko
nomicznego miasta i poziomu zycia jego mieszkanc6w. Nieprzypadkowo 
wic;c ewangelicy mieli tych dzieci mniej niz katolicy. Ewangelicy bowiem 
zajmowali, jak powiedziano, wyzsze pozycje spoleczne niz katolicy. 

' G 6 r n y, op. cit., s. 53. 

� Tamze, s. 37. 

·� Tamze, s. 55.
11 U katolik6w liczba tych urodze11 wzrosla \\- tym samym czasic z 7°.'u do 130/0,

tamze, s. 48. 
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Wsr6d os6b samotnie wychowujqcych dzieci m�zczyzni mieli ich prze
ci�tnie 2,6 (katolicy 2,5, ewangelicy 2,6, zydzi 3,5), a kobiety 'l,3 (odpo
wiednio 2,3; 2,3; 2,4). Kobietami tymi byly wylqcznie wdovry. Matki 
dzieci nieslubnych nie wychowywaly ich same. Dzieci te przebywaly 
w innych rodzinach. Samotni m�zczyzni wychowywali zatem przeö�tnie 
wi�cej dzieci niz b�dqce w takim sarnym polozeniu kobiety. Starsze dzie
ci wd6w przechodzily zapewne szybciej na wlasne utrzymanie niz dzie
ci wdowc6w, idqc na sluzb� czy do przyuczenia zawodu. 

Nie w kazdej rodzinie wszystkie osoby nalezaly do tego samego wy
znania. W rodzinie biologicznej r6znili si� niekiedy wyznaniem rodzice, 
czasem zas takze dzieci, z kt6rych jedne przejmowaly wiar� ojca, inne 
matki. W rodzinie gospodarczej r6wniez czeladz byla niekiedy innej wia
ry niz gospodarz. Do katolickich rodzin gospodarczych nalezalo 90 ewan
gelik6w, natomiast do rodzin ewangelickich, kt6rych bylo cztery i p6l 
razy mniej ad katolickich, 199 katolik6w. Zydzi w sklad tych rodzin nie 
wchodzili. Do gospodarczych rodzin zydowskich nalezalo tymczasem 145 
katolik6w i 17 ewangelik6w; razem 162 osoby. 

W 1872 r. rodzina gospodarcza liczyla w Tarnowskich G6rach 4,4 oso
by (tab. 2). Najwi�ksza byla rodzina zydowska (5,9 osoby). W sklad 
rodziny katolickiej i ewangelickiej wchodzilo mniej wif;cej tyle samo 
os6b (odpowiednio 4,2 i 4,4). Z podzia!u rodzin wedlug zawodu glowy 
rodziny wynika, ze najliczniejszq grupt:; stanowi!y rodziny robotnicze 
(39°/o rodzin). Rodzin tych najwi�cej bylo u katolik6w (45°/o), mniej 
u ewangelik6w (300/o), prawie w og6le zas u Zyd6w. Liczyly one naj
mniej os6b, srednio 4,1. Najwi�cej os6b bylo w rodzinach z dzialu ,.han
del, komunikacja, przemysl gospodyni" - srednio 6,6. Dzial ten w znacz
nej cz�sci obslugiwany byl przez Zyd6w. Znajdowalo w nim zatrudnie
nie az 440/o og6lu rodzin zydowskich. J ednak i rodziny chrzescij<n'iskie 
trudniqce si� tymi zaj�ciami nalezaly do niezwykle licznych ( 5,8 osoby 
u katolik6w, 6,5 osoby u ewangelik6w). Stosunkowo duzq grup� sta
nowily osoby bez okreslonego zawodu (200/o). Byly to przede wszystkim 
wdowy, przy kt6rych nie odnotowano w spisie ich przynaleznosci za
wodowej. 

Brak odpowiednich zr6del uniemozliwia poznanie wielkosci rodziny 
katolickiej i ewangelickiej w Tarnowskich G6rach przed 1872 r. Zrodla 
takie zachowaly si� tylko dla ludnosci zydowskiej. W pierwszych latach 
osiedlania sü-; zyd6w w miescie rodzina gospodarcza liczyla u nich prze
ci�tnie 4,5 osoby (1820 r. - 10 rodzin). Szybko jednak jej 1iczebnosc 
zwi�kszyla si� (1823 r. - 15 rodzin, 5,3 osoby, 1834 r. - 33 rodziny, 
5,6 osoby). Podobny wzrost odnotowano w wypadku rodziny biologicz
nej (3,8 osoby w 1820 r., 4,5 osoby w 1834 r.) 12. 

12 WAP Katowice, Oddzial w Tarnowskich G6rach, Akta miasta '.1'arnowskie

G6ry 1537-1945, sygn. M-399; M-417. 
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Tab. 1. Rodzina biologiczna w Tarnowskich Görach w 1872 r . 
. - -- -,--ogi;tcm 

-- -'-
Katolicy-

-
!
I 

--E�vange!iq, 1
1 

.Zydzi 
\Vyszczegölnienie 1 1 j 

· · ·
1 \ 1 1a b c\a)b ! c ab cialb 1 c 

Mal��ns-t"-,a-
-

- 8414,6 i 2,6 S3 ' 4,6 2.6 87: 4,5 2,7 �I 4,8 1�;
w tym: 1 
z <lziccmi 
hc1. dzicci 

Wdo11·y z dziccmi 
M�:i:c1.yzni z dzietmi 

7J '

13 
J2 i 
4;.. 

5,0 3,0 
2,0 X 

3,3 2,3 
3,6 2,6 

70 5,0 3,0 
J 3 2,0 X 

l3 3,3 2,3 
4 3.5 2,5 ·

-

71 

15 
10 

i 3 ....

5.0 3,3 
2,0 X 

3.3 2,3 
3.6 2,6 � .. ·------

76 ! 5,1 3,3 
8 2.0 X 

11 
1 3,4 : 2,4 

1 5 \ 4,5 1 .\5 
R,11cm 100 4,4 1,6 1 100 ! 4,4 i 2,5 ; 100 1 4,4 

1 
2,7 : 100 j 4,6

1 :,:o·· Li..:zha bczwzgl�dna \1281 f j 961 

a -· liczba rodzin (%) 
b - srednia liczba osöb w rodzinic 
<.: - srcdnia liczba dzicci w rodzinic 

1 1 · 20S
1 • 

1 .112 i

Tab. 2. Rodzina gospodarcza w Tamowskich Gorach w 1872 r. 
--·· --·-- - -- -· 

Ogulcm Katolicy ' Ewangelicy . .Zydzi 
Dzial pracy 

·: ___ i --�-'-a __ ; _ b j-; 1- -b -, a b 

1 

) .. 

Robotnicy 
IV (ym; 
g0rnicy 
inni 

39 4,1 

13 4,3 
26 4,0 

R:.::"miv�lv 17 5,4 
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3 
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3 
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a -· liczba rodzin ('';,) 
b srcdnia liczba os6b w rodzinic 
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5,4 
4,5 
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6,6 
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3,3 
4,9 
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15 4,2 6 
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6 
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3 
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3 
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18 
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3 
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5 
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KOSCIÖL EWANGELICKI JAKO CZYNNIK UMACNIAJ}\CY 
POLSKOSC W CZESKIEJ CZ�SCI SLf\SKA CIESZYNSKIEGO 

W OKRESIE MI�DZYWOJENNYM 

Decyzjq Rady Ambasador6w z 28 VII 1920 r. znaczna cz�sc dawnego 
KsiE;stwa Cieszynskiego, zajmujqca obszar 1280 km2, zostala wlqczona do 
Czechoslowacji. Granice jej stanowilo od poludnia pasmo Beskid6w Slq
skich, od zachodu rzeka Ostrawica i Odra oraz od p6lnocy i zachodu -
Olza. Ludnosc polska mieszkala tu w zwartej masie, a jej liczba wy
nosila ponad 100 tys. Spis ludnosci przeprowadzony w 1921 r. wykazal 
na S1c1sku Cieszynskim 54 218 ewangelik6w. Najwi�cej ich zamieszki
walo powiat czeskocieszynski (33 932), nastqpnie frysztacki (14 872) i fry
decki (5414). Wedlug opinii Konsulatu Polskiego w Morawskiej Ostrawie 
z wymienionej liczby 54 218 ewangelik6w 4/5 okreslano jako Polak6w 
(stanowHo to 43 374 osoby) 1

. Por6wnanie procentowe wyznania dzieci 
uczqcych si� w polskich szkolach pozwala stwierdzic, ze na pocz<4tku lat 
trzydziestych uczniowie katoliccy stanowili 58°/o, natomiast ewangeliccy 
41,50/o 2

. Stosunki mi�dzy ludnosciq katolickq i ewangelickq w grupie 
Polak6w nie zawsze ukladaly si� poprawnie. 

Polska ludnosc ewangelicka posiadala wlasne stowarzyszenia, kt6re 
odegraly znacznc� rolq w szerzeniu kultury i oswiaty. Najliczniejsze i naj
bardziej zasluzone - Towarzystwo Ewangelickiej Oswiaty Ludowej -
wznowilo swq dzialalnosc w 1927 r. i bylo kontynuacjq utworzonego 
w 1881 r. w Cieszynie przez ks. Franciszka Michejd� jako oparcie Pola
k6w w walce z germanizacjq. Pod koniec lat dwudziestych lkzylo ono 
2 tys. czlonk6w, zrzeszonych w 7 kolach, a przewodniczyl mu ks. Senior 
Oskar Michejda. Organem Towarzystwa bylo pismo „Ewangelik", reda
gowane w duchu narodowym polskim. Towarzystwo zajmowalo si� gl6w
nie szerzeniem oswiaty w duchu religijnym i uswiadamianiem narodo
wym Polak6w ewangelik6w, gl6wnie przez propagowanie podr�cznikow, 
ksiqzek i broszur, ,,Ewangelika" i kalendarzy. 

1 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat Morawska Ostrowa, nr 16,
k. 6 in.

2 Tami:c. 

7 - S01J6lka � Bi 
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Mlodziez ewangelicka skupiala si� w utworzonym w 1927 r. Zrze
szeniu Zwüizk6w l\Hodziezy Ewangelickiej, gromadzqcym 14 k6! (nie
kt6rc z nic:h minly trzydziestoletni4 tradycj�) z 1975 czlonkanü pod ko
nicc lat t rzydziestych. Prezesem Zrzeszenia byl ks. Franciszek Buchvv·al
dek, pastor w Bystrzycy. Zadaniem zwiqzk6w bylo tworzcnie ()Srodk6w 
chrzesc:ijanskiej religijnosci, ale i przygotowywanic do pracy n[lrodowcj, 
spolcczn<>j i kulturalno-oswiatowej. Wlqczaly si.q onc w prace Macierzy 
Szkolnej, Rodziny Opiekunczej i prowadzily szk6lki niedzielnc:. 

Na Slqsku Cieszy11skim dzia1aly Ewangelic.:kie Stowarzyszrnb �ic
wiast. Bylo ich 7 z 1500 czlonkiniami w latach trzydzicstych. Z:1jrnowa1y 
si� gluwnie dzialalnoscü� charytatywnq na rzecz sicrot. chorych i bez
domnycl:. Pod ich opiekq pozostawal clom dla starc6w i nieukc?.alnic 
chorych \\" Ligotce Kameralnej „Betezda" i Dom Siuot w Trzy11cu. Pomo'.: 
matcriah1,1 przy budo\' . .:ic ewangelickich zborow, kaplic i szko). a 12kze 
subw�rn:jc clla „Bctezcly" i Domu Sierot w Trzy11cu orn stype!,cli" dla 
studiuj,1cych icologic; Polak<:l\V ewnngclik6w organizowalo E\Yangelickic 
Stowarzyszenic Skarbca Koscielnego im. Gusbnva Adolfa, kt6rcnrn przc
wodniczyl ks. senior Oskar .:\'lichejda w Trzyncu :i. 

Polscy cwangelicy na czcskim Sl<1sku byli znacz,1cym czynr:ikiem 
w pracy polskich organizacji spolecznych. Wcd!ug opinii Konsulatu \\' 1Io
r[lw,;ki<•.i Ostrawic na hicznq liczbc: 12 OG5 Polak6w udzielajqcyc\� sie; 
w prncy spolcczncj ewangelicy stanowili 6475 osöb ·1• 

OkrC's miqdzywojenny ni6sl Polakom na tym tcrcnie nicbc:zpieczeü
stwo asymilacji, tym grozniejsze, ze nkcjc1 czcchizo,vania byla zamierzo
nym dzialanicm wbdz lokalnych. Polacy bronili siq przeciw temu za
gro�eniu ,vlasnic przez dzialalnosc we wlnsnych organizacjach i posiada
nic wbsnego szkolnictwa, takte prywatnego. Wysilki ludnosci E:wangelic
kiej, zmierzajrice do utnvaienia polskosci, nie poszly na marnc. Swia.dczyc 
mog,1 o tym chocby dwie opinie. Jednq znajdujemy \\' prasie ukazujqcej 
siE: w Polsee. \V 1931 r. ,,Polska Zachodnia" stwierdzala: ,.Dotychczas 
najbardziej zwartym blokiem opornej polskosci byl tamtejszy kosci6l 
ewangelicki" 5

. Drug4 - jeszczc bardziej znacz4c.:q - zamiescilo \V 1937 r. 
,,Ceske slovo". Znajdujemy tarn opini�, ze na- mniejszosc polskq \\. Cze
choslowacji, na Slqsku „najsilniej oddzialywuje szkola i ksi�za ewangc
liccy, kt6rzy z niepewnej masy ctnograficznej wychowujq uswiadomio
nych Polakow, Polak6w szowinist6w" 6

• 

3 F. Kuli� i c w i c z. Po1ncy w C;;;echoslowacji. Zarus informncyjny, Frysztat 
1929, �. 79-80, 84-85; W. S wo r a k o w s k i, Po/acy 1m Slqsktl za Cl:q, Wa:·
szawu J 937, s. 242 i 257. 

4 Archiwum Akt Nowych \'; War;;;:awie, Minbtcrstwo Spraw Zagranicmych, 
nr 5576. k. 33. 

5 .,Pobka Zachodnia". 1931. nr 29, s. 4. 
6 ,,Ccske slovo", 27 VIII 1937. Tek,t w wcr;ji ci.eskiej brzmi: Polaci „j;ou 

pravc \'liccrn skol a agresi\'ity z\'lastc evangclickych knezi vycho,·a•;ani z 1,1:urcitc 
etnog:·ufickc mu,y uvedomeli Polaci". 
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Warto wi�c przypomnicc kilka nazwisk tych zasluzonych dla pol
skosci na tym tercnie ksic:zy. Obok wymienianych juz ks. seniora Oskara 
l\fü.:hejdy i Franciszka Buchwaldka byli to ks. J6zef Berger z Czeskiego 
Cieszyna, ks. J6zef Fierla z Orlowej, ks. Oskar Michejda z Trzyilca, 
ks. Jan Unucka z Ligotki Kameralnej, ks. Wladyslaw Fierla z L1zo\v, 
ks. Pawel Heczko z Karwiny i ks. Karol Teper z Dolnych BlE;dowic. 
W latach dwudziestych senioratowi ewangelicko-augsburskiemu na cze
skim Slqsku podlegalo 7 zbor6w polskich, w kt6rych pracowalo 11 ksi�
zy. Ponadto w 4 zborach polsko-niemieckich kazania wyglaszano po pol
sku (Czeski Cieszyn, Bogumin. Frydek i Morawska Ostrawa) 7

. 

7 Ku 1 i sie w i c Y., op, cit., .,. 79. 
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PROTESTANCI WROCLAWSCY PO II WOJNIE SWIATOWEJ 

Pierwsze lata powojenne na terenie ziem zachodnich Sc\ okresem gl�
bokich przemian spolecznych, wystqpily na nich tez silne ruchy migra
cyjne, zetkni�cie SiG z sobq r6znej ludnosci, i to nie tylko z pozostalych 
region6w Polski. 

Wlasnie na przemiany demograficzne i spoleczne wroclawskiej lud
nosci ewangelickiej w okresie powojennym postaram si� popatrzec na 
podstawie danych z ksü:ig slub6w, chrzt6w i zgon6w oraz ksic1g konfir
macji, zapowiedzi i konwersji 1

. W wielu wypadkach si�galam do karto
tcki parafialnej. Znajdujqcy si� w tych zr6dlach material jest stosun
kowo bogaty i pozwala na pr6bG chociaz szkicowego zasygnalizowania 
podj�tej problematyki. 

Zaraz po zakonczeniu wojny przystqpiono do organizowania polskiej 
parafii ewangelicko-augsburskiP.j wc Wroclawiu. Picrw5zym pu:,turem 
parafii byl ks. Waldemar Preiss. Poczqtkowo naboienstwa odbywaly si� 
w r6znych kosciolach, mi�dzy innymi w kosciele Sw. Elzbiety. W obec
nym kosciele parafialnym przy ul. Kazimierza Wielkiego pierwsze na
bozenstwo odbylo si� 21 X 1946 r. Na uwag� zasluguje fakt, ze ,v ma
lym kosci6lku Sw. Krzysztofa, w kt6rym obecnic odprawiane sc1 nabo
zenstwa ewangelickie w j�zyku niemieckim, do lat czterdziestych XIX w. 
odbywaly siq nabozcnstwa w jGzyku polskim pomimo zakazu ,,;ydancgo 
w 1810 r. 

Wroclawska spolecznosc ewangelicka we Wrodawiu w 1946 r. liczyla 
okolo 50 os6b. Liczba ta zmieniala si� w latach nast�pnych, \vahajqc 
siq w granicach okolo 500 os6b, a obecnie wynosi 1000 os6b. Na zmiany 
te wplywal nie tylko ruch migracyjny, przybywanie do Wrochrnria no
wych parafian, czy tez opuszczanie miasta przez niekt6rych z. dotych
czasowych jego mieszkanc6w, ale r6wniez zmiany w naturalnym ruchu 
ludnosci 2• Znaczny wzrost liczby parafian nastqpil w ciqgu ostatnich 

1 Ksi�gi parafialne znajdujq siE: w sckretariacie Parnfii Ewang. Augsb. Wro
claw, Pl. Wolnosci 8.

1 J. Turnau, Studia nad strukturq !udnoscioti;q JJoLskiego Wroclcw;111, Poznat'l 

1960. 
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dwclc'l1 lat. Spowodowany jest on wyst(;pUjqcym w Polsee ozywieniem 
rclig1jnym oraz wsp6lczcsnq sytuacjq politycznq. 

Z danych ksfrig parafia1nyc11 wynika, ze w latach 1945�19-lg wzrosla 
przC'C:c wszystkim liczba chrzt6w i slub6w. Przyczynilo si� to clo syste
matyczncgo przyrostu liczby parafian. R6,vnicz w latach 1950-1959 
obsc·nvujc siE; znacrnq prze,vagt; chrztow nH.d zgonH.mi. \V tym czasie 
liczba chrzt6w (Z71) przekroczyla powaznie liczb(; zgon6v.' (162) Poczq\V
szy natomiast ocl 1960 r. liczba chrztöv,: zaczc;la sie. obnizac i juz w Ja
Lich 19Gl-Hl63 zr6wnab. siE; z liczbq zgon6w. a po 1965 r. zgoi�y zacz�ly 
przvw,izac nacl chrztami. Stan bki trwa clo chwili obccnej. W ciqgu 
ostntnich picc;tnastu lat umicralo rocznie wi�cej parafian, niz si� rodzi1o. 
Jest to zjawisko bnrrlzo niepokojqce. Przyrost naturalny bowien w para
fii ji.:st ujemny. Ponadto spadek urodze11 przyspicsza starzeni-:· siq spo
kczci'1stwa. W tcj sytuacji wzrost liczby parafian moze nastqpic tylko 
w wyniku naplywu do niej ludnosd z ze\Vnqtrz. Pocieszajqcym jednak 
zja'.\'i:;kicm jcst lekki wzrost liczby chrzt6w w oshltnich dwoch latach, 
choci 1;i, w dalszym cürnu przewazajq zgony. Oby zaobscrwowana tenden
cj,i ckuzala si� zj:l\viskicm trwalym. 

"\V latach 1946-1981 zawarto w parafii 232 sluby, z czego 50°/o przy
pacl.1 na lata 1950-1959. Obserwuje si� sezonowosc zawierania m:1l
ze1islw, '!.QO/o Udzidonych SlUbOW przypada na kwiccien, pü lQU/o na li

picc, s:ic,·pien, wrz0si0n i gruclzic11. Najmniej sluböw bylo udzielonych 
w n�aju (tylko 8 sluböw w cüigu 35 lat). Tak wiP,c swi�ta kosciclne, 
szczcg6lnic Wiclkanoc, oraz okrcs urlopowy bardzo silnie wp1ywajc1 na 
clecyzj(: w·yboru tcrminu sl ubu. 

Sn�clnia wieku par zawicrajqcych po raz pierwszy zwiqzek malzenski 
systcmatycznic siq obniza. Ka,valcrowie wst�pujqcy w zwü1zek malz.en
ski w latach 1950-1954 midi srcdnio 27 lat, a panny 26,5. Natomiast 

· ,v btach 1975-1980 srcdni wick dla m�zczyzn obnizyl si� do 25 lat,
a kobict do 23 lat. Jest to tcndC'ncja podobna do og6lnej prawidlowosci
wyst,;pujqcej w Polsee powojennej \

:Xa ogöln4 liczbc: 233 slub6w 21 ° .'o stanowi4 sluby zawarte z udzia
lem os6b rozwiedzionych lub sbnu wdowiego, przy czym m1lzenstwa 
zaw:,rtc pomiGdzy osobami stanu wdowiego przcwazajq w labch pi�c
dzicsüitych. Wiqza1o si!; to z wysh;pujqcq po wojnic zwiE:�kszonq liczbq 
wd6w i wdowcow. Na uwag� zasluguje duza liczba zwiqzk6w malzen
skich zawartych pomh:dzy rozwicdzionyrni m�:iczyznami a pannami; 
stcrnowiq one 29°/n ogolu slubow z udzialem os6b rozvviedzionych lub 
stnnu wdowiego 1.

Tylko 500/o og6lu zawartych malzeüstw to mahenstwa pomi�dzy 
osobami wyznania cwangelicko-augsburskiego. Pozostale to mal:ienstwa 

s .T. Z. Ho 1 z c r, Demoarofia, \Varszawa 1980, �- 170, tah. 6.Jc. 
' Tamze, s. 172, tab. 67. 
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mieszane, gl6wnie z katolikami. Tylko jedno malzenstwo zawarte jest 

z osobq wyznania prawoslawnego. W cüigu omawianego okresu stosunek 

malze11stw mieszanych do jednolitowyznaniowych nie zmienial si� i wy

nosi 1 : 1. Tak wysoki procent malzenstw mieszanych wiqze sir; z malq 

liczebnosciq parafii, eo utrudnia dob6r partnera o takim samy:n wyzna
niu. Ponadto spolecznosc parafii nie tworzy oddziclnej enklawy \V mies
cie. Z ludnosciq innych wyznan lqczy jq nie tylko miejsce zamieszkania 
i miejsce pracy. Ponadto waznq przyczynq jest zobojc;tnienie religijne 
wsrod mlodziezy. 

Wplyw zawieranych w kossiele ewangelickim malzeüstw mieszanych 
na liczbt; czlonk6w parafü jest trudny do uchwycenia. W kosciele ewan
gelic;dm, w przeciwienstwie do kosciola katolickiego, przy zawieraniu 

micszanego zwiqzku malzenskiego nie naklada si� obowic1zku wychowy
wania dzieci w duchu ewangelickim 5. Zatem dziecko urodzone w takiej

rodzinie moze si� stac czlonkiem parafü ewangelickiej albo btolickiej. 
Zdarzajc1 sie, nawct wypadki, ze dzieci z takich rodzin nie Sq w og6le 
ochrzczone. Nie wplywajq wi�c na zwiEtkszanie siq liczby panfian. 

" \V. W 6 j c i k, Zagadnienia clyskutou;cme w 1w1qJm vrn,rie o m1licn\st,cie 
mi.e,:u nym (Roczniki Teologiczno-Ekonomiczne, t. 20, · z. 5).
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POLSKA PRASA UPRAWIANA W CZECHOSLOWACJI DO 1939 R. 

W procesie nowoczesnego rozwoju spoleczenstwa coraz wi�ksze za
danie spelnia prasa jako czynnik wychowawczy, informacyjny i propa
gandowy. Rol� t� w pelni dostrzegaly i docenialy poszczeg6lne wyznania 
na $lqsku Cieszynskim juz od polowy XIX w. 

Celem niniejszej rozprawy jest naszkicowanie zarysu historii polskiej 
prasy wyznaniowej na Slqsku Cieszynskim od jej poczqtk6w do wybu
chu II wojny swiatowej. Terenem naszych rozwazan do 1920 r. jest 
obszar calego Slqska Cieszynskiego, a od momentu jego podzialu (w lip
cu 1920 r.) juz tylko jego cz�sc przydzielona Czechoslowacji. Natomiast 
pod wzgl�dem tresci zwr6cimy uwag� na wszystkie polskie czasopisma 
wyznaniowe wychodzqce na tym terenie lub przeznaczone dla ludnosci 
polskiej. Uwzgl�dniono pisma (zar6wno samodzielne tytuly, jak i do
datki), kt6re wü�kszosc miejsca poswi�caly sprawom religijno-kosciel
nym. Nalezy zaznaczyc, i.e prasa wyznaniowa ze wzgl�du na specyficzne 
warunki rozwojowe tego terenu byla zmuszona wi�kszq lub mniejszq 
uwag� poswi�cac takze sprawom politycznym, gospodarczym, kultural
no-oswiatowym, a w szczeg6lnosci narodowym. Natomiast organy stron
nictw politycznych (np. ,,Nasz Kraj" - organ Zwiqzku Slqskich Katoli
kow, ,,Prawo Ludu" - organ PSL o tendencjach ewangelickich) nie 
wchodzq w zakres naszych rozwazan. Z punktu widzenia metodycznego 
podejscia do sprawy jest tu mowa o prasie katolickiej, ewangelickiej 
i innych wyznan. 

Opracowanie tematu napotykalo trudnosci z powodu braku bazy 
zrödlowej. Cz�ste zmiany przynaleznosci panstwowej tego terenu oraz 
okupacja hitlerowska poczynily tu olbrzymie spustoszenia. Nie docho
waly si� materialy redakcji poszczegolnych pism, tylko nielicz11e tytuly 
mozna skompletowac na podstawie zbior6w z r6znych miejsc. Stosun
kowo wi�cej material6w mozna znalezc w zbiorach prywatnych, ale 
zbiory te nie Sq zewidencjonowane i trudno do nich dotrzec. Stc:id dane 
o niekt6rych tytulach nie sq zawsze pelne lub przytoczone tylko w przy
blizeniu.

Podejmowany temat wlasciwie nie zostal dotychczas opracowany 
kompleksowo. Na og6l dobrze przedstawia si� bibliografia prasy do 
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1922 r.1, a z dalszych lat opracowania bibliograficzne prasy Sq niepelnc, 
fragmenbryczne, cz�sto z licznymi niescislosciami 2

. 

Zycic religijne odgrywalo na Slqsku Cieszynskim szczeg6lnq rol{; j ui 
od sredniowiecza. Przesladowania ewangelik6w w XVII i XVIII w. 
przyczynily si{; tu do podnicsienia znajomosci czytania, pisania i spiewu. 
R6wniei w drugiej polowie XIX w. iycie wyznaniowe w powazny spo
s6b wplywalo na proces uswiadamiania narodowego i na pierwsze kroki 
zorganizowanej dzialalnosci politycznej. Wsp6lpraca gl6wnych wyznan -
katolik6w i ewangelik6w - przynosila dobre wyniki na polu narodo
wym i politycznym, natomiast nieporozumienia, rozluznienie W'>p6lpracy 
mialy negatywne skutki dla iywotnych spraw polskiego ludu füiskiego. 

N aleiy bowiem pamic;tac, ze ludnosc Cieszynskiego dzielHa si� nie 
tylko pod wzgl{;dcm wyznaniowym, lecz i narodowosciowym. "N intere
sujc1_cej nas cze,sci Slqska Cicszynskiego (przydzielonej w 1920 r. Czecho
slowacji) naliczono przy sp1s1e ludnosci w 1900 r. 129 731 Polak6w 
(55,2°/o), 84 127 (25,80/o) Czech6w, 20 812 (8,90/o) Niemc6w i 269 (0, 1°/o) 
innych narodowosci �. W nast�pstYvie zaistnialej sytuacji politycznej po 
I wojnie swiatowej, kiedy to na podstawie decyzji Najwyzszej Rady
Alianckiej z dnia 28 VII 1920 r. 81;:isk Cieszynski zostal podzielony po
rni�dzy Czechoslowacje, i Polsk�, w obn;bie panstwa czechoslowackiego 

1 Najlepszc opracowania z tego okt·esu lo: K,. J. L o n d z in. Bibliografia clnt

kow polskich w Ksi[!stwie Cieszynskim ocl roku 1716 do roku 1904, Cieszyn 1904,

ss. 38. oraz dodatki tegoz autora z lat 1922-1923; A. Pi 1 c h. Czasopi�miennictwo
1l(I Slqsku Cieszynskim w latach 1848-1:J:?D (Materialy do bibliogrnfii) (Studia 

i materialy z dziej6w Slqska, t. III, pocl red. K. Popiolka, Wroclaw 1960, s. 451-
492). 

t Mozna tu wymienic: L. Br o z e k. i 0. :!VI ich e j cl a, Powojenna prasa pol-

ska na Slqsku Cieszynskim, Katowice 1934, odb. z t. IV Rocznik6w Tow. Przyja

ci6l Nauk na Sl;:isku, s. 16; M. Przywccka-Sawecka, i J. Reiter, Bi

bliogrnfia polskich c:asopism slqskich (do 1939 r.), Wroclaw 1960, ss. 177; J. My
s l i 11 s k i, Prasa polska w Czechoslowacji w latach 1935-1968 (Przeglqd Biblio

graficzny. Rocznik Historii Czasopismicnnictwa Polskiego, t. IX, z. 3, 1970, s. 389-

401). 
s Struktura narodowosciowa w 1900 r. w czqsci St1ska Cieszyt'lskiego przy-

dzidoncj w 1920 r. Czechoslowacji (powiaty polityczne Frydek, Frysztat Cz. Cie-

szyn) przeclstawiala siq na,tqpujqco 

Powiat 

politycrny 

Frydek 

Frysztat 

Cieszyn 
Fryd.:k miasto 

Razem 

w 0-
.o 

--
Polacy 

•·· -·�-- -� 

13 753 

64 778 

50 657

543 

129 731 

55,2 

(bez obcokrajowc6w): 

Czesi Nicmcy Inne Razcm 
1 �--

64 950 3 926 
1 
1 4 82 633 

9 778 8 178 256 82 990 

4 418 5 34'> 9 60 430 

4 981 3 365 8 886 
-

84 127 20 812 269 234 939 

35,8 8,9 0,1 100 
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znalazla si� polska grupa narodowa liczqca przeszlo 100 tys. osob. Grupa 
ta koncentrowa1a siG gl6wnic w dwu 6wczesnych powiatach, czesko
cicslynskim i frysztackim 4. 

0 ile struktura narodowosciowa badanego terenu ulegla po I wojnie 
swiatowej radykalnej zmianie, struktura wyznaniowa nie wykazywala 
od drugiej polowy XIX w. wi�kszych odchylen i zmian. W drugiej po
lowic XIX w. mniej wi�cej 2/3 ludnosci Slqska Cieszynskiego bylo wy
znania rzymskokatolickiego, jedna trzecia wyznania ewangelickiego, 
a okolo 10/o hebrajskiego. W 1930 r. natomiast w powiatach c7eskocie
szy11skim i frysztackim katolicy stanowili 60,80/o ludnosci polskiej, ewan
gelicy ·- 37,60/o, zydzi - 0,20/o, a osoby innych wyznan i bez wyzna
niowi 1,40/o 5

• 

Wielka aktywnosc ludu slqskiego znalazla r6wniez odbicic w wyda
wanej przez niego prasie wyznaniowej. Nasuwa si� pytanie, jakie przy
czyny spowodowaly, ze taka nieliczna grupa byla zdolna wydawac od 
lat szescdziesi&tych ubieglego wieku tak bogat& i r6znorodml pras� wy
zn�:niowc1. Przyczyn tego zjawiska nalezy szukac w gl�bokich tradycjach 
wiary na tym terenie, w wysokim poziomie intelektualnym miejscowego 
spoleczeri.stwa oraz w specyficznych 6wczesnych warunkach spoleczno
-narodowosciowo-wyznaniowych Slc1ska Cieszynskiego. 

Ewangelicy, chociaz stanowili tylko niespelna 1/3 ludnosci polskiej 
Cieszynskiego, wydawali najwif;cej pism i wykazywali w tym wzglf;dzie 
najwif;kSzf:I aktywnosc. Przyczyny tego spoczywaly chyba w wyzszym 
uswiadomieniu narodowym tej ludnosci, wynikajc1cym z wie,kszego har
tu na bytego w okresie przesladowan oraz dogodniejszej organizacji zycia 
kost:lelnego na tym terenie. 0 ile cieszynskie zbory ewangelickie two
rzyly samodzielnq jednostk� organizacyjnq o charakterze wybitnie pol
skim, cieszynskie parafie katolickie byly podporz&dkowane diecezji wro
clawskiej z komisarzem rzqdowym w Karwinie nieprzychylnie ustosun
kowanym do Polak6w. Oprocz tego spolecznosc katolicka w Cieszynskiem 
byla o wiele bardziej narodowosciowo zr6znicowana. Pomimo tego lud
nosc katolicka moze tez wykazac siQ piE;knym dorobkiem na polu cza
sopismiennictwa. Opr6cz pism tych dw6ch wyznan pokazywaly si� tu 
jcszcze inne pisma religijne. Zarys historii rozpoczynamy od pism ewan
gelickich ze wzgl1:;du na ich najwi�kszq liczebnosc. 

4 Wedlug oficjalnego czechoslowackiego spisu ludnosci z r. 1930 bylo w obu 
powiat.ach (bez obcokrajowc6w): 76 230 (35,3°/o) Polak6w, 120 639 (55,80/o) Czechow, 
17 182 (7.9 0/o) Niemc6w i 2204 (1,0°/o) innych narodowosci, razem 216 255 os6b. 
Zr6d!o: ,,Sl<1skie Wiadomosci Statystyczne", dodatek I, V rok, 10, pazdzicrnik 1938, 
s. 23.

6 Ceskostovenskci statistika, s,·azek 98, s. 104-105. Biorqc .ms pod uwag<; cal<1
ludnosc zamieszka1<1 w tych powiatach z og6lnej lic:i:by mieszkanc6w 227 399 o,6b 
bylo 145 674 (64,1 °io) wyznania rzymskokatolickiego, 54 778 (24,10/o) ewangelickiego, 
13 432 (5,90/o) czeskos!owackiego, 3678 (1,60/o) zydowskiego, 1544 (0,70/o) innego oraz 
8273 (3,6°/o) bez wymania. 
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Poczqtki miejscowej prasy si�gajq 1848 r., kiedy to pojawil si� 
w Cieszynie pierwszy numer „Tygodnika Cieszynskiego". W kilka lat 
p6zniej zostal on przemianowany na „Gwiazd� Cieszynskq". Ort lat sie
demdziesi:=itych ubieglego wieku w zwü1zku z rozwojem form zycia spo
lecznego powstaje szereg dalszych pism wyznaniowych, gospodarczych 
i politycznych. 

Juz pierwsze pisma, ,,Tygodnik Cieszynski", a p6zniej „Gwiazdka 
Cieszynska", poswi�caly wiele uwagi sprawom religijno-koscielnym. Jed
nakowoz pierwszym pismem ewangelickim na Slqsku Cieszynskim byl 
,,Zwiastun Ewangeliczny", miesi�cznik wychodzqcy w Cieszynie w la
tach 1867-1875, czyli w okresie pobytu na tym terenic wielce zasluzo
nego ks. Leopolda Otty. ,,Zwiastun Ewangeliczny" zaczql wychodzic 
w 1863 r. w Warszawie i tarn tez w 1876 r. powr6cH. Od 1869 r. jako do
datek do „Zwiastuna" ukazywaly si� ,,Werdauskie Wiadomosci Misyjne". 
Zdecydowanq przewag� miala tu tresc religijna. 

Od lisfopada · 1876 do konca 1877 r. wychodzil w Cieszynie dwuty
godnik „Ewangelik. Pismo poswiE;cone zbudowaniu, nauce i wiadomos
ciom koscielnym, wydawane w imieniu pastor6w senioratu slqskiego". 
Opr6cz spraw religijno-koscielnych przynosilo r6wniez aktualne wiado
mosci lokalne i ze swiata. ,,Nie chcemy sluzyc stronnictwu, ale Panu 
i jego kosciolowi" - taka byla glowna mysl przewodnia pisma. 

Przez przeszlo pol wieku pokazywal si� w Cieszynie i Drogomyslu -
w latach 1877-1927 - ,,Nowy Czas. Pismo polityczne i ewangelicko
-koscielne", pierwotnie dwutygodnik, od 1911 r. tygodnik z dodatkami 
w latach 1887-1888 „Przeglqd Rolniczy", od 1893 r. ,,Przeglqd Rolniczy 
i Polityczny". Stosunkowo duzo miejsca poswi�cano tu sprawom swiec
kim, politycznym wiadomosciom lokalnym i ze swiata. Przeznaczony on 
byl dla ludnosci ewangelickiej Cieszynskiego o tendencjach slqzakow
skich (proniemieckich), pismo wprawdzie w j�zyku polskim, lecz w du
chu antypolskim. 

Bardziej poczytnym i lubianym pismem byt tu „Przyjaciel Ludu. 
Pismo dla ludu ewangelickiego", kt6rego pierwszy numer pojawH si� 
4

° 

I 1885, a ostatni w grudniu 1909 r. Wychodzil caly czas w Nawsiu, 
a jego zalozycielem, wydawcq i redaktorem w ciqgu calego okresu istnie
nia byl ks. Franciszek Michejda w Nawsiu. W latach 1892-1902 wycho
dzil do niego dodatek „Przeglqd Polityczny", w latach 1906-1909 „Przy
jaciel Dziatek". R6wniez i „Przyjaciel Ludu" poswi�cal sporo mvagi 
sprawom swieckim, jego celem bylo utwierdzanie ewangelik6w cieszyn
skich w wierze ewangelickiej, informowanie czytelnik6w o potrzebach 
i zyciu zbor6w ewangelickich nie tylko na Slqsku, lecz w calej o\vcze
snej Austrii, poruszanie spraw szkolnych, wreszcie informowanie o naj
wazniejszych wydarzeniach swiatowych, krajowych i lokalnych oraz 

,, strzezenie praw kosciola ewangelickiego i ewangelikow. ,,Przy jaciel Lu- · 
du" dobrze spelnial swoje zadanie. 
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Bezposrednio do „Przyjaciela Ludu" nawiqzal wychodzqcy w latach 
1910-1938 „Posel Ewangelicki. Pismo poswi�cone sprawom ludu ewan
gelickiego". Tygodnik ten wychodzil w Cieszynie, a od 1933 r. w Ustro
niu. Po rozgraniczeniu w 1920 r. przenikal i na czeski $lqsk Cieszynski. 
Na lamach pisma spotykamy opr6cz problematyki religijno-koscielnej 
takze sprawy gospodarcze, socjalne i narodowosciowe. Zawsze trzymal 
si� on zasad wytkni�tych w pierwszym numerze pisma: ,,»Posel Ewan
gelicki« b�dzie i nadal dbal o sprawy spoleczne, gospodarcze, polityczne 
naszego ludu. Wszystek nasz lud jest ludern pracujqcym, zyjqcym z ci�z
kiej pracy rqk swoich, pierwszorz�dnym tedy zadaniem pisma wydawa
nego dla tego ludu jest dbac o jego gospodarcze stosunki, o jego dobro
byt, podnosic jego krzywdy, domagac si� wszelkich naleznych mu praw 
... Szczeg6lnie b�dzie takze »Posel Ewangelicki« dbal o narodowe prawa 
naszego ludu, o r6wnouprawnienie naszego j�zyka w urz�dach i w pu
blicznym zyciu w og6le ... " Nasilajqcy si� ucisk gospodarczy i narodo
wosciowy wymagal wlasnie zaj�cia takiej obronnej postawy pisma. 

R6wnolegle z „Poslem Ewangelickim" zaczc1l wychodzic w Ligotce 
Kameralnej, a od 1920 r. w Cieszynie miesi�cznik „Slowo Zywota. Pismo 
ewangelickie". Ukazywal si� do 1925 r. Jego tresc orientowana byla 
gl6wnie na sprawy religijno-koscielne. 

Niemal ze calkowicie poswi�cal si� problematyce religijnej miesi�cz
nik „Dla wszystkich", pisemko wychodzqce wprawdzie w Strzegomiu 
na Dolnym Slc1sku, ale ze wzgl�du na to, ze wsp6lredaktorem jego byl 
ks. Karol Kulisz z Ligotki Kameralnej, znajdujqce sporo czytelnik6w 
i na SJqsku Cieszynskim. Wychodzilo ono w latach 1901-1918 z prze
znaczeniem dla ewangelik6w w Austrii, Niemczech, Kr6lestwie Polskim 
(Rosji) i Ameryce P6lnocnej. 

Po podziale Slqska Cieszynskiego w 1920 r. wladze czechoslowackie 
pr6bowaly pocz11tkowo podporzqdkowac sobie iycie religijne ewangeli
k6w wyznania augsburskiego, jednakze istniejc1cym na tym terenie z cza
s6w austriackich 6, a p6zniej 7 zborom udalo si� nadal utrzymac cha
rakter polski i pewnc1 samodzielnosc organizacyjnq jako (nieoficjalnie, 
lecz og6lnie uznawany) polski kosci6l ewangelicki wyznania aug:;burskie
go w Czechoslowacji. 

Po ustabilizowaniu si� stosunk6w przystqpiono do wydawania wla
snego organu. W latach 1925-1938 wychodzil w Czeskim Cieszynie 
tygodnik „Ewangelik. Pismo poswi�cone sprawom religijnym, zborowym 
i spolecznym ludu i kosciola ewangelicko-augsburskiego na Slqsku Cie
szyriskim w Republice Czechoslowackiej". Byl to organ Towarzystwa 
Ewang. Oswiaty Ludowej na Slqsku Cieszyriskim. 0 celach i zamiarach 
m6wi jego podtytul. Mial charakter obronny, eo wyrazi1 juz w pierw
szym numerze: ,,Chce on w pierwszym rz�dzie bronic praw naszego dro
giego nam wszystkim ewang. kosciola na Slc1sku i jego lutcrskiego 
charakteru ... chce dqzyc, by wsr6d swoich czytelnik6w wzbudzic to 

----
-----·· 
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poznanie, ze jestesmy tu jednq rodzim(. W 1928 r. wychodzil dodatek 
do niego „Mlodziez Ewangelicka", a w 1938 r. dodatek „Przyjaciel 
Dziatek". 

Po zaj�ciu czeskiego Sl[!ska Cieszynskiego przez Polsk� w 1938 r. 
powstalo \V pazdzierniku tegoz roku z pol[!czenicl „Posla Ewangelickie
go" i „Ewangelika" nowe pismo „Ewangelicki Poscl Cieszynski. Pismo 
poswi�cone sprawom rcligijno-koscielnym, oswiatowym i spolecznyrn 
ewangelickiego l udu i Kosciola na Slqsku Cieszynskim". Tygodnik ten 
wychodzil w Cicszynie ai do wybuchu II wojny swiatowej. Pod wzgl�
dem tresci pismo kontynuowalo lini� swych poprzednikow. 

W latach 1927-1932 ukazywaly si� w Cü�szyni::: (Polskirn) ,,Glosy 
Koscielne do Naszej Mlodziezy", jako dodatek do „Glos6w Kosdelnych''. 
Dodatek ten w 1932 r. przeksztalcil si� w samodzielrn: pisemko pt. ,,Glas 
IvHodziezy Ewangelickiej. I'viiesi�cznik poswi�cony sprawom Zwiqzk6w 
Mlodziezy Ewangelickiej". Wydawcq byly poczqtkowo Zwü1zek Polskiej 
Mlodziezy Ewangelickicj Woj. Slqskiego i Zrzeszenie Zwiqzk6w Mlodzie
zy Ewang. na Slqsku Cieszynskim w CzSR, od 1933 r. juz tylko ZPivm, 
a wydawanie pisemlrn przeniesiono r6wrioczesnie z Cieszyna uo Wisly. 

Natomiast V,' Czechoslowacji Zrzeszenie Zwiqzk6w Mlodziezy Ewan
gelickiej na Slcisku Cieszynskim wydawalo w latach 1933-1935 w Cze
skim Cieszynie miesi�cznik „Na przelomie. Pismo poswie,cone sprawom 
mlodziezy cwangelickiej, religijnym, oswiatowym, :spolccznyrn, sporto
wym itd." Przestal wychodzic jesieniq 1935 r., kiedy to pojawil si� ccn
tralny organ dla mlodziczy polskiej w Czechoslowacji „Ogniwo". 

W latach 1924-1935 wychodzil w Nawsiu „Przyjaciel Dziatck. Pi
semko dla dziatwy ewangelickiej". Pisemko bylo bardzo urozmaicone, 
bogate w tresc wychowawczq, dobrzc redago\vane. Opr6cz ciekawcj tres
ci zawieralo duzo wartosciowych zdje,c. W 1938 r. wznowiono jego wy
dawanie, ale juz jako dodatek do „Ewangclika". 

Kilka tytul6w wychodzilo kr6tko lub mialo zasi�g loblny (np. 
w 1884 r. pojawil siq jeden numer pisma „Posel Czytelni Ew,mgelickiej", 
a na przelomie lat 1935-1936 „Glos Mlodych", wydawany przez Do
rost Ewangelickiej Mlodziezy w Trzyncu). 

Dwukrotnie liczniejsza od ewangelickiej katolicka ludnosc Cieszyn
skiego nie moze poszczycic sif; tak bogatym dorobkiem wydawniczym. 

Od lat osiemdziesia,tych ubieglego wieku do pewnego stopnia rol� 
pisma religijnego dla katolik6w pelnila „Gwiazdka Cieszynska", kt6ra 
w tym czasie przechodzi na pozycje katolickie. Swiadczy o tym zmiana 
podtytulu w 1890 r. na: ,,Pismo katolickie poswi�cone nauce, przemyslo
wi, zabawie i wiadomosciom politycznym". Rok wczesniej pPeszla na 
wlasnosc Katolickiego Towarzystwa Prasowego, a p6zniej stala si� fak
tycznym organem Zwiqzku Slqskich Katolik6w, zalozonego w 1883 r. 
J ednakowoz z powodu przewagi tresci swieckiej nie mozna „Gwiazdki 
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Cieszynskiej" zaszeregowac w naszym ujElciu do prasy wyznaniowej. 
Z tych samych powoct6w nie poswiElcamy uwagi szcregowi pism z licz
nymi dodatkami wydawanych lub zwiqzanych z dzialalnosciq ks. Stoja-

lowskiego 6• 

Jak juz wspomnicmo, polska ludnosc katolicka po 1920 r. m'.ala trud
niejszq sytuacjEl od ewangelik6w. 

Po ustabilizowaniu siEl stosunk6w i dostosowaniu siEl do nowych wa
runkciw panst\.vowosci czechoslowackiej zaczt:;lo v,:ychodzic w Karwinie 
w 192.6 r. pismo „W obronie prawdy. Pisemko religijne dla katolik6w". 
Poc2c1tko1,,vo dwutygodnik, od 1937 r. tygodnik. Po wojnic w 1946 r. 
v,;znowiony, wychodzil do marca 1949 r. W lat�ch 1937-1938 ukazywal 
.�il; dodatck „Naszej Mlodziezy. lVliesie;czny dodatek do tygodnika 
.. w obronie prawdy«, przeznaczony dla mlodzie�;y katolickiej". 

O:·gan Zwützku Slqskich Katolik6w „Nasz Kraj" wydawal w lntach 
1930-1933 dwa dodatki o przcwazaj,1cej tresci religijnej. Byly to „Mlo
cl.ziez Katolicka. MiesiE;czny dodatek do »Naszego Kraju«" i „Niewiasta 
Kc1to1icka. Miesiqczny dodatek do »l\'aszego Kraju«". 

Podobnie jak inne wyznania rowniez katolicy szczeg6lna,, uwag� 
poswic;cali mlodziezy. Opr6cz wspomnianych dodatk6w wychodzil w la
tach 1934-1935 „Swit. Piscmko dla mlodziciy. Organ Zwiqzku Stowa
rzyszcn Mlodziezy Katolickiej w Czechoslowacji". Pisemko opr6cz tresci 
rcligijnej duzo miejsca poswiElcalo spraworn zwic1zanym z dzialalnosciq 
%wi1zku Stowarzyszen Mlodziezy Katolickiej w Czechoslowacji. 

W 1909 r. powstal. a od 1910 r. rozpoczql oficjulnq dzialalno.ic w Cie
szyl'lskim Zwiqzek Stanowczych Chrzescijan z siedzibf! w Zukowie Dol
nym. W okresic miE;dzywojennym liczyl po stronie czeskiej zaledwie 
500-600 czlonk6w •. Byl to wlasciwie odlam kosciola ewangelickicgo.
Zwia,,zek zaczql wydawac od 1919 r. sw6j organ „Glos Prawdy. Pismo
Zwiqzku Stanowczych Chrzescijan ku pogl�bieniu w Bozej prawdzie".
Miesiqcznik ten wychodzil do 1939 r., a przeznaczony byl dla wyznaw
c6w Zwia,,zku po obu stronach Olzy. Pisemko gl6wnie o tresci religijnej,.
malo uwagi poswic;calo sprawom organizacyjnym Zwiqzku.

Bezposrednio po I wojnie swiatowej powstala na Slqsku Cieszyn
skim nowa organizacja wyznaniowa Polskie Towarzystwo Teozoficzne 

8 Nalez.i tu: ,,Dzwon" 1890-Hl09, ,.Polska" 1891, ,,Pszcz6lka" 1891-1899, ,,Wie

niec Polski" 1891-1899. ,,Wieniec-Pszcz61ka" 1900-1914, z dodatkami: ,,Gospodarz" 

1905-1911, ,,Nicwiasta" 1896-1911, ,,Pracownik Polski" 1909-ll912, ,,Robotnik" 

1910-1911, ,,Rolnik" 1908, ,,Wyborca" 1911. 
7 Zwi.izek dla Stanowczego Chrzescijanstwa istnial do 1949 r., kiedy to zostal 

rozwü:1zany przez wladze panstwowe. W 1951 r. byli czlonkowie ZwicJzku wr,tqpili 

do czeskiego Kosciola Braterskiego, w ramach ktörego zbory cieszynskie otrzy

maly w 1967 r. autonomic;, pozostajcJC organizacj.i o charakterze polskim. W 1983 r. 

liczyly zbory cieszytiskie og6lem 850 czlonk6w. Wedlug danych udzielonych przez 

kaznodziej� Stanislawa Heczko z C�eskiego Cieszyna. 

-- -- -- -- -- - -- --



594 Stanislaw Zahradnik 
---------- ----�-----------

na Slqsku Cieszynskim, pierwotnie z siedzibq w Wisle, od 1920 r. w Nyd
ku. Towarzystwo to, liczqce w latach dwudziestych od 150 do 180 wy
znawc6w 8, rozpocz�to w 1919 r. wydawac sw6j organ „Wyzwolenie. 
Miesi�cznik poswi�cony badaniom tajemnych dziedzin duszy, reformie 
iycia i piel�gnowaniu wyzszej kultury duchowej". Od 1920 r. zmienilo 
tytul na „Teozofia. Miesi�cznik poswi�cony piel�gnowaniu wyzszej kul
tury duchowej i brataniu ludzkosci". Pismo borykalo siE; z chronicznym 
brakiem srodk6w materialnych, gl6wnie z powodu malego nakladu. 
Z tego tez powodu w 1931 r. zaniklo. Og6lem w latach 1919-1931 wy
szly trzy roczniki kazdy o 12 (czE;sto hiczonych) numerach. 

Wymienimy jeszcze dwa tytuly-efemerydy. Pierwszy z nich to „Po
chodnia". Panie slowo Twe jest pochodniq nogom naszym, a swiatloscü� 
sciezce naszej", kt6rego jedyny numer pojawil si� w Czeskim Cieszynie 
31 III 1922 r. Jesieniq 1921 r. wydal Naklad Adwentowy w Pradze 
i Opa wie nadzwyczajny numer „Znaki Czasu". Pismo wydawalo od 
1910 r. Mif;dzynarodowe Towarzystwo Traktatowe w Hamburgu, na
tomiast, jak zdolano ustalic, w 1925 r. wychodzilo w Bydgoszczy. 

Z powyzszego przeglqdu polskiej prasy wyznaniowej na Slqsku Cie
szynskim wynika, ze posiada ona dlugoletniq tradycjt:; i pokazny doro
bek. Prasa ta odegrala powaznq rolE� nie tylko w utwierdzaniu wiary 
poszczeg6lnych wyznaii., lecz r6wniez w podnoszeniu kultury i oswiaty 
i w obronie praw prostego ludu cieszynskiego. Zdecydowana jej wi�k
szosc poswi�cala uwagf; nie tylko sprawom religijno-koscielnym, lecz 
takze swieckim, a zwlaszcza narodowym. 

Nalezy podziwiac hart, poswif;cenie wydawc6w i redaktor6w w prze
zwycii:;zaniu wszystkich klopot6w, gl6wnie materialnej natury, by utrzy
mac pisma przy zyciu. 

W drugiej czf;sci podajemy kr6tkie opisy bibliograficzne p0szczeg6l
nych pism w zestawieniu alfabetycznym, z uwzgli:;dnieniem zrndel (wy
kaz skr6t6w przytoczonych wazniejszych zr6del zamieszczany jest na 
koncu). 

ZALA,CZNIK 

DLA WSZYSTKICH, 1901-1918 

Wychodzil: r. I, nr 1, IX 1901 � r. XVIII, IX 1918. Mie.si�cznik, od r. VI, 1906 
dwa razy w miesiqcu. Na AustriG dostarcza ks. Karola Kulisz, Ligotka Ka
meralna, okr�g Cieszyn; od r. IV, 1904 (moze wczesniej) wychodzi miesie:cz
nie: W Niemczech u Reinholda Urbana w Striegau (Strzegom) (Slask pruski), 
w Austrii u ks. K. Kulisza ·w Ligotce Kameralnej (Slqsk austr.), w Ameryce 
w Chicago Tract Society, 167 Wabodh Ave. Chicago III; od r. IX, 1909 
w Austrii u Andrzeja Cymorka w Cieszynie (Slqsk austr.); od r. XI, 1911 

s „Teozofia", r. II, nr 9, s. 126; r. III, nr 1-3, s. 46. 
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w Amcryce w American Tract Society, 150 Na5sau Str., New York N.Y. und 
Chicago Tract Socicty, 411 South Dearborn Str. Chicago I 11; od r. XVI, 1916 
w Au:;trii w Spolecmoki Chrzescijaüskiej w Cieszynic (Slqsk austr.); od r. XVII, 

1917 (moze wczesniej) tylko w Nicmczech u Teod. Urbana w Striegau (Strzc
gom) (SI. pruski), w Austrii w Spolecznotci Chn:.cscijari!;kiej w Cieszynic (Sl. 
austr.). Format 26X20, obj. 4 s., brak i.y\vcj paginy Ccna poj. nr 6 hal. -
5 fen., rocznie z przesylk,1 poc;:.t. 80 hal. - 70 fcn. - 40 kp. 

l\'licj;;cc wyd. (dla Austrii): Ligolka Kameralna; od r. IX, 1909 Cieszyn. 
Red. (dla Au.;trii): ks. Karo! Kuli,;z. Ligotka Kamcralna; od r. IX, 1909 Andrzej 

Cymorek, Cieszyn. 
Red. odp.: P. Lohmann w Frcicwalcle nacl Odr,;; od r. XII, 1912 (moi.e wczesniej) 

ks. E. Lohmann, Uchtenhagcn p. Falkenberg. 
Nak!.: Rcinhold Urban w Stricgau (Strzegom); ocl r. XVII, 1917 Teod. Urban

w Stricgau (Strzcgom). 
.. 

Druk: Diesdorf, pow. Strieg,lll (Sln:egom); ocl r. XVI, HllG (moze wczebicj) Druk. 
K. Miarki Sp6lka. Mikolow--Nikolai 0-S.

Charakter i trdc: Pbemko o trcsci wyhicznie rcligijncj, cwangelickic. Artykuly 
rcligijnc, opowiadania rcligijnc. utwory litcrackic. pbmo i!ustr. - na stronie 
tytulowej zawsze obrazek, fotografia. Brak stalych clzial6w. 

Zr6dla: AP/464. 

EWANGELICKI POSEL CIESZYNSKI, 1938-1939 

Pocltytul: Pismo poswic;conc sprawom rcligijno-koscielnym, oswiatowym spo-
lccznym ewangelickiego luclu i Kosciola na Slqsku Cieszyi'1skim. 

Wychodzil: r. LIV (kontynuacja „Posla Ewangelickiego" wychodzqcego od r. 1910, 
a przedtcm „Przyjacicla Luclu" od r. 1885), nr 1, 29 X 1938 - r. LV, nr 35, 
26 VIII 1939. Wychodzi w kaid<! sobot<;. - Z bezplatnym jednomiesic;cznym 
clod. (zob.) .,Przyjaciel Dziatck". Ccny prenumeraty: kwartalnie 2 zl, p6lr. 4 zl, 
rocznic 8 zl, ccna pojccl. nr 20 gr. Forma L �8 '>'. 27,:i, ohj. ll �-
r. LIV, 1938 9 nrow po 8 �-
r. LV. 1939 35 nröw po 8 s. 

,\ficj,cc wycl.: Cicszyn. 
Wyd.: Tow. Ewang. O:;wiaty LuclO\vcj na S!qsku Cicszyt'l.,kim; ocl r. LV, nr 23, 

3 VI 1939 Tow. Ewang. Ha Sh1sku Cieszy1i.skim. 
Red. i admin.: Cieszyn Zachodni, ul. Fabryczna 13. 
Red. odp.: Ks. Emanuel Tlolka, Cicszyn Zachoclni. 
Druk: R. Kohut, Cicszyn Zachodni; od r. LV, nr 15, 8 IV 1939 „Olza", Cieszyn 

Zachodni. 
Charakter i tresc: Pismo clla cwangelik6w w. aug5., poswic;cajqcc wiele m1eJsca 

sprawom S\vieckim. Artykuly rcligijne. gwarowc o problematyce miejscowej, 
aktualna sytuacja w S\vit•cic, wiadomosci lokalnc, sprawozdania, a·:tykuly hi
storycznc. Dzialy: Dzial m!odziczy, Wiadomosci z Kosciola, Przegli!d polityczny, 
Wiad0mosci z kraju, Z teatru, Z karty zalobnej, Dzial informacyjny, Reklamy. 

Dod.: (zob.) ,,Przyjaciel Dziatck··, 1938-1939. 
Zrodb: IS0/27. 

EW ANGELIK 1925-1938 

Podtytul: Pbmo tygodniowc poswic:cone sprawom rcligijnym, zborowym i spo
lccznym ludu i kosciola cw. augsburskiego na $1,isku Cieszynskim ,,, Republicc 
Czeeho.c;lowackiej; od r. V, nr 19, 11 V 1929 Organ Towarzystwa Ewangelickiej 

8 - S0!J61ka 4 84 
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Oswiaty Ludowej na Sla,sku Czechoslowackim. Pismo poswi�cone .. ; r. XIV,.
nr 40, 22 X 1938 Organ Towarzystwa Ew. Osw. Ludowej na S1c1sku Zao!ziat1-
skim. P�mo tygodniowe poswiE;:cone sprawom religijnym, zborowym i spolecz
nym Judu i kosciola ew. augsburskiego na Sla,sku Zaolzianskim. 

W�'chod:.::il: r. I, nr 1, 1 I 1925 - r. XIV. nr 40, 22 X 1938. Tyg., regula:·:1:c eo 
sobolf;. Naklad ok. 2500 egz. Format 32X24, od r. IV, nr 1, 7 I l928 39X28, 
obj. 6-8 s. Cena poj. nr 0,70 Kcz - l Kcz - 25 gr. r. I, 1925 - r. XIII, 1937
po 52-53 my .po 6-8 s. r. XIV, 1938 40 nr6w po 6-8 s. 

Miejsce wyd.: Czeski Cieszyn, r. XIV, nr 40, 22 X 1938 Cieszyn Zachodni.
Red.: do r. III. nr 53 Czeski Cieszyn, ul. Fabryczna 13. 
Admin.: do r. III, nr 53 Nawsic (ew. fara).
Red. i admin.: od r. IV, nr 1, 7 I 1928 Czeski Cieszyn, ul. Fabryczna 13; r. XIV, 

nr 40, 22 X 1938 Cieszyn Zachodni, ul. Fabryczna 13. 
Red. odp.: Jan Unucka; od r. I, nr 28, 1925 red. Grono ks. pastor6w, od r. Ir. :1r 4, 

23 I 1926 Jan Unucka; od r. IV, nr 1, 7 I 1928 Pawel Heczko; od r. X. nr 5,. 
27 I 1934 Adam Unucka: od r. XIV. nr 27, 2 VII l 938 ks. Emanuel Tlolka, 
Czeski Cie;zyn. 

Wyd.: k;. Oskar Michcjda, pastor w Trzyr\cu; od r. V, m 19, 11 V 192<) Tow. Ew.
0. L. na Slqsku Czcchosl.: r. XIV, nr 40, 22 X 1938 Tow. Ew. 0. L. na Sl<j5ku
Zaolziati.skim.

Druk: Kutzer i Sp., Czcski Cieszyn; od r. ·xrv, nr 27, 2 VII 1938 R. Kohut, Czeski 
Cieszyn; r. XIV, nr 40, 1938 R. Kohut, Cicszyn Zachodni. 

Dod.: (zob.) ,,".\'.Hodzie:i: Ewangelicka", 1928.
(zob.) ,.Przyjaciel Dziatek", 1938.

Charakter i trcsc: Pismo rcligijno-koscielnc przeznaczonc dla polskiego ludu ewan
gelic:ki,·P.o na Sl<lsku Cicszynskim w Czechoslowacji o szerokim Z.lSi(;gU spo
leczno-11arodowym. ,,Chcc on w pierwszyrn rz�dzie bronic praw naszego dro
giego 11am wszystkim cwa11gelickiego kosciola na Si.isku i jego lulerskiego cha
rakteru ... chce cl,Ji.yc, by wsr6d swoich czytelnikow wzbudzic lo pozna:::e, :i:e 
jcstcsmy tu jedmJ rodzinq" (r. I, nr 1). Art�rkuly problcmowe, rcligijno-k,)sciel
ne, wychowawczc, historycznc, narodov.re, raciy gospodarcze, spraworclania 
z dzialalnosci lokalnych organüacji ewnngelic:kich. Dzialy: PrzcghJd politycmy,
Fclicton, Nasze zbory, Nasi zmarli, Kronika kosciclna, Nasza ofia0no�c. Glo, 
;:borownika, Z kraju i zc swiata, Z dzialu ogrodniczo-pszcwlarskiego. Xasza 
dobrocLynnosc, Rzcczy c:iekawe, Wiadumosci z krajll, Dzia! dla mlodrici:y, Da
ry i �;dadki, Roi.ne, Z kroniki zalobnej, Dzial informacyjny, Dzial go:;poda:·czy,
Wcsoly k,1cik, Humor. W d:·ugicj polowie lat trzychicstych kilkan.,sde n,1:,,e;·ow 
skonfiskowaly wladzc pat'tstwowc. Pnd koniec paz.cLiicrnika 1938 r. z po!.i,czenia 
,,Ew,lllgdika" i „Posla Ewangclickiego·• powstal (zob.) ,,Ewangclicki Pose! Cic
:;zyü:;ki''. 

2r6clla: IS0127, ;.L'l2, J.::\I.'395, P/378, J.K./2-l. 

EWANGELfK, 1876-1877 

Podtytul: Pismo poswiQco11c zbudowa11iu, nauce i wiadomosciom kokiclnyi��. wy
dawane \\' imieniu pastor6w senioratu sh1skiego. 

Wychoclzil: :·. I, nr 1, 19 :XI 1876 - r. II, nr 24, Hi XII 1877, dwutyg. - \\. :�ai.dq_ 
1 i 3 nieclziel� miesi,Jc,1. Przeclplata: na Slclsku rocz. 1 z!r. 60 c., polroc:. 30 <..:.; 
w Au,lrii rocz. l :dr. 80c., p6lrocz. no c.; -iv Prusach rocz. 4 m 2-l f., poh-cc::. 2 m 
12 f.; \V Rosji l r. 20 Je, polrocz. üO kop. Format 24Xl6, obj. 8-16 s., p. c:qgla.
r. I, 187G 3 nry - 28 s. 
r. II, 1877 24 nry - 198 s. 

l\Iicj,;ce \'::,cl : Cieszyn; od ;-, II, nr 2:l, 2 XII 1877 Nawsic. 
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Wyd.: E. Feitzinger w Cieszynie; od r. II, nr 18, 16 IX 1877 ks. J. Hc<.:zko w Li
gotce i ks. F. Michejda w Nawsiu. 

Red. i admin.: Urzc1d parafialny ewang. w Ligotce Kameralncj, poczta Cicszyn. 
Red. odp.: Jan Sliwka w Cicszynie; od r. II, nr 18, 16 IX 1877 ks. Jan Heczko w Li-

gotcc; od r. II, nr 22, 18 XI 1877 ks. F. Michcjda w Nawsiu. 
Naklad: od .r. II, nr 18, 16 IX 1877 E. Feitzingera w Cieszynie. 
Druk: H. Feitzin.ger w Cieszynie. 
Charakter i tresc: Pismo o tresci przewa:inie religijnej, przeznaczone dla ewan

gelickiego ludu na Slc1sku Cieszyn.skim. ,,Zgromadzenie, czyli konferencya pa
storalna pastor6w slc1skich uchwalila wydawac pismo koscielne ewangelickie 
dla kosciola ewangelickiego na Slq.sku ... b�dzie stalo na gruncie i trwalo 
przy zasadach ewangelicznych ... Nie chcemy sluzyc stronnictwu, ale Panu 
i jego kosciolowi ... nie bi:dziemy po :iadnej stronie ani politycznej, ani naro
dowej ... " (r. I, nr 1). Opröcz artykulöw religijno-koscielnych przyno,llo aktual
ne wiadomosci lokalne i ze swiata, kazania wybitnych pastor6w cieszyriskich, 
utwory literackie, zestawienia .statystyczne, wiadomosci ze sz.kolnict.wa ewan
gelickiego na Slc1sku Cieszyn,skim. Dzialy: Korespondencye i wiadomosci z kos
ciola i sz.koly, Rozmaitosci, Poklosie. 

Zr6dla: AP/466, L/8. 

GLOS MLODYCH, 1935-1936 

Wychodzil: r. I, nr 1, 31 X 1935 - r. II, nr 3, 22 III 1936 (ostatni stwierdzony nu
mer). Mies. Format 34X21, obj. 4 s. Gazetka wyd. w formie maszynopisu 
w kilku egz. 
r. I, 1935
r. II, 1936

Miejsce wyd.: Trzyniec. 

4 nry po 4 s. 
3 (?) nry po 4 s. 

Wyd.: Dorost Mlodzie±y Ew<1ngelickiej w Trzyl'lcu. 
Brak dalszych podstawowych danych o gazetce. 
Charakter i tresc: Ewangelicka gazetka o charakterze rcligijno-wychowa\\'Czym, 

prowadzona gl6wnie przez czlonk6w Dorostu Zwic1zku Ewangelickiej :VI!odzie
zy w Trzyncu. ,,Tak Dorost, jak i Zwiqzek Ewangelickiej !Vllodzie:iy 1!1a na 
celu pogl�bienie ±ycia religijncgo naszej mlodej gcneracji, aby ona :,::vb we
d!ug nam naszego drogiego Zbawiciela. Poniewaz zas dzE niepoclobna sobie 
wyobra,zi6 zadnej organizacji bez w!asncgo orgunu, czyli bez wlasnej gazety, 
dlatego i Dorost Ewangelickiej Mlodzie±y w Trzy11cu przyst�puje do wyda
wania wlasnej skromnej gazetki (r. I, nr 1, 1935). Artykuly religijnO-\\·ycho
wawcze pisane przez czlonk6w Dorostu, utwory pisarzy polskich. DziaL K<1cik 
humoru. 

Zr6dla: Dotychczasowa bibliogrufia nie rejcstruje. Kilka numcrow w po,iaclaniu 
autora. 

GLOS MLODZIEZY EWANGELICKIEJ, 1932-1939 

PodtytuL Miesi�cznik poswic:cony spraworn Zwi<1z.k6w Mlodzici.y Ewangelickiej; 
od r. II, nr 2, 1 III 1933 Organ Polskiej Mlodzie±y Ewangelickiej. 

, Wychodzil: r. I, nr 1, 5 XI 1932 - r. VIII, 1939. Mies. Format 37,'1><26,5, oci r. III, 
1934 23,5X16,5, obj. 4-20 s. 

Miejsce wyd.: Cieszyn; od r. II, nr 2. 1 III 1933 Wisla; od r. V, 1936 Cieszyn. 
Wyd.: Zwü1zek Polskiej Mlodziezy Ewang. Woj. Slc1skiego i Zneszenie Zwiqzlto\•.; 

1'vHodziezy Ewang. na Slqsku CSR; ocl r. II, nr 2, 1 III 1933 Zw. Pol. i\Bodz. 
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Ewang. Woj. SI. (Zrzeszenie Zw. Mlodz. Ewang. na $J,1sku Cie�z. w CSR za
czr;lo wydawac wlasny organ „Na przelomie"). 

Red. i admin.: Cieszyn; od r. II, 1933 red. Wisla, admin. Ustro11; od r. V, _ 1936, 
Cieszyn. 

Red. odp.: ks. J6zcf :Nierostek; od r. II, nr 2, 1 III 1933 ks. Andrzej Wantula 
w Wisle; od r. V, 1936 ks. J6zef Nierostek w Cieszynie. 

Druk.: P. Mitr�ga w Cieszynie; od r. II, nr 2, 1 III 1933 Anclrzej Walacll w Ustro
niu; od r. VI, 1937 P. Mitn;ga w Cieszynie. 

Charakter i tresc: PL>emko o tresei przewaznie religijncj przeznaczonc dla pol
skiej mlodziezy ewangelickiej na Slqsku Cieszyüskim. Rozwazania religijne, 
rozprawy z historii biblijnej, artykuly wychowawcze, przedruk utwor6w lite
rackich. Dzialy: Materialy do godzin biblijnych, Z prasy, Zc swiata ewange
liekiego, Komunikaty ZZEM na Sh1sku w Czechoslowaeji, Kronika ZPME, Pro
gram pracy dla ZPME, Odpowiedzi redakcji, Nowe wydawnictwa, Tresc. 

Zr6d!a: M/5, !$0/44. 

GE.OS PRA WDY, 1919-1939 

Podtytul: Pismo Zwiqzku Stanowczych Chn:escijan ku pogh;bicniu w Bozej praw
dzic; od r. VIII, nr 2 (mozc jui. od nru 1), luty 1926 Pismo poswi�cone szuka
jlcJcym prawdy; od r. IX, nr 5, maj 1927 Oeuc si�, kt6ry spisz, a rmwstan od 
umarlych, a oswicci Ci� Chrystus!; od r. XXI, nr 11, listopad 1938 Ocuc si�, 
kt6ry spisz, a powstan od llmarlych, a oswieei cic; Chrystus! Organ Zwiijzku 
dla Stanowezego Chrzescija11.stwa. 

WychochH: r. I. nr 1. czerwiec 1919 - r. XXII, nr 7, lipiee 1939 (ostatni stwierdzo
ny numer). Wyehodzil regularnie raz w miesiqcu. Kilka numer6w h1ezonych, 
zazwyezaj w okresie letnim . Format 29X21, obj. 4-8 s., nry lc1::zone 16 s. 
Cena 10 Mkp rocz., w r. 1922 300 Mkp - 15 Ke7. roez., w kwietniu 1924 eena 
1 miliona Mkp zaclatku ·- 15 Kcz rocz., od r. XI, 1927 10 Kcz - 2,50 zl roez. 

Miejsce wyd.: nie podane. 
Admin.: ,.Z.s.ch." Zuk6w Dolny 53; od r. II, nr 7, lipcic 1920 (moze wczesniej) Bo

brek 128, Slqsk Cieszynski; od r. VI, nr 4, kwieeien 1924 Bobrek 128, Slqsk 
Ciesz., po stronie czeskiej Sibiea nr 44; od r. VIII, nr 2, luty 1926 (moi.e jui. od 
nru 1) Bobrek 128, S1<1sk Ciesz., po stronie ezeskiej Sibica 177; od r. IX, nr 5, 
maj 1927 Sibiea 177, w Polsee: Cieszyn, Zamar.ska 128, wojew. fü1skie: od r. XV, 
nr 3, marzec 1933 (mozc juz od nru 1) Jerzy Sliwka, Sibica 177, Cies7.yn, ul. Za
marska 128, wojew. slqskie; od r. XXI, nr 11, listopad 1938 Jerzy Sliwka, Si
bica 177, $lqsk Zaolzia11:;ki. 

Red. odp.: Karo! Snicgo11, Blogocice 6; od r. VI, nr 4, kwiecien 1924 Karo! Sniegon, 
Cieszyn, ul .Strai.acka 7; od r. VIII, nr 2, luty 1926 {moze juz od nru 1) red. 
odp. i wycl.: Karol Sniegon, Cieszyn, ul. Stra:i:acka 7; od r. VIII, nr 6, lipiec 1926 
(moi.e ju:i; ocl nru 5) red. odp. i wyd. Karol Sniegon, Cieszyn, ul. Strai:acka 7, 
i Karol Kaleta, Trzyniec; od r. IX, nr 5, maj 1927 wyd. i odp. red. K. Kaleta, 
Gr6dek 74, w Polsee Adolf Malysz, Ustron; ocl r. X, nr 5, maj .192B odp. za 
wydawn. w Czechoslowaeji; K. Kaleta, Gr6dek 74, odp. za wydawn. w Polsee: 
Adolf Ma!ysz, Ustron nr 6.'>; od · r. XI, nr 5, maj 1!>29 wyd. i odp. red. K. Ka
leta, Gr6dek 74, Slqsk czeski. Na Polsk�: Zam6wienia, listy, korespondeneje 
i prenumeratG przesylac 11a adres: K. 'Kupka, Cieszyn, Zamarska 128; od r. XXI, 
nr 11, li.stopad 1938 odp. red. K. Kaleta, Grodek 74, Sl<1sk Zaolziai'ls:-d. 

Druk.: Tow. Domu Narod. P. Mitn;gi w Cieszynie; od r. IX, nr 5, maj 192i Kutzer 
i Sp. w Cz. Cieszynie; od r. XXI, nr 11, listopad 1938 Kutzer i Sp. w Cieszynie 
Zaehodnim. 
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Charakter i tresc: Pismo ewangelickie o charakterze religijnym, przeznaczone dla 
czlonk6w Zwiljzku dla Stanowczego Chrzescijanstwa zar6wno w Czechoslowa

cji, jak i w Polsee. Artykuly religijne - ogölne, problemowe, dyskusyjne, wy
chowawcze. duzo tlumaczen, malo o sprawach lokalnych, bez zdj�c. Dzialy; 
Ogloszcnia, Mysli i zdania, Hasla miesi&ca. 

Zrödla: IS0/46, L/I/14, AP/467, M/12, J.M./395, J.K./29. 

GLOSY KOSCIELNE DO NASZEJ MLODZIEZY, 1927-1932 

Wychodzily: r. I, nr 1, 4 VI 1927 - r. V (powinno byc VI), nr 9, listopad 1932 (ostat
ni stwierdzony numer). Miesi�czny dodatek do „Glosy Koscielne". F0,·mat 31,5X 
X23,5 obj. 4-2 s., od r. III, 1929 p. cic1gla. 

Miejsce wyd.: Cieszyn. 

Wyd.: ks. senior Karol Kulisz w Cieszynic. 
Red. odp.: Andrzej Cymorek, Cieszyn. 
Druk: Pawcl Mitn;ga w Cieszynie. 
Charakter i tresc: Pisemko o tresci religijnej przeznaczone dla mlodziezy ewan

gelickiej po obu brzegach Olzy. Artykuly religijno-wychowawcze, historyczne, 
opowiadania, utwory literackie, wydarzenia z :iycia miejscowej mlodziei.y ewan
gelickiej, nieliczne ilustracje. Dzialy: K&cik organizacyjny, Wskazania. 

Zr6dla: M/5. 

MLODZIEZ EWANGELICKA, 1928 
Podtytul: Dodatek do „Ewangelika". 

Wychodzil: r. I, nr 1/(1928) - r. I, nr 3 (1928) bez podania cz�stotliwosci. Format 
2BX19, obj. 8 s. Bez podania ccny. Wyszly tylko trzy numery po 8 s. w 1928 r. 

Miejsce wyd.: nie podane. 
Wyd.: Zrzeszenie Zwiqzk6w Mlodziei:y Ewangelickiej. 
Druk; Kutzer i Sp., Czeski Cieszyn. 
Charakter i trcsc: Pisemko religijne przeznaczone dla rnlodziei.y cwangelickiej na 

Slqsku Cieszynskim w Czechoslowa.cji. Artykuly religijno-wychowawcze, histo
rycz.ne, sprawozdania z dzialalnosci Zwiqzk6w Mlodziei:y Ewangelickiej, infor
macjc o zjazdach mloclziei:y ewangelickiej. B:·ak stalych clzial6w. 

Zr6clla: Dotychczasov.·e opracowania bibliograficzne nie rejestrttjq. 

MLODZIEZ KATOLICKA, 1930-1932 

Podtytul: Miesi�czny dodatek do „Naszego Kraju". 
Wychodzil: r. I, nr 1, pazdziernik 1930 - r. III, nr 12, 16 XII 1932. R. I, nr 1 jako 

dod. niesamoistny do nru 43, 1930 „Naszego Kraju", od r. I, nr 2, 28 XI 1930 do 
r. III, nr 8, 19 VIII 1932 jako samodzielny dod., nast�pnie jako trzecia s. ,,Na
szego Kraju". Format 29 X21, obj. 4 s., od r. III, nr 9, 16 IX 1932 11 X29, obj.
1 s. Bez podania ceny.
r. I, 1930
r. II. 1931
r. III, 1932

Miejsce wyd.: Cz.eski Cieszyn. 
Brak innych danych. 

2 nry po 4 s. 
12 nröw po 4 s. 
12 nröw po 4-1 s. 

Charakter i tresc: Pisemko poswi�cone polskicj mlodziezy katolickiej na Sinsku 
Cieszynskim w Czechoslowacji. Artykuly re!igijno-wychowawcze, historyczne. 
Dzialy: Z kronik poszczeg61nych grup, Dzial gospodarczy. 

Zr6dla: IS0/77. 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
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NA PRZELO:VIIE, 1933-1935 

Podtytul: Pb1no po�wie;cone sprawom mlodziczy ewangclickicj, rcligijnym, oswia
towym, ,polcc:z.nym, sportowym itd.

Wycilodzil: r. I, m 1, l II 1933 - r. III, nr 7, l IX 1935 (ostatni stwierdzony nu
nwr, nickt6rc zröclla podajc1 1935 r.}. Mic,;, W drugiej pol. 1934 r. (r. II) nie 
\\·ycl10d:dl, w zamian pojawial sie; ,,Glas l'vllodzidy Ewangclickicj", wychodzqcy 
w Wislc (Polska). Format 29X21, od r. III, 111' 1, 1 I 1935 23,5X16,5 obj. 4--20 s. 
l'rcnumcrata roczna clla czlonk6w ZEl'vI 6 Kcz, clla n.icczlonk.6w 10 ICcz, numer 

pojcdynczy 1 Kcz. 
r. I. 1933

r. II, 193-1
,·. III, 19:3:i

!\Iiej-ce wyd.: C. Te.Un. 

10 nr6w 
5 (?) )11"0\\' 
7 ('?) )1!"0\\' 

po 8 s. 
po 3-----! s. 
po 20 $. 

Wyd.: Zarzqcl Zrzc�zcnia Z\';ÜFk6w I\Ilodz.iezy Ewangelickicj. 
Red. i aclmin.: C:. Tesin, ul. ,\n:1y 11. 
Red.: k,. J6zcf Berger. 
Red. poclp.: ks. Et11anucl Tlulka. 
Druk.: Kutzcr i Sp. w Ces. Tesine; ocl r. III, nr 1, 1 I UJ35 :\dam Walaci1 w Ustro

niu. 
Charakter i tre�c: Ewangelickie pi�emko mlodz.iczowc. ,,)) Na przelomie., chce byc 

organcm mlodziczy, chce dopomagac orga1liwcji mlodziczy cw. do przeprowa
dzcnia jcj cc16w. Cclami temi Sc\ pogh;bicnic naszego zycia religijnego i ksztal
towanie clobrych czlonk6w naszego kosciola i naszcgo ludu. W tym kierunku 
bt;dzicmy sie; starali wszechstronnic w nas·qm »Przclomic« pracov.rac. Pismo 
!Htjt,C bt;dc.ic pubudzulo do pracy w jcdnym �i:crcgu z innymi i do pracy n:id 
:,ob:1'' (r. I, nr 1). Artykuly religijne, wychowawct.c, historycznc, sprawozdania, 
informacjc, sprawy lokalne. Dzialy: Kronika, Szkollrn niedziclna, M,qdzy nami, 
Glo,y mlodziczy o mlodych, Nasze wydawnictwa, Krunika ZDME (Pol.'3ka), 
K,·onika ZZEl\I (Czcchoslowacja), I\Iatcrialy do goddn biblijnych, Odpowiedzi 
!·edakcji.

Z..rodla: M/1:5. lSü/79, L\I./395, P/378. 

KASZEJ ::\ILODZIEZY, 1937-1938 

Podiytu!: }Iiesic;c;zny dodatek do tygodnika „W obronic p;·,.nvdy", przeznaczony dla 

1nlodziczy katolickiej. 
\Vyc;:ioclzil: r, 1937, nr 1, styczen 1937 - r. 1938, nr ?. :VIic;. Format 2-1Xl:S,5 obj. 4 s. 
Brak innych danych. 
Charakter i tre�c: Pisemko o charakterze w przcwazaj:1cej mierze religijno-wycho

wawczcj, przeznaczone dla mlodziezy katolickiej, prowadzone w duchu pol
skim. D.,;idy: Ze Zwiqz.ku, Z zycia SMK, K;:icik roaywkowy, Ciekawostki ze 
swiata. 

Zr6dla: J.M. 395 (mylnie podany tytul „Nasza Mlodziez"). 

NIEWIASTA KATOLICKA, 1930-1932 

Podtytul: Micsi<;cwy dodatek da „Naszego Kraju". 
Wychodzil: r. I, nr 1, 1 X 1930 - r. III, nr 12, 2 XII 1932. Da r. 111, ::ir B, 5 VIII 

1932 jako samodzielny dod. miesiGczny, p6zniej jako trzccia s. ,,Naszego Kra
ju". Format 29X21, obj. 4 s., od �. III, nr 9, 2 IX 1932 41XZ9, obj. 1 s. 
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:·. I, 1930 
:·. II, 1931 
r. III, 1932

Mie.i,cc wyd.: Czeski Cieszyn. 

2 nry po 4 s. 
12 nr6w po 4 s. 
12 nr6w po 4-1 s. 
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Charnktcr i tresc: Katolickie pisemko o tresci przeznaczonej g16wnie cUa kobiet. 
Artykuly religijno-problemowe, historyczne, sprawozdania. Dz.ialy: Wesoly kq
cik. Dla naszych gospodyn. 

Zro:na: Dotychczasowe opracowania bibliograficzne nie rejestrujq. 

NOWY CZAS, 1877-1927 

Podtytul: Tygodnik polityczny; od r. IX, 2 VIII 1885 Pismo polityczne i ewange
Jicko-koscielne; od r. XXXV, 1912 Pismo polityczne i ewangelicko-koscielne. 
Organ Tow. Ewangelik6w Slc1skich. 

Wythodzil: r. I, nr , 7 X 1877 - r. LI, nr 52; 25 XII 1927. Tyg., od r. IX, 2 VIII 
1885 dwutyg. (,,Nowy Cza.s" wychodzi na przemian z „Przeglqdem·•, w jednc1 
nicdziel� ,,Nowy Czas", a w drug.:i niedziel� ,,Przeglc1d"), od r. XXXIII, 1910 
tyg. Format 32X23. obj. 8-10 s., do r. XLI, 1917 p. cic1gla. Przedplata rocz. 
4 zlr, od 1900 r. 4 K, od 1924 r. p61rocz. 4,50 zl - 15 Kcz, nr pojedynczy 
15 gr. - 70 hal. W 1900 r. naklad 1500 egz. 

Micj,ce wyd.: Cieszyn; od r. IX, 1885 Drogomysl; od r. XIII, 1889 na przemian 
Cie,zyn i Drogomysl; od r. XX.XIII, 1910 Golesz6w: od r. XXXV. 1912 Cie
szyn. 

Red. i admin.: w zaleznosci ad miejsca wycl.: Cieszyn, Drogomysl, G)lesz6w, od 
,·. XXXV, 1912 Cieszyn. 

Zalozyciel: od r. XXXV, 1912 sp.ks. superintcndent clr Teodor Haase. 
Red. odp.: K. Stanislawski; od r. IX, nr 1, 1885 wlasciciel, wyd. i odp. r�J. A. Glaj

c,ir w Drogomyslu; od r. XIII, 1889, nr 12 wlasciciel, wyd. i odp. recl. J. Szygut 
\\. Puncowie; od r. XIII, nr 15, 1889 red. odp. za dzial polityczny K. Stanislaw
>lü w Cieszyuie, za tlzic1l koscielny J. Szygut w Pu11cowic; od r. XXIII, 1889, 
:w 1-4 wyd. i red. odp. ks. A. Galjcar; od r .  XXIII, 1899, nr 5 odp. r·2ll. J. Skal
ka w Cieszynic; od r. XXXV, 1912 J. Kubisch w Cie�zynie; od r. XL, nr 15, 
fl IV 1916 Adam Michalik w Cieszynie; od r. XLIV, nr 21, 30 V 1920 Jerzy Cie11-
ciala w Cieszynie. 

Wycl.: od r. XIII, 1889, nr 15 J. Skalka w Cieszynie; o:1 I'. XXIII, 1839, nr 1 ks. 
Andrzej Glajcar. prnboszcz ewang. w Drogomyslu. Wspolpracownicy: ks. Pa
\•:el Broda z Goleszowa, ks. ,Jerzy Mrowiec z Wisly, ks. Jerzy Rusnok z Orlowej 
i wielu in. proboszcz6w i nauczycieli; od ,. XXXIII, 1910 ks. Pawel Broda, 
cwang. proboszcz w Goleszowie, i ks. Jerzy Mrowiec, ewang. probo,zcz w Wi
�lc; od r. XXXV, 1912 Tow. Ewangelik6w Sl<iskich. 

Druk: C. i K. Nadworna Drukarnia Karola Prochaski w Cicszynie; od r. XLIII, 
1919 Henryk Nowak w Cieszynie; od r. XLVII, nr 12, 8 IV 1923 Ferdynand 
Szulc w Cieszynie. 

Doclatek: .,Przeglqd Rolniczy", 1887-1888. 
Charakter i tresc: Pismo o tresci religijno-koscielncj i politycznej, przeznaczone 

dla ewangelickiej ludnosci Sl<!ska Cieszynskiego, prowadzone w duchu anty
polskim, germanofilskim. Artykuly swieckie, religijne, wydarzenia bkalne i w 
swiecie, sytuacja w koscielc, nielicznc zdj�cia. Dzialy; Przeglqd polityczny, 
Kronika, Dzial koscielny, Z kosciola i szkoly, Wiadomosci ze Sl=1ska, Wiado
mosci politycz.ne, R6:i:ne wiadomosci, Rozmaitosci, Ceny targowe w Cieszynie, 
Dzial polityczny, Wiadomosci ze swiata, Od redakcji, Nadeslane, Przepowied
nie pogody, Reklamy. 

Zr6dla: AP/471-472, L/21, L/1/32, IS0/91, M/3. 
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POCHODNIA, 1922 

Podtytul: Panie slowo Twe jest pochodniq nogom J1aszym, a swiatlokic1 sciei.ce 
naszej. 

Wychodzil: Pojawil sie: ty1ko jeden numer; nr 1, 31 III 1922. Format 2iJX21. Mial 
wychodzic eo drugi piqtek, dwutyg. 

Wyd. i odp. red.: Cieslar J6zef w Czeskim Cieszynie, üvoz 8. 
Druk: Kutzer i Ska w Cz. Cieszynie. 
Zr6dla: IS0/101, L/II/7. Z autopsji nie znany. 

POSEL EWANGELICKI, 1910-1938 

,Podtytul: Pismo poswie:cone sprawom ludu cwangelickiego; od r. I, nr 7, 12 II 
1910 Daj Boze Dobry dzie.n. Pismo ... 

Wychodzil: r. I, nr 1, 1 I 1910 - r. LIV, nr 43, 22 X 1938. Nast�pnie polqczyl si� 
z „Ewangelikiem" i wychodzi! pt. ,,Ewangelicki Posel Cieszy.nski". Od po
czqtku r. 1932 zmiana owaczenia rocrnika, zamiast XXIII - XLVIII (nawüJ
zanie do „Przyjaciela Ludu" 1885-1909). Tyg., rocznie wychodzilo 50-53 nu
mer6w. Format 42X28, obj. poczqtkowo 8 s.; od r. 1915 8--4 s. Cena: rocz. 4 K, 
p6lrncz. 2,10 K, kwart. 1,10 K, nr pojed. 10 hal.; od pol. lat dwudziestych 
w Polsee 8 zl - 4 zl - 2 zl - 18 gr., w Czechoslov.:acji 30 K,cz -- 15 Kcz -
7,50 Kcz. 

Miejsce wyd.: Cieszyn: od r. XLIX, nr 1, 7 I 1933 Ustrot'1. 
Red. i udmin.: Cieszyn; od r. XLTX, nr 1, 7 I 1933 Ustron. $l;isk Cieszynski. 
Odp. red. i wyd.: Adam Macura w Cie.szynic; od r. I, nr 3, 15 I 1910 Adam Macura, 

emer. kier. szkoly w Cieszynie; od r. IV, 1u 4, 25 I 1913 ks. Ja:i Stonawski 
w Cieszynie; od r. V, nr 27, .4 VII 1914 Pawel Kozllsznik w Cieszynic; od r. VI, 
nr 32, 7 VIII 1915 ks. Jan Stunawski w Cieszynie; od r. VI, m· 37, 11 IX: 
1915 Ferdynand Dyrna w Cieszynie; od r. XI, nr 48, 27 XI 1920 ks. Jan· 
Stonawski w Cieszynie; od r. XLVIII, nr 1, 2 I 1932 odp. red. ks. J6zef 
Nierostek w Cieszynic, wyd, ks. Pawel Nikodem, Ustron; od r. XLIX, nr 1, 7 l 
1933 red. odp. Karol Benek, üstron; od r. XLIX, nr 10, 11 III 1933 red. odp. 
i wyd. ks. Pawel Nikodem w U.-;troniu; od r. LIII, nr 29, 17 VII 19:n red. odp. 
ks. Otton Kubaczka, wyd. ks. Pawel Nikodem; od r. LIII, nr 36, 4 IX 1937 
wyd. Kolo Slqskie Stowarzyszenia Ksic:zy. 

Druk: ,,Tow. Domu Nar." (Pawe! Mitr�ga) w Cieszynie; ocl r. XLIX, nr 1, 7 I 1933 
Adam Walach w Ustroniu. 

Charakter i tresc: Pismo religijno-kosciclne, poswic:caj<1ce wie�e uwagi sprawom 
swieckim, przeznaczone dla ewangelickicgo luclu w Cieszy1i.skiem, prowadzone 
w duchu polskim. .,Fasel Ewangelicki bt;dz.ic i nadal dbal o sprawy spolecz.ne, 
gospodarcze i politycz.ne naszego ludu. Wszystek nasz lud jest ludern pracu
jqcym, i.yjc1cym z cic;;zkiej pracy ri:ik swoich, pierwszorzGdnym tedy zadaniem 
pisma wydawanego dla tego ludu jcst dbac o jego gospoctarcze stosunki, o jego 
dobrobyt, podnosic jego krzywdy, domagac sie; wszelkich nalei.nych :nu praw ... 
Szczeg6lnie bc;;dzie taki.e P.E. clbal o narodowe prawa naszego ludu, o r6wno
uprawnienie naszego jc;;zyka w urzc:dach i w publicznym i.yciu w og6Ie ... " 
(r. II, nr 1, 7 I 1911, s. 1-2). Opr6cz tresci religijno-koscielnej artykuly histo
ryczne, narodowo-spoleczne, polemiczne, sprawozdania, rady, wiadomosci lokal
ne i ze swiata, utwory literackic, troch� zdjt;c. Dzialy: Ze swiata i o swiecie, 
Nadeslane, Rozmaitosci, Od redakcji, Poradnik domowy, Spis ksilji.ek wyda
nych i nabytych przez Tow. Ewang. w Cieszynie, Z pamit;tn.ika wojennego, Ze 
zwiqzku Tow. Polskiei Mlodziezy Ewang., Z Polski i zc swiata, Reklamy. 

Zr6dla: M/8, L/IU9, IS0/107, AP/473. 
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PRZYJACIEL DZIATEK, 1906-1909 

Podtytul: Bezplatny dodatek do „Przyjaciela Ludu". 

---- ·---·--

Wychodzi!: r. J, nr 1, 7 I 1906 - r. IV, grudz.ien 1909 (ostatni stwierdzony numer 
r. IV, nr 19, 3 X 1909). Dwutyg. Format 26,5X 17, obj. 4 s., p. cic}gla. Ka:i:.dy
rocznik po 24 nry i 96 s. Jako dod. bezplatny, osobno l K rocznie.

Miej.sce wyd.: Nawsie. 
Red. i wyd.: Ks. Francisz ek Michejda. 
Druk: ,,Tow. Domu Narod." (P. MitrE:ga) w Cieszynic. 
Charakter i tresc: Pisemko religijne przeznaczone d!a mlodziei.y ewangelickiej. 

Tresc przewaznie religijno-wychowawcza, opowiadania, bajki, utwory literac
kie, nieliczne ilustracje. Brak stalych dzial6w. 

Zr6dla: IS0/118. 

PRZYJACIEL DZIATEK, 1924-1935 

Podtytul: Pisemko dla dziatwy ewangelickiej. 
Wychodz.il: r. I, nr 1, 1 I 1924 - r. XU, nr 7, wrzesien 1935. Mies. Pisemko wy-

* chodzi z 1 dniem kazdego miesiqca; od r. II, nr 1, styczen 1925 - Wychodzi
raz na miesiqc. Og6lem wyszlo 139 nrow, z tego 15 l<}czonych, ·zazwyczaj w okre
sie wakacji Ietnich. Format 28X20, obj. 8 s. Cena nru poj. 1 Kcz - 60 hal. -
70 hal. (12 gr.) - 80 hal. (18 gr.) - 1 Kcz (25 gr.).
r. I, 1924 - r. IX, 1932 po 12 nr6w po 96 s.
r. X 1933 12 nr6w 88 s. 
r. XI, 1934
r. XII, 1935

Miejsce wyd.: Nawsie. 

12 nr6w 80 s. 
7 nr6w 48 s. 

Wyd.: Seniorat Kosciola Augs. - Ewangelickiego na wschodnim· czes1um Slqsku 
w Orlowej; od r. V, nr 1, styczeri 1928 Seniorat Kosciola Augs.-Ewang. nu 
wschodnim czeskim Slc1skll w Trzyncu. /.-

Red. i admin.: Nawsie, Jablonköw, Slcjsk. 
Red. odp. i admin.: b. Karol Krzywori., pastor w Naw5iu; od r. I nr 4, kwiecien 

1924 Pismo administracyjne dla Polski prowadzi ks. prof. Pawel Sikora, Cie
szyn; od r. IV, nr 1, styczen 1927 w.sp6lred. i admin. ·na PoL5kE:; ks. prof. Pawel 
Sikora, Cieszyn. 

Druk: Kutzer i Sp. w Cz. Cieszynie. 
Charakter i tresc: .,. .. Chcc on byc przyjacielem nie tylko naszych dzieci, lecz tak:i:.e 

naszych dom6w ewangelickich ... cel naszej gazetki, kt6ra chce byc odnowie
niem tej .pracy, jakq z wielkim blogoslawienstwem dla naszego kosciola i rodzin 
wykazywal w latach 1906-1909 przewiel. sp. ks. senior Fr. Michejda z Na
wsia". Pisemko dla miejscowej mlodziezy ewangelickiej z bardzo urozmaiconci 
trcsciq, bogatq w pierwiastki wychowawcze, dobrze redagowane. Liczne opo
wiadania, artykuly religijno-wychowawcze, informacje, z historii, wiadomosci 
ze szk6lek niedzielnych, duzo wartosciowych zdj�c. Brak stalych dzial6w. 

Zr6dla: M/15, IS0/117, J.M./395, P/378, J.K./90. 

PRZYJACIEL DZIATEK, 1938-1939 
Pod.tytul: Bezplatny miesi�czny dod. do „Ewangelika"; od r. II (XIV), nr 2, paz

dziernik 1938 Bezplatny miesiE:czny dod. do „Ewangelickiego Posla Cieszyn
skiego". 

Wychodzil: r. I (XIII), nr 1, styczen 1938 - r. II (XIV), ·nr 10, czerwiec 1939. Sa
modzielny dod. miesi�czny. Bezplatny. Mylnie podano r. III, nr 1, styczen 1939 
zamiast r. II, nr 5, ,,Przyjaciel Dziatek" bowiem wychodzil r6wnoleg1e z r. szk, 
Format 27,5Xl9, obj. 8 s. 
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r. I, 1938
r. II, 1938-1939

Miejsce wyd.: nie podane. 

Stanislaw Zahradnik 

6 nr6w pa 8 s. 
10 nr6w po 8 s. 

Red.: ad r. II, nr 4. grudzien 1938 ks. G. Szurman. 
Charakter i tresc: Piscmko mlodziezowe o charakterze cwangelickim, religijno-wy

chowawczym. Opowiadania, histaric biblijnc, powiastki. Dzialy: S:,ukaj! Po
mysl! Zgadnij!, Redakcja odpowiada. 

Zr6dla: Dotychczasowa bibliografia nie rejestruje. 

PRZYJACIEL LUDU, 1885-1909 

Podtytul-: Pismo dla ludu ewangelickiego; ud r. III. nr 1, 2 I 1887 (moz,:, wczcsnicj) 
Pismo ewangclickic. 

Wychodzil: r. I, nr 1, 4 I 1885 - r. XXV, nr 2-1. 29 XII 1909. Dwutyg., wychodzil 

1 w kazclq 1. i 3. niedzielq kazdego micsi9ca. Format 24,5X20, ad r. III, 1887 
30X23, od r. VIII, 1892 2G,5X17,5, obj. 8-12 s., p. cic1gla, wiqkszosc ro;:znik6w 
188-196 s. Przedplata roczna: 1 zlr 50 kr. Dla czlonk6w Tow. Ew. Oswiaty Lu
dowej 1 zlr 30 kr.

:\Iiej,cc wyd.: Nawsi; od r. X.IV, 1898 Na\,·sie. 
Red. i wyd.: Ks. Franciszek l\Iichejda. 
Druk: Henryk Feitzingcr i Sp. w Cie.szynic; ocl r. IV, nr 23. 2 XII 1888 Nastqpny 

Henr. Fcitzingcra, Kutzer i Sp. w Cic,;zynie; od r. V. 1889 Kutzer i Sp. w Cie
szynie; ocl r. XIX. nr 8, 19 IV 190:3 (moz.e wczcsniej) A. Baron (wlak. Fr. :\Ia
chaczck) w Cicszynic; od 1·. XX. nr 21, 6 XI 1904 (moze wczesniej) Fr. Macha
czek w Cics„ynic; od l'. XXI, iu· 11, 1 VI 1()03 (moze wczdniej) ,,'row. Domu 
Nar." (P. Mitr(;ga) w Cicszynic. 

Dodatck: (zob.) ,,Przeglqd Polityczny", 1892-1902 
(zob.) ,,Przyjacicl Dziatck", 1906-1909. 

Charakter i trcsc: Pismo dob:·zc redugmvanc, o ,zcrokim zakresic tres2i rcligijno
-kosciclno-swicckiej, przeznaczonc dla cwangelik6w na Slqsku Cicszynskim, 
w duchu pobkirn. Artyku!y religijnc. historycznc. ,;prawy dotyczqce ewang. lu
clu miejscowcgo. wiaclomosci lokalnc i swiatuwc, �prawazdunia Tow. r.w. Oswia
ty Ludowcj, ,prawy szkolne. Dzialy: Z kosciola i szkoly, Tabliczk:1 codzienna 
do czytania Pbma sw., Ze swiata i o �wiccic, Rozmaitosei, Kronika szlc1ska, 
Tuw. Ew. Os\viaty ludov.:ej, Kronika. 

Zr6dla: AP/474, L/26, L/Ili13, IS0/118. 

SLOWO ZYWOTA, 1910-1925 

Podtytul: Pismo ewangelickie. Wychodzi mic�iqcznie okolo 15 kazdego miesiqca; 
od r. XI. nr 4, kwiecien 1920 (moze wczcsniej) Mies. poswiqcony misji we
wnE;trznej. 

Wychodzil: r. I, nr 1, styczcn 1910 - r. XVI, nr 5, maj 1925 (ostatni ,twierdzony 
numer). !Vlies. Format 27X20,5, od r. XVI, m 1, styczen 1925 23,5X15,5, obj. 
16-8 s. Prcnumcrata rocz. 2 K, p6zniej wzrastala, od r. XI, 1920 10 koron, ad
r. XVI, 1925 2,50 zl albo 15 Kcz.

Miejsce wyd.: Ligotka Kameralna; od r. XI, m 4, kwiecien 1920 (moze wczesniej) 
Cieszyn (Polska). 

Admin.: Cieszyn. 
Wyd.: i odp. red.: Ks. Karol Kulisz; od r. IV, nr 4, kwiecien 1933 Tow. Ewangelic

kie w Cieszynie; od r. XI, nr 4, kwiecien 1920 (moze wczesnicj) Spolecznosc 
Chrzescijanska w Cieszynie. 
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Red. odp.: od r. IV, nr 4, kwiccic11 1913 ks. Karol Kulisz; od r. XI, nr 4, kwiecie11 
1920 (moze wczesniej) Andrzej Cymorek. 

Druk: ,,Tow. Domu Narocl." (P. Mitrc;ga) w Cieszynie. 
Charakter i tresc: Pismo rcligijne przeznaczone dla polskicj ludnosci ewangelic

kiej S!,1ska Cieszy1'1.�kiego. Rozprawy religijne, opowiadania, kazania, komuni
katy. Dzialy: Dla dzieci, Do czytelniköw, Czytajcie Biblic;, Rozmaitosci, Dzial 
misyjny, Do broni!, Male i wielkie, Do niewiast, Korespondcncja, Godziny bi
blijne, Dobre ksic1zki, Tresc. 

Zr6dla: AP/478, L/II/20, IS0!l3l�133. 

SWIT, 1934-1935 

Poclty!ul: Bogu sluz! Gotöw! Pisemko dla mlodzie:ir. Organ Zwü1zku Stowarzyszc11 
iHoclzieiy Katolickiej w Czcchoslowacji. 

,WychocLdl: r. I, 1934 -- r. II, nr 9, wrzesie1i. 1935 (o,;tatni stwierdzony numer). 
Przcstal wychodzic jesienü\ 1935 r. w zwic1zku -z rozpoczc;cicm wydawania cen
tralnego pisma dla mlodziczy pobkiej w Czcchoslowacji „Ogniwo". Mies., na
klad 800 egz. Format 25,5�<18, obj. 8 s., numery podwöjnc, p. ciqgla. 

1\Ikj,cL' wyd.: Karwina. 
Red.: Karwina. 
Wyd.: Zwü1zek Stowarzyszcii ::vllodziczy Katolickiej. 
Red. oclp.: Alojzy Zelek, zccer ,,. Karwinie. 
Druk: Oclbito w drukarni Jana Nitkiewic:.:a w Karwinic. 
Churakter i tresc: Piscmko o przcwai.ajqcej tresci religijncj 1)l"zeznaczone dla pol

skicj mlodziei.y katolickiej w Czcchoslowacji. Arlykuly rcligijno-wychowaw
czc, sprawozdania, wiadomosci lokalne, opowiaclania. D1.ialy: Z i.ycia Stowa
rzysze1i, Fala sportowa, Nowc wyclawnictwa. 

Zrödla: IS0/144, J.M./395, P/378, J.K./112. 
Red. odp.: k,. Augustyn Pazdziora, wikary w Karwinic; od r. IV, nr 19, 1 X 1929 

Tz�·do1· Ga!ic.o, Kanvina; ucl r. XY. 11r 1, 1946 Red. nacz. i oclp. Miro„law Klisz; 
t>cl :·. XVI, nr 1, 5 I 1947 Red. g:·ono redakcyjne. Oclp. red. Miloslaw Kli,z; od 
:·. XVI, 1�r 32, 10 VIII 1947 Red. grono redakcyjnc. Przcd,;tawicicl 0dp. pi.,ma:
:\f. Klisz; od r. XVIII, 11:· 13, 27 III 1949 Red. grono rcdakcyjnc. Przedstawiciel
oclp. pisma: ks. L. Bilko.

Druk.: J. Nitkiewicz w Kanvinie; ad r. V, nr 16, 15 VIII Ul30 M. Pochtor w Orlo
wej; od r. IX, 1934 (mozc v.,czdnicj) ,,Grafia" ,v Orlowej; od r. XII, 1937 (moze 
wczcsniej) W. Nitkiewicz C. Tesin; od r. XV, nr l, 1946 Ludowa Sembol i sp6l., 
Frystat. 

Dod.: (zob.) ,,Na3zej Mlodziezy", 1937-1938. 
Charakter i tresc: Katolickic pi,,mo o charnktcn:e rcligijnym \\' duchu pol:;kim. 

Artykuly religijne, wychowawcze, problematyka micjscowcgo ruchu katolic
kicgo, wiadomosci lokalnc i zc �wiata. Dzialy: \Viadomosci parafialne, Korc-
5pondencjc, Pytania, Z naszych parafii, Ze swiata katolickicgo, Ze swiata, K,1-
cik clla dzieci, Miejscowe, Do Czytclniköw, Z zycia katolickiego, O.;obistc; po 
wojnic bardzo poi.ytcczny dzial Ci, ktörzy odeszli ... - krötkie notki biogra
ficznc (czasem i i.yciory.,y bardzicj szczegölowe) o ofiarach okupacji hitlerow
skiej. 

Zrodla: IS0/152, J.M./395, M/17, J.K./130. 

WERDAUSKIE WIADOMOSCI MISYJNE, 1869-1875 

Pocltytul: Wychodzq eo miesiqc jako dodatek do „Zwiastuna Ewangelicznego". 
Wychodzil: r. 1869, nr 1, .31 I 1869 - r. 1875, nr 12, 31 XII 1875. Od r. 1876 wycho-

-- --·--
-- -- ---- -------- ------
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dzil w Warszawie. Wydawnictwo cieszynskie bylo polskim tlumaczcniem (obok 
tlumaczenia w kz. franc., szwedzkim, slowackim, dunskim i !otcwskim) zasad
niczego pisma „Wiadomosci Misyjne", wychodzqcego od r. 1864 w j:,:zyku niem. 
w Werd;iu w Saksonii. Mies. Format 22X16,5, obj. 6-4 s., p. ciqgla. R. 1869 -
12 nr6w 50 s., s. 1870-1875 - po 12 nröw, 43 s. Prcnumerata roczn,1 w -�U$trii 
24 kr., z przesylkq pocztowq 35 kr., w Krölestwic Polskim (Rosji) 30 kop., 
w Prusach 10 gr., od r. 1874 mogly byc prenumerowane tylko wspobie ze 
,,Zwiastunem Ewangelicznym". 

Miejsce wyd.: Cieszyn (1869-1875). 

Wyd.: dr ks. Leopold Otto. 

Odp. red.: Lic. teolog. J. Borbis; r. 1870, nr 5, 31 V ks. A. Zlik; od r. 1870. nr 6, 
30 VI H. Schwerdtmann; od r. 1871, nr 5, 31 V A. Walach. 

Druk: K. Prochaska w Cieszynie. 
Charakter i tresc: Pisemko religijne przeznaczone dla ewangelik6w uugs. wy;::na

nia. A.rtykuly religijne, historycznc, utwory litcrackie, wiadomosci zc �wiata.
Dzialy: Biezqce wiadomosci. 

Zr6dla: AP/479, I$O/l6B, L/36. 

VlYZWOLENIE, 1919-1931 

Od r. II, 1920, nr 1 zmiana tytulu na „T�ozofia (dawnicj Wyzwolenie)"', od r. III, 
nr 1-3 tylko „Teozofia''. 

Podtytul: MiesiE;cznik poswiqcony badaniom tajemnych dziedzin duszy, reformie 
zycia i pielGgnowaniu wy:zszej kultury duchowej; od r. II, nr 1, si0.rpie1·: 1920 
Miesiqcznik poswif;co11y picl<;gnowcrniu wyzs2ej kullury duchowej i b:-ataniu 
ludzkosci; od r. III, nr 1-3, styczeti. 1923 Organ Polskiego Towarzystwa Teuzo
ficz.ncgo na Slqsku Cic,,z. czesk. Pismo poswiqconc pielE;gnowaniu wyzszej kul
tury duchowej i brataniu ludzkost:i; od r. III, nr 4-5, maj 1927 Pis1110 :1iepc
rioclycznc poswiQconc pie!Qgnowaniu wyzszej kultury duchowej i brntar,:l; il:d;:
kosci. 

Wychodzil: r. I, nr 1, 1919 - r. III, nr 11-12, luty-marzcc 1931. Pierwct:üc mies., 
poiniej wychodzil nicrcgularnie. Funnut 2I,5XJ4,5, czc;sto .podwojnc i potrojnc 
numery, ccna nru poj. 1,50 Kc. 
r. I, nr 1, 1919, s. 20; nr 2, 1919. s. 20; m 3, 1919, s. 20; nr 4, 1919, s. :20: :i:· .i,

1919, s. 20; nr 6, 1919, s. 20; rn- 7, 1919, s. 20; nr 8, 1920, s. 20; nr 9-10. lGZO,
s. 32; nr 11-12, 1920, s. 32.

r. II, nr 1, sierpiel'1 1920, s. 16; nr 2, wrzesien 1920, s. 16; nr 3-4 pa�clziernilc
i listopad 1920, s. 33-56; nr 5, grudzien 1920, s. 57-72; nr 6-7, :;tyczei'1-
luty 1921, s. 73-96; nr 8, rnarzcc-kwiecic11 1921, s. 97-112; nr 9. rnaj
czcrwiec-lipiec-sierpieri 1921, s. 113-128; nr 10-11, wrzesici'1--p,1zdzicr
nik-listopad i grudzie11 1921, ,. 129-160; nr 12, styczen-luty i ma:·1:ec 19:22, 
s. 161-176.

r. III, nr 1-3, stycze11 1923, s. 1-52; nr 4--5, maj 1927, s. 53-68; m 6-8 .. ,ly
czcn-luty 1929, s. 69-92; m 9-10. luty-marzec 1930, s. 93-108; nt 11-12,
luty-man:ec 1931, s. 109-132. 

Red.: Wisla; od r. II. nr 2, wrzesiei'i 1920 Nydek. 
Red. i admin.: r. III, m 4-5, maj 1927 Nydek 154, p. Bystrzyca n. OLq. 
Miejsce wyd.: od r. III, nr 1-3, styczcn 1923 Nydek. 
\Vyd.: Polskic Towarzystwo Teozoficzne na Slflsku Cieszy11skim, Nyclc!(. 
Red. odp.: A. Podi.orski, \Vis1a; od r. II, nr 2, wrzesie1'1 1920 Andrzej Kajfo<z ": Nydlrn. 
Druk: Kutzer i Sp. w Cie,zynie; od r. III, nr 4--5, maj 1927 Kutzcr i Sp. w C1..

Cieszynie. 
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Charakter i tresc: Pisemko religijne przeznaczone dla czlonk6w Polskiego Towa
:·zystwa Teozoficznego na Sl.,isku Cieszynskim z sieclzib:\ w Nydku (Czechoslo
wacja). ,,Swiatlo, zdrewie, wolnosc i prawdE: »Wyzwolenie« niese pragnie tym, 
kt6rzy w swietle, zdrowiu, wolnosci i prawdzie chodzic pragn� ... " (r. I, nr 1). 
:\rtykuly problemowe, religijne, materialy i sprawozdania tlotyczc1cc Towarzy
st,rn. Dzialy: Dla wszystkich, Ogloszenia, Nadeslane, E.;perancki. Pismo bory
kalo si� z chronicznym brakiem fundusz6w gl6wnie z powodu ma1Pgo nakla
du. Z tego tez powodu w r. 1931 zaniklo. 

Zröcila: L/II/22, AP/480, IS0/145, J.K./114. 

ZNAKI CZASU, 1921 

Wyci.oclzil: W jesieni 1921. Wydaje si�, ze w Czechoslowacji wyszedl tylko jeden 
:1umer jako „Szczeg6lne wydanie Znak6w Czasu··. Pismo wydawalo od r. 1910 
:\fü;dzynarodowe Towarzystwo Traktatowe w Hamburgu jako kwartalnik; r. X, 
1925 wychodzil w Bydgoszczy, dwumiesi,:cznik. Numer z jcsieni 1921: wychodzi 
na poczqtku i w polowie kazdego kwartalu. Format 24,ö X 17, obj. 20 s. + 4 s. 
oklaclki. 

Micj,ce wyd.: bez podania. 
Wyd.: Xaklad Adwcntowy w Pradze i Opawie. 
Red.: Xaklad Adwentowy w Öpawie, Solna ulica 1.33. 
Red. odp.: A. Gomola. 
Charakter i tresc: Pismo o tresci religijncj, poswiGcone sprawom misyjnym ad

we:ity;t6w w swiecie poganskim. 
Zr6dla: Dotychczasowa bibliografia nie rejestruje. 

ZWIASTUN EWANGELICZNY, 186i-1875 

Wyc!1oclzil: r. 1869, nr 1, 31 I 1867 - r. 1875, nr 12 .. 31 XII 1875. W I. 1863-1866, 
,, lla,tc;pnie od r. 1876 wychodzil w Wc1rszawie. Mies. Format 24Xl 7,5, obj. 
2-! s., p. ci<1gla. W I. 1867-1874 kazdy rocznik mial 12 nr6w i 184 s .• s. 1875 -
.12 nr6w i 180 s., w tym nr 10-12 11:iczony. Prenumerata roczna w A'..!strii 2 zlr, 
z przesylk<J pocztowq 2 zlr 40 kr., w Kr61estwie Polskim l rub. 50 kop., w Pru
;:ich 2 talary. 

Miej,ce wyd.: Cieszyn (1867-1875). 
Wyd.: dr ks. Leopold Otto. 
Red. odp.: lic. teolog J. Borbis; r. 1870, nr 5, 31 V ks. A .2Iik; od r. 1870, nr 6, 

30 VI H. Schwcrdtmann; od r. 1871, nr 5, 31 V A. Walach. 
Druk: K. Prochaska w Cieszynie. 
Dod.: (zob.) ,,Werdauskic Wiadomosci Misyjne", 1869-1875. 
Charakter i tresc: Pismo o zdecydowanej przewatlze tresci religijno-koscielnej, 

p:·zcznaczone dla ewangelickiego Iudu augs. wyznania. w cluchu pohkim. Arty
kuly religijne, rozmyslania, wyklady biblijne, kazania wybitnych pastor6w,
wiadomosci koscielne, miejscowe i ze swiata, artykuly historyczne, wiadomosci 
z miejscowego szkolnictwa. Dzialy: Ze szkoly, Wiadomosci koscielne, Korespon
dencya, Przeglqd literacki, Dary, Od wydawcy, Do czytelniköw. 

Zr6dla: AP/481, L/37, IS0/168. 

OBJASNIENIA SKRÖTÖW PRZYTOCZONYCH WAZNIEJSZYCH ZRÖDEL 

AP - A. Pi 1 c h, Czasopi§miennictwo na Slqsku Cieszynskim w iatach 1848-

1920 (Materiaty do bibiiografii) (Studia i materialy z dziejöw S: 1ska, t. III, 
pod redakcjq K. Popiolka, Wroclaw 1960, PAN s. 451-492). 
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L - Ks. J. L o n d ;: in, Bibliografia drukow polskich w Ksii:stwie Cieszyhsidm

od roku 1716 do roku 1904, Cieszyn 1904, ss. 38.
L/1 - Ks. J. L o n d z in, Uzupel11ienie do Bibliografii druk6w polskich w Ks.

Cieszyitskim od roku 1 'i 16 do roku 1904, jako tei: bibliografia nowych dru

kow az do r. 1922. Czi:sc I (A-0), Odbitka z XXV, XX:VI, i XXVII spra
wozdania Pa11stwowego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, Hl22, .;;;, 35.

I/II - Ks. J. L o n d z in, Vzupelnienie do Bibliografii drukow polskich u.: Ks. 
Cieszynskim od r. li16 do roku 1904, jako tei: bibiiografia nowi;·ch druk6w 

az do roku 1922. Cz�sc II (P-Z), Odbitka z XXVIII s-prawotdania Pan
stwowego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, Cieszyn 1923, ss. 38. 

ISO - M. Pr z y weck a - Sa weck a i J. Reiter, Bibliografia polsldch cza
sopism slqskich (do 1939 roku), Wroclaw 1960, s. 177. 

M - L. Br o i. e k i 0. M i c h c j d a, Powojen11a prasa JJ01ska na Slqsku Cie-

szynskim, Katowice 1934, odbitka z t. IV „Roczniköw Tow. Przyjaciöl Nauk
na Sl<1sku", ss. 16.

J.M. - J. Mys l ins k i, Prasa polska w Czechoslowacji w iatach 1935-1968 

(Przeglqd Bibliograficzny. Rocznik Historii Czasopismiennictwa Polskiego, 
t. IX, z. 3, 1970, s. 389-401).

P - A. Pa c z k o w s k i, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980. 
J.K. - Soupis novin a casopisu vydavanych na Morave a ve Slezsku v letech 

1918-1945. Pracovni verze. Zpracoval J. Kubicek (Statni vedecka knihovna 
Brno, 1979, ss. 130). 
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SPRA WOZDASIE Z DZIALALNOSCI 

WROCLAWSKIEGO TOWARZYSTWA MILOSNIKÖW HISTORII 

ZA LATA 1979-1984 

w A 

Sprawozdanie niniejszc obejmujc dwie kadcncje Zarzc1du WTMH: pierwsz<1, 
dwulctniq - od 23 II 1979 r. do 2i JII 1981 r., i drugq, trzyletni<J - v,edlug no
wego Statutu PTH - ocl 27 III 1981 do 16 III 1984 r. Zan:<jd wybrany 23 II 1979 r. 
ukonstytuowal sie:: w nastqpujqcym skladzie: prezes - prof. dr R. Heck, wicepre
zesi - prof. dr T. Kotula i dr J. Pabisz, skarbnik - dr L. Smolka, sekretarz -
dr T. Kulak. Czlonkami Zarz11du zostali: dr A. Basak, mgr W. Fuchsa, doc. dr 
K. Fiedor, doc. dr J. Janczak, prof. dr W. Korta, dr T. Marczak, doc. dr K. Ma

twijowski, mgr M. Onyszkiewicz. dr J. Sydor, mgr A. Wr6bel. W sklad Komisji
Rewizyjnej weszli: prof. dr J. Demcl, dr J. Dudek, mgr \V. Gladkiewicz, clr S. Zyga,
dr A. Ladomirski. W zwic1zku ze smierci.i prof. dra R. Hecka w pazdzierniku
1979 r. we wladzach Towarzystwa zaszly zmiany. Funkcj� prezesa odt<1d pelnil
prof. dr T. Kotula, wiccprezesem zostal natomiast cloc. dr J. Jancr.ak. Poniewaz
doc. dr K. Fiedor z.rez.ygnowal z kierownictwa Komisji Olimpiad Historycznych,

a mgr G. Paiiko z pracy sekretarza w tych Olimpiadach, nowe funkcje podj<:li: prof.
<lr J. Dcmcl i dr T. :vrarczak. Z koki \vobec podj�cia obowiqzkow przc\vodniczqccgo
Komisii Olimpincl Hi.sto1·yc2nych pn:cz prof. Demda pn.Pwodnicz:ieym Komisji Rc
wizy jncj zostal dr A. J:,adomirski.

W czasic tej pierwszej kadencji najwai.niejszymi wydarzeniami naukowymi, 
a takzc organizacyjnymi, byly XII Powszechny Zjazd Hhtorykow Palskich we 
wrzesniu 1979 r. w Katowicach ornz zorganizowanc w rok p6i.niej w Zi.elonej G6-
rzc sympozjum naukowc, poh1czo:1c ,. \Valnym Zgrumad:wniem Polskiego Towarzy
stwa Hi�torycz:1ego, dla uczczenia 1 DO-lecia Picrwszego Powszechncgo Zjazäu Hi
storyk6w Polskich. Na Zjcidzie w Katowicach CL:1onkowic naszego Towcirzystw,1 
wyglosili :i referat6w. Autorami ich by!i: prof. dr R. Heck. prof. dr H. Zielil'lski, 
prof. dr W. Wrzesiiiski, doc. dr A. Nyrck i dr A. Juzwcnko. W czasic Zjazdu prof. 
dr l\'I. lfoisig odznaczony zostal Krzyzem Oficcrskim Orderu Odrodz.cnia Polski, 
prof. Vlrzesit'lski, dr A. Basak, clr A. Juz\vcnko i dr R. Gladkiewicz oclznakami 
Zaslu:i.o:iych Dzialaczy Kullury, a mgr .J. Piechociü�ka otrzymala nagrodG za prac<: 
o tematycc ,·cgional11cj.

Walne Zgromaclz�·nie PTH w Zicloncj G6rze, na ktorym prz.eclyskutowano i na
.,tqpnic uchwalono nowy Statut PTH, poprzedzonc zo;;talo Nadzwycznjn}'l1l Zebru
nicm Walnym Czlonkuw naszego Oddzialu w celu wybon1 delegatuw na \Valne 
Zgromadwnie. Dclcgatami WT:1,IH byli: prof. dr A. Galos, dr J. Duclck, dr Smolka, 
mgr W. Fuchsa, p:·of. Kol•J!a, d:· Kulak, mgr Pai'iko, clr W. Suder, mgr .-\. Wr6bcl, 
dr S. Zyga, a za,t<;pc,1 delcgala wstal dr E. Kobzdaj. 

W czasie drugiej kadcncji Zarz.<1d WTMH od 27 III 1981 do 16 III 1984 r. 
funkcjonowal w nasLGpuj,1cym sk!ad1.ic: prczes - prof. Kotula, wiccprezesi -
doc. ,fanczak i dr Pabisz, �k<1rbnik - dr Smolka, sekretarz - dr Kulak. Czlonkami 
Zarzi1clu zo,tali wybrani: clr K. Bobow,;ki, dr E. Czapicwski, mgr W. Fuchsa, prof. 

··-·- ------ - --------------
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dr K . .Tonca, dr B. Leszczy11ska, doc. dr K. Matwijowski, prof. dr l\.1 Pater, dr 
G. Pa11ko, doc. dr J. Pictrzak, dr B. Rok, mgr J. Scifert-Niediwiedz, cl� J. Sydor.
w sklacl Komisji Rewi:Gyjnej weszli: dr A. Ladomir,ki - p:-ze\vodnicz<}cy, dr
W. Gladkiewicz i dr S. Zyga - czlonkowic.

Trzyletnü\ kadencjc; Zarzqdu przedziela wprowadzony 13 XII 1931 r. stan
wojenny i zawieszenic dzialalnosci PTH, kt6re spowoclowaly lO-miesi�cz:1c1 przcrwq 
w naszcj dzialalnosci, tj. clo pazdziernika 1982 r. Wöwczas to Nadzwycz,!jnc Walne 
Zcbranic Czlonköw dokonalo wyboru tlclegatöw na Walnc Zgromadzcnie PTH w li
stopadzic 1982 r. w Warszmvie, pos\vic;conc wyborowi Zarz<Jdu GlöwnegJ. Na Zgro

madzeniu tym Oddzia! nasz rcprczentowali: mgr Fuch,a, prof. Galo.s. prof. Jonca, 
prof. Kotula, dr Kulak, dr Leszczyn.<;ka, doc. dr S. Ochmann-Staniszcw;ka, prof. 
Pater, dr Smolka, prnf. Wrzesinski. W wyniku wybor6w czlonkami ZC, PTH zo
stali: mgr W. Fuchsa i prof. Kotula, a prof. Wrzesii'1ski jednym z wir;cprezcs6w. 

Prof. Jonca wszedl: w sklad Sijdu Kolczei1skiego, in.stancji powolanej przez Statut 
PTH i czuv.:ajqcej nud przestrzeganiem norm ctyki Z,I\VOdowcj historyka. 

Do grudnia 1981 r. Towarzystwo liczylo 172 czlonkow. Opröcz teg'.> posiadalo 

licz[jcc 26 os6b Kolo Tercnowe w Klodzku. Jednakze \Vobec spelnienia przcz to 

Koto warunk6w okreslonych Statutem PTH z inicjatywy �ekretarza WT!'vlH, ukon
stytuowal si� w K!oclzku Oddzia! PTH, kt6ry decyzj,1 ZG PTH zatwicrdzony zo
stal w c:wrwcu 1981 r. W marcu 1984 r. liczba czlonk6w WTMH wynosila 142; 
iW naszym gronic mamy m. in. l czlonka honorowego - prof. dra S. Inglota, 
19 cmcryto,v i 5 studcntow. Jest to pO\vazny regre., w stosunku do wczcsniejszych 
1at. Zmiany w liczebnosci ujawnily siQ po wznowieniu dzialalno:lci T,)warzystwa 
we wrzdniu 1982 r. w postaci reqgnacji z przynalcznosci do WTMH i niech�ci 
do rcgulowania skladek mimo pr6sb i monit6w z naszej strony. Totez Zarz<1d Od
dzialu nc1 posicdzcniu w dniu 12 III Hl84 .-. podj,il ui:hwalc;. zgodnic z ort. 42 Sto.
tutu PTH, by skreslic z listy czlonk6w osoby zalegajqce w oplacic powyzcj 4 lat, 
chyba ze jakies szczcgölne wzgl�dy przemawiajq przeciwko tej decyzji. Sprawa 
terminowcga regulowania �kladek czlonkowskich jest od lat powaznym manka
mentem w funkcjonowaniu WTl\'IH. 

Poclstawowc1 i tradycyjmJ form<1 dzialalnosci Towarzyst\va s:ci odczyty, ktorych 

w latach 1979-1984 odbylo si� 43. Tematyka odczyt6w obejmowala prnblcmatyk� 

historyczm1 od czas6w najdawniejszych po najnowsze, chocia:i: z nier6wnym akcen

towanicm poszczeg6lnych okres6w. I tak z historii staroiytnej odbylo si� 5 odczy

t6w, zc s:·edniowiecza 3. z historii nowoiytnej 6 oraz z problematyki hi;torü Polski 

i pow,zcchnej XIX i XX w. 29, w tym z okresu po II wojnie s,viatowej 8. Cha

raktNy.;tyczne jest to, i:i: ostatnio problcmatyka odc,:ytowa w pewnym stopniu roz

<lziclala sie: na 2 dziedziny: 1. odczyty stanowiqce prczentacj� wlasnych badan 
i poszukiwa1':t archiwalnych prelegenta i 2. odczyty typowo popularyzatorskie, opar
te na ustaleniach historiografii, popartc jcdnak specjalizacjq zawodow<1 oraz wla
snymi badaniami prclegenta. Z !ist obecnosci wynikaloby, ze ta druga forma od
czytow jakby cieszyla ,;il� WiGkszym zaintercsowaniem, przcde wszy.stkim mlodzieiy 
.szk6l srcdnich. 

Szc.:zcgölowa tematyka odczyt6w od marca 1979 r. w porzqdku chronclogicznym. 
przedstuwia si:,: nastqpuj4co: 

mgr A. Malkiewicz - PPR wobec zagadnien narodowosciowych na Slqsku, 
dr A. Basak - Wprowadzcnie do dyskusji (z udzialem autora) nad ksü1ik<1 J. J. Te� 

reja Nci rozstajach clrog, 
prof. dr W- Korta - Konflikt miqdzy biskupem Stanislawem Szczcpanow,kim 

il Boles!awem Smia!ym \\, ogniu dyskusji historyköw, 
prof. dr M. Komaszyfoki - Marysienka Sobieska - kr6lowa nieznana. 
prof. dr J. Zarnowski - Polska w oczach swiata. Uwagi historyka, 
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mgr z. Surman - Uniwcrsytet Wroclawski w II polowie XIX w. i w poczqtkach 
XX wieku, 

1980 r. 

prof. dr T. Kotula - Optymizm i pesymizm \\" badaniach nad p6foym Cesarstwem 
. Rzymskim. 

prof. dr J. Bardach 
doc. dr K. Fieder 

Par1stwo federalne w dziejach rozwaiania n1'.1de!o,\·e, 
Powojcnne dzieje Serboluzyczan w swietle historiografii 

NRD, 
prof. dr R. Wapinski - Elity polityczne Polski lat 1918-1939. Uwagi \vst<;pne, 
prof. dr M. Inglot - Polska proza fabu1arna o Wiosnic Lud6w, 
mgr K. Kawalec - Narodowa Demokracja a totalitaryzm, 
Dyskusja nad Historiq chlop6w slqskich pod red. S. Jnglota. z udzialem autor6w 

i redaktora, 
prof. dr T. Kotula, prof. dr S. Michalkiewicz - Ocena i uwagi o XV Kongresie 

Nauk Hi.:;torycznych w Bukareszcie, 
prof. dr M. Pater -·· S!qskie odglosy powstania listopaclowcgo, 
Dyskusja nad Zarysem historii Polski pod red. J. Tazbira, z udzialem autor6w i re

daktora. Wprowadzcnic clo clysku.,ji: prof. dr W. Czapliri.ski, prof. dr W. Wn:e
sinski, 

doc. dr J. Ziomecki. dr A. Ladomir,ki - Kultura rzym.,ka na tcrcni,� Bu1garii. 
Ostatnic wroclawskic baclania. 

1981 r. 

prof. dr J. Staszewski - Czasy saskie. Nowe idee, nowe pogl<1dY, 
prof. dr W. Wrzesi11�ki, dr W. Suleja - Z bada11 nad potoczm1 swiadomosci<1 hi-

storyczn<1 (na podstawie Warmii i l'vfazur), 
dr A. Basak - Niemcy po klc;-scc. Spojrzcnie na brunatn4 pncszlosc, 
prof. dr A. Galos - Obchody rocrnicy Konstytucji 3 Maja w XIX w., 
doc. dr W. Zicli11ski - Spoleczeristwo Rzeczypospolitej wobec powsta11 plebi-

scytu, 

doc. dr J. Pictrzak - Polityka PRL wobec Kosciola w latach 1944-1948, 
prof. dr M. Inglot - Propagandowa funkcja carskiej prasy polskoji:zycznej w okre

sie powstania listopadowcgo, 
prof. dr J. Demcl - Gcneza powstania listopadowego w swictlc wypowiedzi przed

stawicieli wsp6lczcsnego pokolenia, 

1982 r. (od listopada) 

Dy,kusja nad Iiistoriq Niemiec W. Korty, W. Czapli1'1skiegu i A. Galosa. Wprowa
dzenic clo dyskusji: dr L. Tyszkiewicz, doc. Matwijow.ski, prof. Wrzesinski, 

prof. dr R. Wapi11ski - Pokolenia Polski Odrodzonej 1918-1939/45. 
prof. dr W. Wrzesii1ski - Zwic1zek Polak6w w Niemczech w latach 1922-1939 

w walce o prawa politycz.ne ludnosci polskiej, 

1983 r. 

prof. dr A. Galos - Tradycje powstania styczniowego \V spoleczenstwie polskim 
do 1918 r. 

prof. dr W. Dlugoborski - Slqsk i Slcjzacy w czasie okupacji. Prawdy i legendy, 
doc. dr K. Matwijowski - Wspomnienie o prof. drze Adamic Kerstenie, 
dr L. Tyszkiewicz - Slowianie i ludy tureckie w V-VII wieku, 
dr T. Marczak - Jalta 1945 - czy podzial Europy? 
dr A. Basak - Norymbcrga - precedens czy wspomnienie? 
prof. dr A. Ajnenkiel - Spor o Pilsudskiego, 

9 - Sob6tka 4/84 

·-- -- -- -- -- -- -- -- --
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Oddzial wroclawski PTH eo 4 lata organizuje Konkurs im. J. W. Leszczyn
skiego na pract: magisterskq z historii Polski i powszechnej XVI-XVIII wieku. 
W maju 1981 r. na Konkurs naplyn�lo 8 prac. Nagrod� otrzymal mgr Jerzy Palkij 
z Uniwersytctu Jagiello11skiego. 

WTMH wsp61uczestniczylo lub organizowalo samodzielne sesje i konferencje 
naukowe. Oto niekt6re z nich v: porz,1clkci ch:·ono!og;c:mym: wiosnq 1979 r. w Swie
bodzicach zo:·ganizowano sesj� zatytulowanc1 700 lat Swiebodzic, we wrzefaiu 1979 r. 
czlrmko'sie Towarz?stwa uczestniczyli w organizowanej we Wroclawiu i Ofawie 
se.sji poswi�crr,ej ciz:cj·:;;-,, :·:;ci.1 Sobics:�:c::. \V ii;topadzie 1979 r. WT�IH zorgani
zowa1,_, öc:,j� pt. .$'lqsk - podstawq wyjsciowq agresji hitterowskiej przeciw Polsee . 
.J�.,ieni;;i 1980 r. w Lcgnicy oclbyla .,iq. 7. ucL'.ialc1:1 uczo1iych polskich i c�echos!o
wackich, se�ja l)ü�WiQcona pami�ci prof. Hecka. W maju 1981 r. WTMH bylo 
wsp6ln:·ga:.izat0:·em se�ji naukowej 7. okazji 1000-lecia Kfodzka. W pazdzierniku 
:J33 r. Towarzyst•;::, : ;;:-:;:�: ·,o:.<rJ0i·.:c:;;<:::c:zyru ,.._. p:·zygr,t0waniu ,\·e \Vroclawiu 
konierencji :rnuko·.•:ej poswi�conej 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra, a wiosn;;i 
1984 r. se<)l v: Ola\\ ie z okazji 750-lccia powstania miasta. 

C.!ronkowie WT::\l'I stale bio.rc1 udzial w clzialalnosci odczytowej i wydawniczej 
Doboslqskiego Tow2ri:.'stwa Spoleczno-Kulturalnego oraz wspölpracuj;:i z Towa
rzyst'l.vem ;\L:o;nikow Zie:11i Klodzkiej. Sporadycznie natomiast wsp6lpracujq z Mu
zeu:,: Histo:-ycznym m. Wrocl,w:ia i In;t:vtutem Do�konalenia Zawodowego Nau
czycieli. 

Dzia!alnosc naszego Odclzialu byla takze przedmiotem kontro1i z zewmitrz. 
,,.- c:niach 9 : 10 ,-r 1030 :·. n:ia!a :1:iej-cc \\"iznacja, przeprowadzona przez zesp6l 
Glöwnej Ko:,üsji Rewizyjnej PTH w skladzie: prof. dr T. Mencel, prof. dr W. Bar
-:c: i p. B. Engel - g16wna k�iq�owa PTH. K"mi,ja z uznaniem oce:1ila fo:·my 
i kierunki clzialalnosci WT1iH. Podzielila tez nasze obawy o losy reguJ.arnie do 
niedawna ukazujc1cej si� Bib1iografii historii ,<;Lqska. Postulowala taKze wobec 
,,·ladz PTH koniecznosc poparcia kontynuacji Viydawnictwa zapoczqtkowanej przed 
laty serii pt. .,Documenta Silesiae". 

Opr6cz tego odnotowac nalezy fakt. iz ch\·ukrotnie w czasie ostatniej kadencji 
Towarzystwo zostalo poddane kontroli ze strony wladz administracyjnych. Pierwszc1, 
5 VI 1981 r., przeprowadzil Wydzial Spraw Spoleczno-Administracyjnych Urz�du 
Wojew6dzkiego i miasta Wroclawia. Druga kontrola dokonana zostala na zlecenie 
tegoz Wydzialu w dniu 30 VI 1983 r. przez Kuratorium Oswiaty i Wychowania. 
W oparciu o wyjasnienia udzielanc przcz prezesa, sekretarza i skarbnik'l oraz do
starczom1 dokumentacj�. si�gajqCq a:i: do 1979 r., uznano, ze cele statutowe Towa
rzystwa Sq w pelni realizowane. .Kontrole wypadly pozytywnie, ale wydaje si�, 
ze zadecydowala o powyzszcj ocenie gl6wnie okolicznosc, iz Towarzystwo nie pro
wadzi dzialalnosci gospodarczo-dochodowej, wszystkie funkcje spelniane w nim 
majq charakter pracy spolecznej oraz to, ze nie przyjmuje w poczct swych cz:lonk6w 
mlodziezy ze szk6l srednich. 

Od 1979 r. Towarzystwo utracilo kilku wybitnych czlonk6w. W pazdzierniku 
1979 r. zmari" zasluzony prezes WTMH prof. dr R. Heck, w marcu 1981 r. w nie 
wyjasnionych okolicznosciach zginc1l dlugoletni czlonek ZG PTH prof. dr H. Zie
linski, a w sierpniu tego samego roku zmarl prof. dr W. Czaplinski, cz lonek ho
norowy PTH. Natomiast w koncu 1983 r. zmarli: ks. bp prof. dr W. Urban i dr 
Z. Szuszkiewicz.
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fOOC. DR MICHAL w ,\SOWICZI 
(1-t YII 1905-15 VIII 1983) 

0 G I 

Dcc. dr :\!ichal W,1rnwicz cale S\\·oje pracowitc zycie poswi<;cil pracy w a1·cm
wach. Wa:i:nym etapem i röwnoczesnie bardzo owocnym, chociaz krcitkim w po
cöwnaniu z c�1lym okresem czynnym zawodowo, byla d:dalalndc na D:)::1ym S1c1-
�ku. Nalezy jej poswif;cic nieco wiecei -..i„rngi pr;,:,- nak:·c,;leniu ,1istorii zycia i p:· .. -
cy tego wybitnego archiwisty. 

Urod;..i, sir.: we wsi Urzejowice kolo Przewor,ka w ba,·d0
•• �1icznej rodzinic chlop

skiej. W 1917 r. po ukoncze:liu szkoly pow�zeci�nej podj�l r1auki: w Panstwowym 
Gimnazjum Realnym w Lancucie, ktore ukonczyl w 1925 r., uzyskuj.ic swiadectwo 
dojrzalosci. W latach 1925-1929 studiowa! na Uniwersytecie im. Jana Ka:dmierza 
w Lwow1e. -vv·owczas tez uksztaltowa!y �ir.: ti·walc zainteresowania pr".>blematykq 
historii spoleczno-gospodarczej i ir6dlami archiwalnymi. Uczestniczyl w semina
rium kierowanym przez prnf. F. Bujaka. Pocl kicrunkiem tego wybitnego uczonego 
nap.isal rozprawi: pt. Kontrakty iwowskie w latach 1676-1685, na podstawie ktörej 
w J 932 r. u.:.yskal doktorat. 

W okresie nauki w s:;;kole sredniej o:·a:;; \\' cza:;ie stuctiöw nie tylko bardzo 
intensywnie ksztalcH siQ, lecz taki.e prowadzil prace jako korepetytor, aby uzyskac 
�rodki na uzupclnien.ie utrzymuah1. $mici·c ojcn zadecydowala o wczesnicjsz.ym 
poji:ciu pracy zawodowej. Nastqpilo to w 1929 r., kiedy uzyskal pracQ w Archiwum 
Panstwowym we Lwowie. Od tej chwili bQdzie lqczyl pracE) zawodowq arc!1i,visty 
z badaniömi naukowymi. Kolejno przygotowuje wspomnian4 uprzednio rozprawi: 
doktorsk4. Do 1939 r. opublikowal „kilka artykulöw z dziedziny geografii histo
rycznej i archiwoznawstwa". W 1935 r. zlozyl taki.e egzamin specjalistyczny przed 
komisjq m.i.nisterialnq z zakresu archiwistyki. 

W latach 1939-1941 pracowal w Archiwum Panstwowym, kolejno jako pra
cownik naukowy i starszy pracownik naukowy. Bral wowczas „czynny udzial w :i:y
ciu naukowym i spolecznym". 

,v okresie okupacji hitlerowskiej pozostal w Archiwum Pai'1stwowym na niz
szym stanowisku. Pod konicc wojny uczcstniczyl w cwakuacji akt ze Lwo,va do 
Tyl'1ca pod Krakowem, gdzie strzegl ich od polowy marca 1944 r. do lutego 1945 r., 
�zn. do czasu przej�cia akt przez ArmiQ Czerwonq. W czasic pobytu w Tyncu 
uczestniczyl w tajnym nauczaniu. 

Po wyzwoleniu pracowal kr6tko w Krakowie w tamtejszym Archiwum Pan
stwowym od Iutego 1945 r. do lipca 1946 r. na stanowisku adiunkta ar�hiwalnego. 
Pierw.sze zetknii:cie M. W;:isowicza z Wroclawiem nastc1pilo w lipcu 1945 r. Jeszcze 
pracui<Jc w Krakowie wyje:i:di.al w czasie swojego urlopu do Wroclawia, gdzie zna
lazl ruiny bylego Archiwum Panstwowego. Tutaj szukal kontakt6w z archiwistami 
oraz informacji o wywiezionych oraz rozproszonych materialach a,rchiwalnych. 
Dwadziescia lat po tym spotkaniu z Wroclawiem tak pisal we wspomnieniach 
„odpowiednie sprawozdanie z mego pobytu we Wroclawiu przeslalem po powrocie 
do Krakowa wraz z wnioskami na ri:ce dyr. W. Suchodolskiego, szefa organizujqcej 
sir.: panstwowej slu:i:by archiwalnej" (M. Wqsowicz, Moje wrociawskie wspomnienia,
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Sobötka, R. XX, 1965, nr Ia, sleqd wszystkie cytaty). Je.:;zczc rok przcbywal w Kra
kowic, ale w dalszym cic1gu interesowal siQ problcmatykq archiwöw sl:tskich. 

W lipcu 1946 r. obj[!l stanowisko kierownika tworzc.1ccgo sie: Archiwum Pan
stwowego we Wroclawiu. Dr M. Wc'lsowicz przejmowal tworzqce siQ Archiwum od 
dra J. Stojanowskiego, ktory jako Pelnomocnik Ministra Os\vialy do Spraw Ar
chiwalnych na Dolny Slcjsk od miesi<;_cy letnich 1945 r. prowadzi! z przerwami prace 
wc Wroclawiu. Dr Stojanowski „zdolal przygotowac dosc mocnc podstawy przy
szlego Archiwum Pai\stwowcgo". W tym pierwszym okresie uzyskano hudynki na 
cele archiwalne, gl6wny przy -ul. Pomorskiej 2 oraz pomocniczy w dawnym wiQ
zieniu miejskim przy ul. WiQziennej. W pierwszym z wymienionych miesci sie da 

chwili obecnej Archiwum Panstwowc; drugi zajmujcj obccnie placöwki Oddzialu 
PAN. Po dokonaniu niezbqdnych remontöw w budynkach tych gromadzono roz
proszone na terenie Dolncgo Sic1ska archiwalia. Byli jui pierwsi pracownicy -
p6:iniejszy dlugolctni dyrektor Archiwum, wöwczas mgr Andrzej Deren oraz kilka 
innych osöb. Byl to okres wyjc1tkowo trudny zaröwno dla kierownika organizowanej 
wlasciwie od podstaw placowki, jak i dla nielicznych pracowniköw. Zachowana 
dokumentacja z tamtego okrcsu wskazuje, iz nalei.a!o bronic posiadanych budyn
k6w przed zamiarami innych instytucji, ktöre chcialy je przejcjc, pozy,kiwac pra
cowniköw, a przede wszystkim poszukiwac, zabezpieczac i gromadzic akta, bez 
wlasnych srodköw transportu, przy bardzo niklych srodkach finansowych. DziQki 
duzej ofiarnosci calego zespolu prace tc jednak wyraznic poste;powaly. Zadania 
jednak nara.staly niemal w tcmpie lawinowyrn. Tworzqcc sie; srodowiska naukowe 
oczekiwaly na udostqpnicnie zgromadzonych akt, kt6re przedtem nale:i:alo upo-
rz11dkowac i opracowywac dla nich pomoce naukowe itp. 

Drowi M. Wllsowiczowi przypadl w udziale zaszczyt rozpoczqcia oficjalnej pra
cy Archiwum Pat'istwowego. Nastqpilo to na mocy decyzji Ministra Oswiaty w dniu 
19 XII 1946 r. Utworzcnic pod-;taw dzialalnosci pa11stwowcj �luzby archiwalnej 
na Dolnym Slc}sku l;:iczylo siq z tworzeniem nowej sieci archiwalncj obejmujcjccj 
Dolny Sl;:isk w dosc rozlcglych granicach. tzn. h1cznie z Brze�icm nacl Odr<1. Po
clejmowal taki.e jui. od listopada 1946 r. dalsze wysilki zmicrzaj;:icc do powolania 
Archiwum Akt Dawnych miasta Wroclawia. W dniu 19 VI 1947 r. dr M. Wc1sowicz 
uzasadnil potrzebe; powolan.ia takiego archiwum na posieclzeniu Komi;;ji Kultury 
Miejskiej Rady Narodowej Wroc!awia. Proponowal wyjqtkowo bogate akta miasta 
Wroclawia, zabezpieczone juz w6wczas w Archiwum Pai'istv.·owym, W!'clzielic do 
archiwum miejskiego, ktöre zajn1owaloby Ratusz Wrocla wski. Rownocwsnic miasto 
mialo w mysl tcj koncepcji zatrudnic dodatkowo pracowniköw tegoz archiwum. 
Wskazywal, ze Archiwum Panstwowe dysponujc bardzo S:lczupl<1 kadrq pracowni
k6w fachowych przy niezwykle wiclkich zadaniach. KonccpcjQ te; poparli przecl
stawiciele Uniwersytetu. W wyniku tych staran. w dnitt 8 V 1048 r. rnzpocz�lo 
dzialalnosc Archiwum Akt Dawnych miasta Wroclawia, kt6rc wchodzilo w ,,sklacl 
Resortu Spolecznego Wydliaht Kultury i Sztuki" Zarz;.1du Miasta Wro::!awia. We 
wrzesniu 1948 r. pracowalo w nich trzech archiwistöw, jak okreslano dodatkowo, 
pracowniköw naukowych, i jeden pracownik pomocniczy. Miasto oplacalo pracow
niköw oraz miejsce przcchowywania akt w budynku Archiwum Panslwowego. 

Wprawdzie ta konccpcja M. W<1sowicza nie zostala wbudowana na trwale 
w rozwöj archiwöw na Dolnym SI<1sku, alc nie pozostala bez wplywu na problemy 
archiwalne. Po wprowacl:lcniu w zycie dekretu o archiwach w 1951 r. utworzono 
jednolit<1 siec archiwaln,J, w ktör,J wl<1czn110 archi\'la miejskie, w tym t::ikzc Archi
wum Akt Dawnych miasta Wroclawia. Ten jednak krötki okrc� utrzymywania 
archiwum przez mia5lo pozwoli! Z\'l,i�kszyc kadr� archiwistow, a takz� wykonac 
dodatkowo szereg prac nad opracowaniem tego wielkiego zasobu miej;kiego, aby 
w najblii.szym juz czasie udost�1mic archiwaüa do bada11. 

R6wnolegle z tym M. W.:isowicz podejmowal dalsze starania o pozyskanie miej-
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�c..1 na archhn, ,,· i11t1ych mia.,tach :1a D,,Inym S!<j.,ku. Na tym grunc:ie po 1951 r. 
powstaj;1 a!·chiwa pnwialowc lub ocldzialy \\' Brzegu. Jeleniej G61·zl'. Klodzku,
\\',1lbrzychu i Zgorzdcu. Poclejmownno takzc .,tarania o utwonenie takicj placowki 

w Lcgnicy. eo nastiJpi!o w 1954 r. Zo,taly wiqc na tym odc:inku rÖ\',111ici. pn:ygoto
wane podstawy clo clzialal11osci sicci archiwow pa11stwowych na Dolnym SI<1sku. 

Stalym przedmiolcm tro,ki by!o pozyskiwanic prncownikow do arclliwum. 
Obok malcj grnpy o,ob n pcwnych kwalifikacjach fachowych z<1trudnia110 okresowo 

studcnt6w. zwla,zcza z seminarium prof. S. lnglota. nraz pracownikow mlocbzych. 

Ka :\1. W,Joowicza i jl'go wsp6lpraco\\'11ik6w ,padal r6wniez obowüvek ,zkolcnia 

tych osöb, wdrazania ich du pracy \\' zawoclzie. Wiclu z lcgo grona pracownik6w 
pomocniczych podjr;lo nastqpnie pra:::t; n,1ukow,1 lub ;m,ta!o w sluzbie archiwalnej, 
uqskuj.ic wysokie kwalifikacje. 

Pracuj/)c jui. w Warszawie na poc·tqtlrn Jat szescclzicsi<Jtych dr Wqsowicz tak 

podsumowywar swoj,1 prac0, we Wrnda\\·iu w latach Hl4G-1933: ,.Zorganizowalem 
Archiwum i wyszkolilcm pracow:likow. ktörzy od dzis stano\\'iq trzon o!:J;ady per

sonalncj plac6wki we Wrnclmviu. W ciqgu z gor<) 7-let:iicj pracy wc Wroclawiu 
uctalo si0, zabezpicczyc, przywicic clo Archiwum i udoslc;pnic do badai1 naukowych 
ponacl 15 tys. mb arc.:hiw,tli6w". Spoglqclaj,1c na tc clokon:rnia z dalszl!j perspek
tywy nie widzi sie; w tym ujqciu zadnej przcsady, odpowiadaly onr. st'lnowi fak
tyczncmu. 

l\Io:i:na wskazac tylko. i.e ocl poczqUrn pracy 1.,· Archiwum M. W:isowicz byl 
wyraziciclcm scblcj w,p6lpn1cy z UniwC'rsytctem. Pil'rwsz,J czynnosciq bylo udo
.,tc;pnienic, chocia:i: po w,tc�Jmym oprnL:owaniu. akt historykom, kt6rzy odkrywali 
nieznan,1 przc.,zlusc S!;Jska .. Juz w 1946 r. byly 4 osoby korzystajqce z akt Archi
wum. W nnst,:pnyL:h Jata('h ta lkzbn li:irclzo powa:i:nie ro.sla. \V cl'lu ulatwienia 
clo,tc:pu korzystajqcym z akt publikow:d na l::unach .. Sob6tki ., iniormacjc o pracy
Archiwum i jcgo zasobi,•. M. W,Jsowicz uczcstniczyl czynnic w praca�·h gremi6w 
naukowych. np. przy opracowaniu do wydania wybnniw zr6dcl clo dzicjow Slc1ska. 

:\1. W;Jsowicl stan,1! tak:i:e na rz..:k zcspolu przygolDwujqcego m:ilcrialy na 
Wy,tawc; Ziem Odzyskanych, kt6ra zoslala wrganizowa11a w 1948 r. ·., c \Vrocla
wiu. Po raz picrwszy ukazano nieznanc dokumenty z c.lziej6\v .Slqska, .stanowiqce 
clowocly zwi<Jzköw z Pnlsl«t w r6znych okrcsach historycznych i walki z naporem 
gcrma11skim. Obok t0.j wystawy zorganizowano clrug:J, zc znacznie wic;ks;:,1 JiczbcJ 
clokumcnt6w ilustrnj,1cych ,v formic pogl</bionej tcn problem. Za tym szly dalsze 
inicjatywy w zakrcsie popularyz,1cji wicdzy o przc;zlosci. eo mialo szczcg6lnc zna
czcnic w tym okre,ic dla ,;tabilizacji :i:ycia na tych zicmiach. 

Wyruzcm uznania dla trudu 6,vczesncgo doktora l\I. Wqsowicrn za c.1losc pracy 

i Jego inicjatywq bylo pneniesienie sluz.bowe do Wmswwy, gdzie obj,1! w 1954 r. 
kicrownit:lwo Archiwum Glöwncgo Akt Dawnych. Zoshnvi! Archiwum wroclawskie 
z obsaclq. Moglo otH) w nastc;pnych latach kontynuowac clzielo rozpoc:>:c;tc w 1946 r. 
Wydaje ,iq. i:i: przyloczona garsC:: fakt6w ,tanowi ilu,;trac:jq do wa:i.nego w zyc;iu 
cloc. dra :\Iichala W,isowicza okrc.�u wroclm\·skiego. maj,1cego istotny wplyw na 

clzialalnosC:: archiwaln,1 i naukow,1 Dollwgo $Jqska. 

Jerzy Pabisz 



IDR BRONISLAW TURON! 
28 VIII 1923-13 VII 198-1 

W clniu 13 VII 1984 r. zmarl nagle wc Wroclawiu dr Broni;;!aw Turo11, adiunkt
Instytutu Hislorycznego Uniwersytetu Wroclawskicgo. Jego niespoclzicwa:1c oclcjscie 
pozbawilo sroclowbko historycznc wytrawnego nauc7.yciela akademickiego, ktory 

wyniki swych o,iqgnir.c naukowo-baclawc:tych o:·a7. clos\'v"iadczenic zawr.dowe rca-
1izowal z wiclkq umicjr.tnoki,1 w pracach z m!odzicz<J. sluz,1c z röwnym talentem 
popularyzacji historii na roznych plaszczyznach. 

Dr Bronisla w Turoü urodzony 28 VIII 1923 r. w Chybiu w pow. bielskim 
uczQszczal do szkoly pow1,;zechnej w r6imych michcowosciach zicmi cicszynskiej. 

k011czqc naukc; na lym szczeblu w szkolc w Biebku. Tam tcz uko11czyl w 19:Hl r. 
trzeciq klas� gimnazjum. Podczas wojny pracowal jako robolnik w cegi�lni w Cze
chowicach. 

W 1946 r., po ukoi'1czc11iu LicQum Humanistyczncgo dla Doroslycli, zapisal siQ 
na studia hi;;torycznc na Wydzialc Humanistycznym Uniwcrsytetu Wroclawskiego, 
uzyskuj;ic w c7.crwcu J 9.'i2 r. dyplom magi,tra. Röwnoczdnic z rozpoc�c;ciem stu
di6w pocljql pracc; w Polskim Zwi:1zku Zachodnim, gcLde w latach 1946-1951 pcl
nil funkcji: sekrctarza Zarzqdu Wojewödzkicgo. W lalach !9.51-1960 pracowal we 
wroclawskim Archiwum Wojew6cL,kim jako kiero\\'nik jedncgo z odclzialöw, a na
st�pnic kierO\\'!lik Ai-chiwum PO\datowegn. 

W koncu 1960 r. objq! stanowhko slarszego usyste:1ta w Katcdrzc Nauk Po
moc1Jiczych Historii na Uniwersytecie Wroclaw5kim. a na�tc;pnic. po uzyskaniu 
w 1966 r. doktoratu. zostul mianowany acliunktem w przeksztalconym z tej katedry 
Zakladzie Nauk Pomocniczych Hi,torii i Archi\vistyki. pelnü1c od 1981 r. obowüizki 
jej kierownika. 

Praca za\vodowa, zainteresowania naukowe o:·az dzialalnosc dydaklyczna i po
pularyzatorska dra Turonia ukladajq ,iE; ,,. szczeg6Jnie harmonijnq calosc. Jest to 
widocznc poprzcz tematykQ problcm6\',· bad,nvczych. uwidaczniajqcych ,i� w szcregu 
rozpruw, artyku!öw i rcccnzji zamieszczonych w literaturw naukowc.i. jak tez 
dzi<;ki o:i:ywionej akcji, majqcej na cclu upow,zechnienic zainteresowa11 historiq. 

Glowny nurt bacla11 - dzicjc Slqska - wyksztalcil siG i dojrzal p:idcza, stu
di6w, na seminariach odbywanych pod kicrunkiem prof. Karola Maleczynskiego 
i prof. Stefana Inglota. Rezultatcm ich byla clrukowana praca magisicrska Sto
sunki spolec:np i 11arodowosciowe w Kqtac/1 Wroclawskich w XVII i XVIII wieku, 
napisana na �eminarium prof. Maleczy1'tskiego. Owocowaly one trnstc;pnie takimi 
ltytulami. jak np. Prz11czynki c/o dziej6w wsi .fü;skiej w .�wietle mtawodawstwa 
'biskupiego w XVII wiektt czy Wielko.�c gospoc!arstw kmiecych i zagrodniczych 
w clobrach biskupstwa wroclau:skiego u: lcttach osiemclzwsiq!ych XVII wieku.

Praca w archiwum inspiruje rozszcrt.enie zak1·(•,u bacl,111 na dyplo•natyk<:, ze 
zwröccniem szczcgolnej uwagi na sprawy zwi:1zanc z dzialalno:;ciq kancelarii. 
'Efektcm tego s,J m. in. artykuly: Ncijclciwnii.:js.:11 kopiar.: miasta Wroclowia, Z clzie

j6w kancelarii bisktt]Jow wroclawskich w Nysie w latacll 1601-l'iO'J, a przede 
wszystkim powstala pod opiekq naukow,1 prof. l\Taleczyiukiego praca doktorska 
'Kopiarze biskuvstw polsldch XV wieku. Jcj drukowanc poklosie to rozprawki: 
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Li.ber Antiquus - kopiarz biskiipstwa krokowskiego, Li.ber Niger - kopiarz bi
·skupstwa wroclawskiego i l{opiarz biskupstwa poznaAskicgo - Liber Privilegio
rum B.

ZglQbianiu lrudnego i wymagaj,1ccgo ,vielkicj crudycji i subtelnosd badawczej 
problemu formuly ,.datum per mauus" poswü;cil dr Turm'! ostatnic !atc1, przygoto

wujqc na tcn tcnrnt rozpra\V!/ habilit.icyjnq. 
Rezultatem zmudnych kwerend archiw,ilnych i prezcntaci,1 umiejc,:tnosci cdy

torskich byl wsp6ludzial ,v publikacji Regestow slqskich wychodzqcych pod redak

cjq prof. Waclawa Korty. 

Zwhganq z powyzej sygnalizowanymi sfcrcJ pelletracji badawczej byla regio

na1istyka. Wynikicm jej bylo m. in. opracowanie tematu: OkresLenie rnzwoju hi

storycznego osied[i wiejskich w strefie ag[omeracji Wroclawia, przeznaczonc dla 
Pracowni Bada11 Regionalnych Uniwersytetu Wroclawskiego, oraz pan� publikacji 
o charakterze popularnonaukowym, jak Olesnica i Ziemia Olesnicka. Rys histo

ryczny czy Dzieje Swiebodzic, wreszcie stojc1ca na styku tych zainteresowan i dy
p1omatyki rozprawka Rola kultural na sredniowiecznej kancelarii mi przykladzie
Brzegu.

Przejsciu do pracy na Uniwcrsytecie towarzyszyla konicc:mosc urnpelnienia 
i pogh;bienia zainteresowa11 w zwiqzku z powstah1 przy katedrze specjali.mcjq 

archiwalnq. Prowadz;,ic zaj�cia z nauk pomocniczych historii i proseminarium hi
storyczne, bardzo aktywnie uczestniczyl dr Turon w okreslaniu cel6w dydaktycz
nych nowej specjalizacji, biorqc nynny udz.ial w szczeg6lowym oprncowywaniu 
program6w. Do konca tez byl ich niestrudzonym realizatorem, wkladajqcym w te 
pracochlonne i wymagajqce duzej wszechstronnosci zajc:cia cale swoje wieloletnie 

closwiadczenie zawodowe i osobistc1 inwencjc:. 

Dydaktyk� pojmowal dr Turo11 szeroko, nie ograniczajqc jej jeclynic do kon
taktöw ze studentami podczas obowinzujc)cych zaj<;c. Wyrazcm tego byl jego czc:sty 
udzial w organizowaniu wycieczek i oboz6w naukowych, organizowanie i opieka 
nad praktykami studenckirni. R6wniez z potrzeby przyjscia studentom na pomoc 
powstal pomysl i wspöludzial w opracowaniu skryptu Encyldopedia nauk pomoc
niczych historii nowo:i:ytnej i najnowszej. 

W zakresie prac popularyzatorskich lc1czyl tlr Turon doswiadczcnie wytraw
ncgo badacza ze zrozumieniem koniccznosci przyst�pncgo upowszechniania proble
rnatyki i rezultat6w poszukiwan. naukowych. Z pewnosciq duzq pomoc,1 w wypo
srodkowaniu tych pozornic sprzecznych ze sobq tendencji byl jego czynny udzial 
w pracach srodowisk, kt6rych zadaniem jest upowszechnianic szeroko rozumianej 
kultury. 

Poczynajqc od czynnego ucze,tnictwa w pracach wroclawskiego oddzialu Pol

skiego Towarzystwa Historycznego - Wroclawskiego Towarzystwa ;vrnosnik6w 
Historii (przez wielc lat jako czlonck Zarzc1du), popn:ez czlonkostwo Tnwarzystwa 
MHosnik6w Wroclawia, zwiqzany byl dr Turot'l z r6inymi towarzystwami i insty
tucjami maj;:icymi na celu inspirowanie srodowisk do wejscia w szersze kr�gi zain
teresowan intelektualnych i zyciowych. Przcz wiele lat byl czlonkiem wladz wo
jew6dzkich i centralnych PTTK i instruktorem ksztalcenia kadr Zaruldu Gl6wnego, 
pclnil tei; jakis czas funkcjc; przewodniczqccgo Spolecznej Rady Programowej Klu
bu Muzyki i Literutury, a takze byl prezesem zarzqdu otldzialu wojewödzkiego 

Polskiego Zwic)zku Esperantyst6w. Wsp6lpraca z tymi instytucjami uwidaczniala 
siQ nie tylko na p!aszczyinie organizacyjnej, lecz owocowala szeregiem artykul6w 
popularyzujqcych przede wszystkim histori�, oglaszanych w prasie, oraz dziesiqt
kami odczyt6w i prelekcji. 

W uznaniu dla wszechstronncj d1.ialalnosci wielokrotnic byl wyr6zniany na
grodami i honorowany r6znymi odznaczeniami, azeby tylko wy:nieni(; przykladowo 

liczne nagrody rcktor:;kie, Zloty Krzyz Zaslugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 



Nckrologi 

OdznakQ Budowniczy Wroclawia. Zlut,1 Honorow,J Otlznak<; PTTK, Zlot;i Honorow,1 
OclznakQ TnlW. 

Zaclna jeduak r.: tych zcwm;trznych rn:nak cloccniania jcgo clzialalno ;c.:i nie jc,t 
w stanic ocl1.wiercicdlic \\'iclkicgo .tlttoryktu, ,1.acunku i przy jazni, j·cilq cicszyl 
tdQ wsröd kolcgöw i iJudenlüw. 

Dlatego tr•i. ta wyrwa sprnvoclow;111a .Jego r,dcj,ci l:lll znh'1\\·i,p:lljl� 11 tt· t.ylko d„ 
pamic;ci o .Jego O,obie, c1le ruwniez zach0,c;.i do naslaclowa,lia. 

1lnna Skowronska 



KO�VIUNIKAT 

Komisja wyznaczona przc:1. Zarz:)cl Wroc:lawskiego Towarzystwa '.\Iilosnik6w 
Hislorii, w skladzie: cl1· hab. :vrarek Czaplit1ski - przewocl1liczqcy oraz dcc. clr hab. 
Krystyn Matwijowski i cloc. clr hab .. Jcrzy Pietrzak, po zapoznuniu sie; z pracc1mi 
przcslanymi na konkurs pral: magi�lcrskich z zi1kresu clzicj6w Pohkich i powszech
nych XVI-XVIII w. o nagrocl<.; im. Prof. cJ.-a .J 6 z e f a L c s z c z y t"l � k i e g o, po
stanowila przy;ma(: picrw,z,\ nagrodc; pracy mgra Jana Lencznarowicza Obraz 
Europy Zachociniej i JJotnoc:nej w przclwzach satyrycznych doby saskfoj (Uniwer
:;ytct Jagiello11ski - promotor prof. clr .J6zcf Anclrzcj Gicrow:;ki) i drug;i nagrodG 
pracy mgra .ranu,za T. :\Iaciuszko S::l(lc/ieckn frazeologia politycz1w nazw: ,,wol-
110.�c'", ,;narc:id", ,.sia11·• w lir:ernturze XVI-XVII w. (Uniwcrsytct Warswwski -
promotor prnf. dr Antoni M:1czak). Nagrody zostanq wn;cwne w m1jbliz�zym czasie.

OD REDAKCJI 

W artykule Jcrzcgo Mularczyka pt. .Jes:::c:::e o .�wiadkac/1 w d,,kumentach 
XI 11 w. (�nbi,tk,,, HlR4, nr 1) po kon:,kci<' pr,w,claly nastr,pujqcc 11omylki: �- 46 w. 4 
od d. zamiast fundation� winno byc funclationis i iclentycznie s. 50 w. 27 od g. 74, 
i 75 - 74 i 75; s. 55 w. 11 ocl d. knjaiti - Jrnjaziti; s. 60 w. -1, 7 i 11 od g. Ur
krundcn - Urkunden; s. 60 w. 3 od d. Enbchciclungtrügcr - Entscheidungsträger. 

Na skutek przeoczenia Rcdakcji nie zostaly uw:i:gl<;dnione nastQpujc1ce poprawki 
autora \\" korekcic: s. '13 w. J 7 ocl d. zamia,t Henricis winno byc Hen:·ici i iden
tycrnic s. 43 w. 18 od d. in,;\anctiam - instanciam; s. -19 w. 4 od d. cytowanych 
w przypisach 68, fül i 70 -, cytowanyt:11 w pn;ypisuch 68. G9 i 70.: s. 59 w, 1G od d. 
Nochmals zu - Noch über; s. 59 w. 11 1Jd cl. der Ort - die Stelle. 
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Cena 21 90.--

SL\SKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOB0TKA 

\Varunki pl°e!lurnernty 

Prenurneral;-: n.1 kl'uj przy jmu.i:i Oddzialy nsw ,Yr,, ;:1-K"i;izk;1-Ruch ·, ora2 
ur:1;,!y p1 ,,·:t, ,1,·,., i d1,r(·;c·1.)Tiele 11· 1 e: mir1:1('h: 

···-, du d:1L 1 lU li;t„pc1,h na [ kl'.',1rt,tl. 1 pölroeze roku n:1,;t.c;pnPg" i ,1·1 c:dy rr,k
11,L>ll�p!tY, 

d,, 1 Lli:d,·go n,i.;,:L\ca r,opn·,•dz;1j;1cego ükrc,; p1 e:wrne� ,d.y roku biez4cego. Cena 
prenumeraty: 

\Vanmki prenurneraty: 

k1v:1rt:üni� 90.- zl 

p<",b·cc�niec l :�O.- ;:] 
Hi.:�s·,i,0 ?tiO.-- zl 

1. Dla (1,6b prawnych -- i:istytl!l.:ji i zctk!adow pruc:y:

--- i:1�tyluc:je i :wklacly pracy zlokaliww::rne w miastach 11·oje\•;ri:Lddch po-

zmtalych mb,tach, w ktoi·ych rnajduj:.\ .::iq c;.i,,·dziby OclJzia!Ö'.v HS\\. ,.Pra
sa�Ksüizka-Ruch", zamawla.i,1 prenumer,1tt; w tych odd :ialat:h;

-- instytucjc i zak!acly prac:v zlokalizowane w miej,;co\\'o.;cbch. �;d ::c' !1ie nu
Ocldzi.ll6\\' RS\V „Pr;;isa-K,;i:12ka .. -Ruch", i na tcre11,1l'h \\ k.i ,k i�li 1,pL.ctj,1 
p:·enurnerati.; w urz�dach pocztowyc.:h i u dorc:czycieli; 

:l. Dla o,;6b fizycznych - indywiductlnych pr.-numcratoi-6w: 

- o,o\Jy fizyczne zai11ie,:e:kale na ,1·,;i i 1,· rniehcowokiach, gdzie ,1ic ma Od
clzial6w RS\,V „Prasa-Ksiqika-Rll(::h", oplacilj:1 11rcnumerat(; ,V uru:clac!i

pocztowych i u clon;czycieli;

- osoby fizyczne zamie;r.l,:llc w miastach - sieclzibach Oclcl1.i,1!6w TISW ,,Prn
�n---K,dqzka--Tiuch", upl„caj,1 p1·enunw:·atc; wyh1cz1tie w urzqcticil poc.•.1,1-

\':.•·,i:1 nada\\'C/.<J-oddawc„ych ,l'lasciwyl'lt dla rniPj,l'.a zarnie:;1.kanb p1·t·,rnnw
raL.,,·,t. \\'platy dokonuj,J uzywaj,1c ..lilankielu wplaty", 11a r:1cli1111ek bH11ku„ 

wy rniejsl·owt•go Oclclzi,1lu RS\V „l'ra;;a-K�i:izk,1-Ruch";
:l. Pn··ntnw1·,1tc: zc· zlecl:niem wy.,ylki za grallic,; przrjmujc H.S\V ,. Pr :i;;:1 ... Kc:i,Ji.

lrn -·Huch'', Ccnlrnla Kolportai.u Prn,;y i \Vydawnii.:tw, ul. Towa:·0-.1· .t 28, 00-�1::;g 
Wa:·�zawa, k<J:llu NBP XV Odd:,.i,11 \\' War�z,twil•, l\r· ll:i3-2010·t3-l:l0-ll. Pn�nu
merata zc zleccnicm wy,ylki r.a gc·anic:� poc1.t,1 zwykh1 jest drn:i..,za ud prenu

mcraty krnjowej u 30"/� c\la zlcceniodawcöv.- lndywidualnycb i o lOü".'• clla zle
cai,tcych instytucji i zakladow prncy. 

Sprzcdaz numcr6w biez�cyeh i archiwalnych: 

-- \\' !Cit;gmni Osrodka Rozpow�zc-chniania \Vydawnictw Nnukowych P,\N; pli.:t
rn,;c golöwkq, pnelewcm lub r.,1 wlic1.C'!lit·1n JJuczl<'l\\'ym. Arlt'l�,: OR PAN. 

Pal,1c Kultmy i Xauki, oo .. �Ol \\'arszawa, konlo PKO 13-!l12 l üd'.!1.ial \\\1r-
:3za\Ya, 

-- PPDK K,h;ga1·11ia O,;,;oli!telltn nr \Vr. ,i::-008 Hynck n. 30-JOG Wroclaw, Konto 
!'<131' IV O'\l \\'rnclaw n:JO·l·J-,'i3. 
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