JAK HARASI:MOWICZ

REFORMACJA LUTERAŃSKA NA śLĄSKU.
IDEOLOGIA- LITURGIA- SZTUKA

l. ŚLĄSKI LUTERANIZM JAKO., LEGALNA OPOZYCJA RELIGI.TNA''
Początki Refwmacji na ziemiach śląsk1ch zbiegły s1ę w czasie z wejś
ciem kraju -- lenna Korony Czeskiej -- w obręb monarchii hab.sbur~kiej. Lata 1526 ok. 1650, ·które nazwać można .,wiekiem Reformacji", przyn:·osly stopnieMe zac:i:eś1nianie politycznych więz,ów śląslkrJ z domem austriackim. Więzy gospodarcze były w tym czas,Ie dość luźne
- na Śląsku ukształtował się już u schyłku śrech1iowiecza rynelk krajowy z Wrocławiem Jako centrum. a wschodnio-zachodnie ukierunkowanie śląskiego handlu tranzytowego przeciwdziałało tendencj;l do gospodarczej ·integracji ziem nadodrzańskich z Czechami, Węgrarod i Austriąl, Społeczeństwo Śląska -· ksrążęta, szlachta, patrycjat miejsk1 -~
nie było zai·ntcresowane a.ni gospodarczą, ani polityczną integracją z krajami monarch1i, dążyło ono przede wszystkim do utrzymania swych
przyw1lejów, do zachowania feudalnych stosunków ;:;połecznych w "stanowej" fazie. ZachowawczeJ polityce śląskich reprezentacji stanowych
Habsburgowie od początku zdecytdowanif' s1ę przeciwstaw·iali, dążąc do
ukrócenia swobód feudałów i bogatych miast Swój ostateczny sukces
zar\vdzi(iczah jednak dopiero długotrwałt·j. wyniszczającej wojnie trzydzw:;t.nlc! ni{'J \Vykorzy;;tan1f' tunu.:,zunPJ .'; frukiury ;;pokcz.eń;;;twa f:ląs
kiego, wpFlWarlz.eme prp:.z: UHueJetnl polHyke /.rl.·;tawów 1 mHlon nowego czyantka napływoweJ, wierneJ cesarzowt szlachty
stworzyło
odpowiednią bazę c,"Połeczną dla absolutyzmu 1 centralizmu, gruntownie
przekształciło sięgający czasów srcdniowiecznych ustrój społeczny Śląs
ka.
W walce społecze11stwa sląsk1ego o z.J.chovvame odrębności w ramach
zorientowanej centralistyczme monarch1i habsburskiej wielką rolę odegrały problemy reEgoii. Reformacja stopn:owo o;-.;arnęła cały śląsk ~- wl
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Świebodzma po Gieszyn 1 od Kluczborka po Jelen1ą Górę - nieJako
ewolucyjnie wyłaniając się z kat·oLicyzmu średniowiecznego, na śląskiej
prowi·ncji długo przechowującego tradycjf' husyckie i Braci Czeskich2.
Zwycięstwo protestantyzmu nie było rezultatem burz li w ej walki z Koś
ciołenl --- począwszy od lat dwudziestych XVI w. na reformacyjną drogę wstępowali kole]n>J ks.~ążęta śląscy, rady miast królewskich, prawie
cała szlachta dolnośląska i znaczna część· górnośląskiej3. Wpływy Koś
cioła stopniowo malały, ograniczając s~ę w 2. połowie XVI w. do wrocławskiego Ostrowa Tumskiego, niektórych dóbr klasztornych, pewnych
obszarów Górnego Śląska. Nawet w biskupim księstw,ie nyskim przeważali zwolennicy Reformacji4. W 1549 r. kapituła katedralna z niepokojem stwierdzała, że jedynie co 50 kościół w diecezji wrocławs:kiej ma
katolickiego proboszcza, a w 1586 r. biskup Jerin doliczył się Ż1 aledwie
160 katobekich księży, słabo na ogół wykształconych, często żonatych
lub żyjących w konkub~nacie5.
Reformacja była na Śląsku mewątpliwie spontaniczną reakcją na
upadek Kościoła. Nie miała centralnego ośrodka ideologiczno-poLitycznego, nie przyniosła utworzenia ewangelickiego kościoła kraj·owego. Jeszcze w 1592 r. porządek kościelny górnośląskiego państwa pszczyńsk,ie
go uznawał oficjaunie jurysdykcję biskupa-ordynariusza krakowskiego,
który miał być ostatmą instancją w spm•wach spornych 6 . Biskupi wrocławscy, sprawujący formalną władzę lwścielną nad przeważającą częś
cią ziem śląskich, uważali się aż po schyłek XVI w. za zwierz.chników
luterańskich predykantów, osadzanych na parafiach przez szlacheok,ich
i mun:cypalnych patronów. Ten swoisty .. sta.rl za,wieszenia" zakłócać zaczę
ły rpie:wsze P'rzcjawy bardzo ~<późnioneJ yotrydenckie.J ofensywy Kościo
ła7. Stopniowe zaostrzanie się konfhlktu protestanckiego społeczeństwa
' Por. E. A n d e r s, Geschich te der evange!!schen Kirche Schlesiens, Breslau 1883, s.
17 --51; J. S o f f ner,
Geschtchte der Reformation in Sch!esien, Breslau 1887. s. 2-85;
K. E n g e l b er t,
Die Anfanqe der lutherischen Bewegun9 'n Breslau und Schlesien,
"Archiv fUr schlesische Kirchengeschichte", XVIII-XXII (1960-64), szczeg. XVIII, s. 121-207;
XIX, s. 165-232; XX, s. 291-372; J. H ar u s i m o w i c z, Slqski luterunizm '"icku Refmmocji -- próba charnl<terystvl<:i . .. ślą"k' K w<•rOCJ!nik Historycm;: C'orJótkri", XXXIX 0984), s.
493--516.
3 Vf dolnośląskiej czr:;ści dawnego 1 obccnr..:go v.:oj. zielon0g6rslu::::go -·- na te'-cnl..e ksl~st~~v
głogowskiego

i żagańskiego -- Reformacj<; wprowadzała szlRchta (m. in. ród Recłtenbe:-gów
rady miejskie (m.in. Zielonej Góry, Kożuchowa i Szprotawy). w
Zaganiu oficjalnie uczynił to w 1540 r. ówczpsny zwierzchnik księstwa. kstążę saski Henryk. W Głogowic spór rady miejskiej z katolick'l kapitula o prawo odbywania ewangelickich
nabożeństw w kolegiacie ciągnął się bardzo długo aż do 1591 r.
'Por. m, in.:
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tS c h i m m ę l p f e n n i g.- Die cvongelische Kirche Schlesiens
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' Historia Ślq8ka. t. I, cz. 3, s. 546.
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z' katobeką władzą cesan;ką spowodowało podJęcie slaran o legalizację
wyzwania ew'alngelidw-augsbUL:'ikiego na Sląsku. \Vykorzy::;tując c1no":>
palitycZlny spowodowany konfliktami w lonie domu habsburskiego, wywalczyły stany sląskie wydanic przez CCSćll"Za r\udolfa II w 1609 r. "Llstu Majestatycznego", uznającego pelnc równouprawnienie wyznania
augsbunkiego i katolicidc~CJ 8 Dopiero na mocy "T ,i':lu" nastąp' ło oshtecz,ne rozgraniczenie katolickiego Kośoioła i k'ierowanych przez samodzielne konsystorze ewangelickich diecezJI kSilęstw ślqskich. Dwie naJsil.niejsze diecezJe
legnicka i brzc.';ka ~ pozo:;tawały w bliskich związ
kach z kościołem krajowym Saksonii9.
- U ·.źródeł ruchu reformacyjnego leżała reakcJa przeciw feudalne111u
porządkowi społecznemu, którego uosobieniem był Kościół. Radykalny
nurt Reformacji - chiliastyczne "sekty" anabaptystów i spirytualistów,
dążące do zaprowadzenia na ziemi "Królestwa Bożego", nowego ładu
społecznego - dotkn:ięty został surowymi represjami i w połowie XVI w.
znacznie. osłabł1°. "Ofii.cjalna" Refo~macja luterańska zwalczała Kościół
nie za to, że ogniskowały się w nim sprzeczności feudalnego systemu
społecznego, lecz za to, że n:ie mógł on już być tego systemu ostoją.
Zreformowana religia miała stać się nową for;ną utrzymania i umacniania istniejącego porządku społecznego -- dlatego w obliczu pierwszych
prżeds1ięwzif~Ć kontrreformacyjnych, które dotkm;ły głównie ugrupowan,ia
radykaLne, wszystkie niemal akatolickie nurty religijne zostały wchło
nięte przez luteranlizm. Stał .'>ir; on ideologią spajającą społeczeilstwo
śląskie, określającą jego tożsamość i odrębnoś(· w ramach mo:narchti
habsburskiej. Przystępując w 1619 r. do konfederacji ewangelickich
stanów tej monarchii, śląscy książęta, szlachta i miasta dali dowód świa
domości integralnego związku sprawy swobody wyznania ewangelickiego oraz sprawy swobód politycznych i przywilejów stanowych Śląskali
A.sp~rując do roli "legalnej opozycji reEg:ijnej". miał śląski luteranizm charakter ugodowy, nie dążył do konfrontaCJi z katohcyzmem.
Wiązało się to z dużym wpływem, jaki na śląsk wywarła doktrynaF~l,ipa Melanchbn<i, bardziej ko:•·1:1rn:TJ: ;cvJa ,,·z:~l::d: u trc:dycji i. hJ::odniejsza dogmatyczniclz_ Odrzucając ortodoksyjny. rozłamowy faaatyzm
' P.
K o nr a d.
Dsr schlC5'3Che l\1a)c.~tritsbric_f Kai.')C' ~:o1.1clOlf-" !l t orn. Jan~~c l?'J.rJ rn
setner Bedeutung fiP da.s stadtisrhe Konsz::;torium und clie eva.ngc\isclu. .;n Kirc1Ienq(,nnei.nden
Breslaus, B':'e~lau 19!J9. s. 27 nn.
• S o f f n c r. 0p. cit .. s. 33~12"7: ~ l' n g e l b er t
op. er i .. XXI. '· 164 188
Hl Por. G. T'- o f t n1 a n e. Dl e \VwdertQujer tn Schle~ien. ,~C0Trr::vonc1enzt•!r;tt cJs.s VePZi~:i
filr Geschichtc der C'L'''n,gPT,tschen l{irchc Schlesien~'·. III (1887). s. J7- ;;>;;
11 G.
.T a e ck e 1. ])je .staatsrechtllchen Gn1nr 1Ir:gen r:Jes Karn}Jjcs r'e1 ev. Schle_sier ur~
thre Peligionsfrciheir . ... 1 a11t buch fUr schlr:sische E.irchenge~chichte". XX:t:VJI-XLIII (193~--6·11,
cz. 11. xxx·. . ~rn (1::39}. -~. 74~109.
nror. Schimmelpfennl.~. op. cit.J s. 26---28; -·E,
5-ieg!nund-Schultzc,
Kryptocc;!JJint~mus tn den .schiesi:chen Kirchenorcln.un.gen. "Jahrbuch c.,er schlesiFchen r'ried-
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zwolenmkow flaCJUSz:a l zachmvU,F!C duzą rezerwę w stostmku do właś
Ciwego kalwmizmu
"kryptokahNu1ski'' (czy raczeJ ,;fl1ipistyczny")
luteramzm śląslo dązył do uJrzymama za wszelką cenę religiJnego "status quo". Rył elementern .. retrospektywneJ" śv.riadomośm społeczeństwa
.stanowego, które stale zah1egdło o potw~erdzame swych przywilejów
przez władcę, a gdy nawet podeJmowało próby samodzielnego kierbwama własnym losem (konfederacja z 1619 r., "koniunkcja" z r. 1633)
-- w obliczu klęski zawsze liczyło na poparcie elektora saskiego 1 ewangelickich stanów Rzeszy, na łaskę Habsburgów1'. Do tych bardz;ieJ zdecydowanych wystąpień doszło chyba tylko dzięk·i zwolennikom kalwmizmu, i.deologi.1 upowszechniająceJ sti.ę w początkach XVII w. wś·ród postę
powych kręgó·w góry feudalneJ 1 patrycjatu miastH. Zalążki myśli burżuazyjno-liberalnej, zawarte w kalwnuźmie, nie znalazły jednak szerokiego poparc~a wśród szlachty, rzemieślmczego mieszczaństwa i chło
pów. Śwdado:no.Sć mas zwracała Slię ·ku tradycji, za której kontynuację
uwaW.no ewangelickie wyznan:ie luterańskie. Społeczeństwu śląskierim
obcy był zarówno "cesarski katohcyzm", jak i "straszny Bóg kalw.inów,
bardziej podobny do diabła niż do prawdziwego Boga" 15 •
Dla kons€rwatywnego luterantizmu śląskiego kontrreformacJa była
czynnik:i.em zewnętrznym, nieroze>rwalnie związanym z centraliizmem
i absolutyzmem habsburskJ.m. KrreTował n1ą i w znaczneJ części prowadz•ił napływowy kler16, pomagał:a mu w tym "nowa szlachta" cesarscy urzędmcy i oficerowie. Wraz z sukcesamci WOJSk habsburskich podczas tocząceJ s1ę ze zmiennym szczęściem WOJny następowała systematyczna rekatolicyzacja Śląska. W latach 1626-29 usunięto wielu pastorów i odebrano ewangelikom większość kościołów na Górnym Ślą:sku.
śląs1k Dolny p;rzemierzały w tym czas:: e pułki dragonów Lichten51tema, Mórym towarzyszył Jezuita, wydaJą•cy k.arbln poświadczaJące odbycie katolickieJ spowiedzli. Tyl!ko taka ikartka zwalniała od represJi. Irahuniku, ucią
żliwego kwate:runkru N:1ewielu decydowało się Jednak na porzucenie w1ary
ewa'!1Q:~"lir:kiej, Ludność Śląska, zwłaszcza pospólstwo miejskie i chło-

"Pc>r
,T a er k e L op cit. cz. HI-'\' (J., 2)· XA:XTX (1960), s. 51-90: XL (1961), g, 7-3J;
XLI (1962). s. 4A --7l: XLII (1963'. s. 25--49
H \\'" '!.:" 1611 na kahviniztn pr .zesz:edł k::iązę b1 ?:tSkJ .TQ~ Chr ystian. a >>;J L 1614 ksi;;;_Ze legnif'ki Rudolf. WczeSniej jer:.zcz-c ,,,_,- 0bnzie kdl'' 1nsb.irn znalazł ~ię rnargrabia Jan Jerzy
von BrRndenburg~Alnsbnch z Karni0'?·.·a, a także człon~0v:.te możnego rodu SchOnaichó\\--. panó\:v na Siedlisku. którzy upn\vszechniali ideo1ogH?- K::il'Y1I1B i BE:zy '\_:\' ~~H:ytr. słynnyn1 gin1naz.iu!n \\' Byton1iu Odrzal1skim
i~ Cytat ;::? '"?s:€pU d11 "Dr2'yf~chen Erklar'J.ng d·~~ CAte-chisn,, Luthe.ri!'; dzieła wydan.o:go \V 160~. L \.V n:·eźnie. F'Jr
J.
L e c:; r; r. HistO'rltl toterancji w ~.iekv R:tormacjt, \~7ar
szawa 1964, '. I s. 287 nn.
" Od kol'lc"' XVI w. ctecydu2o;cą rolę '-"' d1ecezii wrocławsklej odgrywali absolwenci Koleeium Germanicum, wśród których wielu pochodziło spoza śląska - por. S e p p e l t. op
cit., s. 73 nn; K b h l er, op, cit._ s, 143 nn, 249 nn.
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trwała

przy luteraniźmie, wybierając często wyjście ostateczne -~
do krajów ościennychl7.
Pokój p;raski z 1635 r., a :J:>tatecznie tratktat westf<:~lski z r. 1618, przypieczętowały zwycięstwo "cesarskiego kato1icyzmu" 18 . Protestantom śląs~
kim przyznano wolność wyznania augsburskiego w księstwach legnick1im,
brzeskim, wołowskim i oleśnickim oraz w mdeście Wrocławiu. W pozostałych księstwach dolnośląs11Óch ewangeHcy uzyskali wolność wyznania,
ale nie kultu. Mogli zbudować jedynie trzy kościoły: w Świdnicy, Jaworze i Głogowie -- na własny koszt i poi".a obrębem miast. Mimo oporów
ludności przeprowadzono w latach 1653--54 i w r. 1668 akcję "redukcji''
kościołów. Objęła o:na ·~··· łączntie z rekatolicyzowanym wcześ1niej Górnym
Sląskliem ~ około 1200 koścd.ołów, \VŚ:ród k'tórych wiele zbudowanych
było przez ewangelików, powiększonych przez nich lub odnowionych,
a także zakupionych bądź uzyskanych w drodze umowyl9.
Stopniowe na:rasbnie centralisitycznego i abso1UJtystyeznego zagrożenia przynosHo w efe:kcie coraz większe pDzywiązanie do religii
ewangelickiej i coraz większą niechęć- do "cesarsk,iego katolicyzmu". Luteranizm stał się na Śląsku ideologią integrującą społeczeństwo - w
jego obronie wystąpiły przede wszystkim klnsy uciskane, na których barki administracja habsburska przerzuciła ciężar zniszczeń woj€1l1.nych.
Obrona luteran~zmu stawała się coraz wyraźniej afirmacją przeszłości,
manifestacją
przywiązania
do tradycji. W opozycjli do "katoHcyzmu cesarskiego" i centralizacyjnych toszczeń Habsburgów kształ
towała
się
tożsamość
kulturowa sp:Jłeczeństwa śląskiego, pocz,ude własnej odrębności Procesowi temu sprzyjało ewangeHokie zaangażowanie
rodzimej dynastii Piastów, wzbogacał go mecenat kulturalny św~atłych ksiąząt, ambitnych rodów szlacheckich i wykształconego mieszczaństwa 2 o
Protestantyzm śląski uważał się za
spadkobiercę
regional,nej tradycji był
nim w istocie, stanowiąc przez cały wiek XVI i początek następnego stulecia ideową
inspirację rozwoju życia umysłowego, literatury, muzy'k!i i sztuk plastycznych.
pi,

emigrację
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" Zob.
20

A n d er s. op cit., s 81 nn; E b 2 r l e' n , op. en , s. 79 nn.
Ja e ck e l, op, C'lt., CZ. V (3) XLIII (196~ s 67-li&.
A n d e r s, op. ciL S, 103
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(1961),

M2CeTta:t artystyczny Jerzego I1 kszęc1a brzes ..
"kiego. (\V:) Funkcja dzieła sztt-1-.l, V\arsz:::c-.-v& 197~ s 193--206; -- K 1\f a l e c Z..ij.}l s k 2, Zainte-

szczeg. s. 255-264;

resowani:J czytetnicze
P, F l e i s c h er,
passtm; - J. H ar a s
1650), Wrocław 1986 (w
~i.

'I',

Rud kc w s k

l;

.rnieszczun dolnv~lqsJ-dch

ok:n?.::1{> Renesan:su> Wrocła\V 1982; passirrt; Sp!lthtirnanisrnus rn Sch~eszen
{łilsgew,lhfte A.ujsiitze_ l\1:\inchen 1984)
i m o w i c z, Treści i funkcje lcieo·we sztuk"< śląskiej Reformacji (1520-

druku).

2_ REFORMA LITURGII. KSZTAŁTOWANIE SIĘ EWANGELICKIEJ
ORGANIZACJI KOśCIELNEJ

U .schvllw .~;rcdn:owi··ua pogl(;iJ,h .311-; l1:1 Sląs<ku prywatyz•acja ży
kultuwes·o, wzro;lo Z<18C:'lenie ,,zerwnętrznych" stymulato;rów poLomo,~c1 -- teli.~ w i i, o.\j~: ·tó .v '1 pie}::;rzyme•k. Msza Święta ::tała 3ię p:raktyL/lie tylkd of1:ar;1, kJm:j uświęcające działntiie p-rzeceniano i trakto\vn.no w
spo:;ób in.:;trumc·ntalny. Wraz z rHeslychanyrn wzrostem ilości fundacji
t;-w_ "cichych .11ozy" n~;ly .szPr-:~gl kleru, n z dru_giej strony - pogłę
hlalo s-ię niez1 ozumienie istoty mszy przez wiernych21, Ruch reformacyjny zaatakował bardzo o.;tro "ciche rnsze", odpusty, pielgrzymki i inne
"nadużycia" (}łówne ostrze swego wystąpienia .swierował jednak Luter
nie na sprawy kultu, lE>ez na podstawowe dla chrześcijan zagadnienda
łaski bożej, zbawienia, wolności chrześcijańskiej, wypacz01ne jego zdan·:cn --- r:rzez średn:~>w:c.::zny Ko';ciół. Pod.olt•awą wi-ary miało być PismJ
Swięte, powszechnie dostępne i nie skażone "ludzkimi dodatkami". Ząda
n~e "czystej ewangelii" podnio.olo się na przełomie drug~iego i trzeciego
dziesic;c:olecia XVI \V. w całej p;·2wie Eurcpr:e - na Śląsku wySIUIHfiłY je
w styczniu 1524 r. stany świeck,ie na zjeździe w Grodkowie2 2.
Reformatorzy wrocławscy -- Jan Hess i Ambroży MOii.ban - zachowali dużą powściągliwość w reformowaniu kultu. Byli w tym zgodni
ze stanowiskiem Lutra, wyrażonym w dwóch pismach na temat lirturg.ii - w "Formula m:i.osae et co.nmunionis" z 1523 r. i w "Deutsche Messe" z r. 15262:l. Początkowo jedyną istotną zmianą zewnętrzną w ruiedz:ielnych nab:Jżeństwach było wprowadzenie stałego kazania po Credo.
PozostawionJ wiele dawnych obrzędów wraz z ich kultową symboliką
- przy chrzcie zachcwano egzorcyzm i krzyżmo oraz zanurzanie dziecka w wodzrie, przy komunii -- elewacjr~ chleba i wina, dźwięk dzwonków24_ Zachowa~lo spowiedź prywatną i szaty kapłańskie 25 , oddzielenie
chóru balaskami, klc;kanie na dźwięk imienia Jezus oraz znak krzyża
przy błogo:c;ławieństwio i rozgrzeszen1iu. Do schyłku lat trzydziestych
XVI w. we• W•J'L)('Lvv'u i 1k ,1ey or1Jok 0wangelickich nahożeńs,tw z koci.:\

" Por. A
f' ran z, Die Messe im
cleutschen
Mitte1a1ter, Freiburg i
Br. 1902 s.
73 --l14.
::: Zob. F: b e r 1 c 1 u, o p. cit., s. 43
.!3 Por.
L,
F E! n d t,
Der l11therische Gottesdien~t des 16 Jahrhunderts. Sein Werden
uncl >e in Wachsen, Munchen 1923, s. 64 nn; K. G o l d a m m er, Kultsymbolik des Protedardlsrnus, Stuttg<.tr t 1~60. s. 13--15, 30~~42.
"Zob. H. A.
S a n d er,
Beitrdge zur Gescltichte des l1ltherischen Gottesd,enst und
der Kirchenrnusik in Breslau. Die lateznischen Haupt und Nebengottesdw_nste im 16. und
17. JHhrhundert, Breslau 1937, s_ 1-13; -- A.
S a b i s c h. Der Messcanon des Bres!auer
Pfar_rer:s Dr. Antbrosius Moibanus. Ein Beittag zur Geschichte des protestantlschen Gottesdźenst ln Sehlttsien in den erstf'n Jahtzehnten der Glaubpnsspaltung. "Arch1v fUr schlesische
Khchengeschichte", III (1938), s. 98---126,

:os Szaty liturgiczne
schyłek

XVIII w. -- zob.

ntrzyrnały

się

S o f f ner,

w

e,_~,

.s.ngelickich

op. cit., s. 49.
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munią

odprawiano katohck·ie mBze. Oprócz trzech głównych świąt zwią
zanych z osobą Chrystusa ubrzyma·no 20 innych świąt - główn1ie maryjnych i "apostolskich".
Zewnętrzne formy kultowe były dla Lutra i jego zwolenników ,"rzeczą zewnętrz,ną", prawdziwy chrześcijanin mógłby się bez nich obejść26.
Jednakże istnienie takich form było konieczne ze względu na dzlieci
i "prosty lud". Te same pedagogiczno-moralne względy decydowały
o ostrożności i powściągliwości przy wprowadzaniu zmian w kulcie "" .. każda bowiem zmiana przynosi szkody wśród ludu"27. We Wrocławiu
nie tylko pozo.:;tawiono język łacińsk·i w liturgii nabożeństw, ale nawet
utrzymano śpiew godzinek - w kośc.iele św. Marii Magdaleny "De beata
Mada virgine", a w kościele św. Elżbiety "De passiane Dominli"28_ Dopiero około r. 1540 podjęto z inicjatywy Moibana próbę wprowadzenia
istotnych treści refor,·nacy jnej teologii do kultu - przy zachowaniu
-vvszelkich możliwych pozorów zgodności z tradycyjnym kanonem
mszy29. Opracowany przez proboszcza wrocławsikiego kościoła św. Elżblie
ty ,,Novus Canon" wyeksponował moment przyjęcia sakramentu, definitywnie zrywając z of·iarnym charakterem głównego nabożeństtW·a. Pozbawienie mszy przeistoczenia oznaczało - mimo daleko idących zbież
nośc:i w układzie aktów liturgicznych z krunonem rzymskim przekształ
cenie jej w protestanckie nabożeństwo komunijne 3 o. Kanon Moibana nie
został opublikowany, sformułowano go w niezrozumiałym dla sze:rok:ich
mas języku łacińskim - być może należy w nim wi:dzieć element szerzej zakrojonego planu wprowadzenia na Śląsku Reformacji w zewnę
trznej szacie katolicko-kościelnej, z biskupem na czele31 • Plan tak:i mógł
powstać w oparciu o pojednawczą doktrynę Filipa Melanchtona 32 , któm
wywierała na śląski protestantyzm wielki wpływ przez cały XVI wiek
W okresie powstawania koncepcji liturgicznych Moibana rozpoczęło się na
Śląsku stopn'iowe stabiLizowanie ewa111ge1ic!kiej re26

l\l.

27

Są

L u t h c r, Deutsche Messe. (w:) Werke: wydanie weimarskie, t. XIX, s. 78 nn.
to słowa Lutra z listu napisanego w 1528 r. do proboszcza w Coburgu Baltazara
ThUringa_ W tym samym liście reformator pisał jeszcze: ,.Zaklinam Cię, pozostaw z dawnych
ceremonii ile tylko będzie można ... ". Zob. L. P a s t o r, Die kirchLichen Reunionsbestrebungen wdhrend der Regierung Kar!s V, Freiburg L Br. 1879, s. 10.
" Por. S Fl n d e r. op. cit., s. 14 nn.
20
T a m że , s. 62--67; S a b i s c h, op. cit., s. 101-123.
" S a b i s c h.
op. cit., s. 123. Istotę procesu kształtowania się protestanckiego nabożeństwa komunijnego ukazują m. in.:
F e n d t,
op. cit., s. 117-122; G o 1 d a m m er,
o p_ ci t.. s. 32-42.
31
Por. S a b i s c h, op. cit., s. 102-103; - t e n że, Die B!schoffe von Bres!au und
die Reformatlon in Schlesien. Jakob von Sa!za (t 1539) und Ba!thasar von Promnttz (t 1562)
in ihrer G!aubensmdssigen und kirchenpo!iiischen Ausetnandersetzung mit dem Anhiingern
der Reformation, Mlinster/Westf. 1975, s_ 81-82.

" Znaczenie Melanchtona dla Reformacji omawiają m. in.: R. C a l i n i c h, Kampf
und Untergang des Me!anchtonismus, Leipzig 1866; H. B o r n kam m, Das Jahrhundert der Rejormation_ Gestalten und Krdjte, Gi:ittingen 1961, s. 55 nn.

lo
formy

kościelnej,

ujmowcmie kultu w ramy stanowionych przez
książąt
i
rady 111ie js'rl:ie porZ<idków
kościelnych: 18
Po
okresie
dominacji spirytualizmu 1 anabaptyzmu, okresie ideowego rozchwiania,
negac-ji potrzc·by istnit"nb "lw.śc~Gła widziahwgo", górę bral -- coraz wy,.
raźniej
- w,:tkąber.,;ikJ luleranizm 1.J.sunięcie z Legniry przywódcy
"lewiey rnformacy jne j" K:1.s1}ra S ch welw':<felclR, jego wy jazd poZR gra;nicE· ŚLi~·ka w 1529 1 ., opublikowanie w T. 1533 ,,Porzt1dku sakramentalnego"34 -- to ty llw niektóre przejawy przejęcia przez Fryderyka
II Piasta bezpośredniego nadzoru nad sprawami reformy religijnej. Po
uz.r1aniu w 1539 r. wy2:naaia aug:;hu:l'Skiego wydał ksiqż(; w r. 1342 porządek kościelny dla księstw legnickiego i brzeskiego, instrukcję wizytacyjną ·i katechizm. Porządek ten WfYrowadzH w obu księstwach ewa:ngeli~
cką organizację kościelną, zasadę ordynacji pastorów, obowiązek katechizacji i powszechny obowiązek słuchania kazań niedzielnych (tzw "przymus ko3cielny"). Za przykładern Fryderyka II ta,kże inni kstążętu i wol-~
ru pa,no\vie stanowi wprowadzih nową (}r,ganiz-ację ko~cielną, a sz,lachlb
księstw dziedzicz,nych komny (w tym także księstwa głogowskiego) regulować: zaczęła .S'lo,unki religijne w S\Vych pos•;adło.3oiach po<JI·zez porządki z.wa,ne "dreidinge"35
Rolę "nadzwyczajnych biskupów" przejmowały również rady md.ejskie. Około 1550 r. nowy porządek zreformowanej liturg:i:i ustanowiła
rada Wrocławia 36 . W każdą niedz.ielę odbywało S'ię wówczas w ewangelickich kościołach stolicy Śląska aż piętnaście naboże1'1stw z kazaniami,
przy czym wszystkie cieszyły się dużą frekwencją. Bodczas wa:imiejszych
świąt nabożeństw było jeszcze więcej w uroczystej oprawie ceremonia1nej, z udziałem śpiewu i muzyki instrumentalnej. We w11ocławslkich
farach odbywały się także publiczne odczyty na tematy biblijne - mogli w nich uczes1\.nriczyć wszyscy zainteresowani pogłębianiem znajomości
teologii. W innych miastach świadomość rehgij:na miesz-czaństwa musiała
być znacznie niższa na przykład rada Jeleniej Góry postanowiła w
J 572 r , że o.3oby przylap~H1e w cza;;ie niedzielnego kaz,ania na ulicach,
E b er l e i n, D1e evangelischen Kirchenordnungen Sch!esiens im 16. Jahrhundert
Festschrift Colmar Grtinhagen, Breslau 1898, s, 215-234; H. Je s s e n, w.
S c h \V n r z; Schlesische Khchen- und Schttlordn1ingen von der Reformatton bis ins 18.
Ja/11 hundert, Górlit z 1938, s. 16 nn.
d ,,Vergleichung des ausschu5ses und folgend aller diener des hL
evangelli dero LiE"f>
rJ.nz ::= und Brigischen ftirstenttirner und ders:elben zugethanen v..reic.hbilder ob der spalti" G.

(w:) Szleswca

gen leher <HH~ be a uch der hochwlirdigen sacra:nente Ao. 1535" zob.
Je s s e n.
S c h war z; op. en., s. 26 nn.
35 Por.
E b er l e i n, Schiestsche Kuchengeschichte, s. 62 nrL
Et Forząde.i~ ten; tz\-1, nOrdnung der kirchen z u Bresla\ve': znany Jest tylko pcś:cednio
-~ z reluCJl anonimo\vego mieszkańca ToruniJ., sporządzonej na polecenie rad
miejskich
To~:un1a, Gdaf1ska i
Elbląga, po.:zukujących organizacyjnych i
liturgi~znych wzorców dla
fJlano\-:.·anych własnych regul=tcji -""-,- zakresie religii, Po:
S a n d er, op, cit., s. 7-11; -Je s s e n. S c h-",· ar z: op. cit,; s. 40-42.
j
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placach, w szynikach lub na cmentaa:z,a•ch, kaa:ane będą więzieniem lub
grzywną- wedle uznania władz miejskich37,
Ogólnie rzecz biorąc, ·W drugim pokoleniu śląsk•iej Reformacjli nastąpiła znaczna konsolidacja luteranizmu, stworzone zostały na terenie
całego kraju zręby nowej organizacji kościelnej. Stopniowro obsadzono
wszystkie pa.rafie - sytuacja w[ejskich pastorów była jednak dość tTudna, zwłaszcza pod względem materialnym 38 • Dynamicznie Tozwlijało się
szkolnictwo ewangelickie - powstały 103 szkoły :niższe, Ś'redn:ie i wyż&e
w miastach, a także 151 szkół wiejskkh 39. Ukazały się drukiem lJiczne
śląski•e katechizmy. Wzrastała rola śpiewu i muzyki instrumenta1nej w
kulcie, UJpowszechniirały się we Wrocławiu i na całym Sląsku ewangeliok~e
kancjonały. W lit1U!I'gii łacińskich nabożeństw pojawi,ało Slię coralZ więcej
pieśni śpci.ewanych przez gminy w językach niemiedkim, rczeSklim i polskim.
Pieśni te, poprzedzające kazanie i ;następujące po nim, eksponOIWały rolę S1owa Bożego w kulcie, a z erosem kosztem modlitw łacińskiich również rolę sakramentu komuTIJhl.40.
W ostatnim trzydziestoleciu XVI w. wśród protestantów śląskich doszło do poważnych kontrowersji ~deowych do starcia ortodoksyjnych
luteTan ze zwolenirlikami Melanchtona (tzw. "kryptokalW:inistamli"). Pod
za·rzutem kalwinizmu usunięto wówczas wielu nauczycieli 1 pastoTów,
w tym su,perint,endenta legnickiego Leonalridla Kll'entzheima. Sporom
i konfliktom wś·ród duchowieństwa prze•ciwsrtawił się zdecydowanlie ksią
żę hrzeski Jerzy II. Wydał on w 1573 r. mandat4 1, w którym ostro potę
pił wszelkie dyskusje na temat interp['etacji słów Chrystltlsa ust~wtia
jącyc'h :sraikrrament komunii, stając wyłącznie na gruncie konfesji augsburskiej. Gdy kontroweTSjom li dysputom hrzesk:ich, strzelińskich i niemczańskich pastorów nadal nie było końca (rozgorzał spór o tzw. "Łaglie
wn~cką Fmmułę Ugody"), wydał książę w gTudniiu 1574 r. "Abschied",
w którym zabronił wszelkich dysput na temat komu.mi i zakazał j~akreh
kolwiek spekulacji doktrynalnych42, Mandat z 1573 r. ii "Abschied" dystansowały się od wypracowanej w Saksonlili kompromisowej "Formuła
Concord!iae", odciilniały się równlież od kalwnzmu i flacjanlizmu. Stały na
gruncie wyznania augsburskd.ego i 1!1!aUik Melan1chtdna. Wiiell'llliOŚĆ tej l.linili
"' Zob. ,.Auszug aus E. E. iRaths der Stad Hirschberg S ta tuta und Ordnungen". (w:) Je ssen, S c h w a r z; op. cit., s. 87.
" Pastorzy byli często jedynie wykonawcami woli szlachty - przeciążeni obowiązkami
1 słabo opłacani, rzadko pozostawali w wiejskich parafiach dłużej niż dwa lata. Por.
S c h i m m e l p f e n n i g, op. cit. s. 12-13; - K ii h l er, op. cit. s. 67.
'"Por. A n d er s, op. cit., s. 51 nn; E b er l e i n, Schlesische Kirchengeschichte,

s. 112.
" Por. S a n d er, op. cit., s. 104-107; G o l d a m m er, op. cit., s. 34-36.
··,..,"Hertzog Georgii II. zu Brieg Mandat in Religions = Sachen, d. d. Strehlen d. 15,
Januar'ii 1573" - zob. J e s s e n, s c h w a r z; op. cit. s. 46-50 .
., S i e i m u n d-S c h u l t z e, op. cit., s. 6o-61.
2 - Rocznik L ubuski t. XIV

18

JAN HARASI!\IOWICZ

mocno eksponował także brzeski porządek kościelny z 1592 r., wydany
przez ks•ięcia Joachima Fryderyka43 , oraz porządek mil!icki z 1596 r.44.
Stall1owczy zakaz sporów wśród duchowieństwa podtrzymał Joachim Fryderyk w "patencie" z 1601 r. Książę uznał w n:im wszelkie spory o artykuły wiary, wszelkie nowe formuły za zbędne i szkodliiWe. Stwierdził
z całą stanowczością, że nauka chrześcijańska wystarczająco się już ugruntowała, a jej dogłębne wyjaśnienie znaleźć mo:żma w Piśmie Świętym, w
konfesj'l augsbursk.iej Wl'a•z z apologią, w pismach Lutra i Mellanchtona, a trukże w agendz:ie meklembwrs1kieJ 45 . Ostr·ożna polityka religijna
książąt legnicko-brzeskich znacznie ograniczyła r·ozbicie śląskiego lute ...
rall1tiiz.mu, pozwoliła na uttrzymanie jednośc~ konfesyjnej ~ mlimo braiku
uzgodllllionej podsta,wy, doiktryna1nej. Nawet po oficjalnym przejściu na
kahv.inizm zachowaLi Piastowie tolmancyjną postawę46 i szanowa1i przy•wli.ązani.e swych poddanych do tradycj:i liturgiczmo-obrzędowej. Pollityka
ta okazała się ze wszech miar słuszna w świetle ~reakcji młeszczan Karnicowa na próbę na1rzuceniia im w 1616 !r. przez :rnargrahiego Jana Je-rZ~ego kalwińskiej koncepcj1i kultu, radylkalni'e burzącej ustalone od dawJna formy nabożeństw i ;i:ch zewnęt>rznej oprawy47.
W porządkach kościelnych z XVI w. odzwierciedliła się różnorodność
.źródeł i inspiracji śląskiej Reformacji krzyżowały się w nó.ch koncepcje luterańskie, kalwińsik:ie i :katoliiokie. Wspólna dla ewangelickiich nabożeństw we wszystkich częściach Śląska była domłnująca ro1a Słowa
Bożego-kazania oraz rezygnacja •z pojmowania mszy jako "realnej"
oHary. Od 2. pollowy XVI w. wspólna byŁa wszędzrl:e komunia pod dwiema postaciami, przy czym zgoda papieska na ildelich w diecezji wrocła~
wsktilej (z 1564 r.) :sprzyjała przechodzernliu do obozu protestancikiego licznych paTaf1ii dotąd indyferentnych konfesyjnie, zwłaszcza w dobrach
kościelnych4B. Poszczególne diecezje różniiły się natomiast zna,cznie stopniem zależności praktyki kultowej od tradycyjnych form obrzędowych.
Szczególn!ie wiele średniowiecznych pozostałośei występowało na Górnym śląsku - wydany w 1584 r. przez kstiężnę Katarzynę Sydo:n;ię porządek cieszyńskli49 zakazywał w surowych słowach adoracji sakramentu
" "Hertzog Joachim Friedrichs zur Liegnitz und Brieg etc. Briegsche Kirchenordnung
de Ao 1592" - zob. Je s s e n, s c h w a r z, op. cit., s. 75-81.
" Por. S i e g m u n d- S c h u l t z e, o p. cit., s. 62.
•• T a m że, s. 63-64.
" Np. książę wołowski Chrystian II odnowił w 1655 r. "patent" Joachima Fryderyka, ą
w instrukcji dla wizytatorów z r. 1656 przewidziane było wyrażenie przez parafian opinii
na temat postawy pastora względem ludzi innych wyznań - czy ich nie szkaluje lub potępia
publicznie. Zob. Die Generat-Kirchenvisitation im Fiirstentume wohtau. 1656 und
1657. ProtokoUe und Beitagen. (w:) Urkunden-Sammtung
Kirche Schtestens, t. I, Liegnitz 1917, s. 3 nn.

zur

Geschichte

der

evangetischen

" Por. S i e g m u n d-S c h u l t z e, op. cit., s. 62-63
''Por. Kohl er, op. cit., s. 157.
•• Porządek ten, wydany w języku niemieckim, opierał się na pierwszym porządku cie~
szyńskim, wydanym w r. 1568 w języku czeskim przez księcia Wacława Adama_ zob. A.
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komunii, przechowywania chleba i wina w cyboriUi!Il, urządzania procesji z chorągwiami, budowania w Wielkim Tygodniu sy:mbolicmych
"grobów Chrystusa" i czuwania przy nich. Eliminowaniu tych "bezboż
nych nadużyć" sprzyjać miało odczytywanie z ambony i objaśnianie
ewangelicznej bistorii Męki Pańskiej - i to przez cały okres wielkopostny, jeden lub dwa razy w tygodniu. Położenie w porządku nad.sku na
wyjaśnianie "pro::;tym ludziom" biblijnych pods:taw zbawienia ludzkości
zakładało długą, cierpliwą perswazję, pogłębianie świadomości konfesyjnej aż do momentu, w którym uzgadnianie zewnętrznych form kultu
z teologiczną treścią wyznania nie będzie musiało następować drogą
prawno-kościelnych zakazów i nakazów.

3. RUCH REFORMACYJNY NA ŚLĄSKU WOBEC "PROBLEMU OBRAZ0W"

W procesie kształtowania s!ię kultu protestanckiego wa:hną rolę odspór o rolę sztuki, a ZIWłaszcza przedstawień obrazowych, w zreformowanym nabożeństwie 50 • Wszystkie nurty Reformacji zgodne były
w odrzuceniu i potępieni/U kultu obrazów. Jednak o ile Zw:ingli !i Kal\Wn
występowali zdecydowanie przeciwko umieszcza!Illiu w świątyniiach wszelkd.ch przedsta1Wiei1 i nakazywali usunięcie ich, jako "papieskiego bałwo
chwalstwa", to Luter nie przywdązywał do problemu ohrazów aż tak
wielkiej wagi 51 • Nde same obrazy były według niego niebezpi€CZne, lecz
przypisywanie zbawczej mocy fwndacjom obm,zowym, albowiem odsuwało to wiarę tstotę reHg;ii na drugi plaln. W przejętych dla potrzeb zreformO!Wa:nego kultiU kościołach średnilowdec:zmych pozrosta'Wiali
luteranie właściwie wszystko to, co nie stało w jaskrawej sprzeciZIIlości
z ich doktryną i mogło być użyteczne. Zgodnlie z zaleceru'ami Lutra, mwartymi w "Deutsche Messe", zachowywano dawne ołtarrze, świeCZIIl!iJd
I szaty liturgk:Zille52.
We Wrocławiu już 23 kwietnia 1525 r., wraz z pierwszymi zmianami w kulcie, odrzucono i potępiono adorację obrazów, przy czym kronikarz podkreślił wyraźnie, że stało się to "bez jakiegol«llwieik tumultu"53, Gdy dwa lata później król Ferdynand surowym mandatem zagrywał

W a n t u.ł a,
Poczqtki ewangelickiej organizacj; kościelnej na śląsku
Cieszyńskim.
(w:)
Udział ewangelików ślqskich w polskim życiu kulturalnym, Warszawa 1974, s. 7-25.
50 Zob.
J.
H ar a s i m o w i c z, Rola sztuki w doktrynie i praktyce kultowej Reformacji. "Euhemer - Przegląd Religioznawczy", XXIV (1980), zesz. 4, s. 71-86. Tam obszer-

na bibliografia.
51 Por .. H. F. von C a m p e n h a u s e n, Dle Bilderfrage in der RejormatiOn. "Zeitschrift flir Kirchengeschichte", LXVIII (1957), s. 96-128; - M. S tir m, Die Bitdertrage in
<ler Reformation, GUterstoh 1977, .passim.
52
L u t h er, Werke: wydanie weimarskie, t. XIX, s. 80.
" Por. S o f f ner, op. cit., s. 46 nn; - s a n d er, op. cit., s. 3.
2'
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kazał wrocławianom

wprowadzania "nowinek religijnych", rada miejska
odpowiedziała zg.odnie z prawdą - że zakaz ten jest właściwie bezpnedmiot-::l\vy, gdyż ksztah sakramentu chrztu nie •uległ zmi:an\i.e, a wszystkie nabożeństwa właściwe dla poszczególnych pór dnia odprawiane
są ró·wnie gorliwe jak "przed laty"; że krucyfiiksy, chrzcielnice, oł
tarze, dzwony, sakramentaria i inne obrazy Boga i Świętych Pańsildch
pozmtają nie naruszone-·· tam gdzie były 54. Powściągliwa d ostra:żna w re~
formie kultu, nie podejmowała śląska Reformacja szerszej akcji usuwania średniowiecznych ołtarzy, figur czy malowideł. Tolerowano nawet dz.ieła o programach ideowych stojących w jaskrawej sprzeczności
z nauką Lutra5 5 . Liczne ołtarze, zwłaszcza ufundowane niegdyś przez
cechy, poddawano w ciągu XVI w. mniejszym lub większym renowacjom. Do szerszej akcji usuwania ołtarzy doszło jedynie w Zaganiu ~
16 retabulów z kośc,:oła augustia1nów i 4 z francisZikanów w)'lwiezliono w
1539 r. do Wielkopolski, gdzie sprzedano je na jarmarkach56 • Wiadomo
również, że w tymże Za g ani u dzieci. obcinały nosy :i ręce fig1urom świę
tych oraz kaleczyły ich twarze, na co skarżyli się księciu saskiemu Jerzemu miejscow.i augustianie.· Zachowały się ponadto informacje o jakimś proboszczu imieniem Matthes, który około 1550 r. kazał porąbać
kościelne obrazy, a także o ukaraniu przez księcia Fryderyka II dZiWonnika Piotra Spremberga i nauczyc·iela Stanisława Brlegera za samowolne spalenie kHku obrazów57.
Na obszarach objętych Reformacją luterańską rzadko dochodziło do
sp01ntanicznych aktów obrazoburstwa. Jeśli usuwano obrazy, to głó
wnie na mocy decyzji książąt lub władz miejskich, przy czym nawet w
na pół kalwinistycznej Wirtembergii dokonywało się to z niemałym oporem ludności5S_ Na śląsku wyraźne żądanie usunięcia obrazów z. koś
ciołów zawiemły jedynie "artykuły" wydane w r. 1616 przez margrabiego Jana Jerze go z Karniowa, który postanowił wprowadzić w swym
księstwie kalwim.izm59. Już pierwszy "artykuł" głosił koruieczność zdję
Cia ze ścian kościołów wszelkich obrazów, drugi nakazywał gruntowmą
rozbiórkę wszystkich ołtarzy (wraz z mensami) i wprowadzenie na ich
miejsce drewnianych stołów Dalsze punkty książęcego rozporządzenia
" s a n d er, op. cit., s. 4
Por. P. Knot e l, Das Biid ln der Kunst der evange!ischen Kirche
der schlesischen Gesellschaft fUr Volkskunde", XXVIII (1927), s. 184 nn.
5• S c h i m m e l p f e n n i g.
op. cit., s. 6
55

"Miiteilungen

ot

e l, Kirchliche Bilderkunde Sch!es;ens, Glatz 1929, s. 2.
S c h a r f e,
Evange!ische Andachtsbi!der, studien zu Intentłon und
Funkt!on des Bitdes in der Frbmmigkettsgeschichte vernehm!ich des schwiibischen Raumes,
57

P. K n

" Por.

M.

Stuttgart 1963, s. 7-15.
" "Forczaichnus der Artikell so der Markgraffe zum Jligerndorff in seinen Kirchen zue
Endern anbefohlen" - zob. O. Kar z e l, Die Reformation in Obersch!esien Ausbreitung
und Ver!auf, W\irzburg 1979. s. 276-277.
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ukształtowaną

na JeJ gruncie luterańską
praktykę ku1tową ~ domagały się liJkwidRCJi "bezhoznych" kP.lcyfiksów,
retabulów ołtarzowych i malowideł. zakazywały używania szat .Liturgicznych i świeczników z płonącymi świecami, żądały usunięcia z kośdo
łów kamiennych chrzcieln'ic i epitafiów, zabraniały wykonywania jakichkolwiek wizerunków Trójcy Świętej Przeciwko postulowanym przez
.,artykuły" niezwykle radykalnym zm1:ano11 ludność Ka1rniowa wystą
piła bardzo ostro. Margrabia pospiesznie odwołał rozporządzenie, lecz
dop~ero :interwencja oddziału wojska uspokoiła zamieszki grożące wielkim tumultem. Rosnące wpływy kalwinizmu budzdły w początkach
XVII w. obawy o integralność kultu luterańskiego i los przedstavv:ień
obrazowych także w niektórych miastach dolnośląskich - na przykład
w Kożuchowie 6 o. Obawy te nasiliły się po urządzeniu przez "króla zimowego" kalwińskiej kaplicy na zamku wrocławskim podczas podróży
hołdowniczej na Śląsk w r 1620 61 • Kaplica i założona przez Fryderyka V we Wrocławiu szkoła kalwińska były dla ortodoksyjnych kręgów
luterańskich solą w oku62.
Nakaz usunięcia z koścwła ołtarza 1 ustawlenia typowego dla kalwinizmu drewnianego stołu, a tak:ze postulat zastąpienia hostii zwykłym
chlebem. musiały być odebrane przez karniowskich luteran jako ~amach
na istotę kultu. zburzeme podBtaw ugruntowanej od wieków konce'Pcji
sakramentu 'l nahozeństwa Wpra\vdzie Luter postulował w ,,Deutsche
Messe" powrót do starochrześmjar·t,sikieJ tradycji ołtarza-'3tołu i zwracania się celebrującego nabożeństwo duchownego w stronę wiernych, jednak zarówno to ustawłe1nie, jak 1 ołtarz w formie stołu, wprowadzano
w luterańskich kościołach rzadko6 3 W miarę krystalizowania się kultu
luterańskiego ~ wobec konieczności odcięcia się od obrazoburczych anabaptystów, spirytualistów 1 kalwinistów - coraz wyraźntiej umacn.iała
się potrzeba utrzymania we wnętrzu koscwlnym ołtarza z retabulum,·
,,ścianą obrazową", Protestancki ołtarz ustawiony w chórze, na miejscu
" ·w 1604 r. mieszczanie zażądali tu usunięcig ,.kalwińskich" duchownych - poL H. i E.
D u m re s e,
K~rchengeschichte de,. evange!zschen
Gcmgżnde
Freystadt, Freystadt 1909. s.
12--13.

" Zob K
Bru c h m a n n. Die Hu!digungsfahrt Ki:!nig Friedrichs I von Bahmen
nach Miihren und Sch!esien . .. Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte". t. IX,
Breslau 1909. s. 76 nn .
., Przed Bożym Narodzeniem w 1619 r. dokonano za wiedzą króla Fryderyka licznych
aktów obrazoburst\va \V praskiej katedrze Ś\V. Wita -- \vieść o tyrn szybko rozniosła się w
skonfederowanych krajach monarchii.
Natomiast w r. 1620 uciekający po klęsce białogór
skiej .,król zimowy" zniósł w czasie pobytu we Wrocławiu założone przez siebie uprzednio kaplicę i szkołę chciał w ten sposób rozwiać wszelkie obawy wrocławskich luteran 1 uzyskać od ntch wsparcie finansowe. Por.
Ja e ck e l. op. cit.. cz. III: XXXIX
(1960). s. 60-64, 74.
13 Por.
H. E g g er t.
hasło .. Altar
(prot.)". (w:) Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, t. I. Stuttgart 1937. szp. 430 nn; - G. Ku n z e; Lehre. Gottesdienst, Kirchenbau
in ihren gegenseitigen Beziehungen, t. II. Gi:ittingen 1960. s. 242 nn.
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katolickiego ołtarza głównego, pozostał ideowym centrum przestrzeni
kościoła. To przy ołtarzu, w chórze, dokonywało się wyznanie wiary
przez

przyjęcie

rozdzielanego pod dwiema postacitarni sakramentu. Chór

był miejscem zjednoczenia z realniie obecnym w sakramend.e Chrystu-

sem, !którego ciało i k,rew "vere adsilnt et distTibuantur in coena Domini"64. W praktyce kultowej luteranizmu - nie tylko na Śląsku uznawano ołta~z za symbol obecnośd Boga 'i w ró~ny sposób to podkreś
lano65. świadome wyróżnianie ołtarza w protestanckim wnętrzu kościel
nym oznaczało n:i:e tylko możliwość zachowan!ia dawnych, średniowiecz
nych retabulów, lecz tworzyło także perspektywy powstawania retabulów nowych, propagujących przez swe programy ideowe ewangelicki
purnikt widzell1lia na sprawy wri;ary, łaski, sakrramentm. Tworzyło tym samym perspektywy rozwojowe luterańskiej sztuki kościelnej.

4. LUTERAŃSKA SZTUKA ŚLĄSKA LAT 1520-1650 JAKO KONTYNUACJA
I OBRONA "TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ"

Po połowie XVI w., gdy rruch ref,ormacyjny przekształcił się JUZ niemal całkow11cie w luterańsiki "kościół widzialny", nastąpiło na Śląsku
wyraźne ożywicenie dz:iałalnoścd. artystycznej. We WrodaiWiU i innych
miastach rozwijać się zaczęła dość intensywnie twórczość rzeźbiarska
i malarska. Pojaw:iły się coraz liczniejsze próby wypracowH!nlia nowej
koncepcji wnętrza kościelnego, odpow!i.iadającej wymogom zrefoil'mowanego kultu 66 • Przebrudowa kościołów miejskich nawiązywała zazwyczaj
do dawnego schematu halowej Ś\V!iątyni kaz:nodZiiejskiej, w przebudowanych lub nowo zbudowanych kościołach wiejslóch rozpowszechniał
s'ię schemat salowy, bez wyodrębnionego prezhite,rium. Ewolucja planów w kierunku rozwiązań poprzecznych lub centralnych wiązała się
z funkcją kościoła jako miejsca głoszenia kazań, a. także ze wzrostem
znaczenia we wnętrzu kościelnym ambony --- jako elementąl organizującego układ funkcjonalno-przestrzenny. Ilość nowych ambon stale
wzrastała, ambicją rad wielu miast stawało się posiadanie kamiennej
kazalnicy, przy czym często brano za wzór znaną i ceni01ną na całym
"'

Rozdział

X .,Wyznania Augsburskiego•· z 1530 r. -- zob. Bekenntnieschrijten du ct:an-

ge!isch-!utherischen 'Kirche, Gottingen 1967, s. 31 nn.

Przykrywano ołtarz odświętnym obrusem. klękano przed nim lub skłaniano głmvę
obok, na ołtarzu stawiano kwiaty. nawet świece. Kładziono też otwartą Biblię
- symbol obecności Boga w Słowie. Por. G o l d-a m m er, op. cit., s. 34, 62--,63; 69-70.
-•• Por. A. W i e s e n h ii t t e r. Der ec•(lngelische Kircht>au Sch!esiens, Breslau 1926,_- ~10 nn; - tenże, Protestantischer Kirchcnbau des deutschen Qstens, Leipzig 1936. s.- 23 nn;· G. Gr u· n <l m a n n, Der evangelische Kirchenbau in .. Sch!esien, l''rankfurt/Main 1970, s. 14
mi; J. H ar a s i m o w i c z, Protestanckie budownictwo ko.ście!ne wieku Reformacji na
ś!ąsku. "Kwartalnik Architektury i Urbartistyki", XXVIII !1983), s. 3-H-374.
1'
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l . Przedaw k . Szprotawy, kościóŁ filialny - ołtarz skrzydłowy, ok. 1600.
N i eznany malarz wrocławski (?) . Fot . J. Harasimowicz.

ŚląSku ambanę w kościele św. Mami Magdaleny we WrocłaW.iu, 'W'ZIJliesioną

w latach 1579-80 przez neźbiarza FTyderyka Groosa. W rn.lłej
s'kkh kośC'ioła·ch gmilnnych nowe ambany umieszczano zazwyczaj na tradycyjll1ym miejscu pośr· odku nawy. W pobliżu ołtarzy ustawiano
chrzcielnice, przen{)swne z przedsionków [ krucht. Przebudowa !lrościoła
zamkowego św. JadiWigi w Brz·e gu na mauzoleum Piastów legnri.cko•łlii'Iz.es
kich :i kaJplicę faktycZI11ego przywódcy śląskiego luter.aniunu - księcia
Jerzego II, była chyba najbardziej konsekwentną próbą wypraoowanri.a
1nowego modelu W)'ISbroj1u6 7 • \Powstał tu "tlrójdżwięk" podstawowych elementów związanych ze zreformowanym kultem - ołtarza, ambolny
i chrzcielmcy. Schemat ten 'podjęty został w licznych kościołach przyzamkowych ś ląskiej szla,c hty - talkże w Głogowskiero i Żagańskiem6 8 .
Związek wystroju śląsicich kościołów protestancikich z kultem by~
o wiele śc~ślejszy llliż na przełomie XV i XVI w., gdy .,d€Wocyjna" kon17 Koś ciół

zosta ł splądrowany w końcu XVIII w . przez fanatycznych katolików, jego
z czasów księcia Jerzego II nie zachowało się. Wygląd wnętrza na podstawie
d a wny ch opisów odtwar zają : T . C h r z a n o w ski, Rzeźba tat 1560-1650 na Stąsku Opotsktm,
M. Z l a t , · .Brzeg , Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk . 1979,
W.anw,nv.a . ·1974, . ·s. 38-:--49·; s. . <12.5-131. .
11 Sztuce okresu Reformacji w pólnocnej części Dolnego Sląska poświęcono dotąd tylko
jeden · znaczący artykuł - zob . P. Knot e l, Evange!tsche Kirchenkunst der Retormationszett
in nardtlehen Niederschtesten . "Grtinberger Hauskalender", XXIV (1934), s. 57~0.

wyposażenie
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w Zlllaaznej mierze rze:cz.ywi\stą
funlkcję
littwgiczną
ołltaflzy i
chrzcielnic. "StosUI11ek zewnętrznoś
ci", odróżniający według Hegla katolicyzm od protestam.tyzmrusg, sprzyjał prod~awaniu pnedmiotów ikultu. Śląscy luteramie dążyli. - ostroż
n!ie, często nri.elronsekwent:nie- do przezwyciężenia tego stosU111ku. Wzrnoszone przez 'Illich Illowe ołtarze otrzymały prog.r amy ideowe 7lwiiązane
be11p0średni10 z sakxamootem ikomum!ii mliiały podkreślać istotę tego
sa!kramentu w wykładrni luterańSkaej, stając się równocześnie U!Ilaocznieniem podstawowych prawd wiacy7o. Brzez odpowiedni układ scen
i cytatów bli,bliijnych sta·r ano się akcentować organlicZlny związek sakramentu z wiarą i utrwalać tę prawdę w świadomości zgromad7xmej w
!kościele gmdlny. MalJOwany tr"YfPtyk JW Prz.ecławiJu k. S:z.protawy (dk. 1600),
ze sceną Wywyższenia Wę-ta Miedziaroego w centrum !i scenami z ży
cia Chcystusa na awersach skrzydeł (il. 1), a także łączące a-rchitektoII'liczne podziały z tryptykową strukturą retabulum rze~bione w Stypułowri.e lk. KoiJUchowa (161G), IZ prze!dstawieni.Jami T1rójcy świętej Pokłonu pasterzy, Ukflzy'howaruia i Sądu Ostateczmego (il. 2) starnow.ią rewencja figua.-alinej deikoracj!i.

przesłaniała

2.

Stypulów k. Kożuchowa, kościól
fiHalny - oltarz architektonicznv,
1613. Nieznany rzeźbiarz lląski.
Fot. M. Ratajczak.

" "Nauka luterańska jest przeto zupełnie identyczna z kalollcką, z tym tylko, że odrzuca wszystko, co wypływa ze stosunku zewnętrzności , o ile kościół katolicki zewnętrzność
taką uznaje" - G.W .F. H e g e l, Wyklady z fi!ozottt dziejów . Tłum. J. Grabowski i A. Landmann, Warszawa [958, t. II, s. 300.
71 Por.
J. H ar a s i m o w i c z, Typy i programy §!qsktch ołtarzy wieku Rejormacjt.
"Roczniki Sztuki Sląskiej", XII (19'l9), s. 7-27.
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3. Chrobrów k. Żagania, kościół filialny - chrzcielnica kamienna, koniec XVI w . Nieznany rzeźbiarz
śląski. Fot . J. Harasimowicz.

prezentatywne przykłady śląsikiich ołtarzy ewangelioki:ch z wieku Reformacji. Wa<rto przy tym podkTeślić, źe właś:rrie w rej0111ie Szpmtawy,
Kożuchowa i Żagania zachQWało się do naszych czasów szczególnie wiele
wafowyoh retabulów średniowiecznych. świadczy to dob~ltnie o znacZ~e
nli1U Refo,r macji d1a aiągłosci kulttury sląskjej - dowodzi, że zmi1ana
orientacji religijnej nie pociągnęła za sobą potępieniJCl przeszłości.
Chrzest luterański niewiele różll!i.l się w wieku Reformacj'l. od kat·oliakiego - jako jeden z dwóch UZJna•wanych przez wyzna1nie a'ug burskie sak,r arnentów stał się jednak ceremcmią bardzo ważną, zwłaszcza po
włączeniu w nabożeństwo gm:iiDy. Dlatego ch.r:zcri.elnice, wyniesione do
rangi fu1111dlamenbałnych elementó\w "NYS'Ur,oju koś-o~olów, były w XVI i l.
p.ołowie XVII w. ważnym !przedmiotem artystycznego kształtowa<nia71 .
Spośró d kilkudZJiesięciu śląskich chrzcielnic dektorowanych herbami, i.lns~ypcjami, scenami i post8!ciamri biblijnymi, wymienić można krl.lka godnych uwagi obiektów z północnych obszarów DoLnego Śląsika - m.in.'
chirzc:elnice w Ch['ohroWiie k. ża,gania (1koniec XVI w.) (il. 3), Bmow~c
71 Por.
W i e s e n h U t t er, Protestantischer Kiraltenbau ... , s. 207; b l er , Da s BiLd in der evangettschen Kirche, Berlin 1957, s : 42-43.
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k. Kożuchowa (1593) i Milsku k . Z•1elonej Góry (1601) (1l. 4) . P.rogranny
tych chrzcielnic stały s1ę w sboSJUTiku do tradycyjnych bardziej "b!ibl:ijne", nie ma w nich średniowiecznej "psychomachii" - tak jak w luterańsl~im rytuale chrztu dmninowała już w wieku Reformacji modlit wa, a nie egwrcyzmy . Pojawitając e się w wielu programach akcenty
anty-anabaptyjslde - w postaci przedstawień Chrystusa wśród dztieci
(il. 5) i cytatów Marek 10,147 2 były bardzo charakterystyczne: wy rażały obronę tradycyjnego obrzędu chrztu dzieci. Luterall1izm uznał
więc 2la konieczne wprowadzenie w im!ię tradycjti. chrześcijańSkiej
- nieznanego dotąd w programach chrzcielinlic akcentu polem·iCZII1ego.
Adresatem tej polemiki była reformacyjna lewioa, której program odr odzenia człowieka przez nowy chrz.e st miał istotne konsekwencje społeczne, wykraczające daleko •p oza sferę religii.
Ambony .~ ich dekoracje stanowiły ten element wystroju, który naj barnziej przyczyniał się do nadawall1'ia !Winętrzom ·kościelnym ewangekckiej

4. M ilsko k. Zielonej Góry, koś ciół filialny chrzcielnica kamienna,
1601. Rzeźbiarz z krę.gu M istr za
Nagrobka Bocków. Fot. J . Harasimowicz.
12 ., Dopu ść cie

dziatkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im; a l bowiem takich
Zob. c. O z a r o w s k a-K i b i s h , Lucas Cranaclt's C Itrtst blesstng th e clt!!dre n . "The Art Bulletln", XXXVII (1955), s . 196-203.

jest królestwo

Bo że".
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5. Borów k. Kożuchowa, kościóL parafialny - relief "Chrystus wśród
dzieci" na czaszy chrzcielnicy, 1593.
Rzeźbiarz Mistrz Nagrobka Bocków. Fot. M. Łanowiecki.

SlpecyiliJkri.7 3. Wła śnie

p['~ez

dekQiracj

kazalmic

'11ajczęściej następowało

n-a
kulbu luterańskiego .
Jako "przedłużenie ka~ania", stawały się progromy ambon WJ7'1'azem
zasady "f!ides ex auditu", "uwiecznlieniem" Słowa Bożego, obrazowym
potwieTdzooiem rangi urzędu kaznodziejskiego, wokół którego skupiała
się 'Zlorgal!l!iwwana gmi'l1a ewangelicka . Programy śląskich kazalnic były
w wieku Reformacji rnlieustanną "confessio" gminy, artykułowaną przez
"każącego Chrystusa Ukrzyżowane g o" pastora. Widać to wyraźnie na
przykładzie opartego o typologiczne zestawienia scen Starego i Nowego
Testamentu programu ambony w Siecieborzycach k Szprotawy (1588)
(il. 6); na przykładzie dekorowanego przedstawieniami ewangelistów,
wspa.rttego '11a postacia•ch Mo jżesza i dwóch aniołów k orp usu 'kazalmi<ey
w Kro:nol>imie k. Głogowa (1593) (il. 7); czy wreszo~e na przykładzie
opartego o wyspekulowaną symboltkę kosmiczno-biblijną programu ka mien'l1ej ambony w Sławie Śląskiej (1619) (11. 8) . Gdy pod koniec XVI w
naprzec(w ambon zaczęto umi eszczać empory, d ekoracje icl1 parapetów
utrwaliły powszechność zbiorowego wyznania wiary 74 . "Konfesyjny"
charakter kultu został w ten sposób podkreślony jeszcze dobitniej, całe
ślą~Slku podktreślame "wyzna.ru~owego ' ' ~chall'aktmu

" Po r
J
p ok o r a ,
sztult a w slużbte Reformacji . .Stąskte amoony 1550- 1650, War
szawa 1982. pass tm .
.
.
" Por. G . Grundmann, De cken und EmpÓrenmalereien tn alte~t evangeltschen K!r chen Schlestens. "Kunst und Kirche", XVII (1940), s. 34-,.-36 ; P . B a n a ś, Studia nad
ślq s kql. architekturą protestancką 2. potowy XVII wieku . "Roczniki S ztuki $ląskiej" . · VIII
(1971), s. 35-89.
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6. Siecieborzyce k . Szprotawy, kościół
fiUa~ny " Grzech Pierworodny",
ma~owidlo
na korpusie ambonv ,
1588. Ma~arz Monogramista I . S.
Fot. J. Harasi mowicz.

7. KromoUn k. Głogowa , kościół fiŁia~
ny drewniana ambona z kamienną podporą, 1593. Rzeźbiarz
z kręgu Mistrza Nagrobka Bocków,
ma~arz nieznany. Fot. M. Łano
wiecki.
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wnętrza kościelne wypełniły

biblijne obrazy - "Widzialne Słowo Boże".
Zebrana na nabożeństwie gmina dokooywać mogła rn!ieustannej weryfik,a cji jednos.t:kowych "treści świadomości", Słowo groszone przez pastora
w każdej chwili Sipii'OWadizone być mogło do wizualnej postaci, lą>liej
przemawiającej do "prostego ludu'' .
Sztuka w służbie "oflicjalmej Refonnacji" utwierdzać miała świado
mość konfesyjną czł'Oinków gminy . Nie była ona jednak tylko "słowem
widvialnym" kierowanym do gmilny "z zewnątrz", przez pastorów. W epitaf-ium - najpopularrm:iejszym typie malarskiego i plasty~eg{) dzieŁa
s?JtuJk,i tego okresu - stamowliłta wyraz idei pows~echnego kapłaństwa· w\ieil"nyoh , lUbrwałone "uwiec'Zlillione" świadectwo głębti. religijThych przeżyć
luterańslkliego miesZJczaństwa i szlachty.
Społeczei1Sbwo śląskie manifestowało w epitafia-ch swą "p ewność z.bawrlenia", czynliąc to nliekiedy przy pomocy skomplikowanych wykładów słowno-obrazowych75.
Najczęściej wybierano sceny Zmartwychwstania Chrystusa i Ukrrzyżowa
nia - jak w epitafó.um wybitnego humanisty, rektora gimnazjum ko-

8. Slawa Śląska, kościół parafialny kamienna ambona z baldachimem,
1619. Nieznany rzeźbiarz śląski . Fot .
J . Harasimowicz.
n Por. B. S t e l n b o r n , (Malowane epttatta mteszczańskte na .Siqsku w
1i2Q. .,Roczniki Sztuki Slljskiej", IV (1987), s . 7-139.
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9.

Kożuchów, kościót parafialny epit afium Erazma Benedictusa (humanisty, ucznia Filipa Melanchtona), ok. 1560. Rzeźbiarz z kręgu
Mistrza F. B. Fot. J . Harasimow icz.

ruchoWLSikti.ego Erazma BenedD.ctusa (ok. 1560) (d. 9}, ri. w epitafium HalllSa
von Nibelschitz w Żukowieach k Głogowa (olk . 1560) (il. 10). Sceny te
mogły być rozbudowywane alegorycznie dzięki dodatkowym elementom
obrazowym i inSJkrypcyjnym - jak Ukrzyżowanie w epitafium Abrahama von NoSJtitz w SZiprotawi e -Iłrawie (ok. 1570) (til. 11). Mogły też być
zestawiane po kiilk.a w typowe chrystologiczne cykle konfesyjne, bliskie
progll'amom ewangeliokich ołtarzy - ja•k w epitafium rodziny von Bartsch
w Popęszycach k Nowego Mliasteczka (ok. 1590) (il. 12). W najolkazałszych p·OII11!nlikach 1
nagroblkowych dolnoślą31kiej s zla~chty w e:pó.tafijną strukturę określaną przez sce111y i postacie biblijne, cytaty z Pisma
Świętego, personli.:fti'kacje Cnót wpisywane były natura1nej wle1kooci
klęczące lub stojące postacie fundatorów. Znakomitymi przykładami takich rOZiwiązań są epitalil3 J erzego i A'lmy von Braun w Byltomiu OdJTZań
skdm (1591 - 94) (il. 13) oraz Henr)Tika i Sab:iiJ'ly von Rechenberg w Borowie k . Kożuchowa ( 1593) (il. 14). W kręgach mieszczańskiich upowszech!11iać się zaczął w ostatruiej ćwierci XVI w . typ epitaflium wyłącZI11ie imskrypcyjnego, w którym mogły 11awet występować przedstawlien:ia obrazow o treści his1:orycZI11o-b!ib1ijn j lub alegorycznej, ale decydujące znaczerllie mial dekoracyjny - stopniowo coraz obszerniejszy - napis upaml.ętnli.ający . Przykład ami tego typu _.dziel, występujących masowo. w nie~
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10. Zukowice k . G!ogowa, kościół fiUalny - epitafium Hansa von Nibelschitz (starosty księstwa głogo
wskiego), ok. 1560. Nieznany rzeź
biarz śląski. Fot. J . Harasimowicz.

11 . Szprotawa-Ilawa, kościół parafialny epitafium Abrahama von
Nostitz (głównego poborcy podatkowego w księstwie głogowskim), ok.
' 1570. Nieznany rzeźbiarz śląski. Fot.
J .. Haras-imowicz.
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których miastach dolnośląskich ([11Jp. w Bol esł awc u i Kożuchawie), mogą
być epitaf:ia ZacharJasza Glogera w Szprotawie (po 1578) (!il. 15) i Zachariasza Textora w Kurowie Wielklim k. Głogowa (po 1614) (il. 16). To
ostatnie - chocia.ż umieszczome w kościele wiejskfun - upamiętnia osobę
pochodzenia m:ieszczańskiego: pastora urodzonego we Wrocławti.1u .
Okres Reformacji nie pozostawH w sztuce śląskiej taklich dowodów
walk1l ideologic7.mej, jak 111a przyJkład w madeii'Zystym środoWiistku luteranizmu - Witte!IlbeTdz.e. Wystrój koścliołów fundowany był dla g:mill1
ewa•ngelicklich i służył umacniandu ich wiary, utwierdzaJnru w słus2'.11WŚ0i
obranej drogi do zbaw~erua. Przezwyciężonego "zabobonu papistoWIShlego" 'Il!ie trzeba było potępiać, a •różnic e w kulcie 111ie były pl'Zeclież wiel<k~e. Dopiwo wzrost wpływów kabw:i.nlizmu wywołał w l. ćwiem XVII w.
poczucie rzeczywistego zagrożell1ia wśró d śląSklich luterall'l. Stąd też w
programie retabulUJm ołtarzowego w Lewin~e Brzeskim (1613) Zlnalazła
się lilnslcrypcja potępiająca obrazoburców li apelująca do Boga o zachowa[I1Jie niezmienionego kultu. Stąd bogaty wystrój kościoła w Brzeztill1ń.e
k . Wrocłarwia (1620) ufundowa111y został, jak głosi zachowa!Ily napis pod
emporą, "przeciwko kal'W'ilnom"7 6 • Na odla111ym w 1615 r. dzwonie koś-

12.

Popęszyce k. Nowego Miasteczka,
kościół filiaLny epitafium rodziny von Bartsch, ok. 1590. Rzeźbi arz
NaśLadowca
Kaspra Bergera (?).
Fot. M. Łanowiecki.

<t Zob. H . H o 1. f m a n n , Zwet Werke der Splitrenatssance ais zeugen der schlesłschen
ReLiglonsklimPfe. (w:) Schteslsche Helmatpflege, t. I , B reslau 1935, i . 2:>---31.

REFORMACJA LUTERA~SKA NA SLĄSKU

33

13. Bytom Odrzański, kościół parafialny epitafium Jerzego i Anny
von Braun, 1591-94. Rzeźbiarz Kasper Berger z Legnicy. Fot. M. Ła
nowiecki.

14. Borów k. Ęoźuchowa, ko§ct6l parafialny epitafium Henryka i
Sabiny von Rechenberg, 1593, Rzeźbiarz Mistrz Nagrobka Bock6w.
Fot. M. ŁanoWiecki.
3 - RocznUt L ubuski t. XIV
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kościól parafialny inskrypcyj~e epitafium Zachariasza
Glogera (zasŁużonego dla miasta

15. Szprotawa,

burmistrza), po 1578. Nieznany rzeFot. J . Harasimowtcz.

źbiarz śląski .

clicła w Szydłowoo k. Nie.ndd:lii!Ila umieszazony był wielce :wymowny
naplhs: "De•r liiehe Gott steh u1ns bei/Wiidar alle Ca~v.ilnisterei"?7. Dźwięik
tego dzwonu, wzywającego luterańską gminę na nabożeństwo do nowego
kościoła, bogato ozdobionego, miał odstraszać "pokolenie Kallwin:a" przywoływać boską opieikę.

W brzeskim

kośaiele św . Mikołaja, użytkowanym.

ponad 400 lat przez
protestantów, wisiał do 1945 r. obJ"az Chrystusa-Męża Boleści, ufrmdow.any w 1443 r . dla upam!iętlrrienia najazdu husytów. W 1612 r . Ulllieszczono nad ruim. tablicę z następującą inskrypcją łacińSką7 8 .

"Haec aHi nobis pietatis am.ore dli.caa-unt
Nos ali!is volurnus mente d!icata paTi" .
Dzięki IIl'iej amty>husyoki obraz został dedyikowamy "innym", prwnies•iono jego znaczenie .na inn)llch adresatów. Byli nimi zapewme ZJWolen11 Zob .
H . L u t s c h , Verzetchnts der Kunstdenkmii!er der Provtnz Sch!esten, arealau
1886-1903, t. IV, s. 216.
•• O. L o re n z,
Aus d er vergangenhett de r evang . K trchengemetnde Br!eg, Brleg
1885-86, s. 99; L u t s c h , op. cit. , t. II, s. 321 ; T . D o brze n l e ck 1, MaLarstwo
tab!tcowe . Katatog zbtorów Mu zeum Narodowego w Warszawte, Warszawa 1972, s . 20lł-205,
li. 64. Obraz znajduje sl<: obecnie w Muzeum Narodowym w Poznanlu.
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nky Kalwina, uważani za "najgro2miejszych heret)Tików". LuteraJilli.e brz.escy, :identyfi!kujący się z husytami, docenili poboine pobudkli. fwndacji
obraZJU, a nawiązując do tej pobożnooci, czylri. do tradycjrl. średniowiecz
nego ka1tohcyzmu, odcięli srię od kalwinizmu - głównego wroga "plrawdZli yve j wia:ry" .
Dla uważających s:ię za spadkobi-erców "tradycji chrześcijańslci.ej"
luteran byl ikalwi.lnizm "pod stępnym wrogiem", który może wprowadzić
swe "bluźniercze praktyki", ogołocić kościoły z obrazów, podeptać
miejscowy obyczaj li pm·ządek społecZIIly. Dlategro sztuka stała się istotnym argumentem polemkmym śląskliego lute·rami:omu, a za:razem czynnmem krystalizowania się jego tożsamości konfesyjnej. Przestała być
wyłącz1nie obszarrem manifestacji postaw religtijnych aspirować !Zaczęła do roli narzędzia kształtO'Wanaa tych pnstaw. LuteraJilli.zm stał się
sbop!Ilii(JWO silną ri "legralną" opozycją !Teligij!Ilą, dążącą do ut:JrwaleiilliJa "stanowego" sys1temu mgani,za,c ji społeczeństwra feudaLnego do utrzy>m&liia
niezruJ.eżmości Śląsika - ale · w r·a mach państwa Habsburgów i przy
pełrnej loja1nrośd wobec cesarza. NJechęć średJniego miesocwństwa i śre
dniej szlachty do radyka•l nych ' przeobrażeń społeczmych :zm:alazła swój
wy1raz w umac.nliall1iu lutetl'ańskiej ortodoiksji, w utJWierrdzt;mi.u "retr·oopelktyi~VIllej" śwrl.adomóści społeczeństwa - także przy pomocy sztuk
plastycznych. Rola sztuki w służbie zachrowarwczego 1uterrai11:iJz>mu była na
/

l

16. Kurów Wielki k. Glogowa, kościól
parafialny- inskrypcyjne epitafium
Zachariasza Textora (pastora i humanisty), po 1614. Rzeźbiarz z krę
gu, Mistrza Kożuchawskich Tablic
Inskrypcyjnych . Fot. M. Łanowie
cki.
3'
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śląsku tym Wlięiksza, że obecne tu przez cały okres Reformacji, zagrażające Sianowej równowadze społecznej, radyka1ne prądy ideowe anabaptyzm i kalwlinizm - negowały sens istn~enia sztuki religijnej.
liu•terańsikiej sztuce wyznaczono szczególnie ważną funkcję
potwierdzreillia i kszt•ałtowa!l1'ia świadomości wyznani!owej, która - przy niie
zmdenionej w zasadzie bame społe·cznej była tylko rozwiniięciem
i "oczyszezeniiem" chrześcijańskiej tradycji śred:niowliecza. Z pokon:a:nym
(~,m:~ezwyCI:ężonym "papizmem" nie podejmowano polemilki obmzowej,
konfron!tJacja ideowa z anabaptyzmem i kal,wi1nizmem uwidoczniła się
natomias1t zarówno bezpoŚirednio ~ w programach ideowych :niektórych
elementów wystroju kośeiiołów, jak też pośrednio ~ w samych rozmiarach aikcj·i a11ty.stycznych fundacji na przełomie XVI i XVII w.
Nawet w 2. poł. XVII w., gdy protestanci znaleźli się w sytuacji diasporalnej, w wystl"ojach tz·w. "l<!ościołów Pokoju", "granicznych" i "uC!i.eczkowych" nie pojawiły się wątki pole!lUiiczne w stosunku do kato~i
cyzmu79. Wystroje te były natomiast próbą utrzymand.a tradycji wnętrrza
kościelnei~o z pocz. XVII w. - w nich należy poszukiwać przejawów
Cłiągłośoi kultrury śląskiej. Usunięci na margines, pozbawiend dawnych
śwli.ątyń, kontynuowali protestanci proces kształtowania ewangehlCłkiego
wystroju, 110zpoczęty przed laty w przejętych kościołach średniowiecz
ny:ch. Parenetyczna wymOIWa programu tego wystroju pomagała przetrwać okres prześladowań, podnosiła na duchu, dodawała sił. Przywódcy
"kato-Licyzmu cesarsikiego" :odawali sobie doskonale sprawę z przerwania
ciągrości kultury śląskliej przez kontrreformację. Istotnym problemem
było' dla nich poszulk:Jiwooie związków z tradycją lokaln_ą dlatego w
barokowym programie d:deowym tyle miejsca poświęcono gloryf~kacj!i.
śląskich Piastówso. Eksponując "piastowski" wątek fundacyjny, stalTal
się Kościiół ukazać jako kontynuator !i legalny spadkobli.erea mate['[alnej
i duchowej spuści~ny śląskliego średni!owiecZia.

5. KULTURA WIEKU REFORMACJI NA ŚLĄSKU· I W POLSCE
- ZALEZNOŚCI I ZWIĄ2'JKI WZAJEMNE

"Apologia przeszłości", dążeTIIie do utrzymania status quo, przywią
do form zastanych i niechęć do n1owatorstwa - to główtne cechy
kultury śląskiej schyłiku XVI :i początków XVII w. Na społecmą treść
tej ikultury decydujący wpływ wywarła sz1achta, która szczegól:nlie p:rzyz~e

n Por. B a n a ś, op. cit., s. 79.
•• Zob. K. K a l i n o w s k i, Gloryfikacja dynastii piastowskiej w sztuce śląska wieku XVJI i XVJII. (w:) Funkcja dZieła sztuki, op. cit., s. 207-223; t e n że,
Gwryjikacja
panującego i dynastii w sztuce śLąska XVII i XVIII wieku, Poznań 1973, passim
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wiązana była

do tradycji, a to Jej przywiązanie wzmacniiała mobilniOŚĆ
coraz liczniej przenikającego do szlacheckiego stanu. Dbałość o wznoszenie pomników nagrobkowych, w różny sposób okazywane
przywiązanie do heraldyki, przesadne nieraz manifesb<:liV'.nanrie dawności
i czystości rodu to charakterystyczne objawy "retrospektywnośd."
śląskiej kultury szlacheck•iej. Kultura ta bliska była pod wieloma wzglę
dami sarmatyzmowi w wersji z 2. poł. XVII w., kiedy to dążenie do
utrzyma,nia status quo ostiągnęło wśród szlaJchty polskiej apogeum.
Feudałowie śląscy, mocno zagroże1ni przez absolutyzm habs:burskd.,
z zazdrością spoglądali na "demokrację szlachecką" w Polsce. Ustrój
Rzeczpospolitej, stojącej u szczytu swej potęgi, uważano za postępo!Wy,
godny naśladowaniia wzórBl, a przywileje polskiej szlachty budziły na
Sląsku zrozumiałą zawiść. Szlachta śląska, mniej od polstkiej liiczna i znacznie mniej ważą-ca w życiu politycznym kraju, miała wd.ęcej podstaw
do pielęgnawanda tradycji - widmo centralizmu i absolutyzmu wpły
wało na stałe pogłębianie kultu przeszłośdi, na tej przeszłości idealizację. Tradycjonalizm śląskli.ej kultury szlacheckiej stanowił jakby zapowli.edź podobnych procesów w kulturze polskiej, które miały jednak nieco
odmienny kontekst społeczno-polityczny i - przede wszystklim - odmienną, katolicką podstawę konfesyjną. Wyraźną zbieżność kultury wieku Reformacj1i na Śląsku i w Polsce zauważyć można natomitast na p:rzykładz•ie dużych ośrodków miejskiich przede wszystkim Wrocławia,
Gdańska i Torunia~ Mecenat po1sk1o-niemti.eckiego mieszczaństwa, decydujący o obliczu artystycznym tych miast, odgrywał w rzeczywistości
kiUlturalneJ obu kr ajów bardzo istotną, a często pionierską l'Olę 82 •
Stosunk!i religijne w Rzeczpospolitej miały n'iewątpli.1wie perwden
W!Pływ na •ugodowy charaiktetr luterańskiej R.efwmacji na Śląs'm. Łączy
Ty się one w świadomości żyjących pod wesją ko~ntrreforma1cyjnego zagrożenia miesz;kańców Nadodrza z ładem .społecznyn w Po1sce, będącej
w XVI w. oazą spokoju, dobrobytu i toleTancjd. Wielu Ślązaków właśnie
"narodowi polskiemu" zawdzięczało "ukształtowanie ducha". Jednym
z nich był pastor Zacha,riasz Textor. Swiadćzy o tym da·bl:tJnie umi,etSIZczona na jego epitafium- wsporrnnianym urprzednio (il. 16) - i1nS'kTypcja
mieszczaństwa,

1

łacińska 83 :

81 Potwierdza to na przykład wyróżnienie herbu Jagiellonów 1 umieszczenie go pośrodku
górnej balustrady bramy zamku brzeskiego - wobec podrzędnego potraktowania herbów
Habsburgów i Burgundii. Zob. M. Z l a t, Brama zamkowa w Brzegu. "Biuletyn Historii
Sztuki", XXIV (1962', nr 3'4. s. 302.
80
•
Por. m. in.: M. Z l a t. Sztuka renesansu i manieryzmu. 1500-1650. (w:) Sztuka
Wrocławia. Pod red. T. Broniewskiego i M. Zlata, Wrocław-Warszawa-Kraków
1967, s.·
·· 183-253; L.
K r z Y ż a n o w s k i,
Rozwój nowożytnego mecenatu mieszczańskiego w
Gdańsku w XVI wteku,, (w:) Funkcja dz!ela sztukt, op. cit. s. 1~192.
•• Niezbyt dokładna lekcja inskrypcji w:
H.
H o f f m a n n.
Die katholischen Kirchen des Landkreises G!ogau, Breslau 1937. s. 55-68.

