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Ewa Chojecka

Wprowadzenie

Ubiegłoroczna konferencja poświęcona tematyce reformacyjnej postawiła so-
bie za cel ukazanie sprawy tylko pozornie zawężonej do jednego niewielkiego 
środowiska. Z  istoty swej temat wpisuje się bowiem w  szerszy środkowoeuro-
pejski kontekst. Świadczą o tym liczne sympozja, wystawy, koncerty i spotkania 
w  naszym regionie, jakie upamiętniały pięćsetlecie wydarzeń wittenberskich 
i  każdorazowo wykraczały poza wąskie ramy regionalności.

 Pokłosie naszego bielskiego spotkania należałoby tedy zobaczyć na szer-
szym tle: mała ojczyzna i  szeroki świat jako wzajemnie uwarunkowane. 
Należy mieć na uwadze, że tutejsze sprawy reformacyjne, dziś rozpatry-
wane, dotyczą losów środowiska, które w  wyniku zawirowań dziejowych 
ostatniego stulecia doznało zdziesiątkowania i  marginalizacji społecznej. 
Istnieje ono dzisiaj nie jako znaczący ośrodek protestantyzmu, ale jako 
konfesyjna mniejszość troskliwie pielęgnująca swoją tradycję i  tożsamość. 
Temat dziedzictwa reformacyjnego okazuje się współcześnie – na przekór 
historycznym zapaściom – ważnym komponentem miejscowej kulturowej 
tradycji. Czy zatem możemy mówić o  pojednaniu z  historią? Najpewniej 
jest to pragnienie przedwczesne.

W  pierwszym dniu gościny udzieliła sesji miejscowa Akademia Technicz-
no-Humanistyczna. W drugim dniu obrady odbywały się w Muzeum Histo-
rycznym w  Bielsku-Białej, instytucji łączącej znakomicie działalność muzeal-
no-wystawienniczą z  programem naukowo-badawczym o  szerokim spektrum 
interdyscyplinarności. Problematyka reformacyjna ma tu swoje warsztatowe 
i  merytoryczne zaplecze dla prowadzenia zadań dokumentacyjnych oraz in-
terpretacyjnych.

Pytanie, które milcząco towarzyszyło sesji, i  także znajduje wyraz w niniej-
szych rozważaniach, dotyczy dwóch fundamentalnych zagadnień, niechętnie przez 
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naukę poruszanych: czym jest dzisiaj, jakim przemianom ulegała – w porówna-
niu z  wittenberskim początkiem – myśl reformacyjna na rozległych obszarach 
Europy Środkowo-Wschodniej, na terenach doświadczających gwałtownych 
zmian granic, mających szerokie pasma pograniczy, na ziemiach podlegających 
nietrwałym konfiguracjom politycznym, gdzie zasada cuius regio, eius religio 
(1555 rok) nabierała szczególnie złowrogiego znaczenia. Autorytarne sojusze 
tronu i  ołtarza – długi czas fundament polityczny habsburskiego panowania 
– pozostały tutaj w  żywej pamięci, podobnie jak młodszej daty konfrontacje 
racji i  orientacji narodowych pęczniejące od końca XIX wieku, zmuszające do 
skrajnego opowiadania się po jednej lub drugiej stronie ostrego sporu. Drugą 
sprawą jest pytanie, w jaki sposób idea reformacyjna współtworzyła na przestrzeni 
pięciu minionych stuleci kształty osobowości, mentalne wzorce życia jednostki 
oraz charakter lokalnych wspólnot i  społeczności.

Sesja nie dała do końca odpowiedzi na te pytania. Zakreślone zostały jedynie 
ramy zagadnienia w perspektywie historycznej pamięci tak, jak one tkwią we 
współczesnej naszej świadomości. Tę historyczną panoramę nakreślił w  swym 
referacie wprowadzającym ks. biskup Jan Szarek. Przywołał pamięć wojny trzy-
dziestoletniej, dramat kontrreformacyjnego terroru, etapy stopniowego łago-
dzenia dyktatu aż po uzyskanie konfesyjnego równouprawnienia w pamiętnym 
1861 roku oraz wolności trwającej do wybuchu I wojny. O czasach trudnych 
po 1945 roku, epoce zwanej niekiedy wyzwoleniem, do dziś autorzy piszący 
o  tematyce protestanckiej w  tym czasie nie mówią otwarcie poza aluzyjnymi 
ogólnikami.

Sprawy tradycji protestanckich Bielska, a  poniekąd i  sąsiedniej Białej, 
wyglądają specyficznie na tle zjawisk Śląska zwanego kiedyś Austriackim, 
a  po 1918 roku Śląskiem Cieszyńskim. Można zaryzykować twierdzenie, że 
mamy tu dwie linie tych tradycji: różniły się językowo, a  w  końcowej fazie 
określoną narodową orientacją. W  uproszczeniu jest to: na zachodzie krąg 
cieszyński małomiasteczkowo-chłopsko-inteligencko-polskojęzyczny z  nale-
ciałościami morawskimi oraz bielsko-bialski na wschodniej flance, tworzący 
wraz z  otaczającym go wieńcem wsi do 1945 roku tak zwaną niemiecką 
wyspę językową.

To tutaj, jak pokazuje Piotr Kenig, powstaje w XIX wieku prężny ośrodek 
nowoczesnego przemysłu w  epoce Wielkiej Industrii. Jego założyciele i  pomy-
słodawcy rekrutowali się w  znakomitej większości ze środowisk miejscowych 
niemieckojęzycznych protestantów. Ich zdewastowane nagrobki na miejscowych 
ewangelickich cmentarzach są niemymi świadkami katastrofy, jaka nastała w XX 

wieku wraz ze skazaniem ich na niepamięć. Podobnie jak zapleśniałe starodruki 
z gotycką czcionką walające się po strychach i zdziesiątkowane zbiory archiwal-
ne, do których nikt nie zaglądał przez dziesiątki lat. Te właśnie źródła historii 
posłużyły jako materiał wystawienniczy wystawy na bielskim zamku, zatytuło-
wanej Pod znakiem róży nad Białą, a stworzonej przez muzealnych naukowców 
i  opisanej tutaj przez Piotra Keniga i Grzegorza Madeja. Wystawie towarzyszy 
starannie opracowany katalog będący znaczącym dokumentem. Tytuł wystawy 
nawiązuje zaś do znaku heraldycznego bielskiego proboszcza ks. dr. Richarda 
Wagnera (zmarł latem 1945 roku w  obozie Świętochłowice-Zgoda), któremu 
zawdzięczamy tak wiele w  zakresie udokumentowania dziejów reformacyjnych 
miasta i  regionu.

Jak się rzekło, referaty naszej sesji nie tworzą zunifikowanej całości. Są 
luźnym zbiorem wypowiedzi, co przydaje im świeżości. Interesująco zaprezen-
towano mało dotąd znane losy kobiet ewangelickich: od cieszyńskiej księżny 
Katarzyny Sydonii, protektorki reformacji, do działalności społeczno-chary-
tatywnej diakonis. Tutaj w  szkicach Grażyny Kubicy i  Aleksandry E. Banot 
pojawia się galeria niezwykłych osobowości. Natomiast jeśliby znalazł się reżyser 
poszukujący tematu do niemal przygodowego filmu, znalazłby go w  histo-
rii kalwińskich uciekinierów z  Kóz – założycieli pszczyńskiego Hołdunowa. 
Scenariusz gotowy. Jest i  nota o  artyście malarzu Peterze Michale Bohúnie, 
przybyszu, który znajduje tutaj swoje „miejsce na ziemi”, klientów i przyjazne 
środowisko; jest przypomnienie Jerzego Pilcha, wiślanina, pisarza o  fantazji 
Hieronima Boscha; są wreszcie bielscy katoliccy książęta Sułkowscy, którzy ze 
swymi protestanckimi poddanymi, a  z  czasem wolnymi obywatelami miasta, 
z  trudem odnajdywali wspólny język.

Nie zabrakło także opisu miejsca obrosłego pamięcią historii: słynnego Biel-
skiego Syjonu skupiającego ideę mitu założycielskiego bielskiego protestantyzmu. 
W  panoramie miasta pamięć reformacyjna uwidacznia się także w  sylwetach 
wież trzech kościołów ewangelickich, czytelnych i  rozpoznawalnych.

Na koniec pozostaje pytanie o  obecność pamięci reformacyjnej we współ-
czesnej świadomości kulturowej miejscowego środowiska. Sprawa jest trudna. 
Polityka historyczna kolejnych systemów władz oraz programy edukacyjne po 
II wojnie traktowały temat bądź to instrumentalnie (ewangelicy cieszyńscy jako 
pionierzy polskości tout court), bądź jako zjawisko marginalne. Rozpowszechniony 
stereotyp polsko-katolicki i niemiecko-ewangelicki funkcjonował jako narzędzie 
segregowania i  wykluczania. Nie wgłębiano się w  złożoność problemu. Samo 
zaś środowisko protestanckie trwało jako – jakże często – dyskryminowana 
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mniejszość. Ostatnimi czasy oglądamy zwiastuny nieśmiałych nowych inicjatyw 
odbudowywania zerwanej ciągłości historycznej pamięci. Znakiem tego stała 
się rewitalizacja tak zwanej Studni Pastorów – pomnika na Bielskim Syjonie – 
w  2016 roku, a  także obchody reformacyjnego pięćsetlecia, w  tym i  nasza tu 
opisana konferencja.

Bielsko-Biała, 5 kwietnia 2018

I. HISTORIA
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Ks. bp Jan Szarek 
Kościół Ewangelicko-Augsburski

Od kontrreformacji do ekumenizmu

1. Wstęp

Artykuł jest próbą przedstawienia długiej i  trudnej historii współistnienia 
wyznań na terenie naszej małej ojczyzny od XVI wieku do współczesności.

Szczególne położenie geograficzne i historyczne naszego regionu przy granicy 
z  Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a  od roku 1526 (po przejęciu Królestwa 
Czeskiego i  Śląska przez Habsburgów) z  monarchią austriacką, sprzyjało wy-
mianie kulturowej i handlowej. Według historyków podłoże dla protestantyzmu 
przygotował już ruch husycki, a  szczególnie przemarsze oddziałów husytów 
w  1433 roku. Po wystąpieniu ks. Marcina Lutra w  1517 roku pierwszymi 
zwiastunami religijnych nowinek byli studenci, kupcy i wędrowni rzemieślnicy. 
Dzięki przychylności miejscowych książąt i  szlachty reformacja bardzo szybko 
ogarnęła Księstwo Cieszyńskie oraz Bielsko i Białą. Po stronie reformacji opo-
wiedziała się także część duchowieństwa, która zaczęła odprawiać nabożeństwa 
w  językach czeskim, polskim i  niemieckim. 

Główne przemiany religijne w  Księstwie Cieszyńskim dokonały się za 
panowania księcia Wacława III Adama (1545–1579), który wydał tzw. Po-
rządek kościelny (1578) oparty na Wyznaniu augsburskim (1530). Dokument 
ten, napisany w  urzędowym wówczas języku morawskim, regulował życie 
kościelne ewangelików. Należy zauważyć, że ten porządek nie zawierał żad-
nych wrogich akcentów w  stosunku do katolików. Kilka lat później żona 
księcia Katarzyna Sydonia uzupełniła ten dokument o  przepisy dotyczące 
szkół podległych Kościołowi i  w  1584 roku wydała pod nazwą Porządek 
szkolny i  kościelny.

Według badań nad tym okresem przeprowadzonych przez bp. Andrzeja Wan-
tułę „[…] nowy ruch religijny rozszedł się po kraju i przyjęty został spokojnie. 

Przyjęły go wszystkie stany: szlachta, mieszczaństwo i lud, a nawet część ducho-
wieństwa”1. W  Księstwie Cieszyńskim ok. 1550 roku było już 50 kościołów, 
w których odprawiano ewangelickie nabożeństwa. 

Tymczasem w Niemczech dochodziło do walk religijnych pomiędzy katoli-
kami a  ewangelikami, które w obliczu zagrożenia tureckiej inwazji zakończyły 
się pokojem w Augsburgu w 1555 roku. Tam też zgodzono się na nieszczęśliwą 
zasadę: cuius regio, eius religio, czyli czyj kraj, tego religia. De facto wyznanie 
ewangelickie zostało uznane, ale przypisanie religii do władzy książęcej – pań-
stwowej – było brzemienne w  skutkach, których doświadczamy do dziś. Nie-
stety, historia lubi się powtarzać. Wszelkie wzajemne zawłaszczanie państwa 
przez jakąkolwiek religię czy wyznanie (lub na odwrót) prowadzi do konfliktów 
i nietolerancji. Wydarzenia historyczne na przestrzeni wieków wskazują nam na 
jedyne słuszne rozwiązanie – całkowity rozdział Kościoła od państwa.

2. Pierwsze prześladowania protestantów (1610–1654)

Po sześćdziesięcioletnim okresie rozkwitu ewangelicyzmu na tych terenach 
nastąpił okres kontrreformacji. Syn księcia Wacława III Adama i  Katarzy-
ny Sydonii, Adam Wacław (1579–1617), początkowo gorliwy ewangelik, 
w 1610 roku zmienił swoje przekonania i postanowił przejść na katolicyzm. 
Jednocześnie książę przystąpił do rekatolizacji poddanych przez odbieranie 
ewangelikom kościołów. Na ten okres przypada także tragiczna w  skutkach 
wojna trzydziestoletnia (1618–1648), która wprawdzie ominęła leżące na 
uboczu Księstwo Cieszyńskie, ale przemarsze wojskowych oddziałów grabiły 
i  niszczyły kraj.

Sytuacja wyznaniowa w Bielsku przedstawiała się podobnie. Ok. 1550 roku 
istniała już zorganizowana parafia z własnym duszpasterzem. Ewangelicy odpra-
wiali nabożeństwa w  kościołach św. Mikołaja i  św. Stanisława oraz przystąpili 
do budowy kolejnych kościołów.

W  1565 roku Wacław Adam wydzielił z  Księstwa Cieszyńskiego osobne 
terytorium, tzw. mniejsze państwo stanowe dla swojego syna Fryderyka Kazi-
mierza. W skład tego bielskiego państwa stanowego weszły okoliczne wsie. Po 
śmierci Fryderyka Kazimierza zadłużone państwo kilkakrotnie w drodze sprze-
daży zmieniało właścicieli. W 1592 roku Bielsko wraz przynależnymi dobrami 
nabył hrabia Jan Sunnegh, pochodzący z  protestanckiej szlacheckiej rodziny 

1 A. Wantuła, Porządek kościelny Wacława Adama, Warszawa 1937, s. 9.
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z  Górnych Węgier, czyli dzisiejszej Słowacji. Początkowo, w  czasach ucisku 
religijnego, nowemu właścicielowi Bielsko zawdzięczało ochronę. W  okresie 
panowania rodziny Sunneghów ewangelicy w Bielsku wybudowali kościół św. 
Trójcy i  ogółem posiadali cztery kościoły. Początkowo ani działania księcia 
Adama Wacława, ani konsekwencje klęski protestantów pod Białą Górą koło 
Pragi (1620) nie dotyczyły Bielska. Tutaj też schronił się ks. Jerzy Trzanowski 
(1592–1637) nazwany „słowiańskim Lutrem”, wybitny intelektualista, poeta 
i twórca śpiewnika kościelnego Cithara Sanctorum (1636), zawierającego 412 
pieśni religijnych spisanych po morawsku. Przez trzy lata (1625–1628) był 
on kaznodzieją zamkowym i  bielskim proboszczem.

Ostatnia księżna piastowska na zamku w Cieszynie Elżbieta Lukrecja (1625–
1653) pod naciskiem cesarza wydała tzw. statut religijny (1628) nakazujący 
odebranie ewangelikom kościołów, wypędzenie księży i  nauczycieli oraz przej-
ście poddanych na katolicyzm. Pomimo że Elżbieta Lukrecja była katoliczką, 
sprzyjała reformacji i  za jej panowania nakaz cesarza nie został w pełni zreali-
zowany. Z kolei po jej śmierci Księstwo Cieszyńskie przeszło pod zarząd cesarza 
Ferdynanda III.

W 1648 roku wojnę trzydziestoletnią zakończono zawarciem pokoju westfal-
skiego. W Niemczech, na podstawie pokojowych ustaleń, luteranom w niektórych 
księstwach zagwarantowano wolność religijną. Natomiast w cesarstwie habsbur-
skim – z  małymi wyjątkami – całkowicie zakazano wyznawania luteranizmu. 
Na podstawie wizytacji biskupiej, dokonanej w  Księstwie Cieszyńskim oraz 
w Bielsku, stwierdzono, że rozporządzenie cesarza nie jest w pełni realizowane, 
a  część kościołów jest nadal w  rękach „heretyków”, ponadto wyznawcy lutera-
nizmu spotykają się potajemnie. Do wykonania rozkazu cesarskiego powołano 
specjalną komisję religijną, która przy pomocy wojska w 1654 roku w ciągu kilku 
miesięcy odebrała lub zamknęła w samym Księstwie Cieszyńskim 49 kościołów. 
Zgodnie z  rozkazem cesarza pozbawiono wiernych duszpasterzy i  nauczycieli, 
a  posług religijnych, takich jak: chrzty, śluby i  pogrzeby, mieli udzielać księża 
katoliccy, w  tym sprowadzeni jezuici. Komisja religijna wkroczyła także do 
Bielska, gdzie mimo oporu parafian odebrano ewangelikom nawet wybudowany 
przez ewangelicką społeczność kościół św. Trójcy. Komisji jednak nie udało się 
wypędzić z  Bielska wszystkich duszpasterzy – nabożeństwa nadal potajemnie 
odprawiano. Po wyjeździe komisji z Bielska ewangelicy znowu przejęli na krótki 
czas swój kościół św. Trójcy i kilka kościołów wiejskich. Kościół ten ostatecznie 
odebrano im w 1660 roku, pozwalając jedynie grzebać zmarłych na cmentarzu 
wokół kościoła.

3. Życie religijne ewangelików w czasach prześladowań (1654–1709)

W 1663 roku cesarz Ferdynand III dokonał przekształcenia cesarskiej komisji 
religijnej i  powołał tzw. religijną komisję eliminacyjną, której zadaniem było 
całkowite wyplenienie „protestanckiego kacerstwa”. Dla ewangelików rozpoczął 
się najtrudniejszy okres. Początkowo ewangelicka ludność bojkotowała zarzą-
dzenia komisji. Nabożeństwa odprawiano w  prywatnych domach pod osłoną 
nocy, nie uczęszczano na msze i  odmawiano płacenia podatków kościelnych. 
W  prześladowaniach prowadzonych przez księży pomocni byli żandarmi i  ce-
sarskie wojsko. Miejscami nabożeństw stały się górskie lasy i  polany. Do tych 
miejsc – leśnych kościołów2 – zapraszano kaznodziejów ze Słowacji, którzy 
w przebraniu przybywali, aby zwiastować Słowo Boże i udzielać sakramentów. 
Pamięć o leśnych kościołach przetrwała do dziś. Znamy dziewięć takich miejsc 
na terenie Polski, Czech i  Słowacji – w  Bielsku upamiętnia takie miejsce stół 
ołtarzowy Jan, znajdujący się na Błoniach, niedaleko terenów rekreacyjnych3. 
Obok tajnych nabożeństw ważną rolę w zachowaniu ewangelickiej pobożności 
odegrała literatura religijna, tzw. niemi nauczyciele. Do takich klasyków zalicza-
my: Biblię, śpiewnik ks. Jerzego Trzanowskiego i  postylle, czyli zbiory kazań, 
a  wśród nich tzw. Dambrówkę autorstwa ks. Samuela Dambrowskiego. Dla 
nabywania tych książek wierni zakładali spółki z  udziałami.

Działający w księstwie jezuici wspólnie z żandarmerią przeszukiwali domy 
ewangelików i konfiskowali tę literaturę, a wiernych obciążano wysokimi ka-
rami lub zamykano w więzieniach. Uprawnienia komisji eliminacyjnej sięgały 
bardzo daleko – ingerowała ona w ustawy cechowe, tak aby dyskryminowały 
ewangelickich kupców i  rzemieślników, a  tych, którzy nie chcieli powrócić 
na łono Kościoła rzymskokatolickiego, wypędzano z  kraju. Prześladowani 
chronili się za granicą – uchodzili do Białej lub do Szczyrku, a  później na 
Śląsk pruski. Byli też tacy, którzy oficjalnie byli katolikami, lecz w tajemnicy 
nadal uczęszczali na tajne ewangelickie nabożeństwa. Wszystkie te szykany 
i prześladowania nie zdołały wytępić owej „luterskiej zarazy”. Ewangelicy byli 
gotowi cierpieć, a  nawet stracić życie dla Ewangelii. Przeciwnicy podziwiali 
ich determinację, co stało się podstawą znanej i  dziś sentencji: twardy jak 
luterska wiara koło Cieszyna.

2 Leśne kościoły. Miejsca tajnych nabożeństw ewangelickich w Beskidzie Śląskim, red. J. Below, M. 
Legendź, Bielsko-Biała 2010.
3 Tamże, s. 32–45.
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Bardzo interesujące są sprawozdania rzymskokatolickich duchownych z tego 
okresu. Przytoczę tylko kilka cytatów dotyczących sytuacji wyznaniowej w Bielsku.

W  1671 roku jezuita przybyły do Bielska napisał: „[…] miasto jest matką 
luterskiej herezji i jaskinią zepsucia”4. Inny duchowny w 1679 roku napisał: „[…] 
całe mieszczaństwo w Bielsku jest piekielną plantacją lucyfera”5. Na podstawie 
wizytacji rzymskokatolickiego biskupa w Bielsku w 1688 roku stwierdzono, że 
w mieście żyje tylko kilku ubogich mieszkańców wyznania rzymskokatolickie-
go. Bielsko było jednym z  nielicznych miast, w  których reformacja się ostała. 
Statystyki podają, że w  analogicznym okresie w  całym Księstwie Cieszyńskim 
zarejestrowano 3000 katolików. Najtrudniejszy okres kontrreformacji trwał przez 
55 lat. Wydarzenia tego czasu opracował na podstawie dokumentów i sprawoz-
dań katolickiego duchowieństwa proboszcz bielskiej parafii luterańskiej ks. dr 
Arthur Schmidt w swojej publikacji Reformation und Gegenrefornation in Bielitz 
und Umgebung [Reformacja i  kontrreformacja w  Bielsku i  okolicy], wydanej na 
początku XX wieku6.

4. Długa droga do tolerancji i równouprawnienia (1709–1914)

Wiek XVII przyniósł ewangelikom niespodziewaną zmianę. Dzięki wsta-
wiennictwu szwedzkiego króla Karola XII oraz zawartej z  cesarzem Józefem 
I  Habsburgiem w  1707 roku ugodzie altransztadzkiej ewangelicy – którym 
na całym Śląsku odebrano 120 kościołów – otrzymali zgodę na wybudowanie 
sześciu kościołów zwanych do dziś kościołami łaski, bo dzięki „cesarskiej ła-
sce” powstały. Musiały jednak zostać wzniesione poza murami miast. Jednym 
z nich jest kościół Jezusowy w Cieszynie. Jego budowę rozpoczęto w 1709 roku, 
a  zakończono w  roku 1750. Powstała wokół niego parafia, która obejmowała 
około 60 tysięcy wiernych, mieszkających w promieniu ponad 30 km. Do bu-
dowy kościoła i życia parafialnego natychmiast włączyli się bielszczanie. Zapisy 
kronikarskie podają, że właściciel Bielska hrabia Juliusz Gottlieb Sunnegh był 
jednym z  głównych sponsorów tej budowy, a  za jego przykładem poszli także 
bogaci mieszczanie. Jednocześnie ewangelicy otrzymali ograniczone prawa do 
praktykowania swej wiary i pobożności. Księżom pozwolono wprawdzie chrzcić, 
udzielać ślubów, odprawiać pogrzeby, ale za każdorazową zgodą duchownego 

4 Cyt. za: P. Kenig, Z dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000, s. 16.
5 Cyt. za: tamże, s. 16.
6 A. Schmidt, Reformation und Gegenrefornation in Bielitz und Umgebung, Wien 1907.

rzymskokatolickiego oraz po wniesieniu na jego rzecz stosownej opłaty. Przepisy 
te spowodowały wiele nieporozumień i były wykorzystywane jako środek repre-
syjny. Jednocześnie karano tych, którzy dokonywali apostazji, czyli konwersji. 
Często ewangelikom odbierano dzieci, aby je wychować we właściwym duchu. 
Temu służyły katolickie sierocińce. W Bielsku ewangelikom nie pozwolono na 
przykład – w ramach trwających wciąż represji – postawić krzyża obok spalonego 
kościoła św. Trójcy – na cmentarzu, gdzie grzebali swoich współwyznawców.

Wybuch wojny pomiędzy Prusami a Austrią w 1740 roku spowodował po-
dział Śląska, a jednocześnie na terenach zajętych przez Prusy odrodziło się życie 
religijne i parafialne ewangelików. Wybudowanie kościoła w Pszczynie umożliwiło 
mieszkańcom Bielska udział w  nabożeństwach „za granicą”. Wielu rzemieślni-
ków przeniosło się w  tym czasie na tereny pruskiego Śląska. W  tym okresie 
bielszczanie nie ustawali w walce o uzyskanie wolności religijnej. W 1753 roku 
otrzymali zgodę na odwiedzanie chorych i umierających przez księży ewangelic-
kich z Cieszyna. Petycje skierowane do cesarza w  sprawie szkoły ewangelickiej 
i  budowy kościoła zostały jednak odrzucone „raz na zawsze”.

Punktem zwrotnym w historii ewangelicyzmu w Austrii był ogłoszony przez 
cesarza Józefa II w 1781 roku tzw. patent tolerancyjny. Następca cesarzowej Marii 
Teresy, młody Józef II, kierował się przede wszystkim względami praktyczny-
mi. Swoim patentem tolerancyjnym chciał zapobiec emigracji prześladowanych 
poddanych, którzy przymusowo lub dobrowolnie opuszczali cesarstwo. Jedno-
cześnie chciał zachęcić rzemieślników i  kupców, w  tym także ludność żydow-
ską, do osiedlania się w  cesarstwie. Matka cesarza Maria Teresa oraz Watykan 
byli przeciwni działaniom cesarza. Czyniono intensywne starania, aby zapobiec 
ogłoszeniu tego patentu. Ostatecznie, dzięki temu rozporządzeniu, ewangelicy 
otrzymali prawo do budowania domów modlitwy, bez wież i  dzwonów, za 
murami miast, oraz do zakładania szkół. Mogli także nabywać grunty i  domy 
za specjalnym zezwoleniem, jednocześnie otrzymali zezwolenie na działalność 
przemysłową. Niestety, pozostawiono opłaty za czynności religijne na rzecz Ko-
ścioła rzymskokatolickiego oraz rejestrację metrykalną narodzonych dzieci przez 
rzymskokatolickich proboszczów. Nowo powstałe parafie w  Jaworzu i  Bielsku 
już w  roku 1782 przystąpiły do budowy szkół i domów modlitw. Tak się zło-
żyło, że w  tym samym roku ewangelicy w  Białej także przystąpili do budowy 
swej świątyni. W  artykule pomijam historię oraz losy luteranów i  kalwinów 
na terenach polskich, tzn. Kóz, Lipnika i  Białej, które należały do Księstwa 
Oświęcimskiego, a  zostały przyłączone do Austrii dopiero w  czasie I  rozbioru 
Polski (1772). Skorzystali oni na tej szczególnej sytuacji historycznej i wybudo-
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wali swój kościół od razu z wieżą. Wojny napoleońskie i Wiosna Ludów, które 
przyniosły nowy układ sił politycznych w  Europie, zaowocowały przyznaniem 
ewangelikom w 1848 roku równouprawnienia pod panowaniem Habsburgów. 
Prawnie potwierdził to tzw. patent protestancki z  1861 roku. 

Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój życia religijnego oraz 
szkolnictwa ewangelickiego. Protestanci w  monarchii austro-węgierskiej przo-
dowali w  przemyśle i  handlu. Bielsko i  Cieszyn stały się ważnymi ośrodkami 
edukacji religijno-pedagogicznej oraz przemysłowej. Nie było dziedziny życia 
społecznego i  kulturalnego, w  której ewangelicy nie mieliby swojego udziału. 
Przy tej sposobności należy także wspomnieć o działalności charytatywnej, czyli 
pracy diakonijnej. To z inicjatywy ewangelików powstają wówczas szpitale, domy 
opieki oraz różne organizacje charytatywne. Przedstawiciele społeczności ewan-
gelickiej piastowali wysokie stanowiska w  zarządzie miasta, mieli także swoich 
przedstawicieli w austriackim parlamencie. Niestety, rozwój terenów dzisiejszej 
naszej małej ojczyzny został przerwany wybuchem I wojny światowej. 

5. Okres międzywojenny (1918–1939)

Najliczniejsze skupiska polskich ewangelików do czasu powstania państwa 
polskiego znajdowały się na Mazurach, na Górnym Śląsku oraz na terenie 
Śląska Cieszyńskiego. Najprężniejszym ośrodkiem polskiego luteranizmu był 
Śląsk Cieszyński. Swoją polską świadomość narodową region ten zawdzięczał 
pionierskim działaniom wybitnych postaci, które propagowały polską tradycję 
i  kulturę. Zaraz po zakończeniu wojny i  rozpadzie Austro-Węgier utworzono 
Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, która na swoim pierwszym posie-
dzeniu 11 listopada 1918 roku postanowiła: „[…] oddać Kościół Ewangelicki 
na Śląsku Cieszyńskim pod zarząd Ewangelickiego Konsystorza Augsburskiego 
Wyznania w  Warszawie”7. Tego samego roku, 20 grudnia, odbyło się uroczy-
ste nabożeństwo z  udziałem bp. Juliusza Burschego. Należy zauważyć, iż to 
połączenie z Warszawą odbyło się jeszcze przed ustaleniem ostatecznych granic 
powstającego państwa polskiego. 

Kościół ewangelicki istniejący w  Polsce po I  wojnie światowej powstał 
w  wyniku połączenia różnych struktur kościelnych z  trzech zaborów, wywo-
dził się z  różnorodnych tradycji kulturowych, posiadał trzy systemy prawne 

7 R. Janik, Diecezja Cieszyńska w  80-lecie złączenia z  Luterańskim Kościołem w  Polsce, Bielsko-
-Biała 1998, s. 82.

i  administracyjne, trzy rodzaje ustaw państwowych i  kościelnych. W  nowych, 
ostatecznie ustalonych granicach terytorialnych Polski znalazło się aż siedem 
różnych instytucjonalnie Kościołów ewangelickich. Natychmiast też okazało się, 
że granice państwowe nie są granicami kościelnymi, a część Kościołów posiadała 
swoją władzę nadrzędną poza granicami Polski. Przy całym tym rozwarstwie-
niu krajowy protestantyzm – w  sumie było to około 900 tysięcy do miliona 
wiernych, tj. około 2,7% ludności – mógłby posiadać realne znaczenie tylko 
wówczas, gdyby się połączył w  jedną organizację kościelną. Taką właśnie wizję 
miał bp Juliusz Bursche.

Należy jeszcze pamiętać, że istniała także pewna przeszkoda wewnętrzna 
w realizacji wizji biskupa. Miała ona związek z wyidealizowanym wizerunkiem 
odrodzonej Polski. Większość polityków uważała, że wolna Polska może istnieć 
tylko jako polskie państwo narodowo-katolickie. W  konsekwencji wyznanie 
rzymskokatolickie stało się religią państwową, a  inne wyznania i  mniejszości 
narodowe nie były równouprawnione. Klimat owych czasów oddaje historia starań 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i  jego władz zwierzchnich o  uchwalenie 
ustawy regulującej stosunek państwa do Kościoła. Bp Juliusz Bursche konse-
kwentnie od samego początku starał się o  uchwalenie takiej ustawy. 

Powołanie niepodległego państwa i tymczasowego rządu równało się jedno-
czesnemu przyjęciu dotychczasowego porządku prawnego, do czasu uchwalenia 
nowych norm prawnych. Według carskiego ukazu z  1849 roku – monarcha, 
a obecnie rząd, mianował władze kościelne. Dla Kościoła ewangelickiego oznaczało 
to rozpoczęcie wielu spraw od początku. Głównymi celami działania konsystorza, 
czyli kościelnej władzy wykonawczej, były: odbudowa Kościoła po zniszczeniach 
wojennych, scalenie różnych struktur oraz jedność luteranów w Polsce, a także 
przygotowanie i  wypracowanie nowych podstaw stanu prawnego w  państwie 
i  Kościele. To ostatnie zadanie – jak pisze ks. radca Ryszard Janik – „[…] 
podjęto z  ufnością wobec powstającej Konstytucji marcowej z  1921 roku”8.

Już w roku 1922 synod konstytucyjny Kościoła przyjął projekt takiej ustawy, 
która została złożona w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego. Niestety, ustawa została odłożona ad acta i  dopiero po dziesięciu latach 
powrócono do sprawy. Konsystorzowi, czyli władzy wykonawczej Kościoła, przed-
łożono jednak zupełnie inną ustawę opracowaną przez urzędników bez żadnej 
konsultacji z kościelnymi władzami. Dyskusje nad tym projektem trwały do 1936 
roku. Bp Juliusz Bursche wraz z synodem ostatecznie poszli na kompromis i za-

8 Tenże, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w niepodległej ojczyźnie, Warszawa 1999, s. 41.
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akceptowali treść tej dyskryminującej ustawy. Niestety, sejm nie był skłonny swoją 
uchwałą potwierdzić podstawowego prawa demokracji, czyli równouprawnienia 
obywateli bez względu na ich przynależność wyznaniową. Po dwudziestu latach 
walki o  prawa w wolnej ojczyźnie, w dniu 25 listopada 1936 roku, dekretem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został uregulowany stosunek państwa do Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego. Ks. prof. Woldemar Gastpary, podsumowując 
ten okres walki o uregulowanie statusu prawnego Kościoła, pisze: 

Protestantyzm polski jakoś prześladowały albo ukazy albo dekrety [...]. Kościół 
istnieje i to także dlatego, że ks. Bursche z uporem dla wielu niezrozumiałym, 
dążył do określenia jego statusu prawnego. Czuł i wiedział, że wprowadzona 
dekretem ustawa nie zadowala potrzeb [...], a  jednak był zdania, że lepsza 
taka ustawa, niż żadna. Historia przyznała mu rację9. 

6. Po II wojnie światowej

Pominę tutaj bolesne doświadczenia Kościoła ewangelickiego po roku 1945. 
Kościół poniósł wówczas olbrzymie straty materialne, demograficzne, moralne 
itp. Według historyków Kościoła to, czego nie zdołała dokonać kontrreformacja, 
stało się po zakończeniu II wojny światowej. Ten dotkliwy i  krzywdzący dla 
nas etap historii wymaga osobnego opracowania.

Długa była droga do prawnego uznania naszego Kościoła. Wywalczony dekret 
prezydenta po zmianach wprowadzonych w roku 1947, obowiązywał do 1994 
roku, kiedy to Sejm III Rzeczypospolitej uchwalił nową ustawę o  stosunku 
państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  RP z  dnia 13 maja 1994 
roku. Po II wojnie światowej nowe władze totalitarnego państwa wykorzysty-
wały do swoich celów niektóre przepisy dekretu, które zostały ewangelikom 
narzucone. Do nich dla przykładu należy konieczność uzyskiwania zgody władz 
państwowych co do osób kandydatów na stanowisko proboszcza, biskupów die-
cezjalnych i biskupa Kościoła oraz na inne stanowiska jeszcze przed wyborami.

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła z roku 1994 nie gwarantuje ewan-
gelikom, jak dotąd, pełnego równouprawnienia. Podczas przygotowywania nowej 
konstytucji i  dyskusji o  stosunku państwa do Kościołów i  związków wyzna-
niowych powróciła sprawa umów zawieranych przez państwo z  poszczególny-
mi Kościołami. Po licznych konsultacjach i  spotkaniach, w  któ rych znaczącą 

9 W. Gastpary, Juliusz Bursche a  sprawa polska, Warszawa 1972, s. 84–85.

rolę odegrał ówczesny premier rządu Tadeusz Mazowiecki, a  także późniejszy 
prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz członkowie prezydium Polskiej Rady 
Ekumenicznej, ostatecznie przyjęto rozwiązanie zapisane w art. 25 pkt. 5 usta-
wy zasadniczej: „Sto sunki między Rzeczpospolitą Polską a  innymi Kościołami 
oraz związ kami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów 
zawartych przez Radę Ministrów z  ich właściwymi przedstawicielami”10. Tak 
stwierdza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie 
Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku. 

Realizacja tego artykułu od samego początku natrafiała na poważne problemy 
interpretacyjne. Władza ustawodawcza nie bardzo wiedziała, jak takie umowy po-
winny zostać spisane. W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej – dla porównania 
– przekazali śmy dwa podobne akty prawne: umowę spisaną między Republiką 
Węgierską a Kościołem Ewangelicko-Luterańskim na Wę grzech oraz umowę mię-
dzy Wolnym Państwem Saksonii a Kościołem Ewangelicko-Luterańskim Saksonii.

Od uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w 1997 roku upłynęło 
już 20 lat i pomimo obietnic, powoływania różnorodnych zespołów roboczych 
oraz dyskusji, żaden z dotychczasowych rządów nie wykonał niestety poważnych 
kroków w kierunku realizacji zapisu art. 25 pkt. 5. Nadal – wraz innymi nie-
rzymskokatolickimi wyznaniami – jesteśmy dys kryminowani. Co dzienne życie 
dostarcza na to wielu przykładów.

7. Ruch ekumeniczny

Na przestrzeni 500 lat historii współżycia Kościołów, jak to wykazałem 
w  moim artykule, mieliśmy różne trudne etapy. Pomimo kontrreformacji 
i  nietolerancji przeżywaliśmy także chwile solidarności i  współpracy. W  1829 
roku takim gestem życzliwości był udział ewangelików w odbudowie byłego już 
wówczas kościoła ewangelickiego św. Trójcy w  Bielsku. Ewangelicy przekazali 
na ten cel 1000 guldenów, suma ta przekroczyła ofiary katolików. Wiek XIX 
przynosi także liczne indywidualne kontakty pomiędzy naszymi duchownymi 
i parafianami, które zaświadczają o dobrym sąsiedztwie. Ruch ekumeniczny na 
świecie zrodził się dopiero na początku XX wieku, który przeszedł do historii 
jako wiek dialogu ekumenicznego. Doświadczenia obu wojen światowych oraz 
wspólne doświadczenia wyniesione z  różnych totalitarnych systemów politycz-
nych zbliżyły do siebie Kościoły chrześcijańskie. 

10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997, art. 25, pkt. 1–5.
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W działalność Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), powstałej w 1946 roku 
i  zrzeszającej 7 Kościołów chrześcijańskich, włączyłem się już podczas studiów 
teologicznych, zatem w nowych warunkach, już jako senior luterańskiej diecezji 
cieszyńskiej, byłem inicjatorem powołania Śląskiego Oddziału PRE oraz jego 
wiceprzewodniczącym aż do objęcia stanowiska biskupa Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w  RP (1991). W  1993 roku, już jako zwierzchnik Kościoła 
luterańskiego, zostałem wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, a  na-
stępnie w  1996 roku ponownie – na drugą pięcioletnią kadencję trwającą do 
2001 roku. 

Wiele wysiłku poświęciłem na ożywienie istniejących komisji problemowych, 
zwłaszcza komisji mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. W roku 
1997, po wielu staraniach, udało się ją podnieść do wyższej rangi, a tym samym 
utworzono Komisję Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej 
ds. Dialogu. Jej współprzewodniczącymi zostali abp Alfons Nossol i  piszący 
te słowa. Komisja ta postanowiła na pierwszym posiedzeniu – z  mojej inicja-
tywy – zająć się dyskutowaną już przez lata w  poprzedniej strukturze sprawą 
wzajemnego uznania chrztu świętego. Komisja zajmowała się następnie kwestią 
małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej oraz kwestią zajmowania 
wspólnego stanowiska w sprawach etycznych i socjalnych, na przykład godnego 
święcenia niedziel i  świąt kościelnych.

Kościoły zrzeszone w  PRE miały wiele wspólnych problemów i  podobne 
trudności. Prezydium PRE postanowiło wystąpić do władz o powołanie wspólnej 
komisji ds. dialogu pomiędzy rządem a  Polską Radą Ekumeniczną. Jednocze-
śnie postanowiono wspólnie występować do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w sprawach nauczania religii w szkołach, w sprawie dostępu do radia i telewizji 
oraz w  sprawach konkordatu i Konstytucji.

Ważny dla ekumenicznego zbliżenia w naszym kraju był także wielki kryzys 
ekonomiczno-społeczny lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w którym dzięki 
wzajemnej pomocy charytatywnej i ludzkiej solidarności różne Kościoły współ-
pracowały ze sobą na polu diakonii. Okres rozdawania darów, nowe przestrzenie 
działalności charyta tywnej, a także stan wojenny wpłynęły pozytywnie na klimat 
ekumeniczny w na szym mieście. 

Na przełomie lat siedemdziesiątych i  osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
luterańska diecezja cieszyńska z  siedzibą w  Bielsku-Białej stanowiła centralę 
rozprowadzającą dary od naszych zagranicznych współwyznawców do poszcze-
gólnych parafii, zaś parafie stawały się z  kolei ośrodkami pomocy dla swoich 
członków. Po długiej dyskusji na temat leków pochodzących z  darów, m.in. 

z mojej inicjatywy, utworzono w mieście „aptekę darów”. Powstała ona w 1981 
roku w Białej przy tzw. drugim rynku, w wielkim skle pie obuwniczym. Kiedy 
okaza ło się, że w  sklepie zostały tylko ekspedientki, bo butów nie było z  po-
wodu ustawicznych braków w  zaopatrzeniu, miasto postanowiło to wielkie 
po mieszczenie przeznaczyć w  ca łości na aptekę. Wspólnie ze służ bą medyczną 
i miejskim wydziałem zdro wia postanowiliśmy, że wszyst kie lekarstwa przycho-
dzące do różnych parafii deponować będziemy w  tej aptece. Wydział zdrowia 
zatrudnił tam emeryto wanych farmaceutów, którzy sortowali le ki według daty 
ważno ści, rodzaju specyfików itp. Z  ko lei lekarze mogli wypi sywać bezpłatne 
recepty do tej apteki, gdzie można było otrzy mać odpowiednie medykamenty.

W tamtym okresie, w czasie jednego z Tygodni Modlitw o Jedność Chrze ścijan, 
zrodziła się również oddolna inicjatywa, aby raz w miesiącu spotykać się w jednym 
z bielskich kościołów i modlić się o jedność wyznawców Chry stusa. Opiekunem 
tych nabożeństw ze strony ewangelickiej był inżynier Jerzy Slawik. W czasie tygo-
dnia modlitw odbywały się także wspólne konferencje księży rzymskokatolickich 
i ewangelickich w diecezji cie szyńskiej. Od 1983 roku bielska parafa włączyła się 
do wspólnego organizowa nia z Klubem Inteligencji Katolickiej (KIK) Tygodni 
Kultury Chrześcijań skiej. Współpracę tę poprzedzały liczne koncerty organowe 
i projekcje filmów religijnych współorganizowane z Grażyną Staniszewską, dzia-
łaczką „Solidarności”, późniejszą parlamentarzystką i  europosłanką. 

Myślę, że dla dalszego dialogu ekumenicznego pomiędzy Kościołami bar-
dzo ważna była wypowiedź papieża Jana Pawła II w Warszawie w  roku 1991, 
w  ewangelickim kościele Świętej Trójcy: 

Jeśli przypominamy światu potrzebę tolerancji między Ko ściołami, nie zna-
czy to, że sama tylko tolerancja wystarcza. To stanow czo za mało. Proste 
tolerowanie siebie nie może wystarczać chrześcija nom i Kościołom Chrystu-
sa. Toleruje się przecież czasem nawet zło – w  imię większego dobra. Nie 
chciałbym, żebyście mnie tylko tolerowali. I  nie chcę was, drodzy bracia 
i  siostry, jedynie tolerować. Cóż to za bra cia i  siostry, którzy się jedynie 
tolerują? Cóż to za bracia i siostry w Chry stusie, którzy się jedynie tolerują? 
Jesteśmy naprawdę umiłowanymi dziećmi Boga, ukochanymi synami w Synu, 
jesteśmy mieszkaniem Du cha Świętego, umiłowaliśmy Ewangelię, jesteśmy 
wszczepieni w Chry stusa, napojeni Jego Duchem11.

11 Cyt. za: Z. Glaeser, Ekumenizm w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II, Opole 2017, 
s. 800.



Od kontrreformacji do ekumenizmuKs. bp Jan Szarek

24 25

Głęboko w pamięci mam także zapisaną sprawę ewangelickiego ko ścioła im. 
Marcina Lutra w Siemianowicach. Kościół ten po 50 latach użytkowania przez 
parafię ewangelicką został po II wojnie zabrany przez siostry zakonne. Pomimo 
wygranego procesu sądowego przez kolejnych 55 lat nadal był w użytkowaniu 
Kościoła rzymsko katolickiego. 

W dniu 19 lutego 1995 roku, podczas nabożeństwa, które odbyło się w dawnej 
ewangelickiej sali parafialnej, z  okazji stulecia kościoła Marci na Lutra, wspo-
mniałem o  podjętej przeze mnie inicjatywie, polegającej na wystąpieniu do 
arcybiskupa Damiana Zimonia z  prośbą o  pomoc i  pośrednictwo w  uregulo-
waniu bolesnego problemu zwrotu tego obiektu prawowite mu właścicielowi. 
Powiedziałem wtedy: 

Pozwólcie mi te raz trochę pomarzyć. Chciałbym wspólnie z  wami, dro-
dzy domownicy wiary, przeżyć taki moment, kiedy tutaj, w  Siemianowi-
cach, w waszym kościele, katolicy i  ewangelicy wspólnie, w duchu miłości, 
we wspólnej modlitwie podziękują za ten kościół. Taka okazja jest przed 
nami, a  jest nią rok 2000. Papież Jan Paweł II zaprosił wszystkich chrze-
ścijan w  tym jubileuszowym roku na ekumeniczne spotkania i  modlitwy. 
Możemy się spotkać tutaj, w  Sie mianowicach, w  naszym kościele. Spotka-
nie to mogłoby się przerodzić w  wielkie ekumeniczne święto na Śląsku12.

Nasza wspólna wizja i prośba spełniła się w roku 2000, kiedy to kościół im. 
Marcina Lutra był świad kiem takiego wspólnego ekumenicznego nabożeństwa, 
podczas którego ten dom Boży został przekazany prawowitym właścicielom. 
Był to pięk ny gest pojednania ze strony arcybiskupa Damiana Zimonia, który 
doło żył wszelkich starań, aby siostry zakonne otrzymały nowe lokum. Po latach, 
już jako emeryt, zostałem zaproszony do Siemianowic na 10. rocznicę powrotu 
kościoła do prawowitych właścicieli. W kazaniu tym powiedziałem m.in.: 

Dziś raduję się razem z wami, że wolno nam obchodzić 10. rocznicę powrotu 
i 115. rocznicę poświęcenia tej świątyni w tym kościele. Nasze serca są pełne 
wdzięczności i dziękczynienia dla naszego Pana Kościoła. Możemy za prorokiem 
Izajaszem wyznać: Oto Bóg zbawieniem moim! Za ufam i nie będę się lękał: gdyż 
Pan jest mocą moją i  pieśnią moją, i  zbawieniem moim (Iz 12, 2)13. 

12 J. Szarek, Rozeszło się Słowo Pańskie, Bielsko-Biała 2010, s. 98.
13 Tenże, „Niosła mnie radość służby”, Bielsko-Biała 2016, s. 149.

To przeżycie utwierdziło moją wiarę, że u Boga wszystko jest możliwe. Zdaję 
sobie sprawę, że temat ruchu ekumenicznego potraktowałem skrótowo, ponieważ 
moim zadaniem było ukazanie go tylko z  perspektywy Śląska.

Chciałbym jeszcze na zakończenie wskazać na trzy ekumeniczne znaki nadziei:
1. Międzyrzecze, rok 1993. W styczniu w tej miejscowości położonej nieda-

leko Bielska-Białej spłonął kościół rzymskokatolicki. Tego samego dnia parafia 
ewangelicka otworzyła drzwi swojego kościoła i zaproponowała wiernym, którzy 
stracili swój dom Boży, jego wspólne użytkowanie. Katolicy i ewangelicy przez 
siedem lat wspólnie korzystali z  jednego kościoła.

2. Pisząc o ekumenicznym świadectwie na Śląsku, nie mogę pominąć skutków 
kolejnego pionierskiego w  swej wymowie wydarzenia, jakim było podpisanie 
w dniu 31 października 1999 roku w Augsburgu Wspólnej deklaracji w sprawie 
nauki o  usprawiedliwieniu przez przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego 
i  Światowej Federacji Luterańskiej14. Z  tej okazji w  Katowicach odbyło się 
pierwsze w Polsce wspólne dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne w dniu 29 
października 1999 ro ku. Podczas tego wydarzenia jedno przemówienie wygłosił 
arcybiskup Damian Zimoń, a  drugie wygłosiłem ja. 

3. Warszawa, rok 2000. Podczas uroczystego nabożeństwa na zakończenie 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w dniu 23 stycznia podpisano w sto-
licy ważny dokument: Sakrament Chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów 
w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia. Oznaczało to, że po kilkudziesięcioletnich 
pracach i  rozmowach na ten temat Kościoły sygnatariusze uznają wzajemnie 
chrzest święty udzielony w każdym z  tych Kościołów.

Wymienione ekumeniczne znaki nadziei, dialog międzywyznaniowy oraz 
wspólne Tygodnie Modlitw o  Jedność Chrześcijan są wyrazem naszej dobrej 
woli na drodze do jedności. Na razie ten etap ekumenicznej drogi, na którym 
się znajdujemy, jest określany jako jedność w  różnorodności.
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Summary 

From the Counter-Reformation to Ecumenism
The article is an attempt to present the long and difficult path of coexistence of religions 

in our small homeland from the 16th century to the present day. The particular geographic 
and historical location of our region in the former Austro-Hungarian monarchy facilitated cul-
tural exchange and the rise of the Reformation movement initiated by Martin Luther in 1517. 
Thanks to the favour of the local princes and nobility, the Reformation quickly swept through 
the Duchy of Cieszyn and the city of Bielsko. After a  sixty year period of the flourishing of 
Protestantism in these areas, there was a period of Counter-Reformation, during which Protes-
tants went “underground”. Protestants were deprived of their churches, ministers were expelled, 
and religious books were confiscated. The faithful still performed their services secretly at home 
and later in the so-called “forest churches”. A  harbinger of the new times was the Patent of 
Toleration pronounced in 1781 by Emperor Joseph II. Yet the road to full equality was still 
long. The Protestant patent from 1861 changed the situation. From that moment, the dynamic 
development of religious life and evangelical education began. 

Events connected with the First World War and its consequences forced Protestants to demand 
equality again. It was not until the end of the interwar period in 1936 that the decree of the 
President of the Republic of Poland settled this painful problem. After the Second World War, 
Polish Protestants had to wait until 1994, when a special statute officially confirmed their equality.

Ecumenism was born only at the beginning of the 20th century, which became known in 
history as the age of ecumenical dialogue. Ecumenical relations in Poland gradually improved 
only after the Second Vatican Council and thanks to the subsequent numerous pro-ecumenical 
statements of the Polish pope, John Paul II. From the perspective of Silesia, the positive ecumeni-
cal climate was also influenced by the economic and social crisis of the 1980s, which unleashed 
numerous grass roots initiatives, especially in the sphere of charity. A special sign of ecumenism 
was the signing of a  document The Sacrament of Baptism as the Sign of Unity: Declaration of 
Churches in Poland on the Threshold of the Third Millennium (2000). We are currently at the 
stage of ecumenical dialogue which has a  positive impact on mutual relations.

dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk  
Kościół Ewangelicko-Augsburski

Katarzyna Sydonia – księżna cieszyńska. 
Kobieta czasów reformacji  

w Księstwie Cieszyńskim

Pochodzę z Cieszyna, miejsca noszącego dumnie miano piastowskiego grodu, 
w  nieodłączny sposób związanego z  dynastią Piastów. Piastowie zapewnili mu 
pozycję stołecznego, centralnego miejsca wobec innych miast regionu. Byli oni 
fundatorami i  opiekunami wznoszonych tam kościołów, klasztorów i  innych 
obiektów użyteczności publicznej. Wpłynęli właściwie na każdy niemal element 
dawnego życia Cieszyna1. Piastowie, panujący w Cieszynie jeszcze w XVI wieku, 
wprowadzili myśl reformacyjną na teren swego księstwa. Tą, która odznaczyła 
się szczególną aktywnością w  tym względzie, okazała się księżna Katarzyna Sy-
donia (ok. 1550–1594). Gdy byłam małą dziewczynką, mój ojciec opowiadał 
mi często o  jej zasługach i  talentach. Tak więc odczuwam w  stosunku do niej 
dwutorowość myśli i uczuć: z  jednej strony – to postać historyczna, zasłużona 
dla rozwoju reformacji w  mojej małej ojczyźnie, z  drugiej – ktoś, kto stał się 
bliski poprzez opowiadanie o autorytetach językiem przeznaczonym dla dziecka. 
Jest więc dla mnie podwójnie ważna.

Czym zapisała się w historii regionu Katarzyna Sydonia? Jak wyobrazić sobie 
życie księżnej na podstawie śladowych o niej informacji? Jakie znaczenie dla na-
stępnych pokoleń miało jej dzieło: Porządek kościelny i szkolny Katarzyny Sydonii?

Życie zasłużonej dla reformacji Księstwa Cieszyńskiego kobiety ściśle zwią-
zane jest z  losami jej męża i  historią ziemi, którą władał. Bowiem reformacja 
tam bierze początek w postawie Wacława III Adama (dalej zwanego Wacławem 
Adamem), męża Katarzyny, w  jego opowiedzeniu się po stronie luteranizmu 
i wprowadzeniu reformacji w swym księstwie2. Książę Wacław Adam (1524–1579) 
był pogrobowcem, urodził się kilka miesięcy po śmierci ojca, Wacława II. We 

1 J. Spyra, Szlak książąt cieszyńskich. Piastowie, Cieszyn 2007, s. 3.
2 O. Wagner, Kościół macierzysty wielu krajów, Bielsko-Biała 2008, s. 23.
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wczesnym dzieciństwie wychowywał go dziadek, książę 
Kazimierz. Po jego śmierci, na mocy decyzji księcia, 
opiekę nad nim przejął magnat czeski, Jan z Pernsteinu 
(w  zamian za obietnicę małżeństwa z  córką, Marią), 
najbardziej zagorzały protektor Jednoty Braci Czeskich 
na Morawach3. Czynnikiem decydującym o  przełomie 
reformacyjnym w Księstwie Cieszyńskim było przyjęcie 
reformacji przez inne księstwa śląskie (miasto Wrocław 
było ewangelickie od 1524 roku, księstwa legnicko-brze-
sko-wołowskie od 1521 roku, księstwo ziębicko-oleśnic-
kie od 1536). W Księstwie Cieszyńskim już na początku 
lat trzydziestych XVI wieku było ponad 40 kościołów 
ewangelickich z  niemieckojęzycznym i  słowiańskim 
nabożeństwem. Kluczową rolę w  rozwoju reformacji 

tamże odegrali wujowie księcia Wacława Adama, książę legnicko-brzesko-wo-
łowski Fryderyk II (1499–1547) oraz margrabia Jerzy von Ansbach Hohenzol-
lern (1484–1543), przyjaciel Lutra i  sygnatariusz Wyznania augsburskiego4. Do 
1540 roku Wacław Adam odbierał edukację na dworze cesarskim w Wiedniu, 
10 lutego tamtego roku ożenił się, dotrzymując zobowiązania dziadka, z Marią 
von Pernstein (?–1566). Po śmierci pierwszej żony Wacław Adam poślubił 25 
listopada 1567 roku5 Katarzynę Sydonię, księżnę Saksonii, Engern i Westfalii, 
córkę księcia saskiego na Lauenbergu, Franciszka I6. Dzięki temu małżeństwu 
Wacław Adam zacieśnił swe dynastyczne więzi z czołowymi ewangelickimi do-
mami książęcymi – z frankońskimi i brandenburskimi Hohenzollernami, saskimi 
Wettinami i  legnickimi Piastami. Nawiązał też bliższe kontakty z  duchowymi 
oraz intelektualnymi centrami życia ewangelickiego, a  poprzez wprowadzenie 
reformacji włączył Księstwo Cieszyńskie w  obszar historycznego luteranizmu7. 
Katarzyna Sydonia urodziła trzech synów i  trzy córki. Byli to: Chrystian Au-
gust (1570–1571), Adam Wacław (1574–1617), Jan Albrecht (1578–1579), 
Anna Sybilla (1573–po 1602), Maria Sydonia (1572–1587) i trzecia, nieznana 

3 Tamże, s. 18.
4 Tamże, s. 19–20.
5 K. Jasiński, Rodowód Piastów Śląskich, t. 3, Wrocław 1977, s. 197–198 (wzmianka o  ślubie 
Katarzyny Sydonii datowanym na 23 lub 25 listopada 1567 roku).
6 I. Panic, Poczet Piastów i Piastówien cieszyńskich, Cieszyn 2002, s. 27.
7 O. Wagner, Kościół macierzysty wielu krajów, s. 26.

z  imienia dziewczynka, która zmarła jako niemowlę8. Spośród dzieci Wacława 
Adama i Katarzyny Sydonii jedynie Adam Wacław (1574–1617) przeżył swego 
ojca, który zmarł w 1579 roku. Za zgodą cesarza Rudolfa II księżna Katarzy-
na Sydonia objęła w  imieniu małoletniego Adama Wacława rządy regencyjne 
w księstwie i oddała syna na wychowanie w duchu luteranizmu na dwór swego 
krewnego, elektora saskiego, Christiana. W szczupłych notkach biograficznych 
poświęconych jej osobie można przeczytać, iż „popierała reformację w Księstwie 
Cieszyńskim”9. Co kryje się pod tym zdaniem? Opierając się na dorobku swego 
męża, Wacława Adama, Katarzyna Sydonia zadbała o dalszy byt i  rozwój my-
śli reformacyjnej w  Księstwie Cieszyńskim. Ujęła rządy mocną ręką, w  trosce 
o poddanych zaprowadziła pewien ład i uporządkowała prawo. Ład ten pragnęła 
widzieć przede wszystkim w  kościele i  szkole10. Podstawą Porządku kościelnego 
i szkolnego Katarzyny Sydonii stał się Porządek kościelny Wacława Adama, wydany 
przez jej męża w 1568 roku. Wówczas po raz pierwszy określono dogmatyczne 
podstawy życia kościelnego, poruszono kwestie wyboru księży, kwestie języka 
używanego w  kościele i  szkole, określono sposoby przeprowadzania wizytacji 
szkolnych, organizacji kasy kościelnej, opieki nad ubogimi. Ponieważ Katarzyna 
Sydonia dostrzegła duże rozbieżności między teorią a  praktyką życia codzien-
nego – postanowiła przypomnieć Porządek…, uzupełnić go i  zagrozić karną 
konsekwencją wobec niestosowania się do przepisów. Księżna opracowała rzecz 
na podstawie pisemnego materiału, jakiego dostarczyli jej rajcy miejscy i miesz-
czanie. Mimo że główną osnowę agendy stanowił tekst wydany przez Wacława 
Adama w 1568 roku, to jednak Porządek kościelny i  szkolny Katarzyny Sydonii, 
który ukazał się w  1584, jest nowatorski pod wieloma względami. Różni się 
od Porządku… Wacława Adama przede wszystkim językiem. Książę wydał swój 
tekst w języku czeskim, Katarzyna Sydonia w języku niemieckim. W XVI wieku 
językiem urzędowym w Księstwie Cieszyńskim był język czeski, ale od końca tego 
wieku i w wieku XVII nastał czas wzmożonych wpływów języka niemieckiego, 
który w następnym stuleciu przejął rolę języka władzy. Druga uderzająca różnica 
między wydaniami dotyczy objętości. Porządek… Katarzyny Sydonii jest prawie 
dwukrotnie obszerniejszy. Księżna nie tylko uzupełniła paragrafy spisane przez 
swego męża, ale dodała pięć nowych artykułów, które poruszają bardzo istotne 
kwestie, o  czym można wnioskować na podstawie samych tytułów:

8 I. Panic, Poczet Piastów i Piastówien cieszyńskich, s. 27.
9 Tamże.
10 A. Wantuła, Porządek kościelny Wacława Adama, Warszawa 1937, s. 100.

Wacław III Adam. Wikipedia/
domena publiczna
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1. O proboszczach, sługach kościoła i  szkoły.
2. O wyborze kaznodziejów i  sług kościoła.
3. Skarbnica kościelna.
4. Wizytacja szkoły.
5. Uwagi końcowe Katarzyny Sydonii11.
Katarzyna Sydonia rozpoczyna swój Porządek… od wprowadzenia pewnej 

dyscypliny między duchownymi. Z  tonu, w  jakim pisze, można wnioskować, 
że jest zdecydowana zaprowadzić ład między nimi za wszelką cenę. Gani ich 
za spory, za wzajemne skargi i  wzajemne lżenie się z  ambon (!). Przypomina 
powołanie duchownych, ich naczelne zadanie, którym winno być nauczanie 
Bożego Słowa i  świecenie przykładem. Zabrania mieszania się do nie swoich 
spraw, poleca postawę pokory i  czuwania nad własnym językiem. Wyszczegól-
nia dwie – wedle niej – najważniejsze księgi luteranizmu: Konfesję Augsburską 
i Katechizm Lutra.

Katarzyna Sydonia wybór proboszczów powierza władzom świeckim – radzie 
miejskiej, zastrzegając sobie jedynie prawo zatwierdzania wyboru. Wspomina 
o  czynnej roli zboru przy wyborze, jednak bliżej nie określa sposobu dokony-
wania wyboru. W  odniesieniu do pracowników szkolnych przewiduje księżna 
taką samą procedurę. Na wsiach prawo patronatu przysługuje właścicielom ziem-
skim. W Księstwie Cieszyńskim w XVI wieku nie dokonano żadnej ordynacji 
na księdza12. Odbywało się to w  Wittenberdze, Brzegu lub Legnicy. Miejskie, 
bogatsze zbory wysyłały kandydatów na księży celem ordynacji do Wittenbergi, 
wiejskie parafie do Brzegu i Legnicy. Rekrutowali się oni w przeważającej części 
z  dawniejszych nauczycieli szkolnych i  pisarzy miejskich. 

Tytuł trzeciego, nieumieszczonego w Porządku kościelnym Wacława Adama 
artykułu, Katarzyna Sydonia zaczerpnęła z Ewangelii św. Marka 12,41, cytując 
jego nazewnictwo z przypowieści o wdowim groszu, mianowicie Gotteskasten, 
co znaczy skarbnica kościelna. Księżna powołuje się również na Lutra, który 
w 1523 roku na temat majątków kościelnych i  sposobu zarządzania publicz-
nymi pieniędzmi wyraził się w piśmie Von Verordnung eines gemeinen Kastens13. 
Reformator zaleca stworzyć kasę kościelną i  powołać zarządzające nią grono 
(2 szlachciców, 2 rajców, 3 mieszczan, 3 chłopów). Rozporządzany wspólnie 

11 Tamże, s. 103–134.
12 W. Kuhn, Die evangelischen Pastoren der Reformationszeit im Teschner Schlesien, „Deutsche 
Monatshefte in Polen” [Katowice] 1934, z. 6 [grudzień].
13 A. Wantuła, Porządek kościelny Wacława Adama, s. 126.

majątek ma przede wszystkim dbać o  potrzeby biednych ludzi, jak również 
winien być przeznaczony na utrzymanie proboszcza, kościelnego, zabudowań 
kościelnych, na szkoły i  nauczycieli. Katarzyna Sydonia ustanowiła osobny 
fundusz dla ubogich. Księżna i  wcześniej jej mąż wykazywali dużą troskę 
o najuboższych mieszkańców swego grodu. W czasie epidemii, które dotknęły 
Cieszyn i  okolice w  latach 1570 i  1585 (w  1570 roku bliżej nieokreślona 
zaraza, w 1585 roku – dżuma) – osobiście odwiedzali chorych i starali się im 
pomóc14. Wracając do sprawy zarządzania kościelnymi zasobami pieniężnymi 
– Katarzyna Sydonia stworzyła podwaliny pod przyszły prezbiterialny zarząd 
poszczególnych zborów. Wdrożyła też w  życie zasadę, iż nowy proboszcz nie 
może mieć mniejszych dochodów niż jego poprzednik (co obowiązuje na 
Śląsku Cieszyńskim do dziś).

Sprawy szkolne księżna objęła wiele mówiącym tytułem artykułu: Wizytacja 
szkoły. Szkoły, które zakłada się po to, by uczyły „Słowa Bożego, języka, karności 
i cnoty”, objęte zostały kuratelą duchowieństwa i rady miejskiej. Zwykłe wizyta-
cje i te, które wieńczyły egzaminem każde kolejne półrocze nauki, oceniały nie 

14 J. Spyra, Szlak książąt cieszyńskich, s. 7.

Cieszyn, panorama miasta. Miedzioryt M. Meriana, ok. 1640. Wikipedia/domena publiczna 



Katarzyna Sydonia – księżna cieszyńska…dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk 

32 33

tylko postępy uczniów, ale i kwalifikacje nauczycieli, od których wymagało się 
odpowiedniego wykształcenia i wysokiego morale. Porządek… Katarzyny Sydonii 
nie zna jeszcze obowiązku szkolnego, przeciwnie, zdaniem księżnej szkoła jest 
dobrem, z  którego powinni korzystać jedynie „godni”15.

Uwagi końcowe Katarzyny Sydonii – to pouczenia i  stanowcze słowa na-
kazujące dostosowanie się do wydanej przez księżnę Agendy, nawet – w  razie 
uchybień – pod groźbą kary i  utraty urzędu. Następnie podane jest miejsce 
i data ogłoszenia Porządku…: jest to Cieszyn, dnia 20 kwietnia 1584 roku. Pod 
dokumentem widnieje podpis i  pieczęć książęca: Sydonia Katarzyna, Księżna 
cieszyńska, wdowa16.

Mieszczanie cieszyńscy przekazali księżnej w 1585 roku działkę pod budowę 
nowego kościoła, kościoła Świętej Trójcy (służy wiernym do dziś, od 1654 
roku jest rzymskokatolicki), zaś Katarzyna Sydonia darowała miastu grunt 
pod cmentarz dla ofiar zarazy (obecnie park, w tradycji starych cieszyniaków 
zwany miejscem zadżumionych)17. W 1586 roku księżna ponownie wyszła za 
mąż za nadżupana trenczyńskiego, hrabiego Emeryka Forgacha, rezydującego 
naprzemiennie w  Trenczynie i  w  Cieszynie. Dzięki temu Katarzyna Sydonia 
przyczyniła się do nawiązania kontaktów z luteranizmem w Górnych Węgrzech 
(Słowacja). Hrabia Emeryk należał bowiem do kręgu północnowęgierskich 
humanistów i był skoligacony z czołowymi rodami madziarskimi, słowackimi 
i  niemieckimi, zaangażowanymi w  dzieło wprowadzania reformacji18. 

Przebieg ostatnich lat życia Katarzyny, kobiety wysokiego rodu, dwukrotnie 
zamężnej, matki sześciorga dzieci, spośród których przeżyły ją tylko syn Adam 
Wacław (zm. w 1617 roku) i córka Anna Sybilla (zm. po 1602 roku) – nie jest 
znany. Córka Maria Sydonia (zm. w 1587 roku) w wieku czternastu lat zosta-
ła wydana za starszego od niej o dwadzieścia lat księcia legnickiego, Fryderyka 
IV. Młodziutka Piastówna urodziła córeczkę, która zmarła, wkrótce zmarła także 
Maria Sydonia. 

Czy należy między bajki włożyć legendy o Katarzynie Sydonii – o  tym, że 
jej ulubioną rozrywką było polowanie, że całe godziny potrafiła spędzić na sio-
dle bez śladu zmęczenia, że świetnie celowała z  łuku do zwierzyny, że trzymała 

15 A. Wantuła, Porządek kościelny Wacława Adama, s. 132.
16 Tamże, s. 133.
17 P. Kajzar, Krótka historya kościelna Wiary Ewanielickiej w Księstwie Cieszyńskiem, Cieszyn 1850, 
s. 20–21.
18 O. Wagner, Kościół macierzysty wielu krajów, s. 27.

sforę psów, a  jej dumą była stajnia pełna 
rasowych rumaków19? Czy to poprawia, 
czy psuje jej wizerunek, a  może pokazu-
je ludzką twarz? Twarz dzielnej niewiasty, 
która zafascynowana powiewem reformy 
Kościoła, z  konsekwencją podejmuje się 
wielu zadań i  jest skuteczna w  swych czy-
nach, a jej mały świat, Księstwo Cieszyńskie, 
pod wodzą jej męża, a po jego śmierci jej 
samej, staje się zaczynem czegoś, co skutku-
je powiedzeniem obecnym do dziś: twardy 
jak luter spod Cieszyna. Katarzyna Sydonia 
umiera w  1594 roku i  zostaje pochowana 
w klasztorze w Lubiążu (niem. Leubus) na 
Dolnym Śląsku, gdzie spoczywa wielu Pia-
stów śląskich.

Niestety, klasztor w Lubiążu w 1945 roku 
ulega dewastacji. Wojska radzieckie, szukając 
skarbów w krypcie, w której spoczywało 98 
Piastów, zniszczyły trumny, zbezcześciły ciała, 
rozrzucając je po posadzce. Historycy i  archeolodzy w późniejszych latach nie 
byli w  stanie dokonać identyfikacji zwłok. Rozpoznano jedynie mumię Michała 
Leopolda Willmanna (1630–1706), lubiąskiego malarza śląskiego baroku. Od 1989 
roku prowadzone są prace renowacyjne lubiąskiego zespołu klasztornego, głównie 
dzięki staraniom wrocławskiej Fundacji Lubiąż. Jednak krypta, gdzie pochowana 
była m.in. księżna cieszyńska, jest niedostępna dla zwiedzających.

Dobrze, że Katarzyna Sydonia nie dożywa tego, co rozgrywa się na terenie 
jej księstwa w  latach późniejszych. W  1611 roku jej syn Adam Wacław kon-
wertuje i wprowadza kontrreformację w Księstwie Cieszyńskim. Jednak mimo 
późniejszej zawieruchy historycznej, wojny trzydziestoletniej, religijnych prze-
śladowań, pożarów grodu i  dziesiątkowania ludności przez epidemie – dzieło 
Katarzyny Sydonii wydaje trwały owoc. Jest punktem odniesienia do przetrwa-
nia najtrudniejszych czasów, a  później stabilizacji ewangelicyzmu w  Cieszynie 
i  jego okolicach, począwszy od budowy (1709–1750) kościoła łaski, kościoła 
Jezusowego, zwanego Kościołem Macierzystym Wielu Krajów. Jest wzorem: jak 

19 R. Danel, O  czarnej księżnej. Podania i  legendy, Cieszyn 2006.

Adam Wacław. Wikipedia/domena publiczna
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być wiernym, lojalnym i uporządkowanym w czasach chaosu i upadku autory-
tetów, bez względu na wiek, w którym się tego doświadcza. Jest wreszcie, mimo 
osobistych ciężkich doświadczeń, przykładem dalekowzroczności i hartu ducha.
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Summary

Sidonia Catharina, Cieszyn Duchess: A Woman of the Reformation in the 
Duchy of Cieszyn

A Cieszyn Duchess, the second wife of of Cieszyn Wenceslaus III Adam (Polish: Wacław III 
Adam), became famous thanks to the publication of an extended Ecclesiastical and School Order 
of Sidonia Catharina (1584). Sidonia Catharina (died 1594), a  daughter of Francis I, Duke of 
Saxe-Lauenburg, a duchess of Saxony, Angria and Westphalia, married in 1567 Duke Wenceslaus 
III Adam, called Adam Wenceslaus (1524–1579). Wenceslaus Adam introduced the Reformation 
in the Duchy of Cieszyn in the 1530s. In 1568 the Duke issued the Church Order of Wenceslaus 
Adam, which organized the basic structures of ecclesiastical life in the Duchy. After the death 
of the Duke, his wife, Sidonia Catharina, with the consent of the Emperor Rudolf II, took 
regency ranks on behalf of her minor son, Adam Wenceslaus. Following on the achievements of 
her husband, she fostered the continued existence and development of Reformation thought in 
the Duchy of Cieszyn and issued the abovementioned extended Order. In 1585 she contributed 
to the construction of the Holy Trinity church and gave the city the burial grounds for the 
victims of the plague epidemic. In 1586 the duchess remarried. This time her spouse was the 
Grand Prince (Grand Župan) of Trenčín Emeric Forgách.

II. SPOŁECZEŃSTWO
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Grzegorz Madej
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Od roku 1545, kiedy to samodzielne rządy na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął 
książę Wacław III Adam (zm. 1579), zwolennik luterańskiej odnowy Kościoła, 
aż do 1742 roku wszyscy właściciele Bielska byli ewangelikami, podobnie jak 
zdecydowana większość miejscowej ludności zgodnie z prawem cuius regio, eius 
religio (czyj kraj, tego religia)2. Działo się tak mimo prowadzonej przez Habs-
burgów intensywnej rekatolizacji Śląska od 1648 roku (pokój westfalski)3. Ucisk 
religijny wzrósł po śmierci cesarza Karola VI (1740). W habsburskich krajach 
dziedzicznych (Erblande) władzę po nim, zgodnie z sankcją pragmatyczną z 1713 
roku, objęła jego córka Maria Teresa (zm. 1780), zagorzała katoliczka. Tak 
zwana wojna śląska pomiędzy Austrią i Prusami (1740–1742) wznieciła nadzieję 
ewangelickich bielszczan na zajęcie Śląska Cieszyńskiego przez króla Fryderyka II. 
Wbrew ich oczekiwaniom terytorium to pozostało przy arcykatolickiej Austrii. 

1 W 2017 roku miały miejsce światowe obchody 500-lecia Reformacji, które znalazły swój od-
dźwięk również w  przestrzeni kulturalnej Bielska-Białej. Uczestnictwo w  nich zaznaczyło także 
bielskie Muzeum Historyczne, organizując na Zamku Książąt Sułkowskich wystawę Pod znakiem 
róży nad Białą (od 17 czerwca do 30 października 2017). Jej kuratorami byli Piotr Kenig, Jakub 
Krajewski i Grzegorz Madej. Ekspozycji towarzyszyła publikacja katalogowa: P. Kenig, G. Madej, 
Pod znakiem róży nad Białą, Bielsko-Biała 2017. Niestety przestrzeń ekspozycyjna, jak i  scena-
riusz wystawy nie pozwoliły oddać wszystkich aspektów zagadnienia. W  związku z  tym, jako 
jeden z kuratorów wydarzenia, a zarazem badacz historii książęcego rodu Sułkowskich, chciałbym 
niniejszym tekstem dopisać rodzaj suplementu do historii protestantyzmu nad Białą, poruszyć 
temat stosunku Sułkowskich, katolickich panów na Bielsku, do protestantów. Dodatkowo wybrane 
obiekty z wystawy zostały omówione w innym tekście niniejszej publikacji: G. Madej, P. Kenig, 
Małe pomniki wiary luterańskiej w Bielsku i Białej na wystawie „Pod znakiem róży nad Białą”.
2 I. Panic, B. Chorąży, B. Chorąży, Bielsko od zarania do wybuchu wojen śląskich (1740), [w:] 
Bielsko-Biała. Monografia miasta, red. I. Panic i in., Bielsko-Biała 2010, s. 281–282.
3 Tamże, s. 404–406; P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, s. 10–11.

Książęta Sułkowscy a luteranie1

Wtedy też władza cesarska „zemściła się” 
na bielskich protestantach, gdyż w  roku 
zakończenia konfliktu miasto z  okolicz-
nymi wsiami przeszło po raz pierwszy 
w ręce rzymskokatolickiego feudała4. Od 
Fryderyka Ludwika Solmsa (1708–1789) 
nabył je bliski współpracownik Marii Te-
resy, konwertyta, hrabia Fryderyk Wilhelm 
von Haugwitz (1702–1765)5. Pochodzący 
ze śląskiej rodziny protestanckiej przeszedł 
na katolicyzm i pozostał lojalny Habsbur-
gom. Dzięki temu oddaniu został prezy-
dentem urzędu królewskiego (Königliches 
Amt) w  Opawie. Podlegały mu między 
innymi komisje religijne oraz konsystorz 
ewangelicki. W 1748 roku stanął na czele 
państwa austriackiego, co pozwoliło mu 
doprowadzić do podniesienia rangi ziem 
bielskich z  państwa stanowego niższego 
rzędu do rangi wolnego państwa stano-
wego (łac. status major, niem. Freie Stan-
desherrschaft). Wówczas też wzrosła jego 
wartość nabywcza i Haugwitz odsprzedał 
majątek w 1752 roku. Jego właścicielem 
został katolicki hrabia Aleksander Józef 
Sułkowski (1695–1762), posiadający do-
bra w Wielkopolsce, wcześniej i w Dreźnie. Tym samym nowy nabywca zapewnił 
sobie i  rodzinie dziedziczną mitrę książęcą, a Bielsku rangę księstwa6.

Aleksander Józef, który karierę polityczną rozpoczynał w protestanckiej Sak-
sonii, dobrami wielkopolskimi (Leszno, Rydzyna) władał w sposób nowoczesny. 

4 P. Kenig, J. Spyra i in., Bielsko od wojen śląskich do zakończenia I wojny światowej (1740–1918),  
[w:] Bielsko-Biała. Monografia miasta, s. 12, 97–98.
5 Tamże, s. 13.
6 P. Kenig, Relacja z  przekazania księstwa bielskiego Aleksandrowi Józefowi Sułkowskiemu 1 lipca 
1752 roku, „Zeszyty Sułkowskich”, [Bielsko-Biała] 2012, nr 1, s. 10–11; G. Madej, Bielska linia 
książęcego rodu Sułkowskich (1786–1918), Bielsko-Biała 2018, 36–39.

Portret cesarzowej Marii Teresy von Habsburg, rytował 
J.V. Kaupertz wg F.A. Maulbertscha, XVIII w., miedzioryt. 
Ze zbiorów autora
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Wprowadzał równouprawnienie wyznaniowe, mające zna-
miona reform religijnych, czego dowodem było wspieranie 
miejscowych gmin protestanckich oraz uwalnianie handlu 
żydowskiego. W  1743 roku potwierdził prawo wolnego 
wyboru urzędników miejscowego kościoła ewangelickiego 
i zupełną swobodę wyznaniową, zaś w 1752 roku przyznał 
protestantom i katolikom równość w piastowaniu urzędów 
i godności miejskich. Oczywiście był to wynik świadomego 
działania księcia, widzącego w  tych krokach drogę do po-
lepszenia funkcjonowania gospodarki swych ziem7.

Jednak w leżącym w granicach Austrii luterańskim Biel-
sku pragmatyzm Sułkowskiego zyskał inne zabarwienie. 
Lojalny wobec habsburskich władców, swymi urzędnika-
mi uczynił wyłącznie katolików, przy których pomocy 
już dwa lata po objęciu dóbr doprowadził do zmiany 
zwyczajowego prawa nominowania do urzędów miejskich 
jedynie mieszczan i  ewangelików. Od teraz (1754) przez 
sześć lat we władzach miasta ważną rolę odgrywali kato-
licy. Sytuacja uległa zmianie dopiero w wyniku protestów 
uprzywilejowanych do niedawna poddanych. Nie wiemy, 
jaki wpływ na przywrócenie starego ładu miało sensacyjne 
wydarzenie polityczne z  roku 1759, kiedy to Aleksander 
Józef Sułkowski – wspierający podczas wojny siedmiolet-
niej Austrię i Rosję – został podstępem pojmany w swych 
dobrach wielkopolskich z  rozkazu króla protestanckich 
Prus i  osadzony na rok w  twierdzy głogowskiej8. Można 
się tylko domyślić, że wówczas bielscy ewangelicy nie skry-
wali swej radości. Natomiast sam książę po uwolnieniu tę 
szczególną chwilę upamiętnił, fundując dla bielskiej parafii 

7 A. Perłakowski, M. Zwierzykowski, Sułkowski Aleksander Józef (1695–1762), [w:] Polski Słownik 
Biograficzny [PSB], t. 45,Warszawa–Kraków 2008, s. 524; H. Palkij, Sułkowscy herbu Sulima, [w:] 
Sułkowscy. Życie i  dzieło. Materiały z  sesji naukowej, red. Z. Moliński, Rydzyna–Leszno 1999, s. 
19; G. Madej, Bielska linia, s. 33–36.
8 P. Kenig, Bielsko w latach 1740–1848, [w:] Bielsko-Biała. Monografia miasta, s. 95–96, 97–98; 
T.  Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 4, Poznań 1879, s. 316–319; G. Madej, Bielska 
linia, s. 41–43, 383.

Portret Fryderyka Wilhelma 
von Haugwitza z Mähren und 
Schlesien in Wort und Bild, Wien 
[1897], drzeworyt sztorcowy. Ze 
zbiorów autora

Herb hrabiów Solms, XVIII w., 
miedzioryt kolorowany. Ze 
zbiorów autora

rzymskokatolickiej cyborium o wydźwięku 
trynitarnym9. 

Następca Aleksandra Józefa, najstarszy 
syn August (1729–1786), II  książę bielski 
(1762–1786), w  swych majątkach na tere-
nie Rzeczypospolitej, podobnie jak ojciec, 
sprzyjał protestantom, a w latach 1779–1783 
był nawet fundatorem kościoła ewangelickie-
go w  Rydzynie. Natomiast nad Białą jego 
problemy z  mieszczaństwem zaczęły się od 
samego początku. Obejmując fideikomis 
w 1762 roku, nieoczekiwanie napotkał opór 
ze strony bielszczan, którzy odmówili złożenia 
mu hołdu lennego i dopiero po interwencji 
w  sądzie opawskim uczynili to rok później. 
Nie wiadomo, jaki wpływ na miejscowe relacje 
mogła mieć historia ojca oraz wsparcie przez 
Augusta budowy katolickiego kościoła Opatrz-
ności Bożej w sąsiedniej Białej (1756–1763), 
w  której istniał trwały konflikt pomiędzy 
społecznościami obu wyznań. Jednak należy 
stwierdzić, że w jego czasach struktura wyzna-
niowa w urzędach książęcych uległa zmianie10. 

Postęp był nieznaczny, gdyż pośród ksią-
żęcych urzędników i pracowników znalazło 
się zaledwie dwóch protestantów – na szesnastu oficjalistów, jednego emeryta, 
nieokreśloną liczbę pozostałej służby zamkowej i gajowych w rewirach leśnych. 
Wyznania ewangelickiego był chirurg ziemski Karol Tobiasz Wilhelm Ebeling 
(ok. 1725–1809), w  latach 1777–1782 również rajca. Do Bielska przybył 
z  Abbenrode w  Saksonii-Anhalt. Trzykrotnie wchodził w  związki małżeńskie: 

9 G. Madej, Cyborium z  fundacji księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego dla kościoła parafialnego 
pod wezwaniem św. Mikołaja w Bielsku na Śląsku Cieszyńskim z roku 1760, „Zeszyty Sułkowskich”, 
[Bielsko-Biała] 2012, nr 1, s. 25–48. 
10 G. Schlauer, Die Bielitzer Herrschaftsbesitzer. Die Fürsten Sulkowski, Herzoge von Bielitz, „Schlesi-
sche Zeitung“ 1927, nr 36, s. 7; D. Dukwicz, M. Zwierzykowski, Sułkowski August (1729–1786), 
[w:] PSB, s. 550–551; I. Panic, J. Polak, Historia misji Towarzystwa Jezusowego w Białej, Bielsko-
-Biała 1996, s. 120–121, 146–147; G. Madej, Bielska linia, s. 45, 50–51.

Państwo bielskie na mapie Śląska Cieszyńskiego, J.W. 
Wieland, 1736 [1752], miedzioryt kolorowany. Ze 
zbiorów autora
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w  1752 roku poślubił córkę bielskiego sukiennika Joan-
nę Beatę Bartelmuss, w  1767 roku Joannę Męcnarowską 
z  Białej, a  w  1771 roku córkę bielskiego lekarza Augustę 
Zofię Renatę Korthun (Korteh). Drugim luteraninem po-
śród książęcych pracowników był emerytowany zamkowy 
piwowar o  nazwisku Jenkner, przedstawiciel zamieszkałej 
w Bielsku licznej rodziny tegoż wyznania11.

O  działaniach Aleksandra Antoniego Sułkowskiego 
(1730–1786), III księcia bielskiego (1786), trudno coś 
powiedzieć, gdyż ten władał księstwem zaledwie kilka 
miesięcy. Do znaczącej zmiany w  obsadzeniu stanowisk 
w  bielskim zamku doszło dopiero za czasów Franciszka 
Sułkowskiego (1733–1812), IV księcia bielskiego (1786–
1812), głęboko zapatrzonego w reformy cesarza Józefa II 
(zm. 1790). Przejawiało się to nie tylko w fizjokratycznym 
zarządzaniu ziemią, czego efektem była gruntowna zmiana 
gospodarki dóbr bielskich z  folwarczno-pańszczyźnianej 
na czynszową. Książę, niegdysiejszy zwolennik ultrakato-
lickiej konfederacji barskiej, szybko podchwycił wprowa-
dzaną przez władcę tolerancję religijną, zapoczątkowaną 
w 1781 roku wydaniem cesarskiego patentu, który kończył 
w  Austrii popierany przez państwo ucisk religijny prote-
stanckich poddanych12. 

Franciszek, zaraz po przejęciu władzy w  Bielsku, część 
najważniejszych stanowisk powierzył luteranom. Wówczas 
przewodniczącym książęcego sądu ziemskiego został Karol 
Henryk Krystian von Koerber (Körber, Kerber, Gerber, 
1754–1826), pochodzący z wielkopolskiego, mieszczańskie-
go rodu wyznania protestanckiego, mieszkającego w XVIII 
wieku we Wschowie i Lesznie, mieście związanym od 1738 
roku z Sułkowskimi. Karierę urzędniczą zaczynał jako sekre-
tarz Augusta Sułkowskiego w Rzeczypospolitej, aby kolejno 

11 G. Madej, Administracja fideikomisu i  służba dworska bielskich książąt Sułkowskich w  2 poł. 
XVIII w. na podstawie dokumentów z roku 1796, [w:] Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania 
rezydencji arystokratycznych, Pszczyna 2018, s. [8, 13] .
12 G. Madej, Bielska linia, s. 57–60, 256–257.

Portret Aleksandra Józefa 
Sułkowskiego, J.Ch. Sysang, 1736, 
miedzioryt. Ze zbiorów autora

Portret Augusta Sułkowskiego, 
nieokreślony malarz polski, po 
23 XII 1774. Muzeum Narodowe 
w Warszawie, obraz zaginiony 
w okresie II wojny światowej

zostać sekretarzem Tajnego Gabinetu, a następnie rzeczywistym radcą polskiego 
dworu, gdzie wykonywał wewnętrzne misje polityczne. Po powstaniu Księstwa 
Bielskiego zakres jego obowiązków zaczął sięgać terenów Śląska. Po śmierci Augu-
sta był jego plenipotentem i organizatorem ceremonii pogrzebowej w Warszawie 
i Wielkopolsce. W czasach Franciszka został jego najważniejszym urzędnikiem. 
W  latach 1788–1803 był również wieczystym dzierżawcą książęcego folwarku 
Wilhelma, a w latach 1803–1817 dzierżawił dobra i  folwark w Lipniku – tzw. 
budynek prezydencki. W  tym też czasie (1808) wydał w  Krakowie polskoję-

Metryka ślubu chirurga ziemskiego Karola Tobiasza Wilhelma Ebelinga z Joanną Beatą Bartelmuss,  
1 X 1752 r.  Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja w Bielsku-Białej, księga ślubów II (1730–1766), s. 91 

Metryka urodzenia syna przewodniczącego książęcego sądu ziemskiego Karola von Koerbera,  
17 XII 1798 r. Pośród rodziców chrzestnych m.in. książę Ferdynand Anhalt Köten z Pszczyny, baron Karol 
Adam Larisch z Osieka, i księżniczka Julianna Sułkowska.  Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja  
w Bielsku-Białej, księga chrztów VIII (1795–1814), Miasto, s. 21
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zyczną publikację dotyczącą upraw rolnych w folwarku Wilhelma13. W Bielsku 
był dwukrotnie żonaty, po raz pierwszy z  katoliczką Karoliną z  domu Hönig 
von Henikstein, a następnie z  ewangeliczką, Ernestyną z domu von Rath (ok. 
1778–1825)14. 

Kolejnym urzędnikiem Franciszka wyznania protestanckiego był sekre-
tarz sądu ziemskiego Karol Ludwik von Zander (1762–1844). Był synem 
z  pierwszego małżeństwa Ludwika Zandera, emerytowanego sekretarza sądu 
ziemskiego, w  latach 1787–1789 służącego w  polskim Regimencie Pieszym 
Łanowym nr 6, którego szefem do 1789 roku był książę Franciszek. Żoną 
Karola Ludwika (ślub odbył się w Bielsku w 1793 roku) została ewangeliczka 

13 K. Koerber, Rada dla przyiacioł rolnictwa mianowicie dla tych, którzy mokre i  zimne posiadaią 
glinki toż łatwiejszy i doskonalszy sposob chodowania ziemniaków i innych do okopywania rodzaiów 
roślin za pomocą narzędzi rolniczych, Kraków 1808.
14 G. Madej, Administracja fideikomisu, s. [18–19].

Metryka urodzenia syna zarządcy zamku Karola Gottlieba Kreutza, 14 XI 1793 r. Pośród rodziców 
chrzestnych przewodniczący książęcego sądu ziemskiego Karol von Koerber oraz księżna Judyta Sułkowska.  
Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja w Bielsku-Białej, księga chrztów VII (1785–1794), Miasto, s. 30 

Metryka urodzenia syna sekretarza sądu ziemskiego Karola Ludwika von Zandera, 15 I 1804 r. Rzymskokatolicka 
Parafia św. Mikołaja w Bielsku-Białej, księga chrztów VIII (1795–1814), Górne Przedmieście, s. 87

Fryderyka Elżbieta Klimke (1770–1844). Poprzez ożenek von Zander został 
m.in. szwagrem bielskiego aptekarza Samuela Johanny’ego, autora pierwszej 
panoramy Bielska (1801)15.

Również pośród personelu zamkowego znaleźli się w  tym czasie luteranie, 
np. książęcy zarządca zamku Karol Gottlieb Kreutz (Kreütz, Creütz, Creitz, 
ok. 1735–1824) – do 1786 roku, przez 28 lat, na wiernej i  oddanej służbie 
u  Aleksandra Antoniego Sułkowskiego. Urząd objął w  1788 roku. Jego żoną 
była Barbara z domu Schönwetter (ok. 1760–1824), katoliczka. Wyznania lute-
rańskiego był także wartownik zamku i pokojów książęcych, niejaki Schiketanz, 
nieznany z imienia członek kupieckiej rodziny zamieszkałej nad Białą. W 1794 
roku, jako sołtys zamkowy, wymieniany był ewangelik Michał Benent. Wów-
czas też pośród sołtysów w  dominiach książęcych pojawił się jeden ewangelik 
w  Starym Bielsku, był nim Andrzej Koenig – przedstawiciel licznej rodziny 
tegoż wyznania16.

Czasy kolejnego z książąt bielskich, Jana Nepomucena, przypadają na wiek 
XIX, kiedy to kwestie wyznaniowe na urzędach książęcych nie miały istotnego 
znaczenia17.

Podsumowując, należy stwierdzić, że umieszczenie katolików na najwyższych 
urzędach przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego wskazuje, że książę nawiązywał 
do habsburskiej rekatolizacji Śląska. W swej kancelarii i w zamku z powodzeniem 
realizował to, co przychodziło mu z trudem w mieście. Działania te kontynuowane 
były również przez Augusta, który jednak stworzył precedens i zatrudnił dwóch 
pracowników wyznania luterańskiego. Za czasów Franciszka było ich już sześciu. 
Jednak jeżeli pośród wyższych urzędników u  Augusta ewangelikiem był tylko 
chirurg, to książęcy brat obsadził protestantami o wiele ważniejsze stanowiska: 
przewodniczącego sądu ziemskiego, sekretarza sądu ziemskiego i zarządcy zamku. 

Należy bezspornie stwierdzić, że z czasem dla katolickich Sułkowskich, podpo-
rządkowanych polityce wyznaniowej Habsburgów, zatrudnianie w swych dobrach 
protestantów nie stanowiło większego problemu. Natomiast od nastania książęcego 
rodu nad Białą do miasta zaczęło przybywać coraz więcej ludności katolickiej, co 
doprowadziło do zniwelowania liczebnej przewagi luteranów już około roku 1800.

Na koniec należy obalić jeden z wielu mitów o Sułkowskich. Pośród części 
współczesnych mieszkańców Bielska-Białej funkcjonuje przekonanie, że byli oni 

15 Tamże, s. [21–22].
16 Tamże, s. [24–25].
17 G. Madej, Bielska linia, s. 71–151, 265–275.
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rodem protestanckim. Jest to nieprawda, jednak istnieją dwa wyjątki. Luterań-
skie korzenie po ojcu miała katoliczka Luiza von Larisch (1790–1848), żona 
Jana Nepomucena Sułkowskiego (1777–1832), V księcia bielskiego18. Natomiast 
Maria Teresa Antonina Sułkowska (1858–1910), córka Ludwika Sułkowskiego 
(1814–1879) i Marii z domu Gemperle (1832–1870) – jedna z dwanaściorga 
rodzeństwa – została wydana za pruskiego radcę rządowego Augusta Wegnera 
(1835–1903), ewangelika ze Złotowa koło Barcina na Pomorzu19. 
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Summary

The Sułkowski Dukes and the Lutherans
The history of Protestantism in Bielsko dates back to 1545, when Wenceslaus III Adam 

(Polish: Wacław III Adam) and the inhabitants of his duchy accepted the Lutheran confession. 
The new religion took root for good on both sides of the Biała River, despite the intense 
Counter-Reformation action of the Habsburgs. After Maria Theresa took the throne in 1740, 
the Counter-Reformation and religious oppression grew stronger in the monarchy. At that time, 
the last Protestant ruler of the Bielsko region, Friedrich Ludwig Solms, sold the territory to 
a  close associate of Maria Theresa, Friederich Wilhelm Haugwitz (1742), who had converted 
to Catholicism. In 1752, the land in which the Protestant population constituted a majority of 
inhabitants came under the rule of an ultra-Catholic Aleksander Józef Sułkowski, who thus secured 
for himself and his family the hereditary duke’s mitre and for Bielsko the rank of the duchy. 
The new host was completely subordinated to the religious policy of the Habsburgs, which was 
visible in the administrative actions taken by him in his estates and in the casting of princely 
and castle offices. A slight change came during the rule of his successor, August Sułkowski. There 
were then two Protestants among the princely officials and employees, a  surgeon named Karl 
Ebeling and a  brewer named Jenkner. The major changes took place only after the rule of the 
duchy came under Franciszek Sułkowski, who quickly took up the idea of   religious tolerance 
introduced by Emperor Joseph II (1781). Some of the most important positions were entrusted 
to Lutherans: Karl von Koerber became the chairman of the prince’s court, Karl Ludwig von 
Zander, the secretary of the land court, and Karl Gottlieb Kreutz, the manager of the castle. 
A sentry of the castle and princely rooms, a certain Schiketanz; the mayor of the castle, Michael 
Benent; and the mayor of Stare Bielsko, Andreas Koenig were also of the Lutheran confession. 
With the passing of time employing Protestants on their property was not a major problem for 
the Catholic Sułkowski dukes, who were subordinated to the Habsburg religious policy. At the 
same time, since the beginning of the prince’s family rule in the city on the Biała River, more 
and more Catholics began arriving in the city, which led to the elimination of the numerical 
advantage of Lutherans already around 1800.
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Bielsko-Biała zawdzięcza swój rozwój tkaninom wełnianym, produkowanym 
od połowy XVI wieku, początkowo przez rękodzielników, później przez licz-
ne fabryki. Słynną „bielską wełnę” znał cały świat. Ewangelicy, długo będący 
w dwumieście i  okolicy wiodącą grupą wyznaniową, przez stulecia dominujący 
pod względem ekonomicznym, odegrali w owym rozwoju decydującą rolę, co 
postaram się wykazać w niniejszym artykule. Ramy czasowe opracowania określa 
z jednej strony uruchomienie w Bielsku manufaktury wełnianej J.G. Mänhardta, 
z drugiej wystawa światowa w Wiedniu i początek wielkiego kryzysu gospodarczego, 
kończącego w Austrii trwający od lat pięćdziesiątych XIX wieku okres prosperity, 
zwany epoką grynderską (niem. Gründerzeit)1. W skali lokalnej cezurę końcową 
wyznacza publikacja książki bielskiego proboszcza ewangelickiego ks. dr. Theodora 
Haasego, przedstawiającej dzieje bielsko-bialskiego przemysłu wełnianego2. Praca 
Haasego, pospołu z opracowaniem Christiana Rittera d’Elverta na temat produkcji 
wełnianej Moraw i Śląska Austriackiego3, stała się przed laty dla piszącego te słowa 
punktem wyjścia do pogłębionych badań nad historią miejscowego włókiennictwa4. 

1 Nazwa pochodzi od wielkiej liczby nowo zakładanych przedsiębiorstw, od niemieckiego grün-
den – zakładać. W Austrii szczególne nasilenie tego procesu miało miejsce w latach 1867–1873. 
Zob. np. https://de.wikipedia.org/wiki/Gründerzeit [dostęp: 22.02.2018]. 
2 T. Haase, Die Bielitz-Bialaer Schafwollwaaren-Industrie in ihrer historischen Entwickelung,  
Teschen 1873. 
3 Ch. R. d’Elvert, Die Schafwollwaaren-Erzeugung in Mähren und Oesterr. Schlesien, [w:] tegoż, 
Zur Cultur-Geschichte Mährens und Oest. Schlesiens, Brünn 1870.
4 W szczególności poszerzono wiedzę o rodzinach przemysłowców w oparciu o księgi metrykalne 
miejscowych parafii ewangelickich i katolickich, z kolei sądowe księgi wieczyste (gruntowe), mapy 
katastralne oraz zachowane plany budowlane umożliwiły odtworzenie historii poszczególnych 
założeń fabrycznych. 

Ich efektem były m.in. artykuły opubli-
kowane w  monografii Bielska-Białej5, 
a  także publikowany od 2009 roku cykl 
popularyzatorskich artykułów poświęco-
nych poszczególnym rodom fabrykanckim 
w kwartalniku „Relacje-Interpretacje”6. 

Na wstępie słów kilka o  specyfice 
bielsko-bialskiego ośrodka wytwórcze-
go w omawianym okresie. Położone na 
Śląsku Cieszyńskim, założone w średnio-
wieczu Bielsko od 1327 roku należało 
do królestwa Czech, z  którym w  1526 
roku przeszło pod władanie austriackich 
Habsburgów. Po podziale Śląska (1742) 
miasto pozostało przy Austrii, granicę 
z Prusami wyznaczała płynąca na północy 
Wisła. W 1772 roku, w wyniku I rozbio-
ru Polski, pod panowaniem austriackim 
znalazła się również Biała. Likwidacja 
funkcjonującej przez ponad trzy stule-
cia granicy państwowej zapoczątkowała 
proces zrastania się obu ośrodków: już 
od połowy XIX wieku mówiono i  pi-
sano o  „Bielsku-Białej”, podkreślając, 
zwłaszcza w  odniesieniu do przemysłu, 
że tworzą one nierozdzielną całość7. 

5 Zarys rozwoju przemysłu w  Bielsku w  latach 1740–1748 zob. P. Kenig, Gospodarka, [w:] 
Bielsko od wojen śląskich do zakończenia I wojny światowej (1740–1918), red. W. Korzeniowska, 
Bielsko-Biała 2010, s. 60–74; dalej zob. P. Kenig, Początki przemysłu w  Białej (1800–1848), 
[w:] J. Polak, P. Kenig, Biała od zarania do zakończenia I wojny światowej (1918), Bielsko-Biała 
2010, s. 287–304; P. Kenig, Życie gospodarcze Bielska i Białej w  latach 1848–1914, [w:] Bielsko 
od wojen śląskich do zakończenia I wojny światowej (1740–1918), red. W. Korzeniowska, Bielsko-
-Biała 2010, s. 158–226. 
6 „Relacje-Interpretacje”. Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (dostępny 
także w wersji internetowej). 
7 Zob. np. Jahrbuch für Industrie und Handel in Oesterreich. Herausgegeben vom Vereine der Oester-
-reichischen Industriellen. Jahrgang II, Wien 1866, s. 99, gdzie w  informacji na temat wielkości 

Strona tytułowa pracy T. Haasego, poświęconej dziejom 
bielsko-bialskiego przemysłu wełnianego. Drukarnia  
K. Prochaski, Cieszyn, 1873 r. Muzeum Historyczne 
w Bielsku-Białej
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Industrializacja spowodowała znaczący wzrost liczby lud-
ności. Bielsko wraz z  przedmieściami Dolnym i  Górnym 
(z  którego w  1822 roku wyodrębniono Przedmieście Ży-
wieckie) zamieszkiwało w 1790 roku 4 408 osób, a w 1848 
roku były to już 7 923 osoby8. W Białej liczby te wyglądały 
następująco: w 1787 roku 2 336 osób; w 1851 roku 5 187 
osób, przy czym do wzrostu przyczyniło się m.in. przyłącze-
nie w 1832 roku tzw. Przedmieścia Biała, zamieszkiwanego 
przez kilkuset mieszkańców9. Łącznie w  1869 roku liczba 
ludności zameldowanej na stałe na obszarze Bielska-Białej 
w jego dzisiejszych granicach (dwa miasta i 11 gmin wiej-
skich) wynosiła około 36,5 tys. osób10. 

Bielsko i  sąsiadujące z  nim śląskie wioski tworzyły od 
średniowiecza enklawę języka niemieckiego, tzw. wyspę 
językową. Podobnie było w  Białej i  Lipniku, aczkolwiek 
tutaj w przeciągu stuleci proporcje językowe zmieniały się; 
niemiecką wioską był natomiast Hałcnów. Według austriac-
kiego spisu ludności z  1880 roku językiem niemieckim 
posługiwało się 86,6% mieszkańców Bielska oraz 81,6% 
mieszkańców sąsiednich śląskich wsi (Aleksandrowice, Stare 

produkcji wełnianych tkanin czesankowych w Austrii jako najważniejsze ośrodki wytwórcze podane 
są kolejno: Brünn (Brno), Reichenberg (Liberec), Bielitz-Biala (Bielsko-Biała), Jägerndorf (Krnov, 
Karniów) oraz Iglau (Jichlava, Igława). Jeszcze dobitniej owa jedność uwypuklona jest w publikacji Die 
Textilindustrie Schlesiens im Jahre 1870. Troppau [b.r.w.], s. 28–29, gdzie w przypisie do sumarycznego 
przeglądu przędzalni zgrzebnych na Śląsku Austriackim (Summarische Uebersicht über Streichgarn-
-Spinnereien in Schlesien) informowano: „Bielitz und Biala wurden cumulativ nachgewiesen, da die 
Productions-Verhältnisse dieser beiden Schwesterstädte bezüglich der Wollwaaren-Industrie so innig 
verwachsen sind, dass eine Trennung derselben ohne Nachtheil für den Gesammt-Ueberblick nicht 
gut möglich ist”. („Bielsko i Biała zostały przedstawione łącznie, bowiem stosunki wytwórcze obu 
tych miast siostrzanych w dziedzinie przemysłu wełnianego są powiązane tak ściśle, że rozdzielenie 
tychże bez szkody dla ogólnej orientacji nie jest możliwe”. Przeł. P. Kenig). 
8 A. Wadowski, Spis ludności na Śląsku Cieszyńskim z roku 1790, „Pamiętnik Cieszyński” [Kato-
wice] 1961, [t. 1], s. 116–117; Statistik des Herzog-und Fürstenthum Bielitz. Nach Vetter-Kneifel, 
[w:] R.E. Wagner, Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika, Posen 1938, s. 349. 
9 E. Hanslik, Biala, eine deutsche Stadt in Galizien, Wien–Teschen–Leipzig 1909, s. 120; A. Pilch, 
Pod panowaniem austriackim (1848–1918), [w:] Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i  powiatu, 
red. H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 136. 
10 W. Kuhn, Geschichte der deutschen Sprachinsel Bielitz (Schlesien), Würzburg 1981, s. 331. 

Portret ks. dr. Theodora Haasego 
(1834–1909), wiceprezesa 
Bielsko-Bialskiego Towarzystwa 
Przemysłowego, ok. 1870 r. 
Muzeum Protestantyzmu – 
Biblioteka i Archiwum im. B.R. 
Tschammera w Cieszynie

Bielsko, Komorowice Śląskie, Bystra Śląska, Kamienica, Mikuszowice Śląskie, 
Wapienica, Międzyrzecze Górne). Na galicyjskim brzegu rzeki języka niemiec-
kiego używało 77,5% mieszkańców Białej, 78,6% mieszkańców Lipnika i 91,2% 
mieszkańców Hałcnowa11.

Na kwestię językową nakładało się zróżnicowanie konfesyjne. Bielsko 
z okolicą należało do najważniejszych ośrodków protestantyzmu w katolickiej 
Austrii. Na początku XVII wieku niemal cała tutejsza ludność była luterań-
ska, w  następnych stuleciach wskutek kontrreformacji liczba ewangelików 
stopniowo malała. W  1790 roku w  Bielsku oraz w  należących do miasta 
wioskach (Olszówka Dolna, Mikuszowice Śląskie, Bystra Śląska) protestanci 
stanowili jeszcze połowę mieszkańców, w pozostałych śląskich miejscowościach 
wchodzących w  skład dzisiejszego Bielska-Białej (Komorowice Śląskie, Stare 
Bielsko, Wapienica, Aleksandrowice, Kamienica) musiało ich być nieco więcej12. 
W 1880 roku w Bielsku ewangelikami było 38,7% mieszkańców, w  śląskich 
wioskach stanowili 60,5% ogółu ludności. Również w  Białej i  Lipniku, do 
początku XVIII wieku zdecydowanie protestanckich, w  ciągu następnych lat 
liczba ewangelików znacząco spadła, do 16,5% oraz 12,8% w  1880 roku. 
Trzecia grupa wyznaniowa, żydzi, stanowiła wówczas 12,7% mieszkańców 
Bielska i  10,4% ludności Białej13.

11 Tamże, s. 335. W spisie powszechnym ludności z 1869 roku kwestii językowej nie poruszano. 
12 P. Kenig, Zarys dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000, s. 29. 
13 W. Kuhn, Geschichte, s. 333 i  343. W  spisie powszechnym ludności z  1869 roku kwestii 
wyznaniowych nie poruszano. 

Śląsk Austriacki i Galicja na mapie politycznej Austro-Węgier, wyd. Artaria u. Co, Wiedeń, XIX/XX w.  
Ze zbiorów autora
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Działalność tkaczy sukna w Bielsku potwierdza przywilej z 1548 roku wydany 
przez księcia cieszyńskiego Wacława III Adama. W  mieście u  stóp Beskidów 
nie brakowało czystej, górskiej wody niezbędnej do farbowania i  wykończa-
nia tkanin, a wypasane na górskich halach owce dostarczały potrzebnej wełny. 
Podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648), która doprowadziła do upad-
ku rzemiosła w  wielu miastach Europy, w  Bielsku i  Białej osiadali luterańscy 
sukiennicy, uchodzący przed prześladowaniami religijnymi. Produkcja sukna 
wzrosła, a  jego zbyt w  Polsce ułatwił przywilej króla Jana Kazimierza, nada-
ny w  1660 roku. Wkrótce potem, w  1667 roku, powstał cech sukienników 
w  Białej. Na początku XVIII wieku Bielsko było już największym ośrodkiem 
rzemiosła w  Księstwie Cieszyńskim, a  tutejsze sukna uchodziły za najlepsze 

pośród wyrobów śląskich i  czeskich. W  1734 roku pracowało w  mieście 271 
majstrów tkackich, wykończaniem tkanin zajmowało się 13 postrzygaczy sukna, 
działały farbiarnie i  kilka foluszy14. 

Reformy, zainicjowane w  Austrii przez Marię Teresę i  Józefa II po utracie 
Śląska, zniosły liczne krępujące rozwój gospodarczy anachroniczne przepisy ce-
chowe, umożliwiając przejście do produkcji fabrycznej, wielkotowarowej. W Biel-
sku pierwsza manufaktura wełniana ruszyła w  1760 roku, bogatsi majstrowie 
uruchomili więcej krosien, a sprzedażą wyrobów trudnili się kupcy-hurtownicy. 
Obok zbytu w  Polsce zyskiwała na znaczeniu produkcja na rynek węgierski 
oraz do krajów imperium tureckiego. Bielscy farbiarze barwili również sukno 
wyprodukowane w miastach pruskiej części Górnego Śląska. 

W polskiej Białej lata sześćdziesiąte XVIII wieku przyniosły kryzys rzemiosła. 
Po wcieleniu miasta do Austrii cech sukienniczy liczył 59 zubożałych majstrów. 
Sytuację poprawiło zniesienie granicy celnej na rzece Białej pomiędzy Galicją 
i  pozostałymi ziemiami Habsburgów w  1784 roku. Do miasta wróciła część 
mistrzów, pojawili się również nowi, przybyli ze Śląska, Saksonii i  Prus.

Epoka wojen napoleońskich była czasem największego rozkwitu sukiennictwa 
cechowego, głównie dzięki dostawom dla wojska. W Bielsku na przełomie XVIII 
i XIX wieku pracowało już 520 mistrzów sukienniczych, w Białej było ich ok. 
15015. Aby sprostać zamówieniom, w 1806 roku sprowadzono do miasta pierwsze 
maszyny włókiennicze, które zapoczątkowały przewrót w dotychczasowym sposo-
bie produkcji. W 1811 roku dzięki otrzymanym od władz koncesjom pierwsze 
firmy w  Bielsku stały się formalnie „fabrykami sukna”, z  kolei w  1815 roku 
ruszyły mechaniczne przędzalnie, za opłatą przetwarzające wełnę dostarczaną 
przez sukienników. Wkroczono na drogę industrializacji16. 

Choć w  latach 1816–1819 okres prosperity przerwany został poważnym 
kryzysem gospodarczym, w kolejnej dekadzie mechanizacja produkcji spowodo-
wała jej szybki wzrost. W 1820 roku w ośrodku bielsko-bialskim wytworzono 
15 tys. sztuk wyrobów wełnianych, w 1828 roku liczba ta powiększyła się do 
30 tys., w  1830 roku do 40 tys., a  w  1831 do 50 tys. sztuk, w  następnych 
latach jednak, z uwagi na zawirowania polityczne i gospodarcze, zmalała17. Od 
początku lat czterdziestych XIX wieku produkcja zaczęła ponownie rosnąć, 

14 G. Biermann, Geschichte des Herzogthums Teschen, Teschen 1894, s. 257. 
15 T. Haase, Die Bielitz-Bialaer Schafwollwaaren-Industrie, s. 46, 99.
16 Tamże, s. 107–109. 
17 Tamże, s. 119.

Bielsko i Biała z okolicą, fragment mapy sztabowej 1:75 000, wyd. K. u. K. Militärgeographisches Institut, 
Wiedeń 1879. Ze zbiorów Wiesława Dziubka
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w 1845 roku osiągnięto liczbę 62 tys. sztuk sukna o war-
tości 3,5 mln florenów, ten poziom utrzymywał się przez 
kilka kolejnych lat. W sprawozdaniu z Trzeciej Austriackiej 
Wystawy Przemysłowej (1845) podawano: 

Bielsko wraz z  okolicą, na granicy Galicji, liczy 13 
przędzalni z 400 maszynami i 34.000 wrzecion, po-
nadto 50 maszyn [przędzalniczych] u pojedynczych 
sukienników, 5 manufaktur z  129 krosnami i  210 
mistrzów z  790 krosnami. Rocznie zużywa się tam 
25.000 cetnarów wełny owczej, i  produkuje ponad 
62.000 sztuk sukna za 3.544.000 guldenów, pro-
dukcja jeszcze ciągle wzrasta18.

Regres spowodowały Wiosna Ludów i wojna na Węgrzech 
(1848–1849), pogorszenie koniunktury miało miejsce rów-

nież w 1853 roku (wojna krymska): produkcja spadła do 50 tys. sztuk, jednak 
już w  następnym roku podwoiła się, by w  kolejnych latach stale przekraczać 
100 tys. sztuk sukna rocznie19. Ten ogromny wzrost był możliwy m.in. dzięki 
powstaniu w ośrodku bielsko-bialskim w latach czterdziestych XIX wieku pierw-
szych pełnowydziałowych fabryk sukna, w których odbywały się wszystkie procesy 
technologiczne: od prania wełny poprzez przędzenie, tkanie i farbowanie do wy-
kończania wyrobów. Od 1855 roku kolej ułatwiła zbyt wyrobów oraz dostawy 
węgla kamiennego z pruskiej części Śląska. 

Rozwój przemysłu przyspieszyła liberalizacja polityki wewnętrznej w  Au-
strii po 1859 roku, m.in. wprowadzona 20 grudnia tegoż roku nowa ustawa 
przemysłowa zniosła dotychczasowy system koncesji i  wprowadziła w  monar-
chii naddunajskiej pełną swobodę gospodarczą20. Tradycyjne drobnotowarowe 
rzemiosło, zepchnięte na margines przez masową produkcję fabryczną, zanikło 
całkowicie do końca stulecia. 

Według danych Izby Handlowo-Przemysłowej w Opawie w połowie 1865 roku 
w Bielsku i okolicy było zarejestrowanych 9 pełnowydziałowych fabryk sukna, 

18 Ch. R. d’Elvert, Schafwollwaaren-Erzeugung, s. 173. Pod pojęciem manufaktur rozumiano 
koncesjonowane fabryki.
19 E. Hanslik, Biala, s. 161. 
20 P. Kenig, Życie gospodarcze, s. 166. 

Portret fabrykanta sukna Davida 
Grunewalda (1778–1836). 
Muzeum Historyczne w Bielsku- 
-Białej

23 producentów sukna i towarów wełnianych, 4 farbiarnie, 
3 przędzalnie i  4 zakłady apretury21. Brak analogicznego 
urzędowego zestawienia dla Białej i okolicy, jednak według 
informacji „Gazety Przemysłowej” z  1867 roku pracować 
tam miało 7 wielkich fabryk sukna i  materiałów wełnia-
nych, 2 duże zakłady apretury, jedna mechaniczna tkalnia, 
jedna farbiarnia i  2 folusze22. Liczba producentów sukna 
i  towarów wełnianych pozostaje bliżej nieznana.

Bielsko wraz z  Białą awansowały do rangi trzeciego 
ośrodka przemysłu wełnianego w Austro-Węgrzech, po mo-
rawskim Brnie (Brünn) i  czeskim Libercu (Reichenberg), 
zarazem były najważniejszym ośrodkiem włókiennictwa na 
całym obszarze Śląska, łącznie z  jego pruską częścią23. 

* * *

Jaką rolę w opisanych powyżej procesach i wydarzeniach odegrali ewangelicy? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, zestawimy firmy włókiennicze o  charakterze 
przemysłowym, powstałe w bielsko-bialskim ośrodku włókienniczym do 1859 
roku. Uwzględnimy w nim przedsiębiorców, którzy otrzymali koncesję na pro-
wadzenie fabryki sukna i/lub wyrobów wełnianych24 bądź też, w  przypadku 
zakładów pomocniczych, do których prowadzenia koncesja nie była wymaga-
na (przędzalna, farbiarnia, zakład apretury), rozpoczęli działalność na większą 

21 Verzeichniß der in Schlesien handelsgerichtl. protokoll. Firmen, „Silesia. Kalender für das He-
rzogthum Schlesien, das benachbarte Mähren, Galizien und Ungarn für das gemeine Jahr 1866“, 
[Teschen] 1865.
22 „Gazeta Przemysłowa” 1867, nr 60, s. 30. Z badań autora wynika, że w Białej działały wów-
czas co najmniej dwie farbiarnie. 
23 Jahrbuch 1866, s. 99 podaje następujące zużycie wełny i  wartość produkcji rocznej: Brno 
150 000 cetnarów (35 mln florenów), Liberec 52 000 cetnarów (12 mln florenów), Bielsko-
-Biała 40 000 cetnarów (8 mln florenów). Woerl’s Reisehandbücher. Führer durch Bielitz-Biala 
und Umgebung. Würzburg, Wien 1890, s. 6: „Nach Brünn und Reichenberg nehmen sie in der 
Schafwollwaren-Industrie den nächsten Platz ein”. („W  przemyśle wełnianym [Bielsko z  Białą] 
zajmują miejsce zaraz po Brnie i  Libercu”. Przeł. P. Kenig). 
24 Należy przy tym mieć na uwadze, że wiele „fabryk” powstających do końca lat trzydziestych 
XIX wieku było w  zasadzie większymi bądź mniejszymi manufakturami, często działającymi 
w  zaadaptowanych domach mieszkalnych i  ich oficynach – różniły się istotnie od zakładów 
przemysłowych wznoszonych dla celów produkcyjnych w późniejszym czasie. 

Portret fabrykanta sukna Karla 
Kolbenheyera (1783–1851). 
Kolbenheyer-Gesellschaft e.V., 
Geretsried
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skalę, z  użyciem maszyn25. Na 
zakończenie dokonamy przeglą-
du firm działających w Bielsku, 
Białej i  okolicy w  1873 roku, 
analizując przynależność konfe-
syjną ich właścicieli.

Zacznijmy od specyficznej 
kategorii, jaką były farbiarnie, 
powstające od XVIII stulecia. 
Mimo niezbyt dużych rozmia-
rów miały one charakter sta-
łych obiektów przemysłowych 
z  uwagi na konieczność zain-
stalowania w nich niezbędne-
go wyposażenia: kotłów, kadzi 
i  pieców, służących wyspecja-

lizowanej działalności: barwieniu wełny, przędzy bądź gotowej tkaniny. Po-
mijając farbiarnię cechu sukienników, będącą własnością ogółu zrzeszonych 
mistrzów, spośród 8 zakładów tego rodzaju, jakie powstały w Bielsku do 1829 
roku, tylko jeden, farbiarnia Ditziusów (zał. 1720), pozostawał w  rękach 
katolików. Wszystkie pozostałe założyli ewangelicy: David Meyer (1723), 
Johann Gottlieb Fritsche sen. (1777), Erich Sääf (1799), Ferdinand Nitsch 
(przed 1785), Franz Mänhardt (1822), Karl Friedrich Zipser (1825), Eduard 
Zipser (1830)26.

W grupie koncesjonowanych fabryk pierwszą i przez pół wieku jedyną w Biel-
sku i  okolicy była wytwórnia półwełnianej tkaniny zwanej harasem (raszem), 
uruchomiona ok. 1760 roku przez ewangelika Johanna Georga Mänhardta, 

25 Próbę zestawienia utrudnia fakt, iż w  niektórych wypadkach w  jednym obiekcie przemysło-
wym działało kolejno kilku przedsiębiorców. Przyjęto zasadę, że zmiany własnościowe w obrębie 
jednej rodziny bądź przekształcenie firmy jednoosobowej w  spółkę (lub na odwrót) uważane są 
za kontynuację działalności, z  kolei przejście istniejącego zakładu w  ręce nowego przedsiębiorcy 
traktowane jest jako założenie nowej firmy. 
26 C. Hoinkes, Geschichte des Bielitzer Färbereigewerbes, Leipzig 1941, s. 10, 14, 42, 51, 84, 89, 
91. Ferdinand Nitsch, w  odróżnieniu od pozostałych tzw. farbiarni „pięknych” (Schönfärberei), 
prowadził farbiarnię „czarną” (Schwarzfärberei) i  jako taki odnotowany został w  spisie ewange-
lickich właścicieli domów z 1785 roku. Hoinkes pisze wyłącznie o losach farbiarni na przełomie 
XVIII i XIX wieku, nie podaje, kiedy została uruchomiona. 

Farbiarnia F. Mänhardta w Bielsku, litografia C. Bollmanna, ok. 1870 r. 
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

w 1789 roku przejęta przez jego syna Karla Antona Mänhardta, w 1826 roku 
przekształcona w  fabrykę sukna i  kaszmiru27. 

Sprowadzenie maszyn i  powstanie fabryk sukna w pierwszych latach XIX 
wieku zapoczątkowało proces industrializacji bielsko-bialskiego ośrodka włókien-
niczego. W dalszej części zestawiamy firmy podług chronologii powstawania, 
dla przejrzystości wywodu dzieląc omawianą epokę na dwa okresy w przybli-
żeniu dwudziestoletnie (1811–1829, 1830–1849) oraz jeden dziesięcioletni 
(1850–1859). Cezura czasowa 1829/1830 jest czysto umowna, natomiast rok 
1850 rozpoczyna ostatnią dekadę epoki „koncesji fabrycznych”, zniesionych 
przez nową ustawę przemysłową w  grudniu 1859 roku28. Na koniec anali-
zie „konfesyjnej” poddano przedsiębiorstwa branży włókienniczej, działające 
w  1873 roku29. Z  uwagi na różnorodność źródeł podawane w  nawiasach 
daty w  szeregu wypadków należy traktować orientacyjnie. Mogą oznaczać 
zarówno znany ze źródeł rok nadania koncesji, jak i np. rok zakupu posesji, 
odnotowany w  księgach wieczystych30. 

Spośród 4 koncesjonowanych fabryk sukna, powstałych od 1811 do 1829 
roku, wszystkie należały do ewangelików: Fröhlich, Grunewald & Co (1811), 
Bracia Kolbenheyer (1811), Valentin Bathelt & Söhne (1817/1818, od 1830 r. 

27 P. Kenig, Mänhardtowie w Bielsku i Białej. Z dziejów rodziny kupców i przemysłowców, „Bielsko-
-Bialskie Studia Muzealne”, [Bielsko-Biała] 2005, t. 4, s. 241–269. W dawniejszych artykułach 
autor używał nazwy „rasz” (z  niem. Rasch). Obecnie dostępność źródeł internetowych pozwala 
na skorygowanie tej nazwy, zob. np. Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/ha-
ras;2559953.html [dostęp: 28.02.2018]. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1, 
Warszawa 1958, s. 239 myli się, definiując haras jako „rodzaj tkaniny dywanowej i gobelinowej”. 
Na temat raszu vel harrasu zob. P. Kenig, Mänhardtowie, s. 247.
28 Dla okresu do 1849 roku podstawą zestawienia były dwa opracowania: J. Janák, Vlnařská 
velkovýroba na Moravě a  ve Slezsku v letech 1740–1848, „Moravský historický sborník”, [Brno] 
1985, s. 184–229; B. Indra, Průmyslová výroba na Slezsku v polovině 19. století, „Slezsky sbor-
nik”, [Opava] 1953, r. 11 (51), s. 7–28. J. Janak, korzystający zarówno ze źródeł archiwalnych, 
jak i  XIX-wiecznych opracowań, wylicza 147 firm na Morawach i  Śląsku, którym w  latach 
1740–1848 udzielono koncesji fabrycznych, szereg dat podaje przy tym w przybliżeniu. Z kolei 
B. Indra wykazuje firmy odnotowane w  tzw. konskrypcji wojskowej w  latach 1846 i  1850: 
fabryki sukna, przędzalnie zarobkowe i  farbiarnie, spośród których tylko te pierwsze działały na 
podstawie koncesji. Błędna pisownia wielu nazwisk została skorygowana przez piszącego te słowa 
w oparciu o długoletnie badania genealogiczne. Zestawienie firm powstałych w latach 1850–1859 
na podstawie źródeł archiwalnych, podanych w przypisach. 
29 T. Haase, Schafwollwaaren-Industrie, s. 131–133. 
30 Tzw. stare księgi wieczyste księstwa bielskiego: Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział 
w Bielsku-Białej, zespół Archiwum Książąt Sułkowskich (dalej: AKS).
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pod nazwą Bracia Bathelt), 
Sohlich, Bock & Batke (data 
powstania nieznana, firma upa-
dła w  1820 roku)31. W  grupie 
przędzalni zarobkowych trzy 
firmy założyli ewangelicy: Edu-
ard Leidenfrost (1815), Anton 
Mänhardt (1827), Gottlieb 
Klimke (1829), jedną katolik, 
Joseph Karl Hensler (1827)32. 
Do ewangelików należały dwa 
zakłady apretury: Karl Häu-
sler (1821), Wilhelm Häusler 
(1823), do katolika jeden: Va-

lentin Jankowski (1814)33. Tym samym we wszystkich powyższych kategoriach 
spośród 20 firm aż 17 założyli ewangelicy. 

W  latach 1830–1849 otrzymało koncesje fabryczne bądź rozpoczęło dzia-
łalność na skalę przemysłową 19 przedsiębiorstw, spośród nich do ewangelików 
należało 13. Wytwórnie lub fabryki sukna uruchomili Christian Kerger (1833), 
Bracia Piesch (ok. 1835), Karl Traugott Förster (1839), Friedrich Förster (lata 
trzydzieste XIX wieku), Christian Wilhelm Zipser (lata trzydzieste XIX wie-
ku) i Samuel Grunewald (lata trzydzieste XIX wieku)34. Przędzalnie zarobkowe 

31 J. Janak, Vlnařská velkovýroba, poz. 60, 65, 66, 95, 98. Data nadania koncesji firmie [Valen-
tin] Bathelt & Söhne, 1810, jest najpewniej błędna i nawiązuje do początku działalności firmy, 
starania o  koncesję miały miejsce kilka lat później. Zob. T. Haase, Schafwollwaaren-Industrie, 
s. 112–113. Według księgi chrztów parafii pw. św. Mikołaja w  Bielsku bracia Batheltowie 
do 1816 roku zapisywani są jako sukiennicy (Tuchmacher), od 1818 określani są mianem 
fabrykantów sukna (Tuchfabrikant). Firmy Kolbenheyerów i  Batheltów zob. także B. Indra, 
Průmyslová výroba, s. 21. 
32 P. Kenig, Mänhardtowie, s. 255; P. Kenig, Gospodarka, s. 70; B. Indra, Průmyslová výroba, s. 16. 
33 P. Kenig, Gospodarka, s. 69; data przy Jankowskim odnosi się do zakupu posesji: AKS 626 
Dolne Przedmieście, s. 73.
34  J. Janak, Vlnařská velkovýroba, poz. 109, 116, 120, 121, 122, 123. Tenże pod poz. 146 
odnotowuje w Bielsku firmę Carl Anton Mandelt, produkującą sukno i  kaszmir, mającą otrzy-
mać koncesję w  latach czterdziestych XIX wieku. To ewidentna pomyłka, nie było fabrykanta 
o  takim nazwisku. Prawdopodobnie chodzi o podaną wcześniej przez tegoż autora pod poz. 11 
firmę Karla Antona Mänhardta (1752–1828), prowadzoną przez jego syna Antona Mänhardta 
(1796–1854), która otrzymała koncesję na wyrób sukna i kaszmiru w 1826 roku. Zob. P. Kenig, 

otworzyli: Samuel Schöpke (1830)35, Johann Bartelmuss (1833)36, Bracia För-
ster (1834)37, Bracia Kunz (przed 1846)38, Samuel Bathelt (1846)39, farbiarnię 
uruchomił Eduard Scholz (1835)40, przędzalnię lnu Karl Wolf (1848)41. W tym 
samym czasie katolicy nie utworzyli żadnego nowego przedsiębiorstwa, natomiast 
żydzi założyli ich 6, były to fabryki sukna Samuela Panetha (1832), Leopolda 
Bauma (1839, Bracia Baum od 1841), Ignaza Riesenfelda (po 1840) i Heinri-
cha Schäffera (przed 1845, Schäffer & Goldschmidt od 1850), zakład apretury 
Samuela Brülla (1830) oraz farbiarnia Salomona Wiedmanna (1831)42. 

Od 1850 do 1859 roku otrzymało koncesje fabryczne bądź rozpoczęło dzia-
łalność na skalę przemysłową 12 przedsiębiorstw, spośród nich do ewangelików 
należało 9. Były to wytwórnie lub fabryki sukna: Carl Hoinkes (1851)43, J.G. 
Bathelt (1851, J.G. Bathelt & Sohn od 1858)44, Rudolf Mänhardt (1854)45, 
Heinrich Mehlo (1854)46, Moritz Ribbert (1856, Bracia Ribbert od 1858)47 oraz 
Heinrich Bathelt’s Söhne (1858)48. Karl Petzold kupił w 1851 roku przędzalnię 
braci Piesch, a Ernst Arndt w 1854 roku farbiarnię Eduarda Scholza49. Firma 

Mänhardtowie, s. 252. Przy firmie Bracia Piesch podana data zakupu posesji według AKS 752 
Wapienica, s. 131.
35 B. Indra, Průmyslová výroba, s. 16. Data odnosi się do zakupu posesji, AKS 664 Bystra, s. 27.
36 Tamże. Data odnosi się do zakupu posesji, AKS 614 Stare Bielsko, s. 513.
37 Tamże. Data odnosi się do zakupu posesji, AKS 601 Aleksandrowice, s. 196.
38 Tamże.
39 Data zakupu posesji AKS 608 Komorowice Śląskie, s. 11.
40 Data zakupu posesji AKS 630 Dolne Przedmieście, s. 265. 
41 P. Kenig Życie gospodarcze, s. 190.
42 J. Janak, Vlnařská velkovýroba, poz. 106, 142, 143, 144, 145; B. Indra, Průmyslová výroba, 
s. 17 i 21; P. Kenig, Wkład Żydów w  rozwój przemysłu wełnianego Bielska i Białej do końca XIX 
w., [w:] Żydzi w Bielsku, Białej i  okolicy, red. J. Polak, J. Spyra, Bielsko-Biała 1996, s. 48–67. 
43 Ostschlesische Porträts. Biographisch-bibliographisches Lexikon von Österreischisch-Ostschlesien. Teil 
2 E-H., [red.] K. W. Neumann, Berlin 1996, s. 210.
44 Data zakupu posesji przez [Johanna] Gottlieba Bathelta według AKS 630 Żywieckie Przedmieście, 
s. 193; data założenia spółki J.G. Bathelt & Sohn Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział 
w Cieszynie, zespół Sąd Okręgowy w Cieszynie (dalej: SO Cieszyn), sygn. 3328, nr rej. 14.
45 Data przejęcia po ojcu przędzalni wełny, w następnych latach przekształconej w fabrykę sukna, 
P. Kenig, Mänhardtowie, s. 255. 
46 „Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938”, Warszawa [b.r.w.], poz. 10360.
47 Data zakupu posesji przez M. Ribberta AKS 609 Komorowice Śląskie, s. 74; data założenia 
spółki Bracia Ribbert, SO Cieszyn, sygn. 3328, nr rej. 10. 
48 Data założenia spółki, SO Cieszyn, sygn. 3328, nr rej. 15.
49 B. Indra, Průmyslová výroba, s. 16, AKS 752 Wapienica, s. 131; AKS 625 Dolne Przedmieście, s. 265. 

Przędzalnia wełny J. Bartelmussa w Starym Bielsku, litografia  
C. Bollmanna, ok. 1870 r. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
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katolicka powstała jedna, był to 
zakład apretury Josefa Bernaczi-
ka (1854/1858)50. W  grupie 
izraelitów własne fabryki suk-
na uruchomili bracia Leopold 
Baum (1851) oraz Gustav 
Baum (1851), wcześniej wspól-
nicy w  firmie Bracia Baum51. 

Dla galicyjskiej Białej z oko-
licą brak jak dotąd szczegóło-
wych danych urzędowych do-
tyczących nadawania koncesji 
fabrycznych. Przypuszczalnie do 
1859 roku udzielono ich tutaj 

9, z czego 6 dla ewangelików: Gottlieb Frisch (po 1809), David Grunewald (po 
1809), Ernst Wilhelm Tschikardt (1814), Christian Schulz (ok. 1835), Eduard 
Zipser (1841), Sternickel & Gülcher (1843). Działalność fabryczną rozpoczęła 
w tym czasie jedna firma żydowska Joachima Adlera (1810) oraz 2 firmy kato-
lickie: Franz Strzygowski (1845) oraz Bracia Thetschel (1850)52. W posiadaniu 
ewangelików były wszystkie trzy farbiarnie. Najstarsza, założona przed 1779 
rokiem przez Ernsta Ludwiga Nitscha, po 1790 przeszła w ręce bielskiej rodzi-
ny Fritsche. Kolejną, otwartą przez Christiana Züchardta (1806), przejął Karl 
Gottlieb Schirn (1836). Trzecią założył Karl Krieger (ok. 1817)53. Przędzalnie 
zarobkowe uruchomili katolik Christoph Eylardi (1815) oraz ewangelik Chri-
stian Wilhelm Zipser (1842)54. Zakłady apretury sukna założyli katolicy: Johann 

50 Daty nabycia posesji przez wspólników, katolika J. Bernaczika i  ewangelika Karla T. Graubnera, 
oraz przejście posesji na wyłączną własność J. Bernaczika, AKS 752 Wapienica, s. 137. W późniejszym 
czasie K.T. Graubner nie figuruje pośród bielskich przedsiębiorców prowadzących zakłady przemysłowe.
51 P. Kenig, Wkład Żydów, s. 57, 58. 
52 P. Kenig, Początki przemysłu, s. 290, 291, 294–297, 298–300. Na temat Eduarda Zipsera 
zob. np. E. Hanslik, Biala, s. 199. Data „1826“, podawana później jako rok założenia przedsię-
biorstwa, odnosi się do rozpoczęcia przez Zipsera działalności rzemieślniczej w Bielsku. W 1841 
roku miał miejsce zakup posesji w  Mikuszowicach Krakowskich, gdzie powstała fabryka. Data 
nabycia posesji przez Braci Thetschel zob. Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział II, zespół 
Hipoteka Galicji Zachodniej, sygn. HB 81 księga gruntowa miasta Białej, s. 416.
53 P. Kenig, Początki przemysłu, s. 301–302.
54 Tamże, s. 293, 298–299. Christian W. Zipser był przedsiębiorcą z Bielska (zob. firmy z okresu 
1830–1849).

Fabryka sukna J.G. Bathelta w Bielsku, litografia C. Bollmanna,  
ok. 1870 r. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Georg Lukas (1830) oraz Simon 
Duczek (1843)55.

Łącznie w okresie od XVIII 
wieku do 1859 roku w bielsko-
-bialskim ośrodku włókienni-
czym powstało 69 zakładów 
o  charakterze przemysłowym, 
spośród nich 51 (74%) założy-
li ewangelicy, 9 (13%) katolicy 
oraz 9 (13%) żydzi. 

W  kończącym nasze zesta-
wienia roku 1873 w  bielsko-
-bialskim ośrodku przemysło-
wym produkcją sukna i towarów wełnianych zajmowało się 290 samodzielnych 
wytwórców i  31 fabryk, a  także szereg zakładów pomocniczych56. 

Spośród fabryk aż 19 należało do ewangelików, przy czym 16 znajdowało się 
w Bielsku i okolicy (Carl Samuel Bathelt, Heinrich Bathelt’s Söhne, J.G. Bathelt’s 
Söhne, Carl Förster, Carl Traugott Förster, Gustav Förster, Julius Hoinkes, Carl 
Kramer, W.T. Lauterbach, Rudolf Mänhardt, Heinrich Mehlo, Heinrich Piesch, 
Carl Stosius, Adolf Zipser, Friedrich Adolf Zipser, Ludwig Zipser), natomiast 3 
w Białej i  okolicy (Carl Heß, Sternickel & Gülcher, Eduard Zipser & Sohn). 
W  rękach katolickich było 7 fabryk: 2 w  Bielsku i  okolicy (Robert Halenta, 
Gustav & Rudolf Hensler), 5 w  Białej i  okolicy (Franz Strzygowski’s Söhne, 
Bracia Thetschel, Franz Vogt, Jakob Zagórski’s Söhne, Josef Zagórski jun.). 
4 fabryki należały do żydów: 3 ulokowane były w  Bielsku (Gustav Baum, 
Ferdinand Brück, A. Popper Söhne & Latzko), a  1 w  Żywcu (Julius Brück). 
Wyznanie 1 właściciela fabryki pozostaje nieznane (Adolf Steiner). Procentowo 
stan posiadania poszczególnych konfesji wyglądał następująco: 61% ewangelicy, 
23% katolicy, 13% izraelici, 3% nieznani.

W  grupie przędzalni zarobkowych działały 2 firmy ewangelickie (M.G. 
Scholtz’s Söhne, Bielsko oraz Robert Zipser’s Erben, Mikuszowice Krakow-
skie), 1 katolicka (Friedrich Antoni, Bystra Śląska) oraz 1 żydowska (Josef 
Schäffer, Biała). 

55 Tamże, s. 297 i  300.
56 T. Haase, Schafwollwaaren-Industrie, s. 131–133. Konfesja przedsiębiorców na podstawie usta-
leń P. Keniga.

Fabryka sukna Schulz & Zipser w Białej, litografia C. Bollmanna,  
ok. 1870 r. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
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Folusze i  pralnie wełny reprezentowały 4 firmy ewan-
gelickie (Friedrich Rösche, Pogórze; M.G. Scholtz’s Söhne, 
Komorowice Śl.; Carl Schröter & Comp., Żywiec; Rudolf 
Wagner, lokalizacja nieznana) i  3 firmy katolickie (Książę 
Sułkowski, Bielsko; Alexander Thetschel, Mikuszowice Kra-
kowskie; Gustav Woyde, lokalizacja nieznana).

Ewangelicy dominowali pośród właścicieli farbiarni za-
robkowych, posiadając łącznie 8 firm (Bielsko: Ernst Arndt, 
Carl Mänhardt & [Carl T.] Hennig; Kamienica: Moritz & 
Viktor Mänhardt; Wapienica: Theodor Sixt; Biała: Carl 
Schirn, Julius Schlesinger; lokalizacja nieustalona: Otto 
Keller, Sigmund Molenda). 2 farbiarnie należały do ka-
tolików (Biała: Josef Batsch, lokalizacja nieustalona: Jakob 
Bukowski), 1 do izraelitów (Bielsko: Popper & Wiedmann).

Pośród zakładów apretury, zajmujących się wykończa-
niem tkanin, były 3 firmy ewangelickie (Bielsko: Wilhelm  

Häusler, Thomke & Linnert; Biała: Carl Geyer), 5 katolickich (Bielsko:  
J. Bernaczik & Sohn, Carl Jankowski & Sohn; Biała: Krebok & Then, Rudolf 
Lukas, Theodor Zagórski) oraz 1 żydowska (Bielsko: Brüll’s Samuel Wittwe). 
Tak więc jedynie w  tej grupie ewangelicy nie przeważali liczbowo nad przed-
stawicielami pozostałych konfesji. 

W sumie na 62 odnotowane zakłady przemysłowe do ewangelików należało 
36 (58%), do katolików 18 (29%), do izraelitów 7 (11%); konfesja 1 przed-
siębiorcy pozostaje nieustalona. Na zakończenie dodajmy, że do ważniejszych 
ewangelickich firm zaspokajających potrzeby miejscowego przemysłu wełnianego 
należały wówczas zakłady budowy maszyn Hoinkes & Comp. i  G. Josephy’s 
Erben w Bielsku oraz Sternickel & Gülcher w Białej, a także ulokowane w Biel-
sku: fabryka obić zgrzebnych Haehnel, Mänhardt & Comp. oraz wytwórnia 
przyborów tkackich Karla Bartelmussa.

Przytoczone dane jednoznacznie dowodzą, że w industrializacji bielsko-bial-
skiego ośrodka przemysłu wełnianego w  okresie do 1859 roku wiodącą rolę 
odegrali ewangelicy. Dominację przedsiębiorców tego wyznania widać szczególnie 
w śląskim Bielsku i okolicy. W galicyjskiej Białej, gdzie fabryk było mniej, ich 
przewaga nie była aż tak znacząca, zresztą i  sami luteranie byli tam mniejszo-
ścią. W następnych latach udział procentowy ewangelików pośród miejscowych 
przedsiębiorców stopniowo malał, czego dowodzi zestawienie z 1873 roku. Po-
wodem był przede wszystkim wzrost liczby nowych firm zakładanych przez 

Portret fabrykanta sukna 
Eduarda Zipsera (1802–1871). 
Gernot Henning
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katolików i  izraelitów. Wydaje 
się, że choć proces ten pogłębiał 
się z  biegiem czasu, to jednak 
aż do okresu dwudziestolecia 
międzywojennego ewangelicy 
zachowali swoją przewagę w sto- 
sunku do pozostałych konfesji. 
Szczegółowe zbadanie owych 
zmian byłoby istotnym postu-
latem badawczym. Dobrze za-
chowane materiały źródłowe57 
zadanie owo uczynią łatwiej-
szym, niż było to w  przypad-

ku przedstawionego w niniejszym artykule pionierskiego okresu industrializacji 
bielsko-bialskiego włókiennictwa. 

Summary

Protestant Pioneers of Industrialization in the Textile Industry in Bielsko-Biała in 
1760–1873 

Bielsko-Biała (German: Bielitz-Biala) owes its development to woolen fabrics, produced from 
the mid-sixteenth century by craftsmen and later in numerous factories. The decisive role in 
this development was played by Protestants who constituted a  leading religious group in the 
twin city of Bielsko-Biała and the surrounding areas and for centuries remained a  dominating 
group in economic terms. 

The article attempts to prove this fact by comparing textile companies of an industrial 
character created in this local textile center until 1859. The article compares the entrepreneurs 
who received a  license for running a  woolen factory or, in the case of ancillary factories, for 
delivering services for which a concession was not required (spinning, dyeing, finishing), and who 
started to operate on a larger scale, using machines. A review of companies operating in Bielsko 
and Biała and the area in 1873 with regard to the confession of their owners was also made.

The time frame of the study is begins with the launch of J.G. Mänhardt’s a wool craft pro-
duction facility in Bielsko and ends with the world exhibition in Vienna and the beginning of 
the economic crisis which ended a period of prosperity (called the ‘founders’ years’, Gründerzeit) 
which began in Austria in the 1850s. On a local scale, the final turning point is the publication 

57 Rejestry przemysłowe dawnych Sądów Obwodowych w Cieszynie i Wadowicach, księgi adre-
sowe Bielska-Białej i  okolicy z  początku XX wieku zawierające spisy firm, austriackie i  polskie 
roczniki przemysłu i  handlu. 

Fabryka sukna Sternickel & Gülcher w Białej, litografia C. Bollmanna, 
ok. 1870 r. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

of the book by Rev. dr. Theodor Haase, a  Lutheran parson in Bielsko, presenting the history 
of the Bielsko-Biała wool industry.

Reforms initiated in Austria by Maria Theresa and Joseph II after the loss of Silesia abolished 
many anachronistic guild rules that constrained economic development, enabling the transition 
to factory-based, large-scale production. In 1806, in order to meet numerous orders from the 
army (in the period of the Napoleonic wars), the first textile machines were brought to the sister 
cities, which started a  revolution in the production methods and opened the way to industri-
alization. Industrial development in Austria was accelerated in 1859 by a  new industrial law 
abolishing the existing concession system and introducing full economic freedom in Habsburg 
monarchy. Bielsko and Biała gradually developed to become the third largest center of the wool 
industry in the Austro-Hungarian Empire, just after Moravian Brno (Brünn) and Czech Liberec 
(Reichenberg). In total, from the 18th century to 1859, 69 industrial plants were established in 
Bielsko and Biała, out of which 51 (74%) were founded by Protestants, 9 (13%) by Catholics 
and 9 (13%) by Jews. The domination of Protestants was particularly evident in the Silesian 
city of Bielsko with its surrounding areas. In Biała (Galicia), where there were fewer factories, 
their prevalence was not so significant, and the Lutherans themselves were a minority there. 

In the following years, the percentage of Protestants among local entrepreneurs gradually 
decreased, and in 1873 out of 62 recorded industrial plants, 36 (58%) belonged to Lutherans, 
18 (29%) to Catholics, and 7 (11%) to Jews. The reason for this shift was mainly the fact that 
the new companies were usually set up by Catholics and Jews. However, although this process 
deepened over time, the Protestants remained the owners of the majority of companies until 
the interwar period. 
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O bielskich diakonisach-pielęgniarkach ze Śląskiego 
Ewangelickiego Domu Sióstr – pionierkach profesjonalnej 

opieki medycznej. Szkic z antropologii historycznej1

Współczesne opracowania historyczne dotyczące dziejów Śląska Cieszyńskie-
go przed I  wojną światową zupełnie pomijają lub jedynie wzmiankują pracę 
diakonis ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr2, pierwszych profesjonalnie 
wyszkolonych pielęgniarek w  tutejszych szpitalach. Ich znaczenie polega nie 
tylko na tym, że w nowoczesnej medycynie rola personelu pomocniczego stała 
się bardzo ważna i często decydowała o powodzeniu terapii, ale także dlatego, iż 
była to wówczas jedna z nielicznych możliwości kariery zawodowej dla kobiet. 
Można zatem w tej aktywności śląsko-cieszyńskich ewangeliczek widzieć ważną 
działalność modernizacyjną i emancypacyjną. Jednak nie jest ona ani rozpozna-
na, ani uznana. To przemilczanie może być częściowo efektem polonizowania 
historii Śląska Cieszyńskiego, bo te pionierki profesjonalnej opieki medycznej 
były głównie bielskimi Niemkami.

Pierwszy diakonat powołał do życia pastor Theodor Fliedner w miejscowości 
Kaiserswerth koło Düsseldorfu w  1836 roku. Zakładem Kształcenia Ewange-
lickich Pielęgniarek kierowała jego żona, Friederike. Nazwano je diakonisa-

1 Serdecznie dziękuję dr Waltraud Stangl z  archiwum Evangelische Kirche A.B. in Österreich; 
Irenie French i Mariuszowi Makowskiemu z Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz dr Hannie Ko-
zińskiej-Witt, diakon Aleksandrze Błahut-Kowalczyk, ks. dr. Herbertowi Patzeltowi i Andrzejowi 
Baumowi za pomoc w opracowaniu tego artykułu.
2 Zob. P. Kenig, Infrastruktura miejska, [w:] Bielsko od wojen śląskich do zakończenia I wojny światowej 
(1740–1918), red. W. Korzeniowska, Bielsko-Biała 2011, s. 24. Z kolei autor rozdziału o opiece zdro-
wotnej w monografii Cieszyna Michael Morys-Twarowski zupełnie pomija istnienie i  rolę diakonis, 
wzmiankuje je tylko w rozdziale o kwestiach wyznaniowych. Zob. M. Bogus i in., Cieszyn od Wiosny 
Ludów do III Rzeczpospolitej, Cieszyn 2010, s. 167, 134. Nie ma żadnej wzmianki o diakonisach 
w  rozdziale autorstwa A. Pokludová, M. Morys-Twarowski, Opieka zdrowotna, [w:] Śląsk Cieszyński 
od Wiosny Ludów do I wojny światowej, red. I. Panic, K. Nowak, Cieszyn 2013, s. 397–416.
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mi w  nawiązaniu do wczesnochrześcijańskiej tradycji diakonatu, czyli posługi. 
Mieszkały razem i ubierały się jednakowo w ciemnoniebieski bawełniany strój. 
W  tym przedsięwzięciu chodziło o  zapewnienie chorym profesjonalnej opieki, 
ale także o  zapobieganie nędzy niezamężnych kobiet. Dom macierzysty stano-
wił wspólnotę wiary, służby i  życia. Oparty był na prostej zasadzie wymiany: 
młodym kobietom zapewniano gruntowne szkolenie, bezpieczeństwo materialne 
i świadczenia emerytalne, jeśli w zamian były gotowe poświęcić swe życie służbie 
społeczności i  pracy dla ludzi chorych i  potrzebujących3. Praca diakonis była 
częścią misji wewnętrznej Kościołów protestanckich, mającej na celu rozwiązy-
wanie problemów społecznych, będących skutkiem uprzemysłowienia i ubożenia 
ludności. Fliedner i  inni inicjatorzy misji wewnętrznej uważali, że biedę i cho-
roby można w dużej mierze przypisać brakowi wiary. Z tego powodu diakonisy 
miały dbać nie tylko o fizyczny, ale także duchowy dobrobyt swych pacjentów, 
o  ich ciało i  duszę. Oprócz pielęgnacji i  opieki nad chorymi diakonisy były 
również zaangażowane w  inne formy działalności pomocowej, edukacji i pracy 
społecznej. Idea diakonatu szybko się rozpowszechniła w  samych Niemczech, 
a później także w  innych krajach europejskich wśród ludności protestanckiej4. 
Jedną z uczennic zakładu w Kaiserswerth była twórczyni nowoczesnego świec-
kiego pielęgniarstwa i  brytyjska feministka, Florence Nightingale.

Ksiądz Leopold Otto w „Zwiastunie Ewangelicznym” w 1863 roku tak pisał 
o  „diakonisach keizerswerckich”:

Aby czytelnikom naszym dać jakieśkolwiek pojęcie ewangelicznego Djako-
natu, oświadczamy, iż Diakonisom Kościoła naszego, nie jest wzbronionem 
wchodzenie w  związki małżeńskie; nie ślubują one bynajmniej ubóstwa, 
ani zobowiązują się do ślepego posłuszeństwa. Powodowane miłością Boga 
i bliźniego, poświęcają się na usługi ludzkości pod przewodnictwem Kościoła, 
w połączeniu z  nim i w duchu Pisma5.

Podkreślał także, że zakład utrzymywał się jedynie ze składek dobroczynnych 
i  darowizn, o  które zabiegali założyciele: 

3 S. Kreutzer, K. Nolte, Deaconesses in nursing care. A  transnational history, [w:] Deaconesses in 
Nursing Care: International Transfer of a  Female Model of Life and Work in the 19th and 20th 
Century, red.  S. Kreutzer, K. Nolte, Stuttgart 2017, s. 7–15.
4 Tamże.
5 L. Otto, Diakonise keizerswerckie, „Zwiastun Ewangeliczny” 1863, nr 18, s. 285.

Znamy osobiście Fliednera i żonę jego. Szanowna ta para sędziwych staruszków, 
ciagle jest zajęta jedną myślą: co by zrobić, co by zyskać można dla uko-
chanego Kaizerswertu. Obcy czy swój, gorliwy chrześcijanin czy człowiek 
obojętny, ubogi wieśniak czy monarcha, każden zetknąwszy się z Fliednerem, 
posłuchawszy chwilę jego opowiadania o  diakonacie, popatrzywszy na tę 
poważną i spokojną twarz, mimo woli czuje się w obowiązku przyczynienia 
chociażby maleńkim datkiem do rozwinięcia pożytecznego instytutu6. 

Ksiądz Otto pisał o instytucji diakonatu, by zachęcić warszawskie „dziewice 
ewangelickie” do tej posługi, czego jednak długo nie udało się zrealizować. 
Wzmiankował tam jednak, że w owym czasie diakonisy działały już na Śląsku: 
w  szpitalu we Wrocławiu i  domu sierot w Altorf.

Współczesna ocena modelu diakonatu nie jest jednoznaczna. W badaniach 
historii kobiet pod koniec minionego wieku wskazywano na ograniczenia norma-
tywne, którym podlegały diakonisy oraz represyjny i patriarchalny charakter ich 
społeczności. Obecnie raczej podkreśla się, że w tradycji chrześcijańskiej pielęgniarki 
cieszyły się wysokim poziomem autonomii i uznania społecznego. W szczególności 
dotyczyło to instytucji należących do domów macierzystych, których diakonisy były 
właścicielkami. Ponadto chrześcijańskie rozumienie choroby dawało opiekunkom 
wysoki status, ponieważ według tej koncepcji choroba dotykała nie tylko ciała, 
ale także duszy pacjentów. Pod koniec XIX wieku lekarze coraz bardziej skupiali 
się na fizycznym aspekcie choroby: objawach, diagnozie i  leczeniu, podczas gdy 
zadaniem pielęgniarek było traktowanie pacjenta jako całości. Ze względu na 
znaczenie, jakie przypisywano osobistej uwadze i poradom duchowym, personel 
pielęgniarski zapewnił sobie niezależność i  zakres wysoce szanowanych obowiąz-
ków. Z tego powodu związku między pielęgniarkami a lekarzami nie uważano za 
hierarchiczny, ale za komplementarny, a praca personelu pielęgniarskiego mieściła 
się między zadaniami lekarzy i  pastorów7. Badaczki obecnie zajmują się także 
analizą transferu niemieckiego modelu życia i pracy diakonis do innych krajów, 
oraz transformacją wcześniejszego holistycznego rozumienia troski o jedność ciała 
i duszy w profesjonalną i naukową koncepcję pielęgniarstwa8. 

6 Tamże, s. 284.
7 S. Kreutzer, Arbeits- und Lebensalltag evangelischer Krankenpflege. Organisation, soziale Praxis und 
biographische Erfahrungen, Göttingen 2014; zob. też: taż, Nursing Body and Soul in the Parish: 
Lutheran Deaconesses, „Nursing History Review” 2010, nr 18, s. 134–158.
8 K. Nolte, Deaconesses in nursing care, s. 13.
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Badaczka społeczna i  teolożka Silke Köser w swoim studium o diakonisach 
kaiserwerckich analizuje ich „zbiorową tożsamość” i  zwraca uwagę na istotne 
czynniki, które ją wytworzyły. Przede wszystkim był to specjalny strój diakonis, 
ceremonia inicjacji oraz celebrowanie wspólnoty poprzez ciągłą korespondencję 
z  pielęgniarkami, które pracowały gdzie indziej, a  na koniec – ich powrotem 
do domu macierzystego9.

Dzieje pielęgniarstwa analizują także polskie badaczki, a  szczególnie histo-
ryczka medycyny Bożena Urbanek. Omawia ona zmiany, jakie dokonywały się 
w zachodnioeuropejskiej opiece medycznej od drugiej połowy XVIII wieku: od 
opiekuńczej roli szpitali do ich funkcji leczniczych. Postulowano nadzór państwo-
wy nad lecznictwem, krytykowano sposób finansowania szpitali (indywidualna 
dobroczynność), zalecano sekularyzację opieki nad chorymi. Zaczęto doceniać 
rolę zabiegów pielęgnacyjnych w  procesie leczenia i  domagano się powołania 
profesjonalnie wykształconego personelu zatrudnionego na stałe w  szpitalu10. 
Jednak na ziemiach polskich do końca XIX wieku „[…] utrzymywał się chary-
tatywno-społeczny, a nie zawodowy charakter pielęgniarstwa. Opieką zajmowały 
się siostry zakonne katolickie, a w zaborze pruskim także diakonisy ewangelic-
kie”11. Problem z  zakonnicami w  szpitalach polegał na tym, że co prawda nie 
trzeba było im płacić, ale z drugiej strony – lekarzom trudno było wymóc na 
nich posłuszeństwo i realizowanie zaleceń. Pierwsza szkoła kształcąca pielęgniar-
ki powstała dopiero pod koniec XIX wieku we Lwowie, ale absolwentki nie 
mogły znaleźć zatrudnienia, bo musiano im płacić. Dlatego później kształcono 
tam głównie zakonnice. W 1911 roku powstała krakowska Szkoła Pielęgniarek 
Zawodowych Stowarzyszenia PP Ekonomek św. Wincentego à Paulo, gdzie 
wykładali profesorowie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W  tomie poświęconym historii pielęgniarstwa na ziemiach polskich są też 
wzmiankowane diakonisy. Na przykład jest mowa o bydgoskim szpitalu ufun-
dowanym przez Luizę Giese-Rafalską w 1885 roku, w którym zgodnie z wolą 
fundatorki: „Opieka pielęgniarska ma być wykonywana przez diakonisy, to jest 
osoby płci żeńskiej i  wyznania ewangelickiego, które dla opieki nad chorymi 

9 S. Köser, Denn eine Diakonisse darf kein Alltagsmensch sein. Kollektive Identitäten Kaiserswerther 
Diakonissen 1836–1914, Leipzig 2006.
10 B. Urbanek, Kształtowanie się statusu zawodu pielęgniarskiego na ziemiach polskich w  latach 
1830–1938, [w:] Kobieta i  praca. Wiek XIX i  XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 
2000, s. 103.
11 B. Urbanek, Zmagania o  profesję w  XIX i  XX w. (do roku 1963), [w:] Zawód pielęgniarki na 
ziemiach polskich w XIX i XX w., red. B. Urbanek, Warszawa 2008, s. 56. 

były specjalnie szkolone”12. Szpital zapewniał 
usługi medyczne na wysokim poziomie. Do-
mem macierzystym tych diakonis był zakład 
w Poznaniu. Aleksandra Błahut-Kowalczyk 
w  swoim artykule wspomina o  pierwszych 
diakonisach keiserswerckich we Wrocławiu 
już w  1850 roku i  o  zakładzie Bethanien, 
pisząc, że dwanaście lat później było ich już 
226 i  powstał też wielki kompleks szpital-
ny13. W 1878 założono diakonat w Warsza-
wie, a w 1890 roku – w Miechowicach na 
Śląsku Pruskim14. W tym kontekście należy 
docenić znaczenie Śląskiego Ewangelickiego 
Domu Sióstr w  dziele profesjonalizacji za-
wodu pielęgniarskiego w monarchii austro-
-węgierskiej. 

Jego inicjatorem był ks. dr Theodor Ha-
ase, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego na Śląsku i Morawach, a także 
wielki jałmużnik, któremu ewangelicy – ale 
nie tylko oni – zawdzięczają wiele charyta-
tywnych inicjatyw. Największą z  nich był 
Powszechny Szpital Zboru Ewangelickiego 
Cieszyńskiego, który powstawał w  latach 1883–1892. W mowie na uroczysto-
ści wmurowania kamienia węgielnego Haase tak określił cel swojej inicjatywy: 

12 W.K. Korpalska, Opieka nad chorym na ziemiach polskich pod pruskim zaborem na przełomie 
XIX i  XX w. na przykładzie rejencji bydgoskiej, [w:] Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich,  
s. 83. Musiałam poprawić to tłumaczenie, bo autorka używa określenia „diakoniski”.
13 Zob. https://dolny-slask.org.pl/531522,Wroclaw,Szpital_Betania_dawny.html [dostęp: 10.05.2018].
14 A. Błahut-Kowalczyk, Rola ewangelickich diakonis na ziemiach polskich od połowy XIX w. ze 
szczególnym uwzględnieniem Diakonatu „Eben-Ezer” na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Zawód pielęgniarki 
na ziemiach polskich, s. 106. O bielskim diakonacie wspomina jedynie w przypisie na s. 116. Więcej 
na ich temat jest w artykule tej autorki: Ewangelickie diakonise w  służbie chorym na Śląsku, [w:] 
Zgromadzenia zakonne w medycynie i  farmacji na Śląsku i Zagłębiu, red. B. Urbanek, Warszawa 
2013, s. 159–174; zob. też: taż, Diakonat ewangelicki w  służbie chorym na Śląsku Cieszyńskim, 
[w:] Górny Śląsk – dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem daw-
nych księstw cieszyńskiego i opawskiego, red. J. M. Dyrda, J. Miozga, Katowice 2007, s. 260–270.

Widokówka przedstawiająca cieszyński Dom Sióstr. 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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„[…] w  tym szpitalu powinien znaleźć opiekę każdy chory, bez względu na 
narodowość i wyznanie, czy to Niemiec, czy Słowianin, katolik, czy ewangelik, 
żyd czy poganin. Niech w  ten sposób okaże się, co to znaczy wolność wiary 
i wyznania!”15. Te liberalne zasady przyświecające nowemu szpitalowi zabraniały 
konwersji i  miały stać w  opozycji do przypadków prozelityzmu, do których 
dochodziło w innych cieszyńskich placówkach ochrony zdrowia, prowadzonych 
przez katolickie zakony16. Fundusze na budowę tego największego i najnowocze-
śniejszego wówczas szpitala na całym Śląsku Austriackim Haase zebrał podczas 
Kollektenreise po całej niemal Europie, a także otrzymał z dotacji ewangelickiego 
Stowarzyszenia im. Gustawa Adolfa, Śląskiego Sejmu Krajowego oraz innych 
instytucji. Dyrektorem nowej placówki został wychowanek twórcy nowoczesnej 
chirurgii prof. Theodora Billrotha, doktor Hermann Hinterstoisser, wybitny fa-
chowiec, uczestnik zjazdów chirurgów i ginekologów, publikujący w naukowych 
czasopismach. W  Cieszynie nie tylko kierował szpitalem, ale działał w  wielu 
niemieckich stowarzyszeniach oraz był członkiem Wydziału Gminnego17.

Początki Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr, zasady jego funkcjonowania 
i pierwsze osiągnięcia opisał w sprawozdaniu z 1901 roku dr Wolfgang Haase18. 
Można się z tego dokumentu dowiedzieć wielu ciekawych szczegółów na temat 
tej pionierskiej instytucji, dlatego prezentuję tutaj dość obszerne jego omówienie.

Autor już na wstępie podkreśla, że od samego początku zamierzeniem su-
perintendenta dr. Theodora Haasego było doprowadzenie do tego, by opieka 
nad chorymi była sprawowana przez diakonisy, i  by razem ze szpitalem po-
wstała szkoła pielęgniarek i Dom Sióstr na wzór domów diakonis istniejących 
w Niemczech. W tym celu razem z budową pawilonów szpitalnych wzniesiono 
również jednopiętrowy budynek przeznaczony dla diakonis, gdzie miały się 
także odbywać nabożeństwa.

Jednocześnie dzięki wielkiej księżnej saksońskiej Zofii Holenderskiej mogło się 
zacząć kształcenie sześciu kandydatek. Już na wiosnę 1889 roku, gdy rozpoczynano 

15 O. Wagner, Kościół macierzysty wielu krajów. Historia Kościoła Ewangelickiego w Księstwie Cie-
szyńskim w  latach 1545–1918/20, przeł. Ł. Barański, Bielsko-Biała 2008, s. 468.
16 Zob. I. French, Pentagon cieszyński. Szpital Śląski za czasów Hermanna Hinterstoissera, „Kalen-
darz Cieszyński 2013”, Cieszyn 2012, s. 51–67. Na tabliczkach nad wezgłowiem łóżek zapisane 
były dane pacjenta oraz jego wyznanie.
17 Tamże.
18 W. Haase, Das Schlesische Evangelische Schwesterhaus und das Evangelische Mädchen Alumnat 
in Teschen. Bericht über die Gründung, Organisation und bisherige Entwickelung dieser Anstalten, 
Teschen 1901. Następne akapity są omówieniem tego dokumentu.

budowę szpitala, Haase zwrócił 
się do księżnej, by pozwoliła na 
szkolenie trzech dziewcząt ze 
Śląska w  założonym przez nią 
Sophienhaus w Weimarze, gdzie 
siostry wprawione w opiece nad 
chorymi pod kierownictwem 
doświadczonej przełożonej uczy-
ły nowe kandydatki. Jej książęca 
mość nie tylko się na to zgodziła, 
ale jeszcze pokryła koszty tego 
kształcenia. Zakładano wtedy, że 
szpital zostanie otwarty w 1890 
roku, dlatego te pierwsze kandy-
datki zaczęły swoje kształcenie 
1 listopada 1889 roku. Były to: 
Marie Wojnar z Cieszyna, Dora 
Bathelt z Kamienicy koło Bielska i Ottilie Strenger z Bielska. Za zgodą jej kró-
lewskiej wysokości wysłano do Weimaru dwie kolejne: Herminę Floch i Annę 
Freyhub, obie z Bielska, a  potem jeszcze Elizę Mesner z Drezna. 

W  ten sposób, gdy otwierano szpital, mogło tam rozpocząć pracę sześć za-
wodowo wyszkolonych pielęgniarek. Nadzór nad nimi sprawowała przełożona 
Martha Fromme. Wielka księżna przysłała do Cieszyna doświadczoną w opiece 
nad chorymi i kształceniu nowych pielęgniarek przełożoną Sophienhaus, siostrę 
Berthę Döbling, która została stamtąd urlopowana i mogła się zająć organizacją 
tej służby w nowym cieszyńskim instytucie. Siostra Bertha nie tylko prowadziła 
szkolenie przyszłych pielęgniarek, ale także pracowała w szpitalu i w Domu Sióstr. 
Gdy szpital został otwarty, szybko okazało się, jak zbawienne było wcześniejsze 
wyszkolenie pielęgniarek, które odbyły także praktyki w klinice w Jenie i innych 
szpitalach w  Saksonii. Od początku zaczęto też kształcić kolejne siostry. Zajął 
się tym prymariusz i  dyrektor szpitala doktor Hinterstoisser, który z  wielkim 
entuzjazmem i  poświęceniem udzielał im nauk. Dzięki pracy profesjonalnych 
pielęgniarek działalność cieszyńskiego szpitala stała na wysokim poziomie i od-
powiadała wymaganiom swojego czasu.

Jasno i  precyzyjnie zostały ustalone warunki, jakim musiały sprostać przy-
szłe diakonisy, a  także korzyści, na jakie mogły liczyć. Do Domu Sióstr mogły 
zostać przyjęte panny i kobiety stanu wolnego między 20. a 35. rokiem życia, 

Szpital Zboru Ewangelickiego w Cieszynie, sala operacyjna 
w I pawilonie, od lewej: dr Jan Pustówka, dr Hermann Hinterstoisser, 
dr Victor Hauptfeld, dr Stefan Rogoyski oraz siostry diakonisy Anna 
Kukutsch i Ida Behrendt, 1895. Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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które znały niemiecki w mowie 
i  piśmie, a  także jeden z  języ-
ków słowiańskich (najlepiej 
polski lub czeski). Nie mogły 
być wcześniej karane i musiały 
posiadać wykształcenie szkolne. 
Powinny być dobrego zdrowia 
i  mieć powołanie do zawodu 
pielęgniarskiego. O  przyjęciu 
decydował zarząd szpitala w po-
rozumieniu z przełożoną. Kan-
dydatka, jeżeli została przyjęta, 
pracowała najpierw w  Domu 
Sióstr na próbę przez sześć ty-
godni. W tym czasie mogła się 

przekonać, czy ma powołanie do zawodu pielęgniarki, a z drugiej strony zakład 
mógł stwierdzić, czy kandydatka się do tego nadaje. Po sześciu tygodniach 
siostra na próbę zostawała siostrą-uczennicą i  miała prawo do kieszonkowego 
w  wysokości 10 koron oraz służbowego ubrania. Wykształcenie kandydatki 
trwało od 1 roku do 2 lat. Gdy była już na tyle wyszkolona, że można jej było 
powierzyć samodzielną opiekę nad chorymi, uzyskiwała status wykwalifikowanej 
pielęgniarki. Miało to miejsce podczas nabożeństwa w  kaplicy Domu Sióstr 
w obecności przełożonej i tych diakonis, które nie miały akurat dyżuru. Siostra 
zostawała wtedy zaprzysiężona i wręczano jej symboliczny znak diakonis – broszkę 
z  czerwonym krzyżem. Przysięgała, że z  całej siły i  z dobrą wolą będzie służyć 
ludziom bez różnicy religii i narodowości, będzie traktować wszystkich równo, 
tak bogatych, jak i  biednych, będzie służyć nocą i  dniem, w  czasach wojny 
i pokoju. Zobowiązywała się także wykonywać polecenia przełożonych z wier-
nym posłuszeństwem i  baczyć na dobro szpitala, w  którym będzie pracować. 
Ponadto miała prowadzić wzorowe pobożne i moralne życie chrześcijańskie, jak 
przystoi osobie wykonującej ważny zawód pielęgniarki i  starać się być zawsze 
wierna Bogu i  ludziom. 

Z  drugiej strony siostry miały prawo do pensji, urlopu i  zaopatrzenia na 
starość. Na ich uposażenie składało się mieszkanie i wyżywienie, pomoc lekarska 
i  lekarstwa, ubranie służbowe, kieszonkowe w  wysokości 40 koron i  pokrycie 
kosztów corocznej podróży wypoczynkowej do wysokości 40 koron. Po swojej 
wyczerpującej pracy siostry miały prawo do urlopu od 3 do 4 tygodni rocznie. 

Podczas zabiegu: pomiędzy dr. Hinterstoisserem a Schmidtem stoi 
Anna Freyhub, z boku dwie nieznane diakonisy. Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego

W  celu opieki nad członkami 
rodziny mogły otrzymać dłuższy 
urlop, który jednak nie mógł 
przekroczyć 3 miesięcy (wtedy 
kieszonkowe dostawały tylko 
przez 4 tygodnie). Po dziesię-
ciu latach wiernej służby siostra 
nabywała prawa do tego, że 
w  razie niesprawności z  powo-
du wieku czy choroby będzie 
do końca życia utrzymywana 
przez zakład. 

Jeżeli siostra wystąpiła do-
browolnie ze służby albo zo-
stała karnie wydalona, traciła 
wszystkie swoje prawa. Rozwią-
zanie stosunku z domem sióstr 
dla obu stron wymagało trzymiesięcznego wypowiedzenia. Jeżeli siostra przed 
upływem piątego roku służby dobrowolnie wystąpiła lub ze względu na swe 
zachowanie została wydalona, musiała jako zadośćuczynienie za naukę zapłacić 
sumę 200 koron.

Dom Sióstr zaczął działalność z  siedmioma diakonisami w  roku 1892, 
a  w  roku 1901, gdy powstało to sprawozdanie, było ich już – 42. Pierwszą 
przełożoną została siostra domu weimarskiego Martha Fromme i piastowała tę 
funkcję do roku 1894, gdy wróciła do Sophienhaus. Pamiętano jej niezwykłą 
wierność obowiązkom, jak i dobroć charakteru. Po niej przełożoną została sio-
stra Ida Behrendt, której energia, gruntowne wykształcenie i  niezwykle dobry 
charakter predestynowały ją do pracy w dużej instytucji. Jednak w  roku 1897 
w związku z pewnymi różnicami poglądów, których sprawozdawca nie precyzuje, 
musiała poszukać sobie innego rodzaju aktywności. Od tego czasu kierownictwo 
Domu Sióstr sprawowała tymczasowo przełożona Anna Kukutch, co robiła 
z wielkim oddaniem i za co została uhonorowana przez cesarza złotym krzyżem 
zasługi. To odznaczenie sprawiło wszystkim siostrom wiele radości i  dumy, bo 
monarcha docenił w  ten sposób ich działalność. 

Nad życiem duchowym mieszkanek Domu Sióstr miał czuwać jego zało-
życiel superintendent Haase, ale ze względu na ogromną ilość pracy i  częstą 
nieobecność w Cieszynie zastępował go Georg Rusnok do swojego wyboru na 

Sala chorych w cieszyńskim szpitalu w okresie świąt Bożego 
Narodzenia: oprócz chorych w różnym wieku widoczni są również 
trzej lekarze, dwie diakonisy oraz wielka choinka. Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego



O bielskich diakonisach-pielęgniarkach ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr…Grażyna Kubica

74 75

pastora w  Orłowej w  1894 roku, później – profesor religii Richard Fritsche, 
a w następnym roku – wikary superintendentury Johann Michalik, nim został 
pastorem w  morawskiej Ostrawie w  1900 roku. Ponieważ nie było żadnego 
kandydata, pozycja duchowego opiekuna została nieobsadzona i  sprawowali ją 
pastorzy z cieszyńskiego zboru: Arnold Źlik i dr Johann Pindór. Dwaj pastorzy 
Martin Modl i dr Arthur Schmidt odprawiali nabożeństwa dla sióstr w Bielsku. 
Zwracano się też o duchową posługę do seniora Andreasa Krzywonia, który był 
do nich przyjaźnie nastawiony. Stowarzyszeniom Kobiet im. Gustawa Adolfa 
w Lipsku, Weimarze, Jenie i Eisenach byli wdzięczni za zakup mebli do kaplicy.

Sprawozdawca opisał także piękny zwyczaj diakonis, który miał pewien związek 
ze sprawami duchowymi. Otóż w czasie Bożego Narodzenia wszystkich chorych 
w  szpitalu zboru cieszyńskiego i  w  bielskim szpitalu cesarza Franciszka Józefa 
siostry obdarowywały prezentami. Już wiele tygodni przed świętami poświęcały 
każdą wolną godzinę na przygotowanie tych prezentów, co sprawiało im wielką 
radość. Nie miały na to żadnych środków, ale wszędzie, gdzie pukały z prośbą 

o wsparcie: u protestantów, katolików i żydów, znajdowały odzew. W sam święty 
dzień w sali oświetlonej świeczkami choinki siostry śpiewały bożonarodzeniowe 
pieśni, potem duchowny mówił krótko o  znaczeniu tego święta, a  następnie 
rozdzielano prezenty. Każdy chory bez względu na swoje wyznanie i  miejsce 
zamieszkania dostawał paczuszkę z  przydatnymi rzeczami zgodnie ze swoim 
życzeniem. Entuzjazm wybuchał wśród chorych dzieci, które obdarowywano 
zabawkami i książkami z obrazkami. Niektórym dorosłym oczy zachodziły mgłą 
ze wzruszenia, a siostry, lekarze i przyjaciele, którzy w tym święcie brali udział, 
byli szczęśliwi, że mogli chorym bliźnim sprawić radość. Na jednym ze zdjęć 
przedstawiających wnętrza szpitalne widać wielką choinkę stojącą na środku 
obszernej sali chorych.

Od skromnych początków Dom Sióstr rozwinął się w  duży organizm. Co 
zrozumiałe, zdarzały się też przypadki, które nie odpowiadały życzeniom za-
łożycieli. Z  sześciu sióstr, które zaczęły szkolenie w  Sophienhaus, tylko trzy 
zostały w zakładzie, a z tych, które dołączyły później, niektóre już go opuściły, 
bo potrzebowano ich w  domu rodzinnym, wyszły za mąż lub poświęciły się 
innemu zawodowi. Zarząd w  trzech przypadkach ciężkiego zaniedbania obo-
wiązków przez siostry musiał je natychmiast zwolnić19. Ale te cienie nie były 
w  stanie przyćmić radości z  rozwoju Domu i  wdzięczności dla sióstr za ich 
wierną i  oddaną służbę.

Śląski Ewangelicki Dom Sióstr był drugim w całej Austrii (po Gallneukirchen 
koło Linzu) samodzielnym zakładem dla diakonis. Pracowały one głównie w szpi-
talach w  Cieszynie (15) i  Bielsku (11), ale także w  Ewangelickim Alumnacie 
dla Dziewcząt (2), w sanatorium doktora Schneidera w Pradze (3), a pozostałe, 
jeżeli nie były chore lub na urlopie, pracowały w opiece domowej. W zakładzie 
były tylko cztery kandydatki, a potrzeby były większe (wypełnienie wszystkich 
zadań oraz zapewnienie zastępstwa chorym siostrom). Zawód pielęgniarki – pisał 
sprawozdawca – jest pięknym powołaniem, w niewielu dziedzinach tak szybko 
można zobaczyć efekty swojej pracy, co jest bardzo satysfakcjonujące. Ale jest to 
ciężki zawód stawiający ogromne zadania zarówno inteligencji, sile woli, nerwom, 
jak i  fizycznym siłom sióstr. Niektóre nawet całkowicie zdrowe organizmy nie 
radzą sobie z  tą ciężką pracą, a  w  dodatku stykają się z  zarazkami chorób, co 
powoduje, że często stają się niezdolne do pracy. Szczęśliwie wszystkie choroby 
u sióstr kończyły się dobrze. Tylko jedna z nich, cierpiąca na podagrę, stała się 
niezdolna do służby, ale w dalszym ciągu mogła wykonywać lżejsze prace i peł-

19 Niestety nie podano, na czym polegały te zaniedbania.

Portret Herty Wojnar w albumie należącym 
prawdopodobnie do ks. Arnolda Źlika. Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego

Portret Anny Kukutsch w tym samym albumie. 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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nić funkcję ochmistrzyni w  Domu Sióstr. 
Inna diakonisa była chora na nerwy i przez 
dłuższy czas leczyła się w szpitalu, jednak po 
powrocie po kilku miesiącach okazało się, że 
znowu musiała opuścić dom. Potem następ-
ne 4 siostry zachorowały: 2 w Cieszynie, 1 
w Bielsku i  1 w Pradze. Jedna z  nich była 
już na tyle zdrowa, że mogła zacząć pracę 
i  miała zastąpić tę w  Pradze, która mogła 
udać się na wypoczynek do Domu Sióstr. 
Kolejna przeszła ciężką operację, a potem jej 
zdrowie tak się pogorszyło, że musiała do 
niej pojechać jeszcze jedna siostra, żeby się 
nią opiekować. Te doświadczenia uświado-
miły kierownictwu konieczność stworzenia 

funduszu emerytalnego, by siostrom, które spotka nieszczęście i nie będą mogły 
pracować, zapewnić utrzymanie i  poczucie bezpieczeństwa.

Od początku miał nowy cieszyński szpital reputację bardzo nowoczesnej 
lecznicy i  na tę opinię w  dużej mierze wpływała praca wykwalifikowanych 
pielęgniarek. Dobrze to wyraził ks. dr Jan Pindór, który w  swoim Pamiętniku 
tak pisał: „Wnet od początku [szpital] odznaczał się tym, że miał doskonałe 
urządzenia lecznicze, miał znakomitych lekarzy i znany był z sumiennej opieki, 
wykonywanej przez ewangelickie diakonisy, o których wykształcenie dr Haase się 
starał”20. W zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego znajduje się kilka fotografii 
przedstawiających lekarzy i  diakonisy przy pracy21.

Trudności z utrzymaniem tak dużego szpitala, które ks. Haasemu przez kilka 
lat udawało się pokonywać uzyskiwaniem kolejnych dotacji od Śląskiego Sejmu 
Krajowego i prywatnych darczyńców, spowodowały decyzję cieszyńskiego zboru 
o przekazaniu placówki na własność państwa. Miała ona mieć „po wsze czasy” 
charakter ponadwyznaniowy, a opiekę nad chorymi miały sprawować diakonisy 
ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr, a „[…] jeśli ten miałby kiedyś przestać 

20 J. Pindór, Pamiętnik, Cieszyn 2009, s. 90.
21 Jedno z  tych zdjęć posłużyło rzeźbiarzowi Janowi Raszce za inspirację do wykonania pła-
skorzeźby na pomniku ks. dr. Theodora Haasego, odsłoniętym w  1912 roku. Niektóre zdjęcia 
śląskich diakonis były publikowane w  albumie przygotowanym przez Mariusza Makowskiego, 
Cieszyńska Belle Epoque, Czeski Cieszyn 2016.

Nieznane diakonisy ze Śląskiego Domu Sióstr. 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Portret młodej diakonisy. Tak 
prawdopodobnie wyglądał uniform 
siostry-uczennicy. Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego

istnieć, przez siostry z  innych ewangelickich domów 
sióstr (diakonis)” – jak stanowiła umowa między cieszyń-
ską parafią i rządem krajowym22. Ich obecność i służba 
były zatem jednym z  warunków przekazania szpitala. 
Decyzja o upaństwowieniu placówki nie wszystkim się 
podobała. Na przykład ks. Pindór tak ją komentował: 
„Na razie z jego charakteru ewangelickiego tyle pozosta-
ło, że pozostawiono w nim ewangelickie pielęgniarki”23. 

Po upaństwowieniu szpitala diakonisy nadal tam pra-
cowały, ale siedziba Domu Sióstr została w 1903 roku 
przeniesiona przez ks. Haasego do Bielska. Obowiązki 
jego kierownika przejął ks. Arthur Schmidt i pełnił je aż 
do śmierci (w 1923 roku). Tamtejszy zbór przekazał na 
ten cel osobny budynek, a wkrótce rozpoczęto budowę 
nowoczesnego zakładu według projektu architekta Carla 
Schultza, którą ukończono w 1905 roku. Gmach Domu 
Sióstr stanowił część tzw. Bielskiego Syjonu. W kolejnych 
latach wybudowano sierociniec sąsiadujący z  Domem 
Sióstr24.

W sprawozdaniu z 1903 roku podano, że wszystkich diakonis było 49 (36 
sióstr i  13 uczennic)25, w  1904 roku ich liczba wzrosła do 56 (42  siostry, 13 
uczennic i  1 na próbę)26. Później już niestety nie publikowano list wszystkich 
diakonis, a jedynie wzmiankowano niektóre z nich i podawano ich liczbę. Pod 
koniec 1906 roku27 Dom Sióstr liczył 64 diakonisy, o 5 więcej niż w poprzednim 
roku. Wśród nich były 42 wykwalifikowane pielęgniarki, z  których 40 było 
na służbie, 2 na emeryturze, a  także 22 siostry-uczennice. Dom Sióstr poniósł 
ciężką stratę, bo 24 sierpnia 1906 roku zmarła Susanne Wojnar, która przez 8 
lat wiernie pełniła służbę. Pastor Martin Modl miał kazanie pogrzebowe w ko-

22 O. Wagner, Kościół macierzysty wielu krajów, s. 470.
23 J. Pindór, Pamiętnik, s. 90–91.
24 Zob. J. Spyra, P. Kenig, Sytuacja wyznaniowa Bielska w  drugiej połowie XIX i  początkach XX 
wieku, [w:] Bielsko od wojen śląskich, s. 275.
25 Das Schlesische Evangelische Schwesterhaus in Bielitz. Bericht, Bielitz 1903.
26 Jahres-Bericht des Schlesischen evangelischen Schwesternhauses (Diakonissenanstalt) in Bielitz für 
das Jahr 1904, Bielitz 1905.
27 Jahres-Bericht des Schlesischen evangelischen Schwesternhauses (Diakonissenanstalt) in Bielitz für 
das Jahr 1906, Bielitz 1907.
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ściele, a ks. Schmidt na cmenta-
rzu. Była to druga diakonisa (po 
Marie Christianus) pochowana 
na ewangelickim cmentarzu 
w  Bielsku. Białe marmurowe 
krzyże zdobiły oplecione blusz-
czem groby. 

Diakonisy pracowały w kil-
ku miejscach. W  Bielsku były 
to następujące instytucje: szpital 
cesarza Franciszka Józefa – 16 
oraz po jednej: w  miejskim 
domu opieki, w nowo powsta-
łym ośrodku opieki nad dzieć-

mi, jak również w przytułku dla ubogich. W Cieszynie zaś: w Szpitalu Śląskim 
– 21, w  ewangelickim alumnacie dla dziewcząt – 1. Poza tym: w  stacji pielę-
gniarskiej w Ołomuńcu – 2, w  sanatorium doktora Schneidera w Pradze – 4, 
w  opiece domowej – 5. Nowym polem działalności był Sierociniec Stowarzy-
szenia Kobiet im. Gustawa Adolfa w Cieszynie, który rozpoczął działalność od 
przyjęcia sześciu osieroconych dziewczynek. Towarzystwo Kobiet Ewangelickich 
w  Brnie zwróciło się z  prośbą o  przysłanie dwóch wykwalifikowanych diako-
nis do tamtejszej stacji, ale brak personelu uniemożliwił spełnienie tej prośby 
w 1906 roku, planowano jednak otworzyć stację w 1907 roku. W  tym czasie 
trzy siostry chorowały na tyfus, a  jedna – na zapalenie płuc, ale wszystkie 
doszły szczęśliwie do zdrowia. Jedna siostra nadal cierpiała na gruźlicę płuc. 
Dzięki ogłoszeniu, które w 1905 roku zostało rozesłane do zborów na Śląsku, 
Morawach i w Galicji, zgłosiło się wiele kandydatek na diakonisy. 

Działające w  Cieszynie Ewangelickie Stowarzyszenie Kobiet im. Gustawa 
Adolfa zajmowało się utrzymywaniem alumnatu dla dziewcząt, który najpierw 
mieścił się w domu prywatnym, a w 1905 roku przeniósł się do własnej, nowo 
wybudowanej siedziby. Znalazło tam pomieszczenie 60 uczennic cieszyńskich 
szkół, a  także 20 dzieci w  zakładzie dla sierot28. 

28 Ks. K. Michejda, Dzieje kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1909, s. 284. 
Piszę szerzej o  tej instytucji w  moim artykule Feministyczny efekt Lutra, czyli o  edukacji śląskich 
ewangeliczek – szkic z  antropologii historycznej, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” [zgłoszone 
do druku].

Bielsko – Ewangelicki Dom Sióstr; widokówka ze zbiorów Muzeum 
Historycznego w Bielsku-Białej

Kronika Domu Sióstr od-
notowała, że na początku 1906 
roku gościł w Bielsku prezydent 
Śląska, dr Karl von Heinold 
i odwiedził też zbór ewangelic-
ki i Dom Sióstr, gdzie witali go 
pastor dr Schmidt i przełożona 
Ella Meißner. Jedna z młodych 
diakonis podarowała mu bukiet 
liliowych kwiatów obwiązany 
czarno-żółtą wstążką. Prezydent 
wyraził wysokie uznanie dla 
tej instytucji. Zaś w  Cieszynie 
gościł jesienią 1906 roku ce-
sarz Franciszek Józef I  z  okazji 
manewrów. Odwiedził wtedy 
Szpital Śląski i  poznał jego hi-
storię. Przełożona Anna Freyhub 
oprowadziła go po szpitalu. Przy 
pożegnaniu wyraził swój podziw dla tego zakładu i  złożył na jej ręce 2000 
koron na budowę szpitala dziecięcego29.

Szkolenie sióstr było ciągle bardzo ważnym zadaniem diakonatu. Kierownictwo 
Domu Sióstr ustanowiło półroczny kurs dla pielęgniarek. Doktor Reinprecht, 
dyrektor szpitala im. Cesarza Franciszka Józefa w Bielsku, z radością zgodził się 
prowadzić wykłady. Wspierała go przełożona, która miała zajęcia praktyczne. 
Codziennie od godziny 6 rano nowo przybyłe siostry pracowały w szpitalu ce-
sarza Franciszka Józefa, a od godziny dwunastej przebywały w diakonacie, aby 
uczestniczyć w  zajęciach lub przygotować się do nich. Pastor Modl prowadził 
studia biblijne i  wykładał historię Kościoła. Pastor dr Schmidt zajmował się 
historią chrześcijańskiej diakonii, dokładnie omawiał zasady funkcjonowania 
Domu Sióstr, a  także wykładał dzieje reformacji. Wikariusz Ducommun uczył 
języka niemieckiego i  literatury. Kantor Bock instruował siostry w śpiewie po-
lifonicznym. Ponadto pastorzy Modl i  dr Schmidt na przemian co tydzień 
prowadzili lekcje biblijne. Podczas cotygodniowych spotkań siostry śpiewały 

29 Jahres-Bericht des Schlesischen evangelischen Schwesternhauses (Diakonissenanstalt) in Bielitz für 
das Jahr 1906, Bielitz 1907.

Diakonisy w altanie w bielskim Domu Sióstr; ilustracja w sprawozdaniu 
z 1906 r.



O bielskich diakonisach-pielęgniarkach ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr…Grażyna Kubica

80 81

chorych (dla uczczenia 400-lecia 
Reformacji), a także plan budo-
wy własnego szpitala Śląskiego 
Ewangelickiego Domu Sióstr, 
który nie został jednak zreali-
zowany32.

W  sprawozdaniu z  1919 
roku33 podkreślano, że praca 
diakonis w  czasie wojny zosta-
ła doceniona i  uznana za nie-
zbędną. Kilka sióstr pracowało 
jako sanitariuszki: Laura Lange 
w  pierwszej mobilnej grupie 
chirurgów kierowanej przez 
prof. von Haberera; Helene 
Kukutsch w  szpitalu zakaźnym nr 4 w  Czarnogórze; Lotte Rauer w  szpitalu 
w Dziedzicach. W zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest również zdjęcie 
przedstawiające grupę diakonis z  opaskami z  czerwonym (jak sądzę) krzyżem, 
które wybierały się na front. 

Pozostałe pracowały w szpitalach w Bielsku i Cieszynie. W poprzednim roku 
zostały odznaczone: przełożona Anna Kukutsch i  Theodora Ertel. Odznacze-
nia przestały być przyznawane z  powodu wybuchu rewolucji34. Trzy diakonisy 
obchodziły swoje pięćdziesiąte urodziny: Eva Koch, Auguste Steffan i  Ottilie 
Strenger. Założono Kółko Dziewcząt pod przewodnictwem Olgi Kral, która także 
kierowała śpiewem. Dom Sióstr przeżywał wtedy trudny okres ze względu na 
galopującą inflację. Gorąco apelowano do społeczności ewangelickiej o  datki, 
aby spłacić kredyty na budowę Domu Sióstr35.

Te dokonania i zasługi bielskiego zboru, a także znaczenie Domu Sióstr nie 
zostały później przez polskie środowisko ewangelickie docenione, gdyż skupiano 
się głównie na ich niemieckości. Ks. Karol Kulisz, twórca polskiego diakonatu, 

32 O. Wagner, Kościół macierzysty wielu krajów, s. 470.
33 Jahres-Bericht die Schlesischen evangelischen Schwesterhauses (Diakonissenanstalt) in Bielitz für 
das Jahr 1918, Bielitz 1919.
34 Później jednak musiały dostać te odznaczenia, bo na jednym z  reprodukowanych tu zdjęć 
widać dziewięć odznaczonych diakonis.
35 Tamże.

Zdjęcie ofiarowane księdzu Janowi Pindórowi. Diakonisy ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr przed 
udaniem się na front. W górnym rzędzie od lewej: Emmi Bonczek, Milla Gröbl, Marie Kasler, Theodora 
Ertl, Rosa Staś, Julia Nardelli, Gusti Gröbl; w dolnym od lewej: Helene Kukutsch, Anna Widenka, Therese 
Gürtler, Metha Gawlowski, Susi Kaisar. Muzeum Śląska Cieszyńskiego

pieśni religijne. Zarząd Domu Sióstr zwracał uwagę na to, by dostarczyć im 
odpowiednią lekturę do czytania w  czasie ich ograniczonego czasu wolnego. 
W Cieszynie szkoleniem zawodowym zajmował się nadal doktor Hinterstoisser. 
Autor sprawozdania dziękował wszystkim biorącym udział w procesie kształcenia, 
którzy bezinteresownie oddawali swoje siły w  służbie dobrej sprawie30. 

W sprawozdaniu z 1911 roku31 obwieszczono, że na koniec 1910 roku było 
58 sióstr, a 1911 – 61. Radosny dzień dla całej siostrzanej kongregacji przypadł 
14 czerwca, kiedy uroczyście przyjęto kolejnych 10 sióstr. Dziełem ks. Arthura 
Schmidta był dom wypoczynkowy dla sióstr Luisenthal w Wapienicy (obecnie 
Betania) wybudowany w latach 1912–1913, Dom Miłosierdzia dla nieuleczalnie 

30 Tamże.
31 Jahres-Bericht die Schlesischen evang. Schwesterhauses (Diakonissenanstalt) in Bielitz für das Jahr 
1911, Bielitz 1911.

Diakonisy (z prawej Zofia Polok) z rannymi żołnierzami w cieszyńskim 
szpitalu. Ze zbiorów prywatnych
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pisał, iż wcześniej posyłał „córki ewangelickiego ludu śląskiego, pragnące się 
poświęcić diakonii” do zakładu w Bielsku lub Friedenshort Matki Ewy w Mie-
chowicach (na Śląsku Pruskim), ale

[w] Bielsku w  myśl tendencji samych władz kościelnych zabraniano 
siostrom polskim mówić w  zakładzie po polsku, niemczono je, wy-
chowywano w  pogardzie dla ludu, z  którego wyszły; w  Miechowicach, 
położonych za granicą, z natury rzeczy nie było lepiej. Sióstr i tu i tam 
wychowywanych nie było można pozyskać z powrotem dla pracy w zbo-
rach polskich36.

Jednak ksiądz Kulisz doceniał ich profesjonalizm, skoro wysyłał tam swoje 
podopieczne. Musiał też bywać w  bielskim Domu Sióstr, o  czym świadczy 
zdjęcie, na którym uśmiechnięty pozuje w  gronie diakonis i  innych osób.

Cieszyński historyk Franciszek Popiołek w  swojej broszurze o  tamtejszych 
szpitalach w kilku miejscach wspomina mimochodem o istnieniu ewangelickich 

36 „Rocznik Ewangelicki” 1925, s. 252–253.

diakonis, ale nie dostrzega ich ważnej roli. Cały akapit poświęcił im jedynie 
przy okazji omawiania niemieckiego charakteru Szpitala Śląskiego: 

To samo było z pielęgniarkami. Sprowadzone z  głębi Niemiec lub Ślązaczki, 
kształcone w zakładach niemieckich o tendencjach germanizacyjnych, czy to było 
w Cieszynie czy w Bielsku, nie znały języka polskiego, a  jeżeli nawet umiały 
po polsku, to nie używały tego języka w  stosunku do chorych z obawy przed 
dyrektorem, który także już za rządów polskich, podobnie jak przedtem, nawet 
lekarzom nie pozwalał w szpitalu podczas czynności lekarskich mówić po polsku37. 

Znając zasady funkcjonowania diakonatu, trzeba do relacji Popiołka podejść 
krytycznie. Warunkiem przyjęcia do Śląskiego Domu Sióstr była znajomość języka 
słowiańskiego w  celu komunikowania się z  chorymi. Zaś językiem nauczania 
pielęgniarek oraz porozumiewania się personelu był niemiecki.

37 F. Popiołek, Szpitale cieszyńskie, Odbitka z  tomu IV-V „Roczników Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk na Śląsku”, Katowice 1934, s. 55.

Siostry odznaczone za służbę w czasie pierwszej wojny światowej. Stoją od lewej: Marie Kasler, Susi 
Kaisar, Milla Gröbl, Rosa Staś; siedzą od lewej: Gusti Gröbl, Therese Gürtler, Anna Kukutsch, Anna 
Freyhub, Theodora Ertl. Ze zbiorów prywatnych

Diakonisy i ich goście przed Domem Sióstr w Bielsku, ok. 1920 r. W górnym rzędzie z lewej: dr Hermann 
Hinterstoisser, poniżej: uśmiechnięta Hedwig Ullrich, a jeszcze niżej: przełożona Anna Freyhub; w środku 
– ks. Karol Kulisz, po jego lewej stronie u dołu – przełożona Anna Kukutch. Ze zbiorów Aleksandry Błahut- 
-Kowalczyk
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W  stulecie powołania Szpitala Śląskiego wydano cały tom poświęcony tej 
instytucji, który jednak w kwestii diakonis-pielęgniarek nie wnosi wiele nowego 
i skupia się znów na kwestiach narodowych: „[…] wszystkie niemal zatrudnione 
siostry-pielęgniarki były Niemkami i z tej przyczyny często nazywano je pruskimi 
siostrami”38. A dalej jeszcze: 

Wkrótce jednak diakonat przeniesiono do Bielska, co tłumaczono trudno-
ściami lokalowymi szpitala, choć faktycznie na owej decyzji zaciążyły względy 
natury politycznej. Bielsko bowiem, jako miasto zdominowane wówczas przez 
prężną niemiecką burżuazję, gwarantowało lepsze warunki do wychowywania 
przyszłych pielęgniarek w duchu niemieckim, mimo że rekrutowały się one 
najczęściej ze śląskich, a więc etnicznie polskich rodzin wiejskich. Podejmując 
następnie pracę zawodową w szpitalu cieszyńskim siostry te przyznawały się 
raczej do narodowości niemieckiej, choć w kontaktach prywatnych i z pacjen-
tami posługiwały się rodzimą, a więc polską gwarą. Całkowicie aprobowały 
też wyniesiony z  diakonatu model kultury niemieckiej, wpojony im jako 
wyższy stopień duchowego i  cywilizacyjnego rozwoju39. 

Autorzy tych słów: Edward Buława i Antoni Zając niestety nie podali źró-
deł, na podstawie których formułowali swe tezy. Co więcej, nie interesowali się 
profesjonalizacją zawodu pielęgniarki i  rolą ewangelickiego diakonatu w  tym 
procesie, ani dokonaniami cieszyńskiego personelu, a  jedynie tym, jakiej był 
narodowości. W dodatku czynili to nierzetelnie. Ze sporządzonej przeze mnie 
listy sióstr (patrz niżej) wynika, iż zdecydowaną większość stanowiły dziewczęta 
pochodzące nie z „etnicznie polskich rodzin”, ale z niemieckiej wyspy językowej, 
czyli z Bielska i okolicznych miejscowości, a także innych ośrodków niemieckiej 
kolonizacji.

Według Franciszka Popiołka i późniejszych autorów sytuacja w szpitalu po-
prawiła się dopiero za rządów polskich, gdy usunięto dyrektora Hinterstoissera: 

Skład pielęgniarek uległ oczywiście zmianie. Części ich dostarcza od r. 1921 
założony w Dzięgielowie polski Dom Sióstr, połowa z nich przychodzi jednak 
w  dalszym ciągu z  domu bielskiego. Odtąd wykluczone jest w  każdym ra-

38 Tamże, s. 15.
39 E. Buława, A. Zając, W okresie międzywojennym (1918–1939), [w:] Szpital Śląski w Cieszynie, 
1888–1988, red. B. Orszulik, Cieszyn 1988, s. 21.

zie jakiekolwiek niepokojenie 
sumienia chorych i zapewnio-
ne jest istotnie równomierne 
traktowanie wszystkich bez 
różnicy wyznania i  narodo-
wości40.

W okresie międzywojennym 
diakonisy pracujące w  cieszyń-
skim Szpitalu Śląskim wywodziły 
się zatem z dwóch różnych in-
stytucji, co podkreślał ich strój: 
bielszczanki miały na głowach 
białe czepki, a przy kołnierzach 
broszki z  czerwonym krzyżem, 
zaś siostry dzięgielowskie – białe chustki, a  na szyi łańcuszki z  krzyżykiem. 
Widać to na jednej z  fotografii.

Ostatnio wydana została publikacja albumowa zatytułowana Powołane, zawie-
rająca kilkanaście biogramów sióstr należących do dzięgielowskiego diakonatu 
Eben-Ezer po drugiej wojnie światowej i bogaty zbiór zdjęć. Informacje o Śląskim 
Ewangelickim Domu Sióstr pojawiają się w biogramach kilku diakonis, które do 
niego należały. Dzięki temu możemy uzyskać bardziej spersonalizowaną wiedzę 
na jego temat (choć autorzy również skupiają się na kwestiach narodowych).

Jedną z nich była siostra Anna Klimsza (1886–1972) pochodząca z  Suchej 
Średniej (obecnie część Hawierzowa na Zaolziu), która jako młoda wdowa 
zaangażowała się w pracę w domu opieki w Ligotce Kameralnej, a  potem 

dla zdobycia fachowych umiejętności zostaje skierowana przez proboszcza 
parafii ks. Karola Kulisza do Diakonatu w Bielsku. Przyjęta zostaje 1 stycznia 
1917 r. W  tymże roku otrzymuje czepek i  strój diakonisy próbnej. Był to 
diakonat niemiecki. Innego na tym terenie nie było. Przyjmowano do nie-
go kobiety wywodzące się z miejscowej ludności Śląska Cieszyńskiego, lecz 
wychowywano je w  pogardzie dla tego, co dla nich było swojskie i  w  po-
czuciu wyższości tego, co niemieckie [tu odwołanie do monografii o  Szpi-
talu Śląskim, G. K.]. Po okresie wstępnym skierowana zostaje do Szpitala 

40 F. Popiołek, Szpitale cieszyńskie, s. 56.

Szpital Śląski w Cieszynie. Dr Jan Kubisz z diakonisami przy łóżku 
pacjentki: pierwsza i trzecia – z diakonatu bielskiego, w środku – 
z dzięgielowskiego. Ze zbiorów Aleksandry Błahut-Kowalczyk
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Śląskiego w  Cieszynie. Tu wśród lekarzy i  personelu panuje również język 
i duch niemiecki. Po czterech latach przechodzi do Domu Starców Betezda 
w Ligotce Kameralnej, który zbudowany został w 1917 r. Jest wśród swoich41.

Później zostaje przełożoną Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie. Jej zasługi 
zostały docenione także przez polskie władze państwowe, od których dostała 
Srebrny Krzyż Zasługi.

Drugą postacią jest siostra Róża, czyli Rozalia Staś (1889–1969) pochodząca 
z  Szumbarku (obecnie również część Hawierzowa): 

Już w  młodości interesowała się służbą potrzebującym i  pielęgniarstwem. 
Swoje zainteresowania postanowiła zrealizować i  2 lutego 1911 r. wstąpiła 
do Diakonatu Ewangelickiego w  Bielsku. Był to Diakonat o  charakterze 
niemieckim [...]. Służbę rozpoczyna najpierw w  Diakonacie, zdobywając 
w czasie nowicjatu [raczej okresu próbnego, G. K.] podstawowe teoretyczne 
i  praktyczne przygotowanie. Niedługo potem, w  maju otrzymuje czepek 
i strój siostry próbnej [raczej siostry-uczennicy, G. K.] oraz wymowny werset 
przewodni: Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do 
tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. 
Rozpoczyna służbę w Szpitalu Śląskim. [...] Siostra Róża wyświęcona zostaje 
[raczej – uzyskuje status diakonisy, G. K.] w  1914 roku w  Bielsku. Chcąc 
się doskonalić w  służbie, dużo czyta i  dokształca się. W  tym celu też, ko-
rzystając ze sprzyjających okoliczności, wyjeżdża do Szwecji, Anglii i USA42. 

W czasie pierwszej wojny światowej pracuje w lazaretach, choruje na tyfus, wraca 
do cieszyńskiego szpitala, przechodzi do polskiego diakonatu, pracuje w żłobku, 
w sanatorium w Bystrej, zdaje państwowy egzamin pielęgniarski, w czasie drugiej 
wojny wraca do rodzinnego domu, a później – do Dzięgielowa i Bystrej43.

Siostra Anna Szczeponiec (1892–1968) pochodziła z Ligotki Kameralnej. 

Do Diakonatu Ewangelickiego w Bielsku wstępuje 8 marca 1926 r. Wprawdzie 
w Dzięgielowe działał już Diakonat, ale na wybór wpłynęło prawdopodobnie 

41 E. Gajdacz, B. Giemza, J. Rączkowiak, Powołane, Dzięgielów 2017, s. 99–100. Zob. też: W. 
Magiera, Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego, Puńców 2014, s. 90–99.
42 Tamże, s. 203–204.
43 Tamże.

to, że znała język niemiecki, a  warunki bytowe i  szkoleniowe w  bielskim 
diakonacie były dużo łatwiejsze. [...] Nowicjat [raczej: okres próbny, G. K.] 
s. Anny trwa krótko. Po czterech tygodniach następują obłóczyny – otrzy-
muje czepek i próbny strój siostrzany. Służbę rozpoczyna w Domu Starców 
w Bielsku. Po trzech latach, 15 stycznia 1929 r. skierowana zostaje do Szpi-
tala Śląskiego w  Cieszynie. Święcenia [status diakonisy, G. K.] przyjmuje 
w  czerwcu 1932 r. w  Bielsku. [...] Okupant pozwala wszystkim siostrom 
z  Diakonatu Bielskiego na dalszą pracę w  Szpitalu Śląskim. Siostra Anna 
wykorzystuje tę możliwość. Działa w  ruchu oporu. Jako siostra oddziałowa 
na Oddziale Zakaźnym współdziała z dr Henrykiem Bernacikiem w udzie-
laniu fachowej opieki rannym i  chorym partyzantom legitymującym się 
fałszywymi dokumentami44. 

Po wojnie wstępuje do Diakonatu Eben-Ezer i nadal pracuje w cieszyńskim 
szpitalu.

Uzyskałam również informacje dotyczące siostry Zofii Polok, która urodziła się 
w 1890 roku w Suchej Górnej. Ojciec miał grunt i  gospodę, a w  rodzinie było 
czternaścioro dzieci (z dwóch małżeństw). Zofia jako diakonisa pracowała w cie-
szyńskim szpitalu. W czasie pierwszej wojny opiekowała się rannymi żołnierzami. 
Po drugiej wojnie wróciła na łono rodziny, która się nią zajęła, gdy była w pode-
szłym wieku i chorowała. Została pochowana na cmentarzu w Suchej Średniej45.

Diakonisą była Zuzanna Wantuła, urodzona w Ustroniu w 1892 roku, siostra 
Jana Wantuły, chłoporobotnika, publicysty i  działacza społecznego. Zuzanna 
wystąpiła z  diakonatu, by poślubić Ernsta Lucasa z  Bielska. Przed końcem II 
wojny światowej wyjechali do Niemiec. Osiedlili się w  miejscowości Borna 
koło Lipska46.

W pisanych po śląsku wspomnieniach cieszynianki Bronisławy Uher można 
znaleźć opowieść o  ks. dr. Haasem i  szpitalu oraz dalszych dziejach tej insty-
tucji, już w Polsce: 

Dyrektorym został doktór Jan Kubisz, a nasze siostry opatrywały nimocnych. 
Wybudowano dóm na ryntgyn i wielki pawilón VII, dlo nimocnych na pluca. 

44 Tamże, s. 108–109. Zob. też: A. Błahut-Kowalczyk, Diakonise – ciche bohaterki w  obliczu 
zagrożenia, „Przegląd Ewangelicki” 2008, nr 3–4, s. 106–113.
45 Informacje uzyskałam od jej krewnej.
46 Informacje od Urszuli Rakowskiej, wnuczki Jana Wantuły.
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Siostrzyczek tesz przibywało. Były to downe biylszczanki i  tesz już nowe, 
z Dzinglowa kuliszanki – tak ludzie na nich mówili. Doktor Jan Kubisz był 
ogrómnie dobrym człowiekiem i móndrym dochtorym47. 

Dłuższy fragment poświęca Klotyldzie Aufricht, Niemce z  Nadrenii: „Do 
Cieszyna przyjechała downo. Jeszcze za Austryje, odwiedzić swojóm siostre 
Laure, kiero tukej jako siostra diakonisa słóżyła w naszym Szpitolu Ewangelic-
kim. Tukej Klotylda poznała Arnolda Aufrichta, żyda, pobrali sie i  już została 
w  Cieszynie”48. Później opisuje ich dramatyczne dzieje w  czasie wojny, kiedy 
byli prześladowani przez Niemców, a po wojnie – przez Polaków. Niestety nie 
pisze, co się stało z  siostrą Laurą.

Ciekawą relację o losach jednej z wyszkolonych w bielskim Domu Sióstr pie-
lęgniarek usłyszałam od jej wnuczki, Aleksandry Błahut-Kowalczyk. Dotyczy ona 
Hedwig Ullrich (1896–1975) z Cieszyna, córki nadkonduktora kolei cesarsko-kró-
lewskiej Ferdynanda, katolika, wdowca z dziećmi i Emy Heinold – pochodzącej 
z Prus Wschodnich żydówki, która zmieniła wyznanie, żeby go poślubić. Można 
rozpoznać Hedwig na jednym ze zdjęć zbiorowych zrobionych przed bielskim 
Domem Sióstr. Widocznie na przeszkolenie pielęgniarskie przyjmowano nie tylko 
ewangeliczki. Później brała udział jako sanitariuszka w  wojnie polsko-czeskiej 
w 1919 roku, a następnie pracowała w cieszyńskim Szpitalu Śląskim jako siostra 
operacyjna i w pracowni rentgenowskiej. Opowiadała wnuczce o  swojej służbie, 
o  tym, jak pewien żołnierz po operacji mimo zakazu przyjmowania napojów 
wypił ukradkiem wodę z wazonu z kwiatami, dostał wysokiej gorączki i w końcu 
umarł, a ona czuwała przy nim. Inna opowieść dotyczyła tego, że gdy pracowała 
na oddziale psychiatrycznym, gdzie zmiany następowały o dwunastej w nocy, mu-
siała sama potem – z duszą na ramieniu – iść w środku nocy do domu. Wyszła 
za mąż w 1922 roku za doktora Jana Kubisza, dyrektora szpitala. Po ślubie już 
nie pracowała zawodowo. Potrafiła mówić po polsku, ale z silnym akcentem. Do 
swojej córki i wnuczek zwracała się raczej po niemiecku, żeby się uczyły języka. 
Miała nadzieję, że jej wnuczka Aleksandra zostanie pielęgniarką. Ta jednak zre-
alizowała drugą część powołania diakonisy – jest teolożką.

Diakonisy w  Bielsku w  okresie międzywojennym, gdy ta część Śląska Cie-
szyńskiego została przyznana Polsce, starały się pracować tak jak wcześniej, ale 
– jak pisze Piotr Kenig:

47 B. Uher, Wokół Placu Kościelnego i Kościoła Jezusowego, Cieszyn 2015, s. 64.
48 Tamże, s. 50–51.

W 1932 r. wymówiono im służbę w Powiatowej Kasie Chorych, w 1934 r. 
również w  miejskim Domu Opieki, gdzie zastąpione zostały przez siostry 
katolickie – w  grę wchodziły również powody narodowościowe. Dom dia-
konis [...] został rozbudowany w 1936 r., co było jedyną większą inwestycją 
budowlaną zboru w okresie międzywojennym49. 

Do bielskiego diakonatu należało kilka budynków: gmach główny przy obecnej 
ul. Listopadowej, budynek sierocińca, budynek przy obecnej ul. Orkana (w 1945 
roku trafiła weń bomba) połączony z  domem obok, gdzie prawdopodobnie 
mieszkały siostry-emerytki (były tam pokoje, kuchnia i kaplica), ponadto willa 
na rogu obecnej ul. Modrzewskiego i  Słowackiego.

Jedyny bardziej osobisty dokument na temat bielskiego diakonatu, na jaki natrafi-
łam (dzięki ks. dr. Herbertowi Patzeltowi), w dodatku dotyczący dramatycznego czasu 
początku II wojny światowej, to wspomnienia diakonisy Elisabeth Jacob opublikowane 
na początku lat dziewięćdziesiątych w „Bielitz-Bialaer Heimatbote”50. Przytaczam 
tu jego obszerne omówienie wraz z koniecznymi wyjaśnieniami w przypisach, bo 
autorka nie znała zbyt dobrze skomplikowanego śląsko-cieszyńskiego kontekstu.

Jacob pochodziła z Pszczyny i dlatego chętnie podjęła się pracy w pobliskim Bielsku. 
Przyjechała na początku 1940 roku, aby przygotować tamtejszy Dom Sióstr (na ich 
własną prośbę) do przejęcia przez Stowarzyszenie Macierzystych Domów Diakonis 
Kaiserswerckich51. Bielski Dom Sióstr grupował w tym czasie około stu diakonis, które 
pracowały głównie w szpitalach w Bielsku i Cieszynie oraz w kilku stacjach. Należał do 
niego także mały dom rekreacyjny w Wapienicy. Około dwudziestu diakonis-emerytek 
mieszkało w domu macierzystym. Nie było żadnych kandydatek. Szybko poznała 
wszystkie siostry i przekonała się na własne oczy, ile było do zrobienia z powodu 
tego, że diakonat był przez trzy lata pozbawiony przełożonej52. 

Zaczęła od koniecznych remontów w  pokojach, a  potem zajęła się mocno 
zużytym strojem diakonis. Pastor dr Richard Wagner53, odpowiedzialny za Dom 

49 P. Kenig, Z dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000, s. 54.
50 E. Jacob, Meine Erinnerungen an Bielitz, „Bielitz-Bialaer Heimatbote” 1992, nr 3, s. 11.
51 Właściwie nie wiadomo, dlaczego chciały to zrobić. Być może powodem była trudna sytuacja 
finansowa w  czasie wojny i  brak wpływów z  datków darczyńców; albo jakieś względy admini-
stracyjne.
52 Autorka nie pisze, niestety, dlaczego. Niewykluczone, że po śmierci Anny Kukutsch w 1937 
roku nie wybrano nowej. 
53 Richard Ernst Wagner (1883–1945) urodzony w Skoczowie, syn karczmarza; studiował teologię 
w  Wiedniu, Berlinie i  Strasburgu; wikariusz w  Białej w  latach 1911–1914; proboszcz w  Biel-
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Sióstr, nie był zadowolony z wysokiego rachunku, ale one były szczęśliwe. Póź-
niej dała ogłoszenie, że Dom Sióstr szuka młodych dziewcząt na kandydatki 
do diakonatu. Na początku zgłosiło się piętnaście młodych kobiet, z  których 
najstarsza miała dwadzieścia siedem lat. Większość z  nich mówiła tylko po 
polsku lub łamaną niemczyzną, ponieważ językiem szkoły w  tym – jak pisze 
– „czysto niemieckim mieście w Polsce” była polszczyzna, a kontrolowano, czy 
w domach nie mówi się po niemiecku54. Rozpoczęła się nauka języka, w której 
pomagało pięć maturzystek i nauczycielka. Na tablicy pisały krótkie zdania po 
polsku i niemiecku, i  odgrywały je: „Nakrywam do stołu”, „Rozpalam ogień”, 
„Robię zakupy”. Edukacja religijna koncentrowała się na życiu Jezusa, historii 
Kościoła i czytaniu Biblii. Na lekcjach śpiewu ćwiczyły chorały oraz pieśni ludowe 
i marszowe. Każdego dnia kandydatki przez dwie godziny pracowały w szpita-
lu pod nadzorem pielęgniarek oddziałowych. W niedzielę chodziły z  siostrami 
na nabożeństwo do kościoła, prowadzone przez pastora Paula Karzela55 lub 
pastora dr. Richarda Wagnera. Autorka podkreśla, że od Karzela doświadczyła 
przyjaźni i wsparcia, podczas gdy jej relacja z wielebnym Wagnerem pozostała 
bardzo chłodna, ponieważ nie akceptował jej sposobu pracy z  kandydatkami. 
Uważał, że nauka była zbędna i  zbyt „pobożna”, a  dziewczęta powinny były 
mieć głównie szkolenie w  szpitalu. Jednak nie odpowiadało to wizji kształce-
nia, jakiej wymagano w  Kaiserswerth. W  niedzielę chodziły na wycieczki po 
pięknym Cygańskim Lesie.

Jacob do Cieszyna jeździła regularnie. Bardzo lubiła dobroduszną przełożoną 
Gusti56, która prowadziła w  siostrzanym kręgu lekcje biblijne. W wielkim ko-
ściele łaski (czyli kościele Jezusowym) uczestniczyła w trzygodzinnym uroczystym 

sku 1914– 1945. Aresztowany w  Zielone Świątki przez milicję i  osadzony w  polskim obozie 
koncentracyjnym w Świętochłowicach, gdzie zmarł 3 sierpnia 1945 roku z wycieńczenia i  złego 
traktowania. Mówił: „Zawinili inni, cierpieć muszą i  znosić niewinni”. W  obozie miał zawsze 
dla wszystkich słowa pocieszenia i otuchy, udzielał błogosławieństwa zarówno ewangelikom, jak 
i  katolikom. Zob. E. Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Ein 
biographisches Pfarrerbuch mit einem Anhang, Eging, Niederbayern 1968, s. 177.
54 Trudno sobie wyobrazić, że bielskie Niemki pod wpływem polskich rządów zupełnie zatraciły 
znajomość niemieckiego. Raczej dotyczyło to dziewcząt pochodzących ze śląskich rodzin.
55 Paul Karzel (1983–1945) pochodził z Wilamowic pod Skoczowem, studiował teologię w Wied-
niu; wikariusz w morawskiej Ostrawie, proboszcz we Frydku, drugi proboszcz w Bielsku 1924–1945. 
E. Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche, s. 109. Pisano o  nim: „Dobry 
kaznodzieja, gorliwy duszpasterz i  organizator, spokojny i  taktowny, zyskał powszechne uznanie 
w parafii”. Ks. A.P. Wegert, Dzieje Parafii Ewangelickiej w Bielsku, Warszawa 1974, s. 63.
56 Chodzi zapewne o Gusti Gröbl.

nabożeństwie, prowadzonym przez superintendenta Paula Zahradnika57. Była 
zszokowana tym, że w kościele śpiewano narodowo-socjalistyczne pieśni z akom-
paniamentem organów, a nabożeństwo zakończono okrzykiem „Heil Hitler”.

Ją samą Partia Narodowo-Socjalistyczna zostawiła w spokoju, ale dostrzegała 
surowość tego reżimu wobec Polaków, którzy dostawali mniej kartek żywno-
ściowych niż Niemcy. Kiedy mówiła dobranoc swoim podopiecznym, widziała, 
że niektóre w swoich łóżkach płakały. Dowiedziała się, że większość z nich była 
w żałobie lub obawiała się o bliskich. Ich ojcowie i bracia albo już zginęli, albo 
byli w obozach koncentracyjnych58. 

Podczas gdy podopieczne pracowały w szpitalu, Jacob miała czas, aby zwiedzić 
piękne niemieckie miasto Bielitz i  polskie miasto Biała59, które dzieliła tylko 
rzeka. Na cotygodniowym bielskim targu kupiła ładny, żółty gliniany kubek, 
który posiadała do czasu wysiedlenia ze Śląska. Pewnego razu w mleczarni była 
świadkiem sceny, kiedy polska klientka błagała sprzedawczynię o  mleko dla 
dziecka. A  ta odmówiła jej, mimo iż baniak był pełen. Na zewnątrz diakonisa 
szepnęła do kobiety: „Proszę przyjść wieczorem do Domu Sióstr”. Przez jakiś 
czas dawały później tej Polce trochę mleka dla dziecka.

Jesienią 1940 roku przyszła decyzja o odrzuceniu podania bielskiego Domu 
Sióstr przez Stowarzyszenie Kaiserswerckie i sugestia, by zwróciły się do Diakonii 
w  Zehlendorf pod Berlinem60. Jacob została odwołana do domu macierzyste-

57 Paul Zahradnik (1893–1969) pochodził z  Kojkowic, studiował teologię w  Wiedniu, praco-
wał jako wikariusz w  zborze ostrawskim, później bialskim. Po podziale Śląska Cieszyńskiego 
został pastorem nowo utworzonego zboru niemieckiego w Czeskim Cieszynie. W 1939 roku po 
wcieleniu Śląska do Rzeszy został pełnomocnikiem administracyjno-kościelnym rządu niemiec-
kiego i zwierzchnikiem Kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Był wyznawcą ideologii  
hitlerowskiej. Po wojnie aresztowany i  sądzony w morawskiej Ostrawie, został uwięziony, ale po 
jakimś czasie – zwolniony. Wyjechał do Niemiec. Zob. J. Golec, S. Bojda, Zahradnik Paweł, [w:] 
Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. 2, Cieszyn 1995, s. 269–270. Zob. też: H. Patzelt, 
Geschichte der evangelischen Kirche in Österreichisch-Schlesien, Dülmen 1987, s. 244–245.
58 Na wiosnę 1940 roku miała miejsce kolejna fala aresztowań Ślązaków, których władze niemieckie uznały 
za element potencjalnie niebezpieczny. Zostali wtedy osadzeni w obozach koncentracyjnych przedstawiciele 
duchowieństwa ewangelickiego i katolickiego, inteligencji, a także działacze plebiscytowi i inni aktywiści.
59 To również jest dość problematyczne określenie. Autorce może chodziło o  to, że do I wojny 
światowej na rzece Białce biegła granica między Śląskiem Austriackim a Galicją, a nie o charakter 
narodowościowy obu miast, który był podobny – głównie niemiecki.
60 Piotr Kenig przedstawia to inaczej: „Ewangelicki Dom Sióstr został przejęty początkowo przez 
macierzystą placówkę w Kaiserswerth, a następnie w 1942 r. przez Diakonieverein w Zehlendorf 
koło Berlina”, P. Kenig, Z dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej, s. 56.
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go we Frankenstein na Śląsku (czyli w  Ząbkowicach). Musiała pożegnać się 
z  rozrośniętą już wtedy społecznością 27 sióstr-uczennic. Zostały one potem 
rozdzielone między szpitale: w  Bielsku i  Cieszynie, pod opiekę dwóch wspa-
niałych przełożonych: Laury i  Gusti61. Na koniec, by poprawić sobie humor 
przed pożegnaniem, udała się na sześciodniową wędrówkę przez Beskidy. Wy-
posażona w dobrą mapę turystyczną, plecak, torbę i kij przeszła przez Josefsberg 
(Magurkę), Klimczok, Baranią i dotarła do Zwardonia. Ostatnim przystankiem 
był Diakonat Friedenshort w  Miechowicach, którego przełożoną, Friede von 
Hedemann, dobrze znała z Wrocławia.

Trudno ustalić dalsze losy bielskich sióstr. Ks. Adam P. Wegert pisał o  tym 
dość enigmatycznie w  swojej historii zboru bielskiego z  1974 roku: 

W czasie drugiej wojny światowej diakonat ten przestał istnieć. Działania 
wojenne na terenie Bielska rozproszyły siostry, majątek diakonatu objęła 
na podstawie Statutu śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr Diecezja 
Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W  opustoszałym bu-
dynku urządził diakonat dzięgielowski szkołę dla pielęgniarek, którą po 

61 Nie podaje, niestety, ich nazwisk.

dwu latach objął Polski Czerwony Krzyż. Natomiast w  sierocińcu przy 
ul. Magi władze miejskie urządziły Państwowy Dom Małych Dzieci dla 
matek pracujących62. 

Pisząc o działaniach wojennych ks. Wegert miał na myśli okres pod koniec 
wojny, gdy front zatrzymał się w  okolicach Bielska. Nie mógł też wprost 
napisać, że budynki przejęły władze komunistyczne. Autorzy tomu 500 lat 
Reformacji na Górnym Śląsku wspominają jedynie, że bielski diakonat zakoń-
czył swoją działalność i został ewakuowany, zanim weszły do miasta oddziały 
Armii Czerwonej63.

Nie wiem, czy uda mi się ustalić, jaki był rzeczywiście koniec tej instytucji 
i  co się stało z  siostrami. Zapewne część z  nich zdążyła się ewakuować na 
zachód przed frontem, ale inne zostały. Jaki los je spotkał? Niektóre potem 
wstąpiły do dzięgielowskiego diakonatu i  dalej pracowały, a  później przeszły 
na emeryturę. A  co robiły pozostałe? Nie mogły liczyć na wsparcie państwa, 
nie miały praw do zaopatrzenia emerytalnego. Mogły jedynie liczyć na pomoc 
własnych rodzin, o  ile je miały. 

Po 1989 roku bielska parafia odzyskała większość zabranych jej po wojnie 
nieruchomości. Starano się także o  dawną siedzibę Domu Sióstr i  inne bu-
dynki należące do tej instytucji. Jako materialny dowód jej związku z bielskim 
zborem przedstawiono kielich z  kaplicy Domu Sióstr, który jest w posiadaniu 
parafii. Niestety, w  związku z  tym, że w  czasie wojny Śląski Dom Sióstr był 
podporządkowany berlińskiemu, uznano ich majątek za poniemiecki, który nie 
podlegał zwrotowi64. 

Co zostało po bielskich siostrach? Budynek pierwszej siedziby Śląskiego 
Ewangelickiego Domu Sióstr stanowiący część Szpitala Śląskiego w  Cieszynie 
ciągle istnieje, ale elewacja nie jest w zbyt dobrym stanie. Mieści się w nim od 
2011 roku Dzienny Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi65. 
Z kolei w pięknie wyremontowanym gmachu bielskiego Domu Sióstr ma obecnie 

62 Ks. A.P. Wegert, Dzieje Parafii Ewangelickiej w Bielsku, s. 44.
63 G. Giemza, E. Matuszek, Działalność charytatywna, [w:] 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, 
red. W. Gojniczek, R. Kaczmarek, Katowice 2017, s. 241. Niestety autorzy nie podają źródeł 
tych informacji.
64 Tyle udało mi się na razie dowiedzieć. Sprawa ta wymaga dalszych badań. 
65 Zob. http://fotopolska.eu/Cieszyn/WszystkieZdjecia/b80525,Dzienny_Osrodek_Wsparcia.htm-
l?f=195880-foto [dostęp: 10.05.2018].

Bielsko. Diakonisa z pomocnicami, lata 40. XX w. Ze zbiorów Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej
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siedzibę Prokuratura Okręgowa66. Ani na 
jednym, ani na drugim budynku nie ma 
żadnej tablicy upamiętniającej ich historię. 

Na starym cmentarzu ewangelickim 
koło kościoła Zbawiciela znajduje się kwa-
tera, gdzie pochowano diakonisy. W  środ-
ku wznosi się wysoki pomnik z  wyrytym 
znakiem sióstr: równoramiennym krzyżem 
w kole oraz napisem: „Ruhestäte des Schwe-
stern des Schlesische Schwesterhaus”. Cały 

teren tej kwatery jest równy i  porośnięty trawą, nie wiadomo, jak wyznaczo-
ne były groby. Wolontariusze opiekujący się cmentarzem opracowali tabliczkę 
z  informacją, że jest to „miejsce spoczynku sióstr diakonis”, opisane są krótko 
ich dzieje i wymieniono kilkanaście nazwisk diakonis tam pochowanych. Mar-
murowe krzyże z ich grobów w latach osiemdziesiątych XX wieku przeniesiono 
do pomieszczenia magazynowego w  bielskim kościele, co miało zapobiec ich 
dewastacji. Powiedział mi o  tym ks. bp Paweł Anweiler. Dzięki uprzejmości 
Andrzeja Bauma mogłam je obejrzeć i sfotografować. Najwyraźniej od tamtego 
czasu nikt ich nie oglądał. 

Jak można podsumować znaczenie Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr 
i dokonań jego podopiecznych? Badaczki historii pielęgniarstwa zwracają uwagę 
na fakt, że profesja ta 

prawdopodobnie bardziej niż inne zawody odzwierciedla stereotyp roli kobiety. 
Normy i  wartości w  pielęgniarstwie są kobiece, a  relacje między pielęgniar-
kami a  lekarzami odzwierciedlają podległość kobiet we wszystkich grach 
społecznych między kobietami a mężczyznami67. 

Jednak instytucja ewangelickich diakonis nie wpisuje się dobrze w ten sche-
mat. Z  jednej strony – co prawda – ich współpraca z  lekarzami polegała na 
podporządkowaniu się ich decyzjom, ale to właśnie było wyznacznikiem no-
woczesności szpitala, a  z  drugiej strony – diakonisy tworzyły silną wspólnotę 

66 Zob. http://fotopolska.eu/Bielsko-Biala/b21474,Prokuratura_Okregowa_.html?f=326104-foto 
[dostęp: 10.05.2018].
67 J. Kubisa, Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych, War-
szawa 2014, s. 82.

połączoną więzami kobiecej solidarności 
oraz ewangelicką duchowością, wspólnotę 
komplementarną wobec lekarzy.

Co więcej, instytucja diakonis stanowiła 
ważny etap na drodze do profesjonalizacji za-
wodu pielęgniarki. Diakonisa musiała przejść 
solidne szkolenie zawodowe, a formacja du-
chowa je jedynie uzupełniała. Siostry mogły 
w  każdej chwili wystąpić z  diakonatu, by 
poświęcić się opiece nad członkiem rodziny, 
wyjść za mąż, czy podjąć się innych zadań. 
Jako pielęgniarki miały pensje, urlopy i zabezpieczenie na starość. Choć akurat 
w przypadku bielskich sióstr po II wojnie światowej nie miało to miejsca z po-
wodu zmiany ustroju i  antyniemieckiej propagandy władz komunistycznych.

Jednak mimo iż były od końca XIX wieku jedynymi profesjonalnymi pie-
lęgniarkami, a  ich obecność miała tak wielkie znaczenie dla funkcjonowania 
nowoczesnego szpitalnictwa, to ich wkład w  cieszyńską i  bielską modernizację 
został zupełnie zapomniany. Stały się bowiem częścią kłopotliwego niemieckiego 
dziedzictwa, które było przemilczane lub wręcz deprecjonowane przez twórców 
późniejszego historycznego dyskursu.

Starałam się dowiedzieć jak najwięcej o  bielskich siostrach, ale dotarłam 
głównie do oficjalnych sprawozdań, czy innych dokumentów tego typu, a nie 
udało mi się usłyszeć ich własnego głosu. Nie wiem, czym naprawdę była dla 
nich ta praca i  jak ją pojmowały? Czy społeczność diakonis dawała im wspar-
cie w  tej trudnej służbie? Jak rzeczywiście traktowały uczestnictwo w  kulturze 
niemieckiej? Jak postrzegały swoją pozycję w sferze publicznej? Czy były dumne 
ze swego powołania? I czy miewały chwile zwątpienia, gdy przerastał je ogrom 
pracy i  zmęczenie? Co się z  nimi stało po zakończeniu II wojny światowej? 
Nie wiem, czy zdołam kiedykolwiek znaleźć odpowiedzi choćby na część tych 
pytań. Na razie cieszę się, że udało mi się przynajmniej opisać historię Ślą-
skiego Ewangelickiego Domu Sióstr, zanalizować ten fenomen, odnaleźć sporo 
fotografii, ale przede wszystkim sporządzić listę ich nazwisk, czym staram się 
przywrócić ich podmiotowość.

Kwatera diakonis na starym Cmentarzu Ewangelickim 
w Bielsku, 2018 r. Ze zbiorów autorki

Nagrobek Adele Kramer pochodzący ze starego 
Cmentarza Ewangelickiego w Bielsku, 2018 r. Fot. 
Andrzej Baum
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Lista wszystkich diakonis, o których udało mi się znaleźć informacje. Zostały 
wymienione w kolejności pojawiania się diakonacie. W nawiasie podaję 
datę raportu, w którym pojawia się wzmianka o danej osobie:

Dora Bathelt z Kamienicy na Śląsku, siostra od 1 listopada 1889, przełożona w Bielsku 
(1901); ur. 4 X1868.

Ottilie Strenger z Bielska na Śląsku, siostra od 1 listopada 1889 (1901); (1903); (1904); 
ur. 10 VII 1868, zm. 3 I 1922, pochowana na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.

Marie Wojnar z Cieszyna, prawdopodobnie siostra od 1889 (w 1901 już jej nie było).
Anna Frejhub z Bielska, siostra od 26 lutego 1891 (1901); została siostrą przełożoną 

w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (1903); (1904); ur. 7 VII 1866.
Hermina Floch z Bielska, prawdopodobnie siostra od 1891 (w 1901 już jej nie było); 

17 I  1869.
Elise Metzner z Drezna, prawdopodobnie siostra od 1891 (w 1901 już jej nie było); 

ur. 28 III 1870.
Ida Behrendt, ur. w Kalkucie w 10 VIII 1856, przełożona do 1897.
Ewa Lehnert z Wapienicy na Śląsku, siostra od 1 lipca 1892 (1901); (1903); (1904); 

5 XII 1865.
Anna Kukutsch z  Białej w  Galicji, siostra od 13 lipca 1892; przełożona w  Cieszynie 

(1901); przełożona w Szpitalu Cesarza Franciszka Józefa w Bielsku (1903); (1904); do 
1909 kierowała alumnatem w Cieszynie, później przełożona Domu Sióstr w Bielsku; 
ur. 17 IX 1866, zm. 31 X 1937, pochowana na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.

Emilie Weich z  Bielska, siostra od 15 września 1892; nauczycielka w  ewangelickim 
alumnacie dla dziewcząt (1901); (1903); przełożona w alumnacie (1904); 31 X 1862.

Johanna Herman z  Bielska, siostra od 17 września 1892 (1901); (1903); ur. 11 XII 
1864.

Olga Rademacher z Bielska, siostra od 19 września 1892 (1901); ur. 3 VIII 1869.
Olga Gorgon ze Skoczowa na Śląsku, siostra od 1 października 1892 (1901); (1903); 

(1904); ur. 18 IX 1862, zm. 25 I  1942, pochowana na cmentarzu ewangelickim 
w Bielsku.

Marie Christianus z Bielska, siostra od 1 listopada 1892 (1901); (1903); (1904); ur. 
3 V 1861, zm. 19 XI 1905, pochowana na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.

Bertha Graupner z  Bielska, siostra od 20 listopada 1892 (1901); siostra przełożona 
stacji diakonijnej w Ołomuńcu (1903); (1904); ur. 3 IV 1868.

Suzanna Buzek z Trzyńca na Śląsku, siostra od 15 marca 1893 (1901); ur. 24 III 1874. 
Marie Hoinkes z Bielska, siostra od 4 kwietnia 1893 (1901); ur. 18 I  1874.
Marianne Pientok ze Śmiłowic na Śląsku, siostra od 4 kwietnia 1893 (1901); (1903); 

(1904); 3 III 1870.
Eva Koch z  Kamienicy koło Bielska, siostra od 1 października 1893 (1901); (1903); 

(1904); ur. 4 XII 1868, zm. 6 VI 1943, pochowana na cmentarzu ewangelickim 
w Bielsku.

Auguste Steffan z Bielska, ur. 25 I 1867, siostra od 1 grudnia 1893 (1901); (1903); (1904).

Therese Gürtler z Lipnika w Galicji, siostra od 1 lutego 1895 (1901); (1903); (1904); 
w  czasie I wojny na froncie, ur. 15 VIII 1876.

Marie Niemietz z  Cieszyna, siostra od 1 czerwca 1895 (1901); (1903); (1904); ur. 
10 I  1874.

Eva Lorek ze Starego Bielska na Śląsku, siostra od 1 listopada 1895 (1901); (1904), 
ur. 12 X 1874.

Eva Pastucha (nazywana Erna) z  Pruchnej na Śląsku, siostra od 1 listopada 1895 
(1901); (1903); 11 XI 1877.

Johanna Koch (nazywana Anna) z  Kamienicy, siostra od 15 listopada 1895 (1901); 
(1903); (1904); ur. 30 XI 1866, zm. 16 IV 1931, pochowana na cmentarzu ewan-
gelickim w Bielsku.

Anna Marie Frey ze Starzysk w  Galicji [koło Lwowa], siostra od 1 czerwca 1896 
(1901); (1903); (1904); ur. 2 VIII 1870, zm. 28 V 1907, pochowana na cmentarzu 
ewangelickim w Bielsku.

Elsa Petzoldt z Lipska, ur. 6 XI 1873, uczennica od 1896 (później się już nie pojawia).
Selma Moser z  Jarzt z  Górnej Bawarii, siostra od 20 września 1896 (1901);(1903); 

(1904); ur. 18 I  1875.
Emilie Zutz z Bydgoszczy, ur. 13 VIII 1872, siostra od 2 I  1897.
Marie Huczała z Cieszyna, siostra od 1 lutego 1897 (1901); (1903); (1904); przełożona, 

ur. 17 V 1877, zm. 2 XI 1936, pochowana na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.
Herta Wojnar z Białej, ur. 10 I  1877, siostra na próbę od 1897.
Ottilie Hermann (nazywana Adelheid) z  Bielska, siostra od 1 kwietnia 1897 (1901); 

(1903); (1904).
Anna Wojnar (nazywana Herta) z  Białej, siostra od 6 kwietnia 1897 (1901).; fot. 

w  zbiorach MŚC.
Suzanne Wojnar z  Kamienicy, siostra od 25 lipca 1897 (1901); (1903); (1904); zm. 

21 VIII 1906, pochowana na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.
Anna Stokłosa z Kamienicy, siostra od 30 września 1897 (1901).
Susanne Roth z Maldorf [obecnie Vilsoara] w Siedmiogrodzie, siostra w Sophienhaus 

w Weimarze od 20 marca 1887, w Cieszynie od 18 kwietnia 1898 (1901); (1903); 
??? w Bielsku (1904); od 1909 kierowała alumnatem w Cieszynie (jeszcze w 1926).

Johanna Klima ze Starego Bielska, siostra od 9 maja 1898 (1901).
Helene Zimnol ze Skoczowa, siostra od 28 lipca 1898 (1901).
Anna Then (nazywana Agnes) z Lipnika, siostra od 1 sierpnia 1898 (1901); (1903).
Clara Lemme z Erfurtu w Saksonii, siostra z weimarskiego Sophienhaus od 1 lipca 1888; 

w Cieszynie od 11 sierpnia 1898; prowadziła kuchnię w szpitalu w Cieszynie (1901).
Ida Thiede z  Jerzitz [Jerzyc/Jeżyc] w Poznaniu; siostra od 1 lutego 1899 (1901).
Clara Krauthaus z Erfurtu, siostra od 15 września 1899 (1901); (1903); (1904).
Wilhelmine Jadt z Senftenberg [obecnie Žamberk] w Czechach, siostra od 1 paździer-

nika 1899 (siostra-uczennica) (1901); (1903); (1904).
Adele Gander z Bielska, siostra od 20 lutego 1900 (siostra-uczennica) (1901); (1903); (1904).
Marie Hetschko z Bielska, siostra od 25 lipca 1900 (siostra-uczennica) (1901); (1903); 

(1904).
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Susanna Bielok z Kamienicy, siostra od 1 października 1900 (siostra-uczennica) (1901); 
(1903); (1904); ur. 9 X 1874 zm. 14 IV 1940, pochowana na cmentarzu ewange-
lickim w Bielsku.

Malvine Weich z Bielska, siostra od 1 października 1900 (1901); (1903).
Auguste (Guste) Odstrecil z  Hroustki na Morawach; siostra od 15 grudnia 1900 

(siostra-uczennica) (1901) (1903); (1904).
Käthe Brenvogel z  Gelsendorf w  Galicji [koło Stryja], siostra od 4 kwietnia 1901 

(w okresie próbnym) (1901); (1903);. (1904).
Ella Meissner z Görlitz na Śląsku Pruskim, przełożona domu sióstr (1903); (1904).
Eva Lehner z Wapienicy pod Bielskiem (1903).
Marianne Rosenzweig z Wsetin na Morawach (1903); (1904).
Elly Witsche z Kriegern w Czechach (1903).
Ewa Konderla (nazywana Emilia) z Ustronia na Śląsku (1903); (1904).
Anna nazywana Angela Malysz z Trzyńca na Śląsku (1903); (1904).
Berta Zutz z  Prinzenthal koło Bydgoszczy w Prusach (1903); (1904).
Hildegard Beschnidt z Delitzsch koło Lipska (1903); (1904).
Johanna Kifiel z Bobrku przy Cieszynie, siostra-uczennica (1903); (1904).
Berta Bathelt z  Wapienicy, siostra-uczennica (1903), (1904); ur. 16 III 1877, zm. 3 

IV 1943, pochowana na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.
Susi Lipowczan z Ustronia na Śląsku, siostra-uczennica (1903); (1904).
Marie Sikora z Hutt na Śląsku, siostra-uczennica (1903) i  (1904).
Johanna Herman, siostra-uczennica (1903).
Hildegard Hen z Bytomia na Pruskim Śląsku, siostra-uczennica (1903); (1904).
Luise Stolz z Bielska, siostra-uczennica (1903); (1904).
Emmi Fischel z Cieszyna, siostra-uczennica (1903);
Johanna Menzler (nazywana Martha) z  Bystrej na Śląsku, siostra-uczennica (1903) 

i  (1904).
Franni Meinecke z Rattendorf w Karyntii, siostra-uczennica (1903) i  (1904).
Hedwig Fichtner z Vizovic na Morawach, siostra-uczennica (1903) i  (1904).
Marianne Müdler ze Starego Bielska, siostra-uczennica (1903).
Malvine Lange ze Sternbergu na Morawach (1904).
Pauline Kasler z Rawicza w Poznańskiem (1904).
Johanna Herma ze Starego Bielska, siostra-uczennica (1904).
Jenny Fischel z Cieszyna, siostra-uczennica (1904).
Matilde Mückler ze Starego Bielska, siostra-uczennica (1904); ur. 25 XI 1876, zm. 

19 III 1940, pochowana na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.
Martha Schwarz z  Poznania, siostra-uczennica (1904).
Helene Gluza ze Skoczowa, siostra-uczennica (1904).
Myra von Riebeu z Grazu, siostra-uczennica (1904).
Resi? Bogusch ze Starego Bielska, siostra-uczennica (1904).
Henriette Rolczyk z  Pržno na Morawach, siostra-uczennica (1904).
Lotte Rauer z  Laun w  Czechach, siostra-uczennica (1904), pracowała w  szpitalu 

w Dziedzicach.

Else Wojnar z Kamienicy, siostra-uczennica (1904).
Laura Lange ze Sternbergu na Morawach, siostra na próbę (1904), pracowała w mo-

bilnej grupie chirurgicznej w  czasie I wojny światowej.
Adele Kramer, siostra, ur. 21 I  1894, zm. 22 XI 1933, pochowana na cmentarzu 

ewangelickim w Bielsku.
Helene Kukutsch, siostra, pracowała w szpitalu zakaźnym w czasie I wojny światowej, 

ur. 6 IX 1883, zm. 1 VIII 1937, pochowana na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.
Aurelie Adam, siostra, zm. 24 VIII 1908, pochowana na cmentarzu ewangelickim 

w Bielsku.
Susanne Woynar, siostra, zm. 21 VIII 1906, pochowana na cmentarzu ewangelickim 

w Bielsku.
Anneliese Piesch, siostra, ur. 2 IX 1895, zm. 4 X 1943, pochowana na cmentarzu 

ewangelickim w Bielsku.
Steffi Kolder, siostra, ur. 27 V 1877, zm. 29 I 1928, pochowana na cmentarzu ewan-

gelickim w Bielsku.
Sabine Lange, siostra, ur. 8 V 1894, zm. 23 IX 1934, pochowana na cmentarzu 

ewangelickim w Bielsku.
Luise Kozuschnik, z domu Raszka, siostra, ur. 5 VIII 1864, zm. 25 III 1943, pocho-

wana na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.
Emmi Bonczek, siostra od 16.06.1910 r. (1911); w czasie I wojny światowej na froncie.
Anna Bujok, siostra od 16.06.1910 r. (1911).
Milla Gröbl, siostra od 16.06.1910 r. (1911).
Stefanie Haczka, siostra od 16.06.1910 r. (1911).
Marie Hadaszczok, siostra od 16.06.1910 r. (1911).
Susi Kaizar, siostra od 16.06.1910 r. (1911), w  czasie I wojny światowej na froncie.
Hermine Reymann, siostra od 16.06.1910 r. (1911).
Elize Sturz, siostra od 16.06.1910 r. (1911).
Emilie Biemeger, siostra od 16.06.1910 r. (1911). 
Susana Wiedenka, siostra od 16.06.1910 r. (1911), w  czasie I  wojny światowej na 

froncie.
Anna Klimsza z  Suchej Średniej na Śląsku, ur. 1886, zm. 1972, siostra próbna od 

1917, później w  szpitalu w Cieszynie, od 1921 w Betezdzie w Ligotce Kameralnej, 
później w Eben-Ezer w Dzięgielowie.

Rozalia Staś z  Szumbarku na Śląsku, ur. 1889, zm. 1969; od 1911 w  bielskim dia-
konacie, siostra od 1914, w  czasie I wojny światowej na froncie, pracowała później 
w Szpitalu Śląskim, przeszła do diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie.

Anna Szczeponiec z  Ligotki Kameralnej, ur. 1892, zm. 1968, siostra-uczennica od 
1926, pracuje w  bielskim Domu Starców, potem w  cieszyńskim Szpitalu Śląskim, 
siostra od 1932. W  czasie II wojny światowej pracuje tam dalej i  działa w  ruchu 
oporu, po wojnie w Diakonacie Eben-Ezer.

Zofia Polok z Górnej Suchej, ur. 1890, diakonisa w  cieszyńskim Szpitalu Śląskim.
Zuzanna Wantuła z  Ustronia, ur. 1892, diakonisa w  Bielsku. Wystąpiła z  diakonatu 

i wyszła za mąż.
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Marie Kasler, w  czasie I wojny światowej na froncie.
Julia Nardelli, w  czasie I wojny światowej na froncie.
Theodora Ertel, siostra odznaczona za służbę w  I wojnie światowej (1918).
Olga Kral, siostra, przewodniczyła Kółku Dziewcząt (1918).
Laura, pochodziła z Nadrenii, pracowała w  cieszyńskim Szpitalu Śląskim.
Laura, w czasie II wojny światowej przełożona w Bielsku (może tożsama z poprzednią?).
Gusti Gröbl, w  czasie I  wojny światowej na froncie, w  czasie II wojny przełożona 

w Cieszynie.
Suzette Kurzius, w  alumnacie w Cieszynie od 1909 do co najmniej 1912.
Anna Cyfka, w  alumnacie w Cieszynie 1912.
Käte Sniegoń w alumnacie w Cieszynie 1926.
Margot v. Pluhard w  alumnacie w Cieszynie 1926.
Paula Śliwka w alumnacie w Cieszynie 1926.
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Summary

On Bielsko Deaconesses-Nurses from the Silesian Evangelical House – Pioneers 
of Professional Medical Care. A Sketch from Historical Anthropology 

The article discusses and analyzes the activity of the Silesian Evangelical House of Sisters 
in Bielsko in the context of the history of nursing and the history of the Protestant diaconal 
institutions, as well as the mechanisms of social memory that made them part of the depreciated 
German heritage. Bielsko sisters were the first professionally trained nurses working in hospitals 
in Cieszyn and Bielsko. They played an important role in modern medicine and it was one of 
few career opportunities available for women at the time. The institution of deaconesses was an 
important stage on the way to the professionalization of nursing. A  deaconess had to undergo 
thorough professional as well as religious training. The sisters were able to leave the diaconate 
at any time, and as nurses they had salaries, paid vacation, and support in old age. It is pos-
sible to perceive the activities of the Cieszyn-Silesian Lutheran deaconesses as important work in 
the field of modernization and emancipation, but it is not recognized as such in the historical 
discourse concerning Cieszyn Silesia.

Aleksandra E. Banot 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Działaczki protestanckie na Śląsku Cieszyńskim 
w dobie emancypacji

Wprowadzenie

Powstały w  2010 roku projekt Cieszyński Szlak Kobiet, a  zwłaszcza cykl 
publikacji autorstwa Władysławy Magiery oraz współpracowniczek i współpra-
cowników (3 części Cieszyńskiego szlaku kobiet, 2010–2013; 2 tomy Szlaku kobiet 
na Śląsku Cieszyńskim, 2014–2016) przybliżył sylwetki kobiet protestanckich 
aktywnych w  przestrzeni publicznej pod koniec wieku XIX i  w  wieku XX. 
Był to czas, w  którym ruch emancypacyjny na ziemiach polskich i  śląskich 
oraz w  krajach Zachodu prężnie się rozwijał. Współtworząc ten ruch na Ślą-
sku Cieszyńskim, wiele kobiet podejmowało nie tylko działania w  obszarach 
zarezerwowanych dla „drugiej płci” (określenie użyte za Simone de Beauvoir), 
takich jak dobroczynność (Stefania Michejda z  Zaleskich) czy wojenna kon-
spiracja (Anna Szalbót – siostra Rachela), ale także w  sferach zdominowanych 
do tej pory przez mężczyzn: ekonomia i  zarządzanie (Ewa Szurman), medycy-
na (Maria Kossowska-Michejda), twórczość artystyczna1 (Nina Górniak, Marta 
Świstun z Kubiszów).

Przywołując Cieszyński Szlak Kobiet, warto podkreślić jego wielokulturowy 
charakter: prezentuje on działaczki różnych wyznań (obok ewangeliczek, kato-
liczki i żydówki), różnej przynależności narodowej i etnicznej (śląskiej, polskiej, 
czeskiej, niemieckiej), różnych języków oraz różnych klas społecznych (chłopki, 
robotnice, inteligentki). O Śląsku Cieszyńskim nie sposób zresztą „opowiadać” 

1 Twórczość artystyczna (literacka bądź plastyczna), zdominowana przez mężczyzn, jest traktowana 
w  ujęciach feministycznych jako jedna z  przestrzeni kobiecej emancypacji. Por. K. Kłosińska, 
Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010; W. Chadwick, Kobiety, sztuka i  społeczeństwo, 
przeł. E. Hornowska, Poznań 2015. 
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(w  znaczeniu: badać, mówić, pisać) inaczej. A  jednak ten niezwykły projekt 
herstoryczny2 nie znalazł się w wydanej w 2015 roku przez krakowską Fundację 
Przestrzeń Kobiet publikacji Szlaki kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek 
zestawiającej i popularyzującej szlaki kobiet w Polsce3. Nie wyszedł zatem poza 
region Śląska Cieszyńskiego, choć ma ogromny poznawczy potencjał, powstał 
jako jeden z pierwszych, dodatkowo – w małym mieście i regionie. Wreszcie – 
i to stanowi o jego wyjątkowości i specyfice – opisuje sylwetki wielu działaczek 
ewangelickich. Żaden inny szlak kobiet, nawet rozwijające się w ostatnich latach 
inicjatywy związane ze szlakami kobiet w województwie śląskim (a obejmujące 
głównie Górny Śląsk i  przyjmujące perspektywę historyczno-polityczną)4, nie 
eksponują w  takim stopniu protestantek.

Celem niniejszego artykułu będzie próba krytycznego spojrzenia na aktywność 
podejmowaną przez wymienione kobiety, a  także działaczki innych wyznań, choć 
tutaj ograniczę się do ewangeliczek. Używając określenia „krytyczne spojrzenie”, chcę 
zapytać o to, czy można wpisać tę aktywność w szeroko rozumiane idee emancypacji 
kobiet powszechne zwłaszcza pod koniec XIX wieku i w pierwszej połowie wieku 
XX. Przypomnę, że najważniejsze idee można opisać za pomocą czterech haseł: 
prawa do edukacji, w  tym – uniwersyteckiej, prawa do pracy, prawa wyborcze 
i  inne prawa publiczne (np. opieka nad własnymi dziećmi), prawa obyczajowe. 

Interesuje mnie ponadto odpowiedź na pytanie, w jaki sposób – i czy w ogó-
le – etos śląskich ewangelików wpływał na działalność kobiet w  przestrzeni 
publicznej. Przyjrzę się wreszcie sposobom konstruowania narracji o  wymie-
nionych działaczkach. 

Zanim jednak odniosę się do tych problemów i  odpowiem na pytania, 
przedstawię wybrane postaci kobiet.

2 Ta feministyczna kategoria z  lat siedemdziesiątych XX wieku odnosi się do badań, których 
celem jest przypominanie i  poszukiwanie herstory (ang. jej historia). Została ona wprowadzona 
przez angloamerykańskie badaczki kobiecych postaci historycznych jako opozycja do history (ang. 
jego historia). Projekty szlaków kobiet powstające po 2000 roku w  różnych miejscowościach 
i  regionach Polski wpisują się w  ten nurt.
3 Z korespondencji mailowej z redaktorkami tomu wiem, że Ewa Furgał i Natalia Sarata z Fun-
dacji Przestrzeń Kobiet kontaktowały się w  tej sprawie z  Władysławą Magierą i  cieszyńskim 
Stowarzyszeniem Klub Kobiet Kreatywnych, które zainicjowało w 2010 roku projekt Cieszyński 
Szlak Kobiet.
4 Więcej informacji na temat Śląskiego Szlaku Kobiet można znaleźć w moim artykule opubli-
kowanym na łamach „Zadry”. A.E. Banot, Śląski Szlak Kobiet, „Zadra. Pismo feministyczne” 
2016, nr 3–4, s. 56–58.

„Działaczki”5

Opisując kobiece postaci i ich aktywność, będę korzystała przede wszystkim 
z  opracowań Magiery i  współpracowników, ze Słownika biograficznego Ziemi 
Cieszyńskiej Stefanii Bojdy i  Józefa Golca oraz jego wydania internetowego 
(Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego), a  także z  Leksykonu 
Polaków w  Republice Czeskiej i  Republice Słowackiej pod redakcją Zenona Ja-
sińskiego i Bogdana Cimały. 

Jedną z najciekawszych postaci na cieszyńskim szlaku jest Stefania Michejda 
z Zaleskich, działaczka społeczna okresu międzywojennego. Urodziła się w stycz-
niu 1884 roku w Gestingu koło Grazu (dzisiejsza Austria). Jej rodzice ostatecznie 
osiedlili się w Puńcowie. Stefania oraz jej młodsza o rok siostra Jadwiga otrzymały 
staranne, domowe wykształcenie. Jesienią 1902 roku obie siostry wyszły za mąż 
za mężczyzn wybranych przez rodziców. Po ślubie z  Władysławem Michejdą, 
synem księdza Franciszka Michejdy, Stefania wyjechała do Lwowa, gdzie jej mąż 
ukończył studia prawnicze w stopniu doktora praw i otworzył kancelarię adwo-
kacką. Po kilku latach Stefania przyjechała do Cieszyna na prośbę umierającej 
w  połogu siostry. Wraz z  rodzicami zajęła się wychowaniem czwórki małych 
siostrzeńców. Własnych dzieci nie miała, a mąż pozostał we Lwowie. W czasie 
pierwszej wojny światowej podjęła pracę w szpitalu jako sanitariuszka. Ponadto 
włączyła się w działania Polskiego Czerwonego Krzyża. Po wojnie do Cieszyna 
przyjechał mąż, który w 1929 roku został burmistrzem miasta. Stefania angażo-
wała się w pracę społeczną. Zajmowała się m. in. dziećmi z sierocińca przy ulicy 
Kraszewskiego, więźniami, bezrobotnymi i chorymi. Na tę działalność przezna-
czała własne środki finansowe, a także organizowała publiczne zbiórki pieniędzy 
(loterie fantowe, koncerty charytatywne itp.). Pomagała osobom potrzebującym 
bez względu na ich narodowość i  przynależność etniczną czy wyznanie. Kiedy 
w  czasie drugiej wojny światowej, po półtorarocznym więzieniu za działalność 
w organizacji podziemnej (Związek Walki Zbrojnej), została osadzona w obozie 
Auschwitz w  1942 roku, do działań na rzecz jej uwolnienia włączyła się nie-
miecka hrabina, Gabriela Thun-Hohenstein. W  piśmie o  zwolnienie hrabina 
podkreślała, że „[…] jest jej, jako człowiekowi i  jako Niemce, niewymownie 
przykro, że ta kobieta musi tak cierpieć i  twierdzi, że tak czują wszyscy starzy 

5 Używając określenia „działaczki”, mam na myśli kobiety aktywne poza – tradycyjnie przypisaną 
kobiecości – prywatną przestrzenią domu, a  zatem realizujące się w  przestrzeni publicznej, czy 
to zawodowo, społecznie czy politycznie.
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cieszyńscy Niemcy”6. Niestety, kiedy odpowiednie pisma dotarły do obozu, Ste-
fania Michejda już nie żyła. Zmarła prawdopodobnie w listopadzie 1942 roku. 

Wielu jej podopiecznych podkreślało takie cechy Stefanii, jak dobroć, skrom-
ność, równe traktowanie, zrozumienie. Ale Stefania Michejda była niezwykła 
przede wszystkim dlatego, że zajęła się – mówiąc dzisiejszym językiem – ludźmi 
wykluczonymi i  marginalizowanymi. Była prawdziwą socjalistką, realizującą – 
dodatkowo – ideały wielokulturowości.

Działalność konspiracyjna w czasie drugiej wojny światowej kosztowała ży-
cie także Annę Szalbót (siostrę Rachelę). Urodziła się w  1906 roku w  Wiśle 
w ubogiej rodzinie chłopskiej. Po śmierci – najpierw rodziców, później dziadków 
– najęła się do pracy w gospodarstwie „U Poloczków”. Wkrótce zdecydowała się 
wyuczyć zawodu pielęgniarki w  szkole w  ośrodku Eben-Ezer w  Dzięgielowie. 
Została siostrą diakonisą. Po ukończeniu szkoły podjęła pracę w Golasowicach 
– tam założyła także drużynę harcerek. Po powrocie do Wisły pracowała jako 
pielęgniarka – chętnie pomagała zwłaszcza niezamożnym mieszkańcom mia-
steczka. Wraz z wybuchem wojny zaangażowała się w działalność humanitarną 
oddziału Batalionów Chłopskich „Żmija” – żołnierze tego oddziału pomagali 
więźniom KL Auschwitz. Siostra Rachela organizowała także zbiórki pieniędzy na 
Śląsku Cieszyńskim, potrzebnych na zakup m.in. żywności, leków czy środków 
opatrunkowych dla więźniów. Kiedy okazało się, że działalność konspiracyjna 
w rodzimym regionie jest zbyt niebezpieczna, została przerzucona do Warszawy, 
choć często wyjeżdżała do Krakowa. 30 grudnia 1942 roku wpadła w  kocioł 
w jednym z mieszkań w Osieku niedaleko Oświęcimia. Zginęła, próbując uciec. 
Jej ciało zostało spalone w obozowym krematorium7.

Mniej tragiczny los był udziałem Marii Kossowskiej-Michejdy, jednej z pierw-
szych lekarek na Śląsku Cieszyńskim. Urodziła się ok. 1900 roku jako córka 
księdza Karola Kulisza, działacza społecznego, założyciela diakonatu Eben-Ezer 
i  zakładów opiekuńczych w  Dzięgielowie. Po zdaniu eksternistycznej matury 
w polskim gimnazjum w Cieszynie, w 1920 roku Maria Kulisz podjęła studia 
w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była nie tylko 
jedną z nielicznych kobiet, ale także Ślązaczką i  ewangeliczką. Wybrała specja-
lizację okulistyczną i  podjęła pracę w  cieszyńskim szpitalu oraz w  założonych 
przez ojca zakładach opiekuńczych w  Dzięgielowie. W  czasie drugiej wojny 

6 W. Magiera, Cieszyński szlak kobiet, Czeski Cieszyn 2010, s. 47.
7 Por. D. Szczypka, J. Grudniewski, Księża, pastorzy, kaznodzieje, [w:] 500 lat Reformacji na 
Górnym Śląsku, red. W. Gojniczek, R. Kaczmarek, Katowice 2017, s. 152–153.

światowej pracowała wraz z  mężem Tadeuszem Kossowskim w  Oświęcimiu, 
dokąd ewakuowano cieszyński szpital. W  dwa lata po śmierci męża, w  1947 
roku, wyszła ponownie za mąż, za profesora chirurgii Kornela Michejdę. Od 
1948 roku do swojej śmierci w 1958 roku pracowała w przychodni Kasy Cho-
rych w Krakowie. Nie mając własnych dzieci, gościła swoje siostrzenice, które 
podjęły po wojnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ewę Szurman, ekonomistkę, dyrektorkę Banku Spółdzielczego w  Cieszy-
nie w  latach 1959–1969, można byłoby nazwać dzisiaj menadżerką wysokiego 
szczebla. Prawie całe swoje zawodowe życie związała z  pracą w  tym Banku, 
w którym zatrudniła się w 1927 roku, w wieku 20 lat, po 3 latach pracy w in-
nej placówce. W okresie, w którym kierowała Bankiem, placówka znakomicie 
prosperowała – wzrosła liczba członków, udzielonych kredytów czy wkładów 
oszczędnościowych. Ewa Szurman przykładała wielką wagę do profesjonalnej 
pracy, zarówno w  zakresie bankowych procedur, jak i  podejścia do klientów. 
Wprowadzała nowatorskie rozwiązania, m. in. względem tzw. klientów strate-
gicznych. Angażowała się także w działalność społeczną: 

Przy Banku działał Zespół Kobiet składający się z przedstawicielek okolicznych 
wsi. Zadaniem zespołu było upowszechnianie członkostwa i  oszczędzania, 
urządzanie wspólnych z  Kołami Gospodyń Wiejskich odczytów, kursów, 
pokazów i  pogadanek, np. z  zakresu racjonalnego żywienia, prowadzenia 
gospodarstwa, kroju i  szycia8. 

Uczestniczyła w spotkaniach Koła Niewiast działającego przy kościele Jezuso-
wym w Cieszynie. Ważne było dla niej także życie rodzinne – nie mając dzieci 
ani męża, starała się spotykać z  kuzynami i  kuzynkami. Zmarła na początku 
1998 roku. 

Martę Świstun (z  Kubiszów), fotografkę, można uznać za artystkę, choć 
sama uważała się raczej za rzemieślniczkę. Urodziła się w 1922 roku w znanej 
cieszyńskiej rodzinie. Jej ojciec, Tadeusz Kubisz, był wziętym fotografem, zaś 
dziadek, Jan Kubisz, nauczycielem i poetą, autorem popularnych pieśni o ziemi 
cieszyńskiej (Płyniesz Olzo po dolinie, Ojcowski dom). Naukę w Gimnazjum im. 
Antoniego Osuchowskiego9 (była uczennicą Juliana Przybosia) przerwał w 1939 
roku wybuch wojny. W  czasie okupacji Marta Kubisz pracowała w  zakładzie 

8 Tamże, s. 72–73.
9 Obecnie – I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.
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fotograficznym ojca. Tuż po wojnie wyszła za mąż za Marka Świstuna, a jedno-
cześnie podjęła edukację w technikum fotograficznym w Warszawie, aby uzyskać 
uprawnienia do pracy w  zawodzie. W  latach pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych 
XX wieku jej zakład cieszył się dużą popularnością – Marta Świstun specjali-
zowała się w  fotografii czarno-białej, portretach zarówno indywidualnych, jak 
i  grupowych. Robiła zdjęcia ślubne, konfirmacyjne i  zdjęcia maturzystów na 
tableau10 – tradycji specyficznej dla Śląska Cieszyńskiego i silnie związanej z tym 
zakładem. Jeszcze w  latach dziewięćdziesiątych XX wieku chodziło się do Ku-
biszowej (firma funkcjonowała pod takim nazwiskiem) robić zdjęcia na tableau 
czy do legitymacji. Fotografka pracowała tam nadal, pomimo że formalnym 
właścicielem firmy był już syn Jacek. Po jego nagłej śmierci w 1998 roku zakład 
został zamknięty, a wyposażenie oddano do cieszyńskiego Muzeum. Likwidacja 
zakładu, a  przede wszystkim śmierć Marty Świstun w  2006 roku, zakończyły 
symbolicznie epokę fotografii analogowej, a  jednocześnie czarno-białej.

Nina (Janina) Górniak, projektantka mody, urodziła się w 1915 roku w Sibicy, 
dzielnicy dzisiejszego Czeskiego Cieszyna. Bardzo wcześnie ujawnił się talent 
plastyczny Niny, dlatego po zakończeniu nauki w rodzinnym mieście wyjechała 
do szkół w  Wiedniu (Kunstgewerbeschule) i  w  Krakowie (Państwowa Szkoła 
Zdobnicza). Kształciła się w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz tkactwa. 
W Krakowie, po ukończeniu szkoły, Nina Górniak otworzyła pracownię tkactwa 
artystycznego. Szybko zdobyła sobie klientki – korzystała z  dobrych gatunko-
wo tkanin i  projektowała unikatowe wzory zgodnie z  najnowszymi trendami 
awangardowymi (np. kubizm czy koloryzm). W  1938 roku Nina przeniosła 
swoją pracownię do Sibicy i  prowadziła działalność wraz z  siostrą Marią oraz 
bratem Franciszkiem (chemikiem, który pomagał tworzyć nowe kolory). Oprócz 
damskiej odzieży projektowała także kostiumy teatralne i  historyczne. 

Nina Górniak szybko stała się sławna jako oryginalna projektantka. Brała 
udział w Wystawie Sztuk Aplikowanych w Paryżu. Z jej projektów korzystała m. 
in. Coco Chanel. Prasa publikowała przychylne recenzje. Otrzymała propozycję 
prowadzenia własnej szkoły tkactwa w Warszawie.

W pierwszych dniach września 1939 roku Nina Górniak zdecydowała się – 
wraz z narzeczonym, Romanem Wagnerem – na ucieczkę z Krakowa. W czasie 
bombardowania w okolicach Rzeszowa została ciężko ranna i zmarła następne-

10 Na Śląsku Cieszyńskim absolwenci szkół średnich robią zdjęcia zarówno indywidualne, jak 
i  zbiorowe na tableau – artystycznie wykonaną i  oprawioną tablicę z  naklejonymi zdjęciami 
uczniów danej klasy (oraz ich nauczycieli) kończących szkołę.

go dnia w  szpitalu. Na cmentarzu ewangelickim w  Cieszynie znajduje się jej 
symboliczny grób. 

W  2000 roku kolekcja projektów ubiorów Niny Górniak pojawiła się na 
wystawie Podróż przez świat mody zorganizowanej w Neapolu. Recenzenci pod-
kreślali oryginalność i współczesność jej kreacji. 

Emancypantki (?)

Przyglądając się działalności zawodowej i społecznej przedstawionych kobiet, 
trudno określić je mianem emancypantek na miarę Elizy Orzeszkowej, Pauliny 
Kuczalskiej-Reinschmit czy Ireny Krzywickiej – kobiet czynnie „walczących” 
(najczęściej za pomocą pióra) o podstawowe prawa: do edukacji i pracy, prawa 
wyborcze i  obyczajowe. Niemniej część z  nich można nazwać emancypant-
kami w znaczeniu upowszechniania wymienionych praw – przede wszystkim 
prawa do edukacji i  pracy. Maria Kossowska-Michejda była przecież jedną 
z  nielicznych studentek (w  dodatku Ślązaczek i  ewangeliczek) na wydziale 
lekarskim w latach dwudziestych XX wieku, która – wbrew częstemu w okre-
sie międzywojennym zwyczajowi rezygnowania z  aktywności zawodowej po 
wyjściu za mąż – przepracowała całe życie. Nina Górniak, w  latach trzydzie-
stych minionego stulecia, w bardzo młodym wieku zyskała sławę znakomitej 
projektantki ubiorów. Marta Świstun – fotografka – od lat czterdziestych 
realizowała się w  zawodzie zarezerwowanym do tej pory dla mężczyzn. Ewa 
Szurman, w  latach pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych, zajmowała kierownicze 
stanowiska w  Banku Spółdzielczym.

Prawa wyborcze i inne prawa publiczne obywatelki II Rzeczpospolitej Polskiej 
uzyskały w 1918 roku, zatem dla większości bohaterek wkraczających w doro-
słość w okresie międzywojennym czy tuż po 1945 roku były one częścią praw 
obywatelskich – czymś zastanym, czymś, co nie było już przedmiotem walki. 

Wydaje się jednak, że dla wymienionych kobiet niełatwa była bezdziet-
ność – kultura (bo nie tylko natura) wiąże kobiecość z  macierzyństwem. Pięć 
z przedstawionych tutaj kobiet nie miało własnych dzieci. Dlatego część z nich 
zajmowała się dziećmi rodzeństwa: Stefania Michejda była przybraną matką 
dla wcześnie osieroconej czwórki siostrzeńców, zaś Maria Kossowska-Michejda 
opiekowała się siostrzenicami w czasie ich studiów na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Obie kobiety przywiązywały dużą wagę do wykształcenia podopiecznych, 
niezależnie od płci. Z  kolei jedyna matka własnych dzieci, Marta Świstun, 
starała się wychować synów do partnerskich związków. 
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Protestantki 

W jednym ze szkiców zawartych w książce Śląskość i protestantyzm Grażyna 
Kubica podjęła próbę charakterystyki etosu śląskich ewangelików czy inaczej 
etosu śląsko-ewangelickiego11. Wychodząc od socjologicznych definicji etosu 
zaproponowanych przez Marię Ossowską czy Tadeusza Szawiela, które odwołują 
się do wartości, ideałów i wzorów zachowań realizowanych w danej społeczno-
ści, Kubica wymienia następujące elementy śląsko-ewangelickiego etosu: praca, 
wiara, poczucie zagrożenia, rodzina, ziemia/Ziemia Cieszyńska, „ewangelicka 
pycha”, egalitaryzm, racjonalność, umiar i prostota. Jednocześnie zaznacza, że na 
początku XXI wieku ma on wartość przede wszystkim symboliczną12 i – moim 
zdaniem – także sentymentalną. Niemniej jednak w wielu współczesnych narra-
cjach o cieszyńskich kobietach można odnaleźć odwołania do – niewyrażonego 
explicite – śląsko-ewangelickiego etosu.

Jedną z najczęściej przywoływanych wartości jest pracowitość. Autorki i au-
torzy sylwetek śląsko-cieszyńskich kobiet podkreślają, że to pracowitość (obok 
talentu) pozwoliła im osiągnąć różne formy sukcesu, zdobyć szacunek i poważanie 
lokalnej społeczności. Ewa Szurman przepracowała 66 lat – od 17. roku życia 
(1924) do 83. roku życia (1990), kiedy to zrezygnowała ze społecznej funkcji 
Prezesa Zarządu. Marta Świstun po raz pierwszy pojechała na wczasy, za namową 
synów, 5 lat po śmierci męża, w 1974 roku, po kilkudziesięciu latach pracy. 

Podobne znaczenie ma rodzina – z  jednej strony wiele bohaterek wywodziło 
się z rodzin (lub stało się ich częścią poprzez zamążpójście) o długich tradycjach 
związanych z angażowaniem się w działalność społeczną i polityczną (Stefania Mi-
chejda, Maria Kossowska-Michejda) czy z prowadzeniem przedsiębiorstwa (Marta 
Świstun, Nina Górniak). Z drugiej strony z kolei – dla większości z nich rodzina 
była jedną z fundamentalnych wartości w życiu: przedstawione kobiety zajmowały 
się wychowaniem dzieci swojego rodzeństwa (Stefania Michejda, Maria Kossowska-
-Michejda), opieką nad starzejącymi się i schorowanymi rodzicami (Marta Świstun) 
czy zatrudniały w  rodzinnym przedsiębiorstwie siostrę i  brata (Nina Górniak).

Dla większości zaprezentowanych tutaj cieszynianek ważną rolę w ich życiu 
pełniła wiara i  przynależność do ewangelickich wspólnot religijnych. Najbar-

11 W dalszej części artykułu będę posługiwała się tym drugim określeniem, które – jako bardziej 
egalitarne – obejmuje także autochtonicznych nieewangelików zamieszkujących Śląsk Cieszyński. 
12 G. Kubica, Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia, 
Kraków 2011, s. 49–66.

dziej wyraźnie zaznacza się to w  życiu Anny Szalbót, która została diakonisą. 
Ewa Szurman z kolei brała udział w corocznych tygodniach ewangelizacyjnych 
w  Dzięgielowie. Marta Świstun regularnie czytała Biblię. Nina Górniak jest 
spektakularnym przykładem przywiązania do ojczystej ziemi. Górniak, pomimo 
możliwości prowadzenia własnej szkoły tkactwa w Warszawie, wybrała rodzinną 
miejscowość. Największą egalitarystką była Stefania Michejda, która organizo-
wała pomoc grupom marginalizowanym i  wykluczonym (więźniom, chorym, 
bezrobotnym czy sierotom). Prowadzenie skromnego i  prostego życia wpisuje 
się z kolei w umiar i prostotę. Anna Szalbót, podobnie jak Stefania Michejda, 
dużą część posiadanych funduszy przeznaczała na cele społeczne. 

Analiza życia i różnorodnej działalności publicznej wybranych kobiet pozwala 
jednoznacznie stwierdzić, że śląsko-ewangelicki etos nie tylko wpływał na dzia-
łalność przedstawicielek „drugiej płci”. Zaprezentowane postaci, poprzez swoją 
aktywność społeczną i  zawodową, także kształtują etos śląskich ewangelików. 
Tym samym „wypracowują” sobie – metaforycznie i  literalnie – podmiotowość 
oraz zdobywają pozycję porównywalną do pozycji męskich działaczy i twórców. 

Zakończenie, czyli od historiografii do hagiografii

Lektura Cieszyńskich szlaków kobiet, ale także tekstów źródłowych (np. Wspo-
mnień Zofii Kirkor-Kiedroniowej), pozwala zauważyć, że opisywane kobiety 
zostały wyidealizowane. W drugim tomie Wspomnień Kirkor-Kiedroniowej można 
znaleźć taki oto opis Stefanii Michejdy: „Ujęła mnie nie tyle powabem swej 
ładnej, jasnej twarzy i kształtnej postaci, ile promieniującą od niej dobrocią, nie 
ckliwą i  powierzchowną, ale z  pięknej i  harmonijnej duszy płynącą”13. Użyte 
epitety: jasna, promienna, harmonijna budują wyidealizowany obraz Michejdy. 
Ta gloryfikacja bohaterek – charakterystyczna zresztą dla większości zabiegów 
biograficznych bez względu na płeć14 – stanowi jednocześnie o hagiograficzności 
opowieści, o swoistych żywotach świętych funkcjonujących w tradycji katolickiej, 
a  nie protestanckiej.

Być może obraz przedstawionych tutaj działaczek byłby inny, gdybym podjęła 
głębsze studia biograficzne. Na pewno jednak zderzyłabym się z historiograficz-

13 Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia, t. 2, Kraków 1988, s. 103. 
14 Warto przywołać tutaj chociażby debatę sprzed kilku lat dotyczącą nie dość uładzonej biogra-
fii Ryszarda Kapuścińskiego napisanej przez Artura Domosławskiego, zatytułowanej Kapuściński 
non-fiction (Warszawa 2010).
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nymi lukami. Lektura pierwszego tomu Słownika biograficznego Ziemi Cieszyńskiej 
wydanego w 1993 roku autorstwa Stefanii Bojdy i Józefa Golca nie pozostawia 
złudzeń – biogramy kobiet stanowią niewielki odsetek15. Słownik biograficzny 
Jana Szturca poświęcony ewangelikom w  Polsce od XVI wieku po wiek XX 
nie wymienia żadnej z  analizowanych przeze mnie bohaterek16. 

Wydaje się, że te historiograficzne luki, z którymi zetknęły się autorki i auto-
rzy sylwetek kobiecych w tomach Cieszyński szlak kobiet czy Szlak kobiet Śląska 
Cieszyńskiego, przyczyniły się do tej swoistej hagiografii. Zadziałały tu zapewne 
jeszcze dwa inne mechanizmy: kulturowy nakaz mówienia o  zmarłych dobrze 
lub wcale (dla wielu autorów i  autorek były one bliskimi osobami, nieraz ro-
dziną) oraz psychologiczny proces poznawczy, opisujący zacieranie w  pamięci 
niedobrych czy nieprzyjemnych zdarzeń i przeżyć. Wreszcie – tragiczna śmierć 
w  czasie drugiej wojny światowej. 

Niemniej jednak analiza życia i  działań wybranych postaci pozwala stwier-
dzić, że miały one duże znaczenie dla szeroko rozumianej emancypacji kobiet 
i rozwoju społeczeństwa, a nie tylko dla lokalnej, śląsko-cieszyńskiej, i nie tylko 
ewangelickiej, społeczności. 
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Summary

Protestant Activists in Cieszyn Silesia in the Era of Emancipation
The Cieszyn Women’s Trail project (created in 2010) and the series of publications by 

Władysława Magiera outlined the profiles of Protestant women active in the public sphere at 
the end of the nineteenth century and in the twentieth century, a  time of rapid development 
of the emancipation movement both in Poland and the West. Having brought this movement 
to our region, many women took action in areas reserved for “the second sex”, such as char-
ity (Stefania Michejda, born Zaleska) or war conspiracy (Anna Szalbót – “Rachel”), but also 
in areas till then dominated by men: economics and management (Ewa Szurman), medicine 
(Maria Kossowska-Michejda), and artistic creation (Nina Górniak, Marta Świstun, born Kubisz).

The purpose of this article is to try to critically evaluate the activities undertaken by these 
women and to consider whether they can be included in the broadly understood idea of emanci-
pation. I am also attempting to find the answer to the question of how – and if – the Protestant 
ethos influenced the activities of these women in the public sphere.
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Chłopi-kalwini. Protestancka społeczność 
wsi Kozy od XVI do XIX wieku

Wieś Kozy, leżąca w  południowo-zachodniej części ziemi oświęcimsko-za-
torskiej, od początku swego istnienia stanowiła własność szlachecką (w  po-
czątkowym okresie rycerską). Właścicielami wsi (do XVIII wieku Górnych 
i  Dolnych Kóz) były poszczególne rody szlacheckie od średniowiecza aż do 
pierwszej połowy XX wieku. Zmiany właścicieli następowały na drodze koligacji 
rodzinnych (spadki, małżeństwa) lub w  drodze kupna-sprzedaży. Poszczególni 
dziedzice pełnili również funkcję świeckich patronów parafii św. św. Szymona 
i  Judy Tadeusza, funkcjonującej od zarania dziejów miejscowości. To właśnie 
tzw. prawa patronatu i  prezenty zdecydowały w  połowie XVI wieku o  zamia-
nie parafii rzymskokatolickiej w Kozach w parafię czy raczej zbór protestancki 
wyznania reformowanego (kalwińskiego).

Na początku XVI wieku Kozy należały do rodu Gierałtowskich herbu Sza-
szor (zwanych również Szaszowskimi). Zmarły w 1546 roku Jakub Gierałtow-
ski (starszy) pełnił funkcję sędziego oświęcimskiego, posiadał w  swych rękach 
spory klucz wsi: od Kóz, przez Wilamowice, aż po Głębowice i Gierałtowice. 
Spoczął przy kościele w  Głębowicach, gdzie do dziś zachowała się płyta na-
grobna. Jego syn Jakub Gierałtowski (młodszy), zmarły w 1574 roku, w latach 
pięćdziesiątych XVI wieku przeszedł na protestantyzm. Większość szlachty 
małopolskiej przeszła właśnie na kalwinizm, bowiem nauka Jana Kalwina trafiła 
na podatny grunt na tym obszarze. Szlachta oczekiwała reform społecznych 
i  gospodarczych, chcąc jednocześnie uniezależnienia polskiego Kościoła od 
Stolicy Apostolskiej. Jakub Gierałtowski (młodszy), korzystając z  prawa pre-
zenty, usunął z kościołów w  swych dobrach księży katolickich, zastępując ich 
duchownymi kalwińskimi, tzw. ministrami. Dokładna data zamiany kościoła 
z katolickiego na protestancki nie jest znana. Prawdopodobnie miało to miejsce 
w 1559 lub 1560 roku (przyjmuje się, że nastąpiło to ok. 1559 roku), o czym 

informuje list krakowskiej kapituły katedralnej z  10 lutego 1560 roku1. Jak 
wyglądało przekształcenie kościoła w  zbór, tego nie wiemy. Znana jest jedy-
nie dziewiętnastowieczna tradycja, spisana przez koziańskiego proboszcza ks. 
Józefa Błonarowicza, o  wzięciu kościoła siłą przez kalwinów, strzelających do 
broniących kościoła katolików. Świadczyć miały o tym ślady znajdujące się na 
północnej ścianie drewnianej świątyni, które przetrwały do końca jej istnienia 
(do 1899 roku)2.

Struktura nowego Kościoła w  Królestwie Polskim oparta była o  tzw. dys-
trykty (odpowiedniki dzisiejszych diecezji), którymi kierowali senior i konsenior 

1 Andrzeja na Więcborku Zebrzydowskiego biskupa włocławskiego i krakowskiego korespondecyja z lat 
1546–1553 z przydaniem synodów r. 1547 i 1551, jako też innych dokumentów współczesnych…, 
Kraków 1878, s. 550.
2 G. Ryś, Z dziejów kościoła w Kozach, [w:] Z dziejów parafii świętych Szymona i Judy w Kozach, 
red. T. Borutka, Kraków 1998, s. 57.

Drewniany kościół parafialny pw. św. św. 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. 
Fot. L. J. Rzeszowski. Izba Historyczna  
im. A. Zubera

Drzwi z drewnianego kościoła parafialnego pw. św. 
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach. 
Izba Historyczna im. A. Zubera
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duchowny oraz seniorzy świeccy (przedstawiciele szlach-
ty). Na czele zboru, czyli parafii, stał minister (minister 
z łac. sługa; minister Verbi Divini – sługa Słowa Bożego). 
W późniejszym okresie zdarzały się przypadki, że minister 
obsługiwał kilka zborów. Niżsi w hierarchii byli diakoni 
i  katechiści, pretendujący do funkcji ministerskiej, po-
magający ministrom w  zborze, nauczający w  szkołach 
zborowych i  dystryktowych. Zmiana wyznania na kal-
wińskie w dawnych kościołach katolickich równoznaczna 
była z  dostosowaniem wyglądu świątyń do wymogów 
teologicznych. I tak, według zaleceń synodu w Krakowie 
z 1573 roku: „[…] U której by stron w zborzech były 
zachowane superstycyje [tj. zabobony] papieskie albo 
ceremonije, jako egzorcyzmy, obrazy, organy, niepotrzeb-
ne świece i  insze, ty mają być znienagła wyrzucane, 
opuszczane, żebyśmy tym antykrystowi przyzwalającymi 
widzieni nie byli […]”3. Wyposażenie kościoła miało 
być skromne, z  zapewnieniem wszystkich niezbędnych 
elementów potrzebnych w posłudze duszpasterskiej: 

[…] Każdy kościół naczynia do odprawowania nabo-
żeństwa ma mieć swoje własne, jako obrus, kubek, 

patyna, miednica do krztu, stół przykryty. A  tych na pospolite używanie 
obracać się nie godzi. Item, Biblija, gdzie być może. Item, skrzynka kościelna 
przy ministrze, a klucz przy której osobie z audytorów tegoż zboru. Krzyże, 
egzorcyzmy ganiemy. Item, kościoły pobite, cmentarze ogrodzone, ławki 
porządne aby były, czego pp. senijorowie powinni doglądać na wizytacjach, 
każdy w  swym dystrykcie […]4.

Z  początkowego okresu istnienia parafii kalwińskiej w  Kozach (do lat 
dziewięćdziesiątych XVI wieku) brak jakichkolwiek informacji i  faktów. Do-
piero akta wizytacji biskupa Jerzego Radziwiłła z 1598 roku podają pierwsze, 
konkretne dane: „Drewniany kościół parafialny p.w. ŚŚ. Apostołów Szymona 

3 Akta synodów różnowierczych w  Polsce. Tom III (Małopolska 1571–1632), oprac. M. Sipayłło, 
Warszawa 1983, s. 7.
4 Tamże, s. 197–198 (Synod w Ożarowie; 1598 rok).

i  Judy, sprofanowany przez Pana Pawła Gierałtowskiego i  obrócony na uży-
tek heretyków, ograbiony ze wszystkich ozdób, kosztowności i  sprzętów”5. 
Dziedzicem wsi i patronem zboru był już wtedy syn Jakuba Gierałtowskiego 
(młodszego) Paweł Gierałtowski (starszy, zm. w 1618 roku). On to, według akt 
wizytacyjnych, wypłacał kalwińskiemu duchownemu Janowi pełne uposażenie 
z  parafii w  kwocie 100 zł6. Prawdopodobnie informacja ta dotyczy ks. Jana 
Praetoriusa, pierwszego znanego ministra zboru w  Kozach. Wzmiankowany 
był on w 1595 roku, kiedy to uczestniczył w toruńskim synodzie generalnym 
w  dniach 21–26 sierpnia tegoż roku. Synod ten był kolejną, po ugodzie 
sandomierskiej z 1570 roku, próbą ustalenia wspólnego wyznania pomiędzy: 
konfesją kalwińską, luterańską i  braci czeskich. Ksiądz Jan Praetorius, w  ak-
tach synodu wymieniany jako minister zboru w  Kozach, reprezentował cały 
dystrykt zatorsko-oświęcimski wraz z  jego świeckim seniorem Piotrem Pal-
czowskim. W  imieniu wiernych z  tego dystryktu odczytali oni list autorstwa 
Jakuba Augustinusa, ministra Markowej Poręby (Marcyporęby), usprawiedli-
wiając nieobecność przedstawicieli szlachty protestanckiej z dystryktu zatorsko-
-oświęcimskiego, gdzie jako główne powody nieobecności podano okres żniw, 
które „bez gospodarza pożytecznie i porządnie nie bywa odprawowane”, dużą 
odległość, a  co za tym idzie także koszt i  trud podróży7. Ks. Jan Praetorius 
w  trakcie synodu brał udział w pracach komisji opracowującej zasady dyscy-
pliny oraz obsadzania i zwalniania z urzędów kościelnych8. W trakcie dyskusji 
w  sprawie porozumienia między kalwinistami i  luteranami zajął stanowisko 
za zgodą, wypowiadając słowa: „[…] Zgoda nie łamie niczyich sumień […]”, 
wymieniając przykład zgodnej koegzystencji zborów kalwińskich i  luterań-
skich w dystrykcie zatorsko-oświęcimskim (m.in. Lipnik). Sam opiekował się 
ośmioma wspólnotami kalwińskimi, w tym koziańską. Wiadomo z akt synodu 
toruńskiego, że ks. Praetorius nie znał języka polskiego, w  pracach synodu 
zabierał głos po łacinie, a  Słowo Boże wiernym w  Kozach głosił w  języku 
niemieckim9. Jego syn Marcin Praetorius urodził się w  Kozach (nazywany 

5 Sprawozdanie z  wizytacji dekanatu oświęcimskiego, przeprowadzonej na polecenie kardynała 
Jerzego Radziwiłła, cyt. za: G. Ryś, Z dziejów kościoła w Kozach, s. 57.
6 M. Pawelec, Patronat szlachecki wobec kalwińskiego zboru w  Kozach w  XVI–XVII wieku, [w:] 
Mikołaj Rej i  dziedzictwo reformacji w Polsce, red. Z. Pasek, Kraków 2006, s. 115.
7 W. Sławiński, Toruński synod generalny 1595 roku. Z dziejów polskiego protestantyzmu w drugiej 
połowie XVI wieku, Warszawa 2002, s. 152–153.
8 M. Pawelec, Patronat szlachecki, s. 115–116.
9 W. Sławiński, Toruński synod generalny, s. 203–204.

Jakub Gierałtowski (starszy) herbu 
Szaszor (zm. 1546). Płyta nagrobna 
przy kościele w Głębowicach.  
Ze zbiorów autora
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Kozenzis – z  łac. kozianin). W 1603 roku w Legnicy został ordynowany jako 
diakon zboru w  Komorowicach10.

Zasługą dziedzica Kóz Pawła Gierałtowskiego (starszego) było utrzymywanie 
w  swych dobrach, które w  tym okresie stanowiły centrum kalwinizmu na 
ziemi oświęcimsko-zatorskiej, szkoły dystryktowej przy zborze w  Głębowi-
cach11. On to prawdopodobnie dostrzegł, wśród wiernych w swych włościach, 
młodego Andrzeja Hermana, urodzonego ok. 1581 roku w rodzinie chłopskiej 
w  Kozach. Herman zapewne przejawiał predyspozycje naukowe i  duchowe, 
co doprowadziło do skierowania go przez dziedzica na studia teologiczne, 
najpierw do Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, później na Uniwersytet 
w  Heidelbergu, który ukończył w  1607 roku. Po powrocie do kraju Paweł 
Gierałtowski zwolnił Hermana z zależności feudalnej. Od 1610 roku ks. Her-
man stał na czele polsko-niemieckiego zboru krakowskiego, mieszczącego się 
– z  racji prześladowań – w podkrakowskich Aleksandrowicach, a później we 
wsi Wielkanoc (obecnie powiat miechowski). Na tym stanowisku ks. Her-
man wytrwał do śmierci w  1630 roku, pełniąc posługę w  języku polskim 
i niemieckim krakowskim kalwinom i  luteranom. Miał dwóch synów, Pawła 
i  Stanisława, którzy również byli duchownymi protestanckimi. Postać i  losy 
ks. Andrzeja Hermana są warte odnotowania, zważywszy na fakt, że pochodził 
z  rodziny chłopskiej12.

Po śmierci Pawła Gierałtowskiego (starszego) w 1618 roku na ziemi oświę-
cimskiej wybuchła wojna domowa o spadek po nim. Toczyła się ona pomiędzy 
liniami Gierałtowskich i skoligaconymi z nimi przedstawicielami rodu Jordanów 
herbu Trąby. W połowie lat trzydziestych XVII wieku sprawa własności wsi Kozy 
ustabilizowała się pomiędzy trzema właścicielami: dwoma Gierałtowskimi (Janem 
i  Hieronimem) oraz Mikołajem Russockim herbu Zadora, również wyznania 
reformowanego13. Na początku lat pięćdziesiątych XVII wieku Władysław Rey 
herbu Oksza (1612–1682), w prostej linii prawnuk Mikołaja Reja – ojca litera-
tury polskiej, wszedł w posiadanie Dolnych Kóz. Należał do wiernych Kościoła 
ewangelicko-reformowanego, aż do okresu potopu szwedzkiego14.

10 M. Pawelec, Patronat szlachecki, s. 116.
11 Por. M. Pawelec, Patronat szlachecki; tenże, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559–1629). Z dziejów 
protestanckiego irenizmu na przełomie XVI i XVII wieku, Warszawa 2008.
12 W. Urban, Andrzej Herman (Hermann), hasło w Internetowym Polskim Słowniku Biograficznym 
– www.ipsb.nina.gov.pl [dostęp: 3.10.2017]. 
13 M. Pawelec, Patronat szlachecki, s. 117–118.
14 Tamże, s. 119–120.

Wymieniony wcześniej ks. Jan Praetorius był 
pierwszym znanym ministrem kalwińskim w  ko-
ziańskim zborze. Kolejnym był sędziwy i  zasłużony 
ks. Jakub Wolff, już w  1578 roku notowany jako 
minister niemiecki zboru krakowskiego. Przeżył tu-
multy studentów Akademii Krakowskiej, a  w  1597 
roku został pobity przez żaków i motłoch na jednej 
z  ulic w  Krakowie: 

[…] Tegoż roku, miesiąca października, gdy ks. Jakob 
Wolfinus, kaznodzieja zboru krakowskiego, w Alek-
sandrowicach z  powinności swej, do Krakowa przy-
jechał, tym celem, aby usługę chrztu św. odprawił. 
Studenci na ulicy pod Krzysztofory z  hultajami na-
padłszy na niego, odarli go z  szatej zwierzchnej, co 
przy sobie pieniędzy miał pobrali i  okrutnie pobili, 
tak że zbity zaledwie uszedł […]15. 

Od 1595 roku zbór krakowski miał swoją siedzibę we wsi Aleksandrowice koło 
Krakowa. Tam ks. Jakub Wolff przebywał jako „stary zboru krakowskiego sługa”. 
Na synodzie w Okszy w 1602 roku postanowiono przenieść ks. Wolffa do Głę-
bowic do włości Pawła Gierałtowskiego16. Z  racji wieku – ponad dwadzieścia lat 
posługiwał jako niemiecki i polski kaznodzieja zboru krakowskiego – „[…] pracam 
tak wielkim wydołać nie mógł i słuchacze też mniej się onym kontentowali, mając 
wokację od jmp. Gierałtowskiego do zboru kijowskiego17 na synodzie okszeńskim 
roku 1602, w piątek po św. Małgorzacie odprawionym, od sług zboru krakowskiego 
uwolniony, a do kijowskiego zboru jest podany […]”. Prawdopodobnie posługiwał 
w obu zborach: Kozach i Głębowicach. Zmarł niedługo potem, ok. 1605 roku18.

15 W. Węgierski, Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego, oprac. M. Pawelec, Kraków 2007, 
s. 95–96.
16 Akta synodów, s. 237.
17 W  zapisach, zarówno akt synodalnych, jak i  Kronice zboru… W. Węgierskiego, występują 
archaiczne odmiany nazwy wsi Kozy. Oprócz, pamiętanej jeszcze dziś przez starszych mieszkań-
ców, „Kozy” – „kojski (kojzki)”, spotkać można również odmianę „Kozy” – „kijowski”, która to 
nastręczała późniejszym historykom sporo trudności w  lokalizacji tego ośrodka protestantyzmu. 
Zob. Akta synodów, s. 237; M. Pawelec, Patronat szlachecki, s. 113.
18 W. Węgierski, Kronika zboru, s. 97.

Władysław Rey herbu Oksza (1612–
1682) – prawnuk Mikołaja Reja, dziedzic 
Kóz Dolnych w drugiej połowie XVII w.
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W 1605 roku synod w Okszy (obecnie Oksa w powiecie jędrzejowskim) na 
prośbę Pawła Gierałtowskiego przeniósł, z  krakowskiego zboru w  Aleksandro-
wicach do zboru w Kozach, ks. Jana Semlera (Simlera). Minister ten pochodził 
z  protestanckiej rodziny z  Wieruszowa koło Świdnicy na Śląsku. Jego ojciec 
był pastorem. W 1610 roku decyzją synodu został odesłany z Kóz do posługi 
w  zborze w Wodzisławiu (powiat jędrzejowski)19.

Kolejne akta wizytacji biskupa rzymskokatolickiego dotyczące parafii w Ko-
zach pochodzą z  roku 1617. Dziekan oświęcimski ks. Jan Fox, wizytujący 
Kozy na polecenie bpa Marcina Szyszkowskiego, podaje, że koziański kościół 
zajmuje pastor luterański Bartłomiej z Wrocławia. Mowa tu o ks. Bartłomieju 
Falke (Falconiusie), ministrze kalwińskim (nie luterańskim, jak błędnie podano 
w  aktach wizytacyjnych), który koziańskim ewangelikom posługiwał od ok. 
1610 do ok. 1622 roku20.

W 1626 roku, jako ministra zboru w Kozach, synodalia wymieniają ks. Jana 
Wartensiusa pochodzącego ze Śląska. W tym samym roku na synodzie w Okszy 
rozstrzygana była sprawa skargi Samuela Leszkowskiego – syna ks. Jana Lesz-
kowskiego, ministra zboru w  Wilamowicach, na osobę ks. Jana Wartensiusa, 
który miał być przyczyną śmierci ks. Jana Leszkowskiego. Synod w  drodze 
śledztwa uznał, że „[…] między ks. Janem wilamowskim i  ks. Janem kojskim 
żadnej niechęci ani niezgody nie beło […]”. Ze świadectw wynikało, że obaj 
księża spotkali się w  Hecznarowicach w  karczmie Jakuba Kuspickiego „[…] 
przywitali się chędogo i  z  sobą tak w  izbie, jako i na dworze […] rozmawiali, 
więc i  inne okoliczności dobrze perpendowawszy, uznał przerzeczony synod x. 
Jana Wartensiusa być niewinnym i taki dekret uczynił […]”21. W 1629 roku ks. 
Jan Wartensius przeniesiony został z Kóz do Nagłowic. Koziański zbór przejął 
w posługiwaniu ks. Jan Crocinus (Crosius, Krocki)22.

W  Wielkopolsce funkcjonowała spora grupa wyznawców tzw. Jednoty 
Braci Czeskich, członków Kościoła ewangelicko-reformowanego, jednak wy-
wodzących się jeszcze z tradycji Jana Husa. Duchownym pochodzącym z tej 
grupy był ks. Daniel Lewiński (Levinius). On to został skierowany przez 
Jednotę jako wsparcie szczuplejącego Kościoła reformowanego w Małopolsce. 
Od 1640 roku posługiwał w  zborze w  Kozach aż do swej śmierci w  1648 

19 M. Pawelec, Patronat szlachecki, s. 116; Akta synodów, s. 269–270.
20  G. Ryś, Z dziejów kościoła w Kozach, s. 58; M. Pawelec, Patronat szlachecki, s. 117.
21 Akta synodów, s. 483–485.
22 Tamże, s. 535.

roku23. Jest to okres stopniowego upadku zborów ewangelickich na ziemi 
oświęcimsko-zatorskiej. Koziańska wspólnota stanowi już jedną z  ostatnich 
na tym obszarze. W  okresie swego ministrowania w  Kozach ks. Daniel 
Lewiński miał do pomocy, jako praktykanta, lektora – katechistę Daniela 
Kałaja, syna dzierżawcy folwarku w  Kozach (od 1643 roku; w  1645 roku 
wysłany został na stypendium do Bremy i Franeker) oraz w 1648 roku (aż 
do 1653) jako diakona Stanisława Hermana – syna Andrzeja Hermana po-
chodzącego z Kóz24. Również funkcję diakona przy ks. Danielu Lewińskim 
pełnił Daniel Brandes (Brandesius) – także Czech. Po śmierci ks. Lewińskiego 
objął on posadę ministra w  Kozach25.

W  trakcie posługi ks. Lewińskiego w  koziańskim zborze pojawiły się ten-
dencje ariańskie, które synod w Górach w 1644 roku określił jako pars adversa 
(łac. sprawa przeciwna), nakazując nie wdawać się z nimi w dyskusję. Według 
Marka Wajsbluma pod tymi słowami w tym okresie synod mógł mieć na myśli 
wyłącznie pojawienie się w Kozach zwolenników konfesji Braci Polskich26.

Wymieniony wcześniej Daniel Kałaj pochodził z krakowskiej rodziny miesz-
czańskiej pochodzenia węgierskiego. Ojciec Daniela Kałaja Michał był synem 
Janusza Kałaja, nadwornego złotnika króla Stefana Batorego. W pierwszej połowie 
lat czterdziestych XVII wieku wydzierżawił od Mikołaja Russockiego folwark 
w Kozach. Gnębił on jednak koziańskich chłopów, karał ich okrutnie, a wyrob-
nikom nie płacił. Nie wywiązywał się także z obowiązków wobec zboru i mini-
stra. Chłopi wystosowali skargę do synodu w 1644 roku, otrzymując poparcie 
dziedzica Russockiego i  ministra Daniela Lewińskiego. Gdy to nie pomogło, 
kozianie przesłali suplikę na synod dystryktu krakowskiego obradujący w Górach 
tego samego roku, na którym to „[…] z  różnych i  dosyć długich uważnych 
deliberatiej ukazało się to, że ciężkie i prawie nie Ewangelickie praejudica ci tam 
cierpią ubodzy poddani […]”. Synod nakazał ministrowi zboru – Danielowi 
Lewińskiemu upomnienie dzierżawcy, lecz to nie pomogło. Następstwem tego 
było wezwanie chłopów koziańskich jako świadków na synod prowincjonalny 
do Chmielnika 15 lipca 1644 roku, gdzie odbyło się szczegółowe śledztwo27.

23 M. Wajsblum, Ex regestro arianismi. Szkice z  dziejów upadku protestantyzmu w  Małopolsce, 
„Reformacja w Polsce” 1937–1939, s. 247–248.
24 Tamże, s. 247–249.
25 M. Pawelec, Patronat szlachecki, s. 119.
26 M. Wajsblum, Ex regestro arianismi, „Reformacja w Polsce” 1937–1939, s. 252.
27 M. Wajsblum, Ex regestro arianismi. Szkice z  dziejów upadku protestantyzmu w  Małopolsce, 
„Reformacja w Polsce” 1935–1936, s. 255.
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Ksiądz Daniel Brandes (Brandesius) wywodzący się również z  Braci Cze-
skich przewodził koziańskiemu zborowi od 1648 roku aż do okresu potopu, 
który to czas okazał się tragicznym dla koziańskich kalwinów. Ks. Brandes jest 
ostatnim znanym nam ministrem posługującym w Kozach w okresie istnienia 
zboru w dawnym kościele parafialnym28.

Potop szwedzki był etapem niezwykle trudnym dla wiernych zborów prote-
stanckich w Królestwie Polskim. Akty agresji będące pokłosiem działań kontrrefor-
macyjnych nasiliły się w tym czasie, również ze względu na luterańskie wyznanie 
szwedzkiego najeźdźcy. Powszechne było podejrzenie o wspieranie Szwedów przez 
polskich ewangelików. Nie ominęło to także koziańskiej wspólnoty. Pod koniec 
1655 roku zbrojny oddział chłopów żywieckich pod wodzą ks. Stanisława Kasz-
kowica zwanego „księdzem Kądziołką”, idący z odsieczą obleganemu klasztorowi 
jasnogórskiemu, napadł w  drodze zbór w  Kozach: „[…] inszych, tak i  sługę 
Bożego tamże wyplundrowali, bibliotekę jego lubo zakopaną w ziemi dobywszy 
pobrali, sam ledwo z  zdrowiem swoim uszedł i  ucieczką się ratował […]”29. 
Druga połowa lat pięćdziesiątych XVII wieku stała się okresem bolesnych i tra-
gicznych wydarzeń w społeczności kalwińskiej w Kozach. W pierwszej połowie 
roku 1658 drewniany kościół został odebrany ewangelikom. Prawdopodobnie 
rok wcześniej (1657) miała miejsce napaść chłopstwa katolickiego z  księżmi 
katolickimi na posiadłości dziedzica Mikołaja Russockiego. Próba obrony ma-
jątku dziedzica ze strony ewangelickich chłopów skończyła się skazaniem dwóch 
z nich przez Trybunał Lubelski na spalenie żywcem. Wydarzenia te relacjonował 
w  1660 roku list kalwinów małopolskich do Braci Czeskich w  Wielkopolsce, 
wyliczający akty agresji z  tego okresu: 

W Kozach, majętności pana Ruseckiego, ewangelika, samego pana Ruseckiego 
księża z hultajstwem zrabowali do szczętu, bydła 800 wzięli, a za to trybunał 
panu Ruseckiemu, który nic nie winien, kilka grzywien płacić nakazał, a dwóch 
chłopów ewangelickich, którzy bydła bronili księdzu zajmującemu, żywo spalić30. 

Dziś możemy jedynie przypuszczać, jak wyglądały okoliczności upadku zboru 
kalwińskiego w  Kozach. Kurcząca się społeczność ewangelicka w  Małopolsce, 

28 M. Pawelec, Patronat szlachecki, s. 120.
29 W. Węgierski, Kronika zboru, s. 171.
30 J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w  dawnej Małej Polsce, Poznań 1853, 
s. 186–187.

szlachta obawiająca się utraty przywilejów masowo dokonująca konwersji na 
katolicyzm lub niewspierająca zborów w swych dobrach, brak dostatecznej licz-
by ministrów mogących pełnić posługę we wszystkich wspólnotach, świątynie 
pozostawione bez opieki duchownych. Takie koleje losu mogły doprowadzić 
do wzmocnienia pozycji Kościoła katolickiego na tym terenie i  stopniowego 
przejmowania, czy raczej w  wielu przypadkach odzyskiwania dawniej utraco-
nych świątyń.

11 marca 1658 roku ks. Grzegorz Hieronim Piechowicz z Pisarzowic dokonał 
pierwszego katolickiego chrztu, w  odebranej kalwinom koziańskiej świątyni. 
Ochrzczono Adriana, syna Aleksandra i Zofii Garlickich – protestantów31. Wy-
darzenie to stanowi początek nowego okresu w  dziejach koziańskiej świątyni. 
Pierwszym proboszczem (początkowo administratorem) parafii rzymskokato-
lickiej został ks. Walerian Stanisławieński. On to 10 października 1658 roku 
oskarżył przed sądem krakowskim dziedzica Kóz Mikołaja Russockiego o  to, 
że: „kazał tegoż roku najść w  nocy kościół” chłopom kalwińskim, którzy ko-
ściół sprofanowali: wyrzucili i podeptali sakrament eucharystii. Sąd skazał za to 
Russockiego na odprzysiężenie się zbrodni i wypłacenie ks. Stanisławieńskiemu 
odszkodowania32. Czyny Russockiego nie pozostały bez konsekwencji również 
ze strony władz wyznania reformowanego. Postępek dziedzica miał swój finał 
w roku 1666, kiedy to synod dystryktu sandomierskiego w Chmielniku (27–28 
października) ogłosił ekskomunikę patrona zboru w Kozach33.

Rekoncyliacji kościoła i  ponownej konsekracji ołtarza dokonał biskup po-
mocniczy krakowski Mikołaj Oborski dnia 2 grudnia 1658 roku. Na tym 
kończy się okres istnienia w  Kozach zboru protestanckiego wyznania kalwiń-
skiego w miejscowym kościele. Ok. 1660 roku koziańscy kalwini wybudowali 
z  pomocą dziedzica drewniany zbór-kaplicę, który jednak odebrano im po 
przejściu Russockiego na katolicyzm (przed 1666 rokiem)34.

Sytuacja w  Kozach była odmienna niż w  innych wsiach, gdzie parafie po-
wróciły na łono Kościoła katolickiego. Wierni pozostali przy wyznaniu refor-
mowanym, a  katolicy stanowili „małą trzódkę”35. Z  posługą duszpasterską do 

31 W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w., Kraków 1959, s. 
216; J. Wolnicki, Najstarsza księga Kóz, [w:] Z dziejów parafii świętych Szymona i Judy w Kozach, 
red. T. Borutka, Kraków 1998, s. 107.
32 W. Urban, Chłopi wobec reformacji, s. 217.
33 M. Wajsblum, Ex regestro arianismi, „Reformacja w Polsce” 1935–1936, s. 263.
34 G. Ryś, Z dziejów kościoła w Kozach, s. 62; W. Urban, Chłopi wobec reformacji, s. 217.
35 Tamże, s. 65.
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koziańskich ewangelików przyjeżdżał ks. Jan Petroselin. Synod w Okszy obradu-
jący w 1670 roku wysłał ks. Jana Petroselina na nabożeństwo do osieroconych 
kalwinów w Kozach. Rok później ksiądz posługiwał w  zborze w Wiatowicach 
koło Gdowa (pomiędzy Wieliczką a Bochnią), do którego udawali się koziań-
scy protestanci36. W  latach osiemdziesiątych XVII wieku Andrzej Żydowski, 
dziedzic sąsiadującego z  Kozami Hałcnowa, pozwalał sprowadzać dla swoich 
protestanckich poddanych oraz dla ewangelików z Kóz – ks. Mikołaja Rolanda 
z  Wiatowic. Nabożeństwa początkowo odbywały się w  stodole, lecz z  obawy 
przed prześladowaniami przeniesiono je do lasu, gdzie modlono się pod zbrojną 
chłopską strażą. Sytuacja ta utrzymywała się do połowy XVIII wieku, kiedy to 
wspólnotę kalwińską nawiedzał ks. Józef Milecki z  Wiatowic37. Na ważniejsze 
nabożeństwa, głównie w Wielkanoc, kozianie udawali się do zboru w  Wiato-
wicach. Wiadomo również, że tuż po utracie kościoła w  1658 roku kalwini 
z Kóz przyjęli sakrament komunii w oddalonym o ok. 200 km od Kóz Brzegu 
na Śląsku. Informację tę podaje, za dziełami ks. Daniela Gerdesa i ks. Andreasa 
Wackwitza, ks. Adam Malina. Fakt ten, ze względu na znaczne oddalenie obu 
ośrodków, wydaje się dziś wręcz nieprawdopodobny, świadczy jednak o  wy-
trwałości i  przywiązaniu do wyznawanej konfesji wiernych kalwińskich z Kóz. 
Powstanie w  połowie XVIII wieku świątyń protestanckich, położonych bliżej 
Kóz: w  Cieszynie i  w  Pszczynie, sprawiło, że kontakt ze Słowem Bożym stał 
się łatwiejszy38.

W XVIII wieku w Białej zorganizowano misję jezuicką. Powodem były m.in. 
istniejące w Kozach i Hałcnowie silne społeczności protestanckie. W 1754 roku 
w kronice misji jezuickiej zanotowano:

[…] W  sąsiedztwie jest wioska Kozy. Żyje tam wielu ludzi, którzy nale-
żą do godnej płaczu kalwińskiej herezji, inni zaś Lutra. Najmniej liczni 
tylko jawni uznają prawdziwy Kościół. Nasi ojcowie już przedtem tam 
pracowali, lecz opuścili najbardziej upartych. W  tym roku postanowiono 
spieszyć z  pomocą odłączonym i  już przez 2 tygodnie zrobiliśmy postępy 
katechizowaniem […]39. 

36 M. Wajsblum, Ex regestro arianismi, „Reformacja w Polsce” 1937–1939, s. 345.
37 W. Urban, Chłopi wobec reformacji, s. 218.
38 A. Malina, Ewangelickie tradycje Hołdunowa, Katowice 1994, s. 31.
39 Historia misji Towarzystwa Jezusowego w  Białej. Historia missionis Bialensis Societatis Iesu (ab 
anno 1708), oprac. I. Panic,  J. Polak, Bielsko-Biała 1996, s. 113.

W późniejszych latach kilkakrotnie odnotowywano przypadki konwersji ewan-
gelików na katolicyzm, szczególnie przy okazji zawierania związków małżeńskich, 
lecz nie miały one charakteru masowego40. Ks. Franciszek Augustin w  swych 
Kronikach żywieckich… podaje również, że biskup krakowski Andrzej Stanisław 
Załuski (1695–1758) usilnie pragnął doprowadzić do „odzyskania” dla Kościoła 
katolickiego społeczności w Kozach, kierując specjalne misje szczególnie do Kóz: 

[…] Przede wszystkim życzę sobie, by urządzano misje w  Kozach, gdzie 
między ludzi wcisnęła się znaczna liczba heretyków. Życzę sobie w krótkim 
czasie sprawozdania o  stanie tych odszczepieńców, jakiego są wyznania, czy 
mają miejsca zebrań lub zbierają się prywatnie. Przypuszczam, że nie są to 
ani luteranie, ani kalwini i obawiam się, że są to husyci. To należy zbadać. 
Należy wziąć jednak dobrych księży, którzy znają się na polemice, tutaj 
widzę najlepsze wyniki […]41.

40 Tamże, s. 115, 195.
41 F. Augustin, Kroniki żywieckie od czasów zamierzchłych do 1845 roku, Kraków–Żywiec 2007, 
s. 563–564.

Biblia w tłumaczeniu Marcina Lutra, wydana w Norymberdze w 1716 r. Izba Historyczna  
im. A. Zubera
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W pierwszej połowie XVIII wieku dziedzicem Kóz Gór-
nych i  Dolnych został Spytek Jordan ze znanej podkra-
kowskiej rodziny szlacheckiej herbu Trąby. Mimo że był 
dobrym gospodarzem i chętnie do swoich włości przyjmo-
wał, uciekających przed prześladowaniami, ewangelickich 
rzemieślników-tkaczy ze Śląska, z  czasem okazał się fana-
tycznym katolikiem. Prześladował on swoich ewangelickich 
poddanych, przenosił całe rodziny na gorsze gospodarstwa, 
przydzielał ciężką pracę w kamieniołomach i przy wypalaniu 
wapna. Taki stan rzeczy doprowadził do coraz częstszych 
ucieczek chłopów-ewangelików do Prus, na ziemie książąt 
pszczyńskich. Równolegle w sąsiednim Lipniku w połowie 
lat pięćdziesiątych XVIII wieku doszło do zorganizowanego 
buntu miejscowych chłopów, namawiających poddanych 
z  Kóz do przyłączenia się. Kozianie wybrali jednak drogę 
pokojową, nawiązując bliski kontakt z władzami świeckimi 
i duchowymi w Pszczynie, przygotowując tym samym możli-
wość stałego osiedlenia się na terenie Księstwa Pszczyńskiego. 

Exodus ponad 300 kalwińskich kozian doszedł do skutku 25 maja 1770 roku. 
Tego dnia rankiem przybył do Kóz oddział pruskich huzarów pod dowództwem 
porucznika Georga von Woyrscha, który otoczył dwór i kościół, uniemożliwiając 
ewentualną zbrojną interwencję. Rodziny ewangelickie wraz z  dobytkiem pod 
eskortą wojska wyjechały na terytorium Prus. Uciekinierzy dali początek osadzie 
Anhalt (dziś Hołdunów – dzielnica miasta Lędziny). Wydarzenia z 1770 roku 

Porucznik Georg von Woyrsch 
– dowódca oddziału huzarów, 
który eskortował koziańskich 
ewangelików 25 maja 1770 r. 
Obraz z kościoła ewangelicko-
-augsburskiego św. Trójcy 
w Lędzinach-Hołdunowie

Fresk autorstwa ks. Karola Macury znajdujący się w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Lędzinach- 
-Hołdunowie, przedstawiający ucieczkę koziańskich ewangelików w 1770 r.

Grób ks. Johanna Mizi (1754–1801) 
na cmentarzu ewangelickim w Białej. 
Ze zbiorów autora

Karol Józef Humborg (1803–1886) 
– ewangelicki właściciel majątku 
dworskiego w Kozach w połowie XIX w.poprzedzone były mniejszą ucieczką pięć lat wcześniej 

ok. 80 chłopów-rzemieślników. Fakty te nie mają sobie 
równych w dziejach polskiego protestantyzmu i  świad-
czą o determinacji, głębokim przywiązaniu oraz wierze 
protestantów z Kóz42.

Rok 1770 doprowadził do zmiany stosunków wyzna-
niowych w Kozach. We wsi pozostała niewielka grupka 
wyznawców kalwinizmu i  luteranizmu, którzy od lat 
osiemdziesiątych XVIII wieku mogli wyznawać wiarę 
w nowo powstałej, oddalonej o kilka kilometrów od Kóz 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Białej. Równocześnie 
z  posługą duszpasterską przybywał do Kóz proboszcz 
bialskich luteranów ks. Johann Mizia. Ślady jego posługi, 
a  co za tym idzie także ekumenicznej postawy katolic-
kiego duszpasterza, możemy znaleźć w księdze chrztów 
parafii pw. św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Kozach, gdzie kilkakrotnie odnotowywano luterański 
sakrament, szafowany przez ks. Mizię43. Ostatnie przy-
padki obecności w Kozach wyznawców protestantyzmu 

42 W. Urban, Poddani szlacheccy w województwie krakowskim w drugiej połowie XVIII wieku i ich 
opór antyfeudalny, Kraków 1958, s. 82–83.
43 G. Ryś, Z dziejów kościoła w Kozach, s. 70–71.

Protestancka kaplica przypałacowa w Kozach. Ze zbiorów autora
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Summary

Calvinist Peasants: Protestant Community of the Village of Kozy from the 
16th to the 19th Century

Around 1559, the heir of the village of Kozy Dolne, Jakub Gierałtowski the Younger, 
turned the parish church in Kozy into a  Protestant church of the Calvinist confession. The 
Protestant parish in Kozy existed until the time of the Swedish Deluge and was one of the 
longest existing Protestant parishes on the Oświęcim land. The village of Kozy, being a part of 
the estates of subsequent Calvinist noble families (Gierałtowski, Rey, Russocki) belonged to the 
Oświęcim-Zator district of the Lesser Poland province of the Evangelical Reformed Church. The 
religious services were delivered to the peasants by the Calvinist ministers, usually stemming 
from Protestant circles in Silesia.

The Calvinist parish in Kozy was the place where Andrzej Herman grew up. Herman was 
an outstanding minister from a  simple peasant family. Both the local minister of the church 
and the heir of the village noticed his talents and predispositions to take a  spiritual path in his 
early youth. The heir Paweł Gierałtowski sent young Andrzej to study, first to Gdańsk and then 
to Heidelberg. In 1607, Andrzej Herman began his ministry to the Calvinists from Kraków, 
whose parish headquarters were located in the village of Wielkanoc (Easter), away from the city, 
due to numerous persecutions.

During the Swedish Deluge, the Polish nobility began to convert back to Catholicism. In 
1658, the Calvinist parish church in Kozy was taken over by Catholics, despite the resistance of 
the local Protestants. Two Protestant peasants from Kozy were sentenced to death by burning at 
the stake by the Lublin Tribunal for defending the Calvinist heir. Subsequently, the Calvinists 
from Kozy confessed their faith in hiding, even though they were the majority of the entire Kozy 
community. The services took place in the barn in Hałcnów (with the permission of the local 
heir), and later under the armed peasant guard in the forests on the border between Kozy and 
Hałcnów. At Easter, church services were held in Brzeg (Brieg), Wiatowice, Cieszyn, and Pszczyna.

odnotowujemy jeszcze w  drugiej połowie XIX wieku. W  połowie XIX wieku 
właścicielem koziańskiego dworu zostaje Karol Józef Humborg (1803–1886), 
bialski kupiec wyznania ewangelicko-augsburskiego. On to kupił na licytacji 
zadłużony majątek w  Kozach od rodziny Jordanów. W  latach pięćdziesiątych 
XIX wieku do budynku pałacu w Kozach dobudował neogotycką kaplicę ewan-
gelicką. Następne dziesięciolecia przynoszą już jednowyznaniową społeczność, 
z niewielką grupą kozian wyznania mojżeszowego oraz, po I wojnie światowej 
do dziś, członków Zboru Badaczy Pisma Świętego.

Wieś Kozy na przełomie XVIII i XIX wieku stanowiła tygiel wielowyznanio-
wy, gdzie katolicy, kalwini i  luteranie żyli w pokojowej koegzystencji, złączeni 
więzami sąsiedzkimi i rodzinnymi. Najstarszą pamiątką po koziańskich ewange-
likach jest, zachowana w zbiorach Izby Historycznej im. Adolfa Zubera, Biblia 
w języku niemieckim w tłumaczeniu Marcina Lutra z roku 1716. Znamienne, 
że to właśnie drukowane Słowo Boże jest pamiątką i świadectwem silnej wiary 
mieszkańców Kóz sprzed trzystu lat. Faktem godnym podkreślenia jest stan 
chłopski koziańskich ewangelików, a  przytoczone fakty świadczą o  wysokiej 
świadomości religijnej i  społecznej tej grupy. Ostateczna ucieczka koziańskich 
ewangelików w 1770 roku do Prus dała kres jednej z najdłużej istniejących spo-
łeczności protestanckich na tym terenie, których korzenie sięgały bezpośrednio 
szesnastowiecznej małopolskiej reformacji.
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III. LITERATURA I SZTUKAAfter the 1730s, the Jordan family, the heirs of the villages of Kozy Dolne and Kozy Górne, 
persecuted their Protestant subjects. Nevertheless, religious life in the eighteenth-century Kozy 
was filled with the spirit of ecumenism. Despite the persecution by the court, Protestants and 
Catholics lived on equal terms. It was common for the Protestants to fulfill the duties of god-
parents for a child given to baptism by Catholic parents. However, the lack of religious freedom 
led to dramatic events. The Calvinist community decided to look for a  better life abroad, on 
the Pszczyna (Pless) land in Prussia. On May 25, 1770, under the protection of the Prussian 
Hussars, over 300 Protestants from Kozy along with their possessions and cattle fled from 
Kozy to the nearby village of Lędziny (Lendzin), where they founded the village of Hołdunów 
(Anhalt) which exists until today. A  few Protestant families remained in Kozy, where they lived 
until the middle of the nineteenth century. These events ended the existence of one of the 
longest-functioning Protestant communities on the Oświęcim land, established in the times of 
the sixteenth-century Reformation in Lesser Poland.
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Jerzy Pilch – jeden z najbardziej kontrowersyjnych, a  zarazem intrygujących 
współczesnych polskich pisarzy, którego twórczość porównywana jest z groteskowo-
-parodystycznym pisarstwem Witolda Gombrowicza czy Sławomira Mrożka – urodził 
się w  roku 1952 w Wiśle. Z wyznania jest augsburskim ewangelikiem. Po ukoń-
czonych studiach polonistycznych w  latach 1975–1985 pracował jako nauczyciel 
akademicki w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1978 
roku dołączył do redakcji „Studenta”, a na początku lat osiemdziesiątych XX wieku 
współtworzył legendarne pismo mówione „NaGłos”, w którym odczytywał zazwyczaj 
prześmiewcze felietony literackie. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczął 
stałą współpracę z katolickim „Tygodnikiem Powszechnym”. Wydał dwa wybory 
felietonów: Rozpacz z powodu utraty furmanki (1994) i Tezy o głupocie, piciu i umie-
raniu (1997)1. Od kilkunastu lat mieszka w kawalerce przy ul. Hożej w Warszawie. 
Zmagając się z chorobą Parkinsona, Pilch nie zaniedbuje pasji pisarskiej, systematycz-
nie publikując nowe utwory prozatorskie, formy autobiograficzne (Dzienniki) oraz 
wywiady rzeki poświęcone własnej twórczości2. Jerzy Pilch zadebiutował powieścią 
o intrygującym tytule Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej (1988), którą Jan 
Błoński umieścił w nurcie literatury inteligenckich rozrachunków. Pisarski rozgłos 
przyniósł Pilchowi Spis cudzołożnic. Proza podróżna (1991) – utwór powieściowy 
sfilmowany w 1994 roku przez Jerzego Stuhra (pisarz zagrał w nim epizodyczną 
rolę). Istotną rolę odegrała także powieść Pod Mocnym Aniołem, za którą autor 
otrzymał w roku 2001 literacką Nagrodę Nike.

1 Zob. Jerzy Pilch, oprac. hasła L. Bugajski [w:] Literatura XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, 
t. 2, Warszawa 2000.
2 Zob. Zawsze nie ma nigdy. Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Pietrowiak, Kraków 2016; Inne 
ochoty. Jerzy Pilch w  rozmowach z Eweliną Pietrowiak. Część 2, Kraków 2017.

Marek Bernacki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Motywy luterańskie w prozie Jerzego Pilcha  
(na przykładzie powieści Inne rozkosze)

Na początku pierwszego Dziennika, pod datą 21 grudnia 2009, Jerzy Pilch 
zanotował:

W  Wiśle jak Pan Bóg przykazał: minus czternaście stopni mrozu, plus 
czternaście centymetrów śniegu. Można powiedzieć: zatrważająco luterska 
równowaga. W dzisiejszych czasach mało co poza meteorologią Panu Bogu 
zostało. Ileż ja się nasłuchałem tutejszych opowieści o  ulewach cudownie 
zatrzymanych tuż przed początkiem nabożeństwa na wolnym powietrzu albo 
o  gradobiciu, które czekało, aż ostatni wierny wejdzie do kościoła, albo 
o  śnieżycach, które wszystko, z  wyjątkiem naszych ścieżek, zasypały. Dzie-
siątki przypowieści, osobne ewangelie, bezlik apokryfów. Protestanckich, ma 
się rozumieć, one Panu specjalnie miłe. Braci katolików On też wysłuchuje, 
ale mniej uważnie. Nawet jak na najwyższym szczeblu modły o  deszcz czy 
choćby o  orzeźwiającą mżawkę wznoszą3.

Występowanie motywów protestanckich w  pisarstwie Jerzego Pilcha, które 
obejmuje rozmaite formy prozatorskie, takie jak powieści, opowiadania, wspo-
mnienia i  dzienniki, stanowi nie lada wyzwanie dla badaczy jego twórczości. 
Dzieje się tak, gdyż Pilch, przyznając się do formacji ewangelicko-augsburskiej, 
pozostaje pisarzem o  światopoglądzie agnostycznym. Jak pokazuje zacytowany 
powyżej fragment pierwszego Dziennika, autor traktuje wiarę luterańską przede 
wszystkim jako zjawisko socjokulturowe, relikt, który w młodości ukształtował 
jego osobowość. Częste przywoływanie tradycji ewangelickiej służy pisarzowi 
najczęściej jako punkt wyjścia do wyrafinowanych i  literacko płodnych gier 
tematyczno-formalnych, które w krzywym zwierciadle przedstawiają jego samego, 
jak i jego pobratymców, protestantów z Wisły – tej, jak pisze „[…] miejscowości 
zamieszkanej wyłącznie przez ewangelików augsburskich”4. 

W niniejszym artykule zajmę się kwestią obecności i funkcji motywów pro-
testanckich w prozie Pilcha sondażowo, biorąc pod lupę wyłącznie jeden utwór 
– powieść Inne rozkosze5.

Kanwą rzeczonej powieści jest zabawne wydarzenie – oto nagle i  niespo-
dziewanie do rodzinnego domu głównego bohatera przyjeżdża jego kochanka 

3 J. Pilch, Dziennik, Warszawa 2012, s. 7.
4 Zob. J. Pilch, Inne rozkosze, Kraków 2000, s. 21.
5 Zob. M. Bernacki, M. Dąbrowski, Leksykon powieści polskich XX wieku, Bielsko-Biała 2002 
[tu: hasło pt. Jerzy Pilch, Inne rozkosze].
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i, nie bacząc na to, że wśród domowników są tam także żona i dziecko Pawła 
Kohoutka, postanawia zostać u  jego boku:

Aktualna kobieta Kohoutka miała na sobie granatowy płaszcz, jej boską 
czaszkę okrywał filuterny kapelusik, ogromna zaś waliza, którą wlokła za 
sobą, pozostawiała w  białej listopadowej trawie ciemny trakt ostatecznej 
klęski. […] Tak, aktualna kobieta Kohoutka spakowała cały swój dobytek 
i przyjechała, by wreszcie po siedemnastu tygodniach straszliwej męki krót-
kotrwałych spotkań zamieszkać z Kohoutkiem na zawsze6.

Ta humorystyczna historia, przybierająca momentami surrealistyczno-gro-
teskowe i  tragifarsowe oblicze, posłużyła autorowi powieści do zmierzenia się 
z  poważnymi problemami egzystencjalnymi. Na plan pierwszy wysuwają się: 
utrata młodzieńczej wiary, zatracenie bohatera w nałogu alkoholowym oraz ero-
tomania, traktowana jako remedium na kompleksy nabyte w okresie dojrzewania 
pod surowym okiem matki ewangeliczki. Akcja powieści rozgrywa się w ciągu 
kilku listopadowych dni „[…] roku pańskiego 1990, kiedy kraj wyzwolił się 
z moskiewskiego jarzma”. Tłem snutej opowieści jest Wisła, rodzinna miejsco-
wość Pawła Kohoutka, bastion polskiego luteranizmu, a zarazem popularna na 
Śląsku Cieszyńskim miejscowość uzdrowiskowo-wypoczynkowa7. 

Od strony formalnej Inne rozkosze Jerzego Pilcha to współczesna odmiana 
gawędy literackiej połączonej z  elementami przypowiastki filozoficznej. Jest to 
także powieść z kluczem, a zarazem utwór intertekstualny, z  licznymi aluzjami 
i nawiązaniami do innych tekstów. Tytuł powieści nawiązuje do fragmentu staro-
testamentowej Księgi Koheleta (Eklezjastesa): „Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki 
oraz rozkosze synów ludzkich: kobiet wiele” (Koh 2, 8). Pomysł z przyjazdem 
kochanki do rodzinnego domu autor zaczerpnął od Milana Kundery, o  czym 
informuje czytelników narrator, porte-parole Pilcha, streszczając Opowieść Petrarki 
z Księgi śmiechu i  zapomnienia: 

Petrarka opowiada o nieoczekiwanej wizycie, jaką złożyła mu późnym wieczorem 
pewna młoda poetka. […] Petrarka nie może jej przyjąć, piękna i  zazdrosna 
żona Petrarki jest w  domu, zaś młoda poetka zachowuje się nieobliczalnie 

6 J. Pilch, Inne rozkosze, s. 5, 6.
7 Wspomnienia z dzieciństwa spędzonego w wiślańskim mateczniku są tematem drugiego Dzien-
nika Jerzego Pilcha, którego tutaj nie analizuję.

i  tajemniczo. Nie chce przyjść kiedy indziej, ale też nie chce odejść. Nie daje 
się przegnać. Muszę panu coś powiedzieć, muszę panu coś powiedzieć – powtarza 
w koło. Potem długo stoi pod drzwiami, w końcu zaś żelaznym prętem tłu-
cze szyby w oknach Petrarki, przez ostatnie wybite okno wchodzi do środka 
i mówi doń: Przyszłam, bo przygnała mnie tu miłość, przyszłam, żebyś poznał, 
co to jest prawdziwa miłość, żebyś raz w życiu jej doświadczył8. 

W Innych rozkoszach ze stylu Kundery zaczerpnięty został muzyczny ton tej 
opowieści – charakterystyczna fraza językowa przypominająca zaśpiew i powra-
cające, jak w  muzyce, tematy i  motywy. Natomiast klimat, emanujący z  kart 
Pilchowej gawędy, wiele zawdzięcza pisarstwu Bohumila Hrabala, absurdowi 
Mrożka i  sarkazmowi Gombrowicza. 

W powieści dominuje tradycyjna narracja auktorialna, prowadzona w trzeciej 
osobie liczby pojedynczej, ale narrator wszechwiedzący często oddaje głos głów-
nemu bohaterowi, Pawłowi Kohoutkowi. Co jakiś czas mamy więc do czynienia 
z narracją personalną, prowadzoną z punktu widzenia centralnej postaci świata 
przedstawionego. Na tym jednak nie koniec eksperymentów. Ten, kto mówi 
w  Innych rozkoszach, wielokrotnie wypowiada się w  pierwszej osobie liczby 
mnogiej, dla przykładu: „My, starzy ewangelicy”, „My, starzy zbereźnicy”, „My, 
starzy łóżkowi wyjadacze”, „My, starzy wielbiciele mądrości Oyermaha”, „My, 
starzy kronikarze tamtej epoki” czy „My, starzy wielbiciele czeskiego pisarza” 
(chodzi o Milana Kunderę). Ta forma, użyta w konwencji poufałego zwrotu do 
czytelnika, podkreśla familiarny nastrój emanujący z  kart powieści. Natomiast 
ironiczno-sarkastyczny charakter utworu pozwala umieścić Inne rozkosze w nurcie 
literatury ludycznej, gargantuicznej. 

Dzięki zabiegom narracyjnym i  wprowadzonym partiom retrospektywnym 
czas powieściowy obejmuje wydarzenia sięgające 1939 roku (opowieść dr. Oy-
ermaha o pięknej Akiko w rozdziale XVIII) oraz lat pięćdziesiątych XX wieku, 
kiedy stary wiślański gawędziarz (notabene postać skrojona przez Pilcha na miarę 
Wojskiego z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) przynosi swoim krajanom wieść 
o  końcu stalinowskiej dyktatury, prorokując nadejście dla Polski trudnych lat 
po zrzuceniu dyktatu sowieckiej Rosji:

– Tak jest, doczekaliśmy się, Panie Naczelniku – Oyermah mówił do siedzą-
cego za stołem dziadka Kohoutka. – Towarzysz Chruszczow obnażył podłe 

8 J. Pilch, Inne rozkosze, s. 98.
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uczynki towarzysza Josifa Wissarionowicza, ale krótka będzie jego radość, bo 
niedługo i on sam, towarzysz Chruszczow zostanie obnażony. […] Komuna, 
Panie Naczelniku, nie przetrwa najbliższych czterdziestu lat góra i  ani roku 
więcej, raczej mniej. Paru towarzyszy pierwszych sekretarzy jeszcze przeży-
jemy, ale nie więcej i  nie dlatego, że my pomrzemy. […] Wszystkich ich 
przeżyjemy i  dożyjemy tych słodkich czasów, kiedy z Polski zdjęta zostanie 
czapka czekisty. […] – Dożyjemy czasów tak upojnej wolności, że o  mało 
nas, Panie Naczelniku, na stare lata jasna krew nie zaleje. […] – Bo trzeba 
nam wiedzieć, że czapka czekisty okrywa zarówno zalety, jak i  przywary 
naszego dzielnego narodu9. 

Główną postacią świata przedstawionego wiślańskiej miniepopei jest Paweł 
Kohoutek. To mężczyzna w średnim wieku, mąż i ojciec, z wyznania augsburski 
ewangelik, z  zawodu (choć nie z  powołania) doktor nauk weterynaryjnych. 
Jest autorem dysertacji poświęconej zjawisku Amorphus globusus, czyli bezpo-
staciowcowi kulistemu, patologicznej formie zwierzęcego płodu. Mieszka wraz 
z żoną i dzieckiem w domu rodziców, ale często wyjeżdża z Wisły w sprawach 
zawodowych (przeważnie do Krakowa). Jest człowiekiem dojrzałym, ale – niczym 
Józio z Ferdydurke – zewsząd słyszy uwagi, jakie zwykle dorośli kierują do dzieci. 
Matka strofuje go przy stole: „Paweł, nie garb się. Człowiek ma siedzieć prosto, 
człowiek ma być na obraz i  podobieństwo Pana”. Żona powie mu któregoś 
dnia bez ogródek: „Choć rzecz w  tym, że ty wcale nie jesteś dużym, ty jesteś 
dalej małym chłopcem i  przyczyną wszystkich twoich zmartwień i  kłopotów 
jest fakt, iż dalej, niczym mały chłopiec, żyjesz wyłącznie w  świecie zakazów”. 
W młodości wpojono mu zasadę, wedle której na wszystko w życiu trzeba sobie 
zasłużyć nadludzką pracą w  nieludzkich warunkach, ale Paweł nie przestrzega 
jej. Chętnie za to zagląda do kieliszka. Jednak największe jego przewinienie, 
niemieszczące się w  ramach etosu porządnej ewangelickiej rodziny, stanowi ła-
manie szóstego przykazania. Paweł Kohoutek jest człowiekiem zmysłowym. To 
typowy Don Juan i – wedle jego własnych słów – „Wszetecznik. Najzwyklejszy 
w  świecie erotoman”10, który nie potrafi oprzeć się urokom kobiecego ciała:

W  restauracji zawsze bardziej interesowała mnie kelnerka niż danie, które 
przynosiła. Nie na szklankę piwa wstępowałem do baru, ale by na bar-

9 Tamże, s. 43–44.
10 Tamże, s. 58.

mankę pogapić się przez kwadrans. Chodziłem do kościoła, modliłem się 
i śpiewałem, ale przecież kątem oka zerkałem nieustannie na profil siedzącej 
obok schludnej luteranki. Wsiadałem do pociągu i tak długo zaglądałem do 
kolejnych przedziałów, aż trud mój bywał nagradzany. Jechałem, gdy mnie 
wzywano, do chorego zwierzęcia, jednak nie o  nim myślałem, mierząc mu 
gorączkę, ale o  gospodyni lub córce całkiem już dorosłej11.

Doktor weterynarii Kohoutek systematycznie zdradza swoją żonę, a  przed 
kolejnymi kochankami roztacza z  uporem godnym wyższej sprawy idylliczną 
wizję wspólnego życia we dwoje w scenerii malowniczej ziemi cieszyńskiej. Jak 
mówi o  tym narrator powieści: 

Kohoutek, istotnie, miał zwyczaj roztaczania przed każdą bliżej poznaną 
kobietą wizji wspólnego życia. Stąd brało się jego powodzenie. Kobiety 
chętnie słuchały opowieści o  wspólnych podróżach, o  wspólnych śniada-
niach, oraz, rzecz jasna, o wspólnych dzieciach. My, starzy zbereźnicy, dobrze 
znamy odwieczną i  banalną prawdę, iż rzeczą, której pragnie zdecydowana 
większość kobiet, jest stabilizacja w  najogólniejszym i  najściślej filozoficz-
nym znaczeniu tego słowa. Nawet kobiety spragnione przygód łakną przede 
wszystkim stabilizacji, ponieważ stabilizacja jest fundamentem i  niemalże 
warunkiem wstępnym rzeczywistej przygody. Opowiadając rozmarzonym gło-
sem o wspólnym życiu, Kohoutek ofiarowywał kobietom iluzję stabilizacji. 
Nawet wiodące ustabilizowane życie ustabilizowane mężatki chętnie słuchały 
opowiadań Kohoutka, ponieważ wydawało im się, iż ewentualne wspólne 
życie z Kohoutkiem byłoby jeszcze bardziej ustabilizowane12. 

Jedną z przygód miłosnych, rozpoczętą siedemnaście tygodni wcześniej w Kra-
kowie, wieńczy, jak się wcześniej rzekło, nieoczekiwany finał. Oto któregoś listo-
padowego dnia, w przeddzień urodzin seniorki rodu, Omy, do rodzinnego domu 
Kohoutków w Wiśle przyjeżdża bez uprzedzenia kochanka Pawła. Justyna Kotkow-
ska to młoda i piękna, a przy tym wielce obiecująca intelektualistka, absolwentka 

11 Tamże, s. 57. W przytoczonym fragmencie słychać wyraźną aluzję do (napisanego w roku 1986) 
wiersza Czesława Miłosza Wyznanie (z tomu Kroniki, Kraków 1988). W powieści Pilcha jednym 
z  pobocznych wątków jest przewrotna walka „o  rząd ciał” z  Miłoszem, który, jak powszechnie 
wiadomo, był czuły na kobiece wdzięki.
12 Tamże, s. 28–29.
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polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego i, 
jak twierdzi, jest daleką krewną Witolda Gombrowicza13. Miłośniczka twórczości 
Czesława Miłosza (wedle określeń narratora powieści: „najwybitniejszego żyjącego 
polskiego pisarza” i „niestrudzonego łowcy kobiet”). Kilkunastotygodniowy okres 
najnowszego romansu Paweł podsumowuje jednym zdaniem: „Ja nieustannie kła-
małem, a ona bez przerwy mówiła o literaturze”. Z relacji narratora dowiadujemy 
się, że poznali się przypadkowo w  autobusie pośpiesznym linii A, w Krakowie. 
Justyna czytała wtedy Księgę śmiechu i zapomnienia Milana Kundery, a z radiood-
biornika płynęły słowa piosenki śpiewanej przez Mireille Mathieu14. Podczas kilku 
dni spędzonych w domu Kohoutków (a  raczej na strychu nieczynnej masarni, 
gdzie Paweł urządził jej kryjówkę) Justyna nieustannie czyta książki, namiętnie 
pali papierosy mentolowe i  urządza sceny zazdrości swemu kochankowi, który 
co jakiś czas podrzuca jej jedzenie z domowej spiżarni. W końcu, zrezygnowana 
i  odtrącona przez wszystkich, Justyna postanawia opuścić Wisłę.

Wiślański dom Kohoutków zapełnia wielobarwna ludzka menażeria, przypo-
minająca poczet bohaterów zamieszkujących prowincjonalną Nawłoć z Przedwio-
śnia Stefana Żeromskiego15, z  tą jednak zasadniczą różnicą, że u Pilcha mamy 
do czynienia z  żywiołem i mentalnością protestancką, a  nie katolicką. 

Wśród postaci drugorzędnych na pierwszy plan wysuwa się żona Pawła 
Kohoutka – przedstawiana przez narratora jako „niezwykle piękna i  świadoma 
swej urody kobieta”, „przystojna i  wykształcona” (całe dnie poświęca m.in. 
nauce języków obcych). Kobieta ta doskonale wie o  słabostkach i  romansach 
swojego męża. W jednej z kluczowych rozmów podczas spaceru na stary cmen-
tarz ewangelicki na Groniczku szczerze wyznaje swemu towarzyszowi życia, że 
u  jego boku czuje się jak stara panna lub wdowa. Oboje poznali się dawno 
temu, kiedy mieli po siedemnaście lat. Teraz, po długim okresie pożycia, ich 
związek przechodzi poważny kryzys: „Ja jestem powodem wszystkich twoich 
nieszczęść, a ty jesteś pierwszą przyczyną wszystkich moich nieszczęść. [...] Sami 

13 Panieńskie nazwisko matki Witolda Gombrowicza brzmiało Kotkowska.
14 Opisana przez Pilcha scena pierwszego spotkania Pawła i  Justyny w  autobusie przypomina 
spotkanie dwojga kochanków z  powieści Gorzkie gody Pascala Brucknera, na podstawie której 
Roman Polański nakręcił w 1992 roku głośny film pod tym samym tytułem.
15 Czytelnym tropem żeromszczyzny obecnej na kartach Pilchowej powieści jest obecność dwóch 
pań. Wandzi – młodej panienki, instrumentalistki, która pod pilnym nadzorem mamy całymi 
dniami uczy się trudnej sztuki gry na skrzypcach (wykonuje m.in. kompozycje Franza Schu-
berta) oraz jej matki. Wandzia i  jej mama są kimś w rodzaju rezydentek, wynajmujących pokój 
w domu Kohoutków.

jesteśmy sobie winni” – mówi mężowi pani Kohoutkowa16. Ważną postacią 
jest też Oma – babka Pawła, seniorka rodu. To kobieta o  mocno posuniętej 
demencji, ale na tyle jeszcze sprawna fizycznie, by o własnych siłach wejść po 
drabinie na strych nieczynnej masarni (co jakiś czas wynosi z  domu jedzenie 
i  ukrywa je na strychu w kartonowych pudełkach). 

Jedną z  kluczowych ról w  powieści Pilcha odgrywa Franciszek Józef Oy-
ermah – sędziwy lekarz weterynarii, mistrz Pawła i  od lat zaufany przyjaciel 
Kohoutków. To on podarował dawno temu ich pierworodnemu synowi wyda-
ny w  latach stalinowskich rosyjski ilustrowany Słownik weterynarii („mityczna 
księga dzieciństwa” Pawła), zachęcając chłopca do wyboru niełatwego zawodu. 
Oyermah jest nie tylko „znawcą zwierzęcej anatomii i dusz ludzkich”, ale także 
zapalonym gawędziarzem – swoimi oracjami okrasza każdą rodzinną uroczystość:

Oyermah był bowiem tego rodzaju gawędziarzem, który we wszystkim, na 
czym spoczęło jego oko, dostrzegał temat godny kwiecistej perory. [...] mówił 
bez przerwy. Mówił gdy stał, gdy siedział, gdy jadł i gdy pił. Mówił w czasie 
pracy i w czasie wielogodzinnych biesiad. Mówił, gdy szedł ulicą, bo przecież 
co krok spotykał kogoś, kogo znał, a  znał tu wszystkich17.

Samotnik, żyje w drewnianym domku w dolinie Partecznika. Człowiek prawy 
i  pobożny; jak na prawdziwego ewangelika przystało, Biblię zna na wyrywki. 
Jego credo życiowe to fragment Eklezjasty: 

Sto tysięcy razy ci mówiłem, że pomiędzy człowiekiem a bydlęciem nie ma 
praktycznie żadnej różnicy. Jak powiada Eklezjasta: „Bo przypadek synów 
ludzkich i  przypadek bydła jest przypadek jednaki. Jak umiera ono, tak 
umiera i ten, i ducha jednakiego wszyscy mają, a nie ma człowiek nic więcej 
nad bydlę, bo wszystko jest marność”. I dalej powiada: „A któż wie, że duch 
synów ludzkich wstępuje w górę, a duch bydlęcy że zstępuje pod ziemię?”18.

W cieniu dostojnego Oyermaha pozostaje zacny Pastor – emerytowany kazno-
dzieja ewangelicki, którego wielką pasją jest pisanie i odczytywanie na głos sobotnich 
homilii docierających do domowników… zza drzwi jego gabinetu. W rozdziale XV 

16 J. Pilch, Inne rozkosze, s. 79.
17 Tamże, s. 38–39.
18 Tamże, s. 100–101.
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powieści narrator cytuje kazanie skierowane do alkoholików, „pijaniców i opojów”, 
z którego warto zacytować zakończenie z nawiązaniem do nauczania apostoła Pawła:

– Bracia i  siostry. Apostoł Paweł powiada, abyście nie mieszali się z  wsze-
tecznikami tego świata, abyście nie mieszali się z  pijanicami, abyście z  ta-
kowymi i nie jadali. A  jakoż wy z pijanicami jadać nie będziecie, skoro wy 
pijanicami jesteście? Sami ze sobą tedy jadać nie możecie, i  co więcej, wy 
już sami z  sobą nie jadacie. Sami z  sobą nie jadacie, bo sami sobą nie je-
steście. Przeto uczyńcie tak, jak nakazuje Apostoł: uprzątnijcie tego złośnika 
z  pośrodku samych siebie. Amen19.

W  świecie przedstawionym Pilchowej powieści motywy luterańskie wystę-
pują w czterech grupach tematycznych. Pierwsza z nich obejmuje te fragmenty, 
w których mówi się o Pawle Kohoutku (lub on sam wypowiada się na własny 
temat) jako osobie wychowanej w  surowej ewangelickiej tradycji. To świat, 
w którym uczęszcza się do kościoła na nabożeństwa i uroczyście obchodzi Pa-
miątkę Reformacji, uczestniczy w godzinach biblijnych i wysłuchuje płomiennych 
kazań natchnionych pastorów, ale w którym obowiązuje także – opisany przez 
Maksa Webera jako intrygujące zagadnienie socjologiczne – „[…] pieczoło-
wicie kultywowany etos nadludzkiej pracy w  nieludzkich warunkach”20. Ten 
zapamiętany z  dzieciństwa luterański Ordnung postrzegany jest przez Pilcha 
jako rzeczywistość opresyjna, świat pozbawiony głębszych międzyludzkich re-
lacji, w którym bliskość i  rodzicielska miłość zastępowane są katechizmowymi 
formułkami i  wymuszoną odgórnie dyscypliną. Problem ten rozpoznaje żona 

19 J. Pilch, Inne rozkosze, s. 92–93. Zacytowany fragment kazania odnosi się do Listu św. Pawła 
do Galatów (5, 16–26). Humorystyczne przedstawienie homiletycznych zapędów emerytowanego 
wiślańskiego pastora, a zwłaszcza przytoczone w obszernych fragmentach kazanie do pijaków, ma 
swoje uzasadnienie. W  wywiadzie rzece udzielonym Ewelinie Pietrowiak Jerzy Pilch wspomina 
o istnej pladze alkoholizmu, która nawiedziła Wisłę: „W latach pięćdziesiątych w takich miejsco-
wościach jak Wisła alkoholizmu właściwie nie leczono. O  tyle to zrozumiałe, że alkoholizm nie 
istniał, byli tylko pijacy, którzy pili za dużo. […] Tego konsekwencje do dziś są widoczne. Do 
dziś leczenie alkoholizmu, wychodzenie z niego jest wciąż niepopularne. Spośród moich kolegów 
ze szkolnej wiślańskiej klasy chyba piątka umarła przez alkohol” (Zawsze nie ma nigdy, s. 85). 
20 J. Pilch, Inne rozkosze, s. 17. Chodzi o fundamentalną pracę Maksa Webera Etyka protestancka 
a duch kapitalizmu (1904–1905), w której niemiecki socjolog religii wśród głównych cech etosu 
protestantyzmu wymienił prywatną przedsiębiorczość opartą na kulcie ciężkiej pracy wykonywanej 
na chwałę Boga. Zob. M. Weber, Etyka protestancka a  duch kapitalizmu, przeł. D. Lachowska, 
Warszawa 2011. 

Pawła, która, niczym wprawny psychoanalityk, dociera do sedna erotomańskich 
zapędów swego męża i  popełnianych przezeń licznych zdrad małżeńskich:

Ty, Kohoutku, zacząłeś od pewnego czasu rozpaczliwie uciekać, zacząłeś szukać 
miłości, która nie byłaby ci, jeśli nie w całości, to z pewnością pod wieloma 
względami zakazana. I  odkryłeś, że jedyną prawdziwie dozwoloną miłością 
jest miłość całkowicie i przez wszystkich zakazana. Bo warunkiem rzeczywistej 
miłości zakazanej jest jej chwilowe wprawdzie, ale całkowite bezpieczeństwo21. 

Druga grupa odnosi się do motywu bluźniercy i  odszczepieńca od wiary 
ewangelickich przodków, za jakiego uważa siebie Paweł Kohoutek. W rozdziale 
VII powieści odnajdujemy humorystyczny opis zachowań bohatera. Oto łamiąc 
uświęcony tradycją rodzinny obyczaj obchodzenia urodzin Omy, seniorki rodu, 
wymyka się on cichcem na strych, gdzie wcześniej ulokował swoją kochankę:

Podczas pierwszej modlitwy Kohoutek wymknął się z domu i zaniósł swojej 
aktualnej kobiecie marynowanego śledzia. Gdy przemawiał Pastor, pomknął 
do niej z talerzykiem wędlin. Gdy wznoszono pierwszy toast, Kohoutek biegł 
przez ogród z  butelką szampana22.

Kiedy prawda o grzesznych uczynkach Pawła wychodzi na jaw, matka natych-
miast udziela mu reprymendy. Pani Kohoutkowa ukazana została w powieści jako 
osoba głęboko wierząca, prawa ewangeliczka, która twardą ręką wychowywała 
syna. Także teraz, kiedy jest dojrzałym mężczyzną, nie szczędzi mu krytycznych 
uwag, ostrzegając przed samozatratą i  zniszczeniem rodziny:

– Milczeć! – ryknęła matka. Nie będziesz mi tu bluźnił, bluźnierco jeden! 
Dalej Pastor mówił o duszy […] że więcej niż szata wchłania w siebie wszelki 
zapach dusza. Nie słuchałeś, boś musiał na ten strych przeklęty lecieć. Pastor 
mówił, że dusza jest chciwa i  pije jak gąbka, i  wchłania w  siebie wszelkie 
nałogi ciała, i że prawdą są słowa: w zdrowym ciele – zdrowa dusza. A jaka 
jest twoja dusza? – ryknęła znowu. – Jakie jest twoje ciało? Dlaczego je 
plugawisz?23

21 J. Pilch, Inne rozkosze, s. 83, 84.
22 Tamże, s. 34.
23 Tamże, s. 36.
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Podczas długiej rozmowy z doktorem Oyermahem Paweł Kohoutek dokonuje 
swoistego samobiczowania, przyznając się, że jest nie tylko „[…] zwykłym roz-
pustnikiem, najzwyklejszym w świecie cudzołożnikiem, Casanovą spod ciemnej 
gwiazdy, donżuanem od siedmiu boleści”, ale także wszetecznikiem i  najzwy-
klejszym w  świecie erotomanem24.

Motyw apostazji łączy się z  innym motywem, który polega na ironiczno-
-sarkastycznym traktowaniu przez odszczepieńca Pawła Kohoutka świętej wiary 
luterańskiej i  ewangelickiej tradycji swoich przodków. W  powieści odnajduje-
my wiele dowcipnych komentarzy i krytycznych uwag dotyczących wątpliwych 
zachowań współbraci w  wierze. Jako przykład faryzejskiej hipokryzji narrator 
ukazuje zjawisko „domowej retoryki śmierci”, występujące wśród ludzi codziennie 
czytających Biblię i  powołujących się na przykazanie miłości bliźniego:

Obyczaj grożenia śmiercią był pradawnym domowym obyczajem. Kohoutek 
nieśmiertelne frazy o zabijaniu słyszał, odkąd nauczył się słuchać. Ja cię za-
biję, mówiła matka Kohoutka do ojca Kohoutka. Trzeba ją wreszcie zabić, 
mówili oboje, gdy Oma kolejny raz ukrywała jakąś potrawę. Ćwicz, bo cię 
zabiję, mówiła matka do pani Wandzi. Zaraz go zabiję, mówiła Oma, gdy 
dziadek kolejny raz wracał pijany w  trupa25.

Jeden z  najbardziej zabawnych fragmentów powieści dotyczy planowania 
przez wiślańskich ewangelików terminu własnej śmierci oraz przygotowań do 
spotkania w zaświatach z ojcem reformacji. Ponieważ stary cmentarz wiślański 
znajduje się na wysokim wzgórzu, na które prowadzi strome podejście, niewska-
zane były pogrzeby organizowane w okresie zimowym. O tej porze roku śnieg 
i lód mogły bowiem pomieszać szyki żałobnikom. Dlatego, jak zauważa narrator:

Starzy ewangelicy starali się nie umierać zimą. Czekali na wybuch wiosny26, 
na czas, w którym rozmiękła ziemia pocznie łagodnie niczym ciepłe jezioro 
pochłaniać ich jasne dębowe trumny. Ci, którzy szykowali się do ostatniej 
drogi, a  nie zdążyli tego uczynić jesienią, mieli przed sobą ostatnią zimę 

24 Zob. tamże, s. 58.
25 Tamże, s. 21.
26 Ta zaś (wiosna), jak zauważa narrator w  innym miejscu: „na Śląsku Cieszyńskim ma w sobie 
raptowność reformacji, nagłe upały wzdłuż i  wszerz przemierzały te ziemie niczym innowiercze 
ognie” (zob. tamże, s. 12).

życia i  tak jak wszystkie zimy spędzali ją pożytecznie. W  miarę sił poma-
gali w domu, powtarzali sobie niemieckie słówka, bo przecież, kto wie, czy 
w  Winnicy Pańskiej nie napotkają doktora Marcina Lutra, a  wtedy będzie 
wypadało powiedzieć przynajmniej: Guten Tag Herr Doktor Luther, ich bin 
also ein Lutheraner aus Weichsel in Polen27.

Krytyczne uwagi pod adresem wiślańskich ewangelików, a  zwłaszcza ich 
(nie)znajomości Pisma Świętego i  poziomu wykształcenia teologicznego, Pilch 
wkłada w  usta doktora Oyermaha. Postać ta urasta do roli mentora i  ducho-
wego przewodnika. To właśnie w  nim Paweł Kohoutek znajduje najbliższego 
powiernika, wyznając prawdę o  swoich problemach życiowych. Zacytowany 
poniżej dialog ostrzem swej krytyki wymierzony jest w  podstawową zasadę 
luterańskiej doktryny religijnej: „Sola Scriptura” (tylko Pismo):

– Wie pan, mistrzu – Kohoutek czyścił z  popiołu wielki, kaflowy piec – 
niekiedy wydaje mi się, że nas, lutrów, cechuje nadmierna i trochę bezkarna 
łatwość w ciągłym powoływaniu się na Pismo. A poza tym, szczerze powiem, 
pogubić się w  tym można, to kim my właściwie jesteśmy – mędrcami, 
pastuszkami czy bydlętami?
Oyermah machnął niecierpliwie ręką.
– Nie lubię takich uogólnień. Z tego, że ja, Franciszek Józef Oyermah znam 
Pismo i powołuję się na nie, nie wynika, by pozostali nasi współbracia znali 
Pismo. Starzy ewangelicy owszem, znali Biblię, ale wszyscy starzy ewangelicy 
z wyjątkiem mnie pomarli. Dawniej! Ale dziś? – zasępił się doktor.
– Jedną z bolesnych okoliczności mojego życia jest fakt, iż muszę – bezsilny 
– przypatrywać się tuż przed śmiercią, jak Kościół luterski zdominowany 
został przez, pożal się Boże, dewotki oraz takich niedołęgów teologicznych, 
jak – nie przymierzając – ty, Kohoutku28.

Mimo krytycznej opinii na temat znajomości Pisma Świętego wśród współ-
czesnych luteranów, na kartach powieści raz po raz przywoływane są teksty 
Starego i Nowego Testamentu, służące autorowi do przekazania ważnych kwestii 
natury egzystencjalnej. Motywy biblijne pełnią istotną funkcję w planie ideowym 
Innych rozkoszy. Nie bez kozery najczęściej cytowanym przez doktora Oyermaha 

27 Tamże, s. 80.
28 Tamże, s. 101.
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tekstem biblijnym jest Księga Koheleta (Eklezjastesa), w której pierwszoplanową 
rolę odgrywają wątki wanitatywne.

Jak widać na podanych przykładach, tragifarsa, groteska i absurd, czyli styli-
styczna materia, z której utkana została Pilchowa opowieść, stanowią w gruncie 
rzeczy maskę ochronną, pod którą kryją się sprawy śmiertelnie poważne. Wśród 
życiowych problemów Pawła Kohoutka na plan pierwszy wysuwają się dwa – 
nałóg alkoholowy oraz cudzołóstwo. Tym dwóm grzechom ciężkim towarzyszy 
coś o  wiele bardziej dotkliwego – choroba duszy człowieka, który o  swoim 
nieszczęśliwym istnieniu mógłby powiedzieć za mędrcem Koheletem: „Marność 
nad marnościami i wszystko marność”. Jednak Inne rozkosze, zgodnie z przyjętą 
przez autora konwencją gatunkową, łączą w  sobie elementy gawędy i  przepeł-
nionej ironią powiastki filozoficznej. Dzięki temu oprócz mrocznego przesłania 
zawierają także apologię życia z wszystkimi jego powikłaniami i niekonsekwen-
cjami. Ostoją dla znękanej duszy bohatera są najbliżsi (rodzina i  przyjacie-
le). Także tradycja protestanckiej Wisły i  piękno rodzinnej ziemi cieszyńskiej. 
Mimo rozlicznych swoich wad Paweł Kohoutek nie zatraca całkowicie zmysłu 
religijnego, o  czym świadczy wyznanie złożone przez niego podczas rozmowy 
z  doktorem Oyermahem: 

Łamię Jego przykazania, być może, gniewa się On na mnie, ale to tym 
lepiej, bo w  gniewie istnieje On mocniej i  bardziej Weń wierzę. Pismo 
mówi też: Którzy są w  ciele, Bogu się podobać nie mogą. A  ja, Kohoutek, 
jestem w  swoim ciele i mojemu ciału podobają się kobiety, przez to ja nie 
podobam się Bogu. Ale to nie znaczy, że Bóg nie podoba się mnie. Wolę 
Go zagniewanego, a  nawet swarliwego niż dobrotliwego. Wydaje mi się, 
że wierzę weń prawdziwie, a  prawdziwa wiara nie jest rzeczą łatwą. Tylko 
głupcy i  prostaczkowie uważają, że prawdziwa wiara jest prosta jak nic29.

Pora na podsumowanie. Mimo eksponowania wątków wanitatywnych w swym 
najgłębszym przesłaniu Inne rozkosze mówią o potrzebie ratowania zagrożonych 
wartości. Zwłaszcza miłości, bez której ludzkie życie traci sens. To powieść, 
w której „skandalista Jerzy Pilch” objawił światu swoje ukryte „ja”. To oblicze 
wrażliwego romantyka-idealisty, „neurotyka odczuwającego neurotyczną potrzebę 
miłości”. Jak zauważył Jerzy Jarzębski, jeden z pierwszych uważnych komenta-
torów twórczości wiślańskiego Kundery:

29 Tamże, s. 65.

Pilch wypróbowuje w  książce nie spełniony wariant swego życiorysu, wa-
riant, którego zrealizować już nie może: nie pora na to po czterdziestce. 
[...] Są więc Inne rozkosze mitem o  „innych rozkoszach”, jakie mogły być 
udziałem samego autora, gdyby wybrał odmienną drogę życia – tak samo jak 
Spis cudzołożnic był mitem o  nie spełnionych nigdy do końca erotycznych 
związkach, o daremności „wchodzenia drugi raz do heraklitejskiej rzeki”. [...] 
Zamiast mówić o własnym życiu wprost, Pilch tworzy więc historię mityczną, 
w której tylko wtajemniczeni rozpoznają odcisk autentyku30.
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Summary

Lutheran Motifs in “Inne rozkosze” [“Other Delights”] by Jerzy Pilch 
The subject of the article is a description of the four main Protestant motifs in Jerzy Pilch’s 

novel Inne rozkosze [Other Delights] (2000): the motif of educating the main hero of the novel 
in the strict Lutheran tradition, the motif of Paweł Kohoutek’s (who is in fact the author’s voice) 
apostasy, the motif of the protagonist’s ironic and sarcastic attitude towards the religion of fathers, 
and the occurrence of biblical quotations taken from the Old and New Testaments, constitut-
ing a  point of reference to the reflections of existential nature. According to the author of the 
article, in the novel Other Delights the scandalist Jerzy Pilch revealed his true, hidden self to the 
world; he showed the face of a  sensitive, romantic idealist who felt the neurotic need for love.

30 J. Jarzębski, Twarz losu i  smak fabuły, [w:] tegoż, Apetyt na Przemianę. Notatki o  prozie 
współczesnej, Kraków 1997.
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[…] w  mieszczańskim świecie, wśród ludzi, którzy dzięki dokonanej przez 
siebie rewolucji doszli do władzy i  znaczenia, malarstwo portretowe winno 
było zyskać popularność. Każdy zamożniejszy mieszczanin pragnął uwiecznić 
swą podobiznę. […] portret zyskiwał więc także wśród mieszczan coraz większe 
znaczenie, choć tutaj oczywiście rzadko mógł pełnić rolę tak reprezentacyjną 
jak w  sztuce dworskiej i  arystokratycznej1. 

Tak o jednym z fenomenów holenderskiego malarstwa XVII stulecia napisał 
wybitny polski historyk sztuki – Jan Białostocki. Zaś za znanym austriacko-
-brytyjskim badaczem Ernstem Gombrichem dodajmy: 

Najważniejszą z  dziedzin malarstwa, które można było uprawiać w  społe-
czeństwie protestanckim, […] było malarstwo portretowe. Wielu zamożnych 
kupców pragnęło pozostawić następcom swą podobiznę, wielu zacnych miesz-
czan, wybranych na stanowisko radnego czy burmistrza, chciało pozować 
do portretu z  insygniami swego urzędu. Ponadto istniało wiele lokalnych 
komitetów i komisji, odgrywających ważną rolę w życiu holenderskich miast, 
podtrzymujących godny pochwały zwyczaj zamawiania portretów grupowych 
dla siedzib swych czcigodnych zgromadzeń. Artysta, którego styl przemawiał 
do takiej publiczności, mógł zatem liczyć na stosunkowo stały dochód2.

Istotnie, malarze holenderscy i  flamandzcy podnieśli tę dziedzinę rzemiosła 
na wyżyny, ale portret to w ogóle jeden z najstarszych sposobów obrazowania 

1 J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. 2, Warszawa 1991, s. 149.
2 E.H. Gombrich, O  sztuce, przeł. M. Dolińska i  in., Warszawa 1997, s. 413–414.

Kinga Kawczak
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Od indywidualnego konterfektu do portretu zbiorowego 
na przykładzie malarstwa niderlandzkiego z kolekcji 
Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej

w sztuce3. Na przestrzeni wieków występuje niemalże we wszystkich jej rodza-
jach: malarstwie, rysunku, grafice, rzeźbie, mozaice. Przybiera zarówno formę 
dzieł monumentalnych – pomniki, freski, reprezentacyjne portrety władców, jak 
i kameralnych – niewielkie obrazki, miniatury czy szkice. Obecny jest w sztuce 
religijnej i świeckiej niezależnie od kultury, obrzędowości i czasu powstania. Jego 
forma ewoluowała wraz ze zmianami w sztuce, a nierzadko – przede wszystkim 
w portrecie oficjalnym – zależna była od politycznych uwarunkowań i zawirowań, 
od społecznych norm, czy też wreszcie pobudek zamawiającego. Są portrety re-
alistyczne i idealizowane, intymne, wrażeniowe studia i przepełnione symboliką 
alegoryczne kompozycje, indywidualne konterfekty i wspaniałe zbiorowe ujęcia, 
przedstawienia donacyjne i  epitafijne, czy wreszcie wizerunki pośmiertne.

Po renesansie, zwłaszcza w czasach baroku, rozkwitły dwie formy malarstwa 
portretowego. Z jednej strony był to reprezentacyjny wizerunek dworski, szcze-
gólnie ten w wydaniu artystów związanych z katolickim kręgiem kulturowym, 
m.in. takich mistrzów, jak: Peter Paul Rubens (1577–1640), Giovanni Loren-
zo Bernini (1598–1680), Antoon van Dyck (1599–1641), Diego Velázquez 
(1599–1660). Drugą grupę stanowił realistyczny, powściągliwy, psychologiczny, 
a nawet intymny portret mieszczański krajów protestanckiej Północy, w znacznej 
mierze związany z  kręgiem sztuki holenderskiej, ale obecny także w  sąsiedniej 
Flandrii. Są to dzieła autorstwa takich tuzów gatunku, jak: Rembrandt van Rijn 
(1606–1669), Frans Hals (1581/1585–1666), Cornelis de Vos (1584–1651), 
Thomas de Keyser (1596–1667), Bartholomeus van der Helst (1613–1670), 
Govert Flinck (1615–1660) i  wielu większych i  mniejszych mistrzów pędzla. 
Takiemu właśnie typowi malarstwa portretowego z  pogranicza holendersko-
-flamandzkiego przyjrzymy się bliżej.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że XVII wiek nazywany jest złotym okresem 
w rozwoju sztuki, a szczególnie malarstwa w obu tych krajach4. Choć nie można 

3 Świadomie zrezygnowałam tutaj z zagłębiania się w historię malarstwa portretowego. Zagadnie-
nie to jest szeroko omówione w literaturze przedmiotu. Każdorazowo poświęca się mu stosowne 
zdania w  przekrojowych podręcznikach z  historii sztuki, jest tematem haseł leksykalnych oraz 
przewodnim motywem wystaw i  towarzyszących im katalogów, w  których zawarta jest szersza 
bibliografia. Z ostatnich warto wymienić wystawę Uroda portretu. Polska od Kobera do Witkacego 
przygotowaną przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum na przełomie 2009 i 2010 roku. 
Natomiast w 2018 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku prezentuje ekspozycję czasową pt. Portret 
w Gdańsku w XVI i XVII wieku.
4 Problematyka malarstwa holenderskiego i  flamandzkiego jest szeroko omówiona w  licznych 
opracowaniach naukowych i  popularnonaukowych z  zakresu historii sztuki. Są to zarówno roz-
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zapominać, że podwaliny dały mu wspaniałe wytwory mistrzów niderlandzkich 
XV i XVI stulecia oraz niezwykły rozwój grafiki. Paradoksalnie lata niepokoju 
i walk, rozpad na dwa państwa, dynamicznie zmieniająca się sytuacja w dobie 
reformacji i kontrreformacji doprowadziła do zbudowania dwóch silnych kręgów: 
religijnych, politycznych, administracyjnych i  kulturowych, których sztuka się 
różniła, ale też przenikała i dopełniała. W obu obszarach działało wielu mniejszych 
i większych, znanych z imienia i anonimowych artystów. Tworzyli na zamówienia 
prywatne i publiczne. W katolickiej Flandrii mecenasem był nadal Kościół oraz 
szerokie kręgi arystokracji i mieszczaństwa. Natomiast w protestanckiej Holan-
dii sztuka religijna z uwagi na doktrynę została bardzo ograniczona, a  zlecenia 
płynęły głównie od bogacącego się społeczeństwa patrycjuszy i kupców. Pytania 
o  niezwykłość rozwoju sztuki holenderskiej na tle innych ośrodków zadawał 
sobie m.in. wspomniany powyżej profesor Białostocki, pisząc: 

[…] jakże wyjaśnić, że rychło pojawiły się tak fundamentalne różnice po-
między opanowanymi przez Reformację krajami, jak różnica dzieląca rozkwit 
sztuki w  Niderlandach w  XVI i  XVII wieku i  pustynię artystyczną w  pro-
testanckich Niemczech, Szwecji i  Anglii. Fakt, że Holendrzy działali jako 
portreciści i  dekoratorzy w  protestanckiej Anglii, Danii i  Niemczech i  że 
byli oni – przedstawiciele kraju protestanckiego, choć bynajmniej nie zawsze 
protestanci – jedynymi bodaj artystami mogącymi konkurować w XVII wieku 
z malarską produkcją katolickiej Italii5. 

działy podręczników, jak i monograficzne opracowania dotyczące poszczególnych krajów i  arty-
stów. Z nieco starszych, ale istotnych wydawnictw warto wymieć: E. Plietzsch, Holländische und 
Flämische Maler des XVII. Jahrh., Leipzig 1972. Atrakcyjność tematu powoduje, że jest on także 
przedmiotem licznych badań nad zbiorami sztuki niderlandzkiej w  polskich muzeach. Wątki 
te popularyzują zarówno muzealnicy (poprzez ekspozycje stałe, wystawy czasowe i  omówienia 
katalogowe), jak i  pracownicy naukowi uniwersytetów. Ostatnimi laty są to m.in.: Aleksandra 
Jaśniewicz, zajmująca się portretem gdańskim tego czasu, czy badacze z  Muzeum Narodowego 
w Warszawie – Hanna Benesz, Piotr Borysowski, Aleksandra Janiszewska i Maria Kluk. Zob. H. 
Benesz, M. Kluk, Early Netherlandish, Dutch, Flemish and Belgian Paintings 1494–1983 in the 
Collections of the National Museum in Warsaw and the Palace at Nieborów. Complete Illustrated 
Summary Catalogue, 2 t., red. H. Benesz, P. Borysowski, Warszawa 2016. Z  kolei zbiory wro-
cławskiego Muzeum Narodowego opracowała przed laty Bożena Steinborn, a drugie poszerzone 
wydanie tego katalogu ukazało się w 2006 roku. Zob. B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa 
niderlandzkiego. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2006.
5 J. Białostocki, Symbole i  obrazy w  świecie sztuki, Warszawa 1982, s. 232.

Warto wspomnieć, że w obu krajach oprócz praktyki artystycznej dynamicznie 
rozwijał się także rynek kolekcjonerski, a  wielu twórców równolegle do swej 
działalności malarskiej parało się handlem sztuką. Popyt, podaż i  popularność 
niewielkich i  stosunkowo tanich obrazów sprawiały, iż w  niektórych miastach 
gildie zrzeszające artystów były liczniejsze od innych rzemieślniczych organizacji. 

W  większych pracowniach działały całe zespoły rzemieślników pracujących 
na sukces atelier mistrza, wykonujących poszczególne partie kompozycji. Wielu 
twórców specjalizowało się w konkretnym typie przedstawień – pejzażyści, ma-
larze zwierząt, kwiatów, owoców czy sylwetek ludzi. W teorii sztuki XVII wieku 
pojawiła się także wyraźna, akademicka hierarchia tematów, której założenia 
sformułował francuski historiograf, teoretyk i  znawca sztuki André Félibien 
(1619–1695). W jej najwyższym punkcie stawiane były opowieści alegoryczne, 
mitologiczne i biblijne. Malarstwo portretowe lokowano niżej, ale i  tak ponad 
pejzażem i martwą naturą. Jak sam Félibien zauważył: 

W ten sposób ten, kto doskonale wykonuje krajobrazy, znajduje się powyżej 
tego innego, który maluje tylko owoce, kwiaty czy muszle. Ten, kto przed-
stawia żywe zwierzęta, zasługuje na więcej szacunku niż ten, kto wyobraża 
wyłącznie rzeczy martwe i bez ruchu; a ponieważ postać ludzka jest najdo-
skonalszym dziełem Boga na ziemi, jest też niewątpliwe, że ten, kto staje 
się naśladowcą Boga malując ludzkie postacie, jest dużo znakomitszy niż 
wszyscy inni. A jednak, choć to niemała rzecz pokazać żywą postać człowieka 
i  udzielić pozorów ruchu temu, co go zupełnie nie ma, malarz malujący 
jedynie portrety nie osiągnął jeszcze tej wysokiej doskonałości sztuki i  nie 
może ubiegać się o  zaszczyty, jakie zyskują najmędrsi6. 

W zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej znajduje się kilka obra-
zów powstałych w krajach niderlandzkich XVII wieku. Jest to dość przypadkowy 
zestaw prac7, w całości prezentowanych na stałej ekspozycji w sali sztuki dawnej. 

6 Cyt. za: Teoretycy, historiografowie i  artyści o  sztuce 1600–1700, wybór i  oprac. J. Białostocki, 
red. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994, s. 517–518.
7 Bielsko-bialskie tradycje kolekcjonerskie i  muzealne mają już ponadstuletnią historię, a  Mu-
zeum Historyczne w  Bielsku-Białej jest w  pewnym sensie ich spadkobiercą i  kontynuatorem. 
Brak jednak danych o  celowym tworzeniu tutaj zbiorów sztuki niderlandzkiej. Zawirowania 
wojenne i  związane z  tym przesiedlenia, zniszczenia i  straty dotknęły także samych muzealiów, 
jak i  rejestrów eksponatów i  ksiąg inwentarzowych, a  odtworzenie ich losów nie jest możliwe. 
O początkach i  rozwoju bielsko-bialskiego muzealnictwa i kolekcjonerstwa zob. M. Aleksandro-
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Składają się na niego w głównej mierze niewielkie dzieła o tematyce rodzajowej8, 
mitologicznej9 i portretowej. Wykonane są farbami olejnymi na różnych podłożach: 
deskach, blasze i płótnie. Z tych dziewięciu obrazów wybrałam pięć: dwa portrety 
zbiorowe rodzinne, dwa wizerunki pojedynczych osób, w tym jeden o charakterze 
typologicznym, oraz jedną scenę rodzajową z wyraźnie wyodrębnioną postacią po-
zującą. Większość z nich jest autorstwa anonimowych twórców, a niektóre próbuje 
się przypisać kręgowi konkretnego malarza. Niestety, nic nie wiemy o  imionach 
i  nazwiskach oraz miejscach zamieszkania portretowanych. Jednakże zgłębianie 
warstwy wizualnej i  analiza różnych drobnych szczegółów pozwala na pewne 
domysły i hipotetyczną rekonstrukcję losów niektórych bohaterów.

Jedynym dziełem o potwierdzonej atrybucji jest Portret mężczyzny w białym 
kołnierzu10. Na odwrocie deski, na której został namalowany, umieszczony jest 
napis: „Frans Denys Fecit 1659” [Frans Denys wykonał 1659]. Frans Denys 
[Denijs, de Nijs, de Nys] (1610–1670) – był wziętym portrecistą porównywanym 
z A. van Dyckem. Artysta urodził się i wykształcił w Antwerpii, od 1632 roku 
był członkiem tamtejszej gildii św. Łukasza. Rodzinne miasto opuścił w  1654 
roku i  od tej pory pracował głównie za granicą. Przez pewien czas tworzył 
dla księcia Fryderyka III Holstein-Gottorp. Potem wyjechał z  synem Jacobem 
(również malarzem) do Italii, wpierw do Rzymu, następnie był nadwornym 
malarzem księcia Ranuccio II Farnese w  Parmie oraz regentki Isabelli Klary, 
żony Karola II Gonzagi w  Mantui, gdzie zmarł podczas prac wykonywanych 
latem 1670 roku11.

wicz, Muzeum w Bielsku-Białej w  latach 1945–1997 (Zarys historyczny), „Bielsko-Bialskie Studia 
Muzealne”, [Bielsko-Biała] 1997, t. 3, s. 43–72; P. Kenig, Edward Schnack, Franciszek Wenzelis, 
Franciszek Farny i Wilhelm Kroczek – nestorzy bielsko-bialskich muzealników, [w:] Po obu stronach 
rzeki Białej. Tradycje muzealne i  kolekcjonerskie, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice–Bielsko-Biała 
2014, s. 25–40; P. Oczko, Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław 
Oczko – historyk sztuki i malarz, Katowice–Bielsko-Biała 2013.
8 Autor nieznany, Pejzaż zimowy z rzeką – ślizgawka, XVII w., olej na desce, wym. 18 x 23 cm, 
nr inw. MBB/S/13; krąg Paulusa Pottera, Pejzaż z  krowami i  kozą, ok. 1650 r., olej na desce, 
wym. 23 x 31 cm, nr inw. MBB/S/19.
9 Frans Wouters (1612–1659), Diana i  Kallisto, połowa XVII w., olej na desce, wym. 28,3 x 
25 cm, nr inw. MBB/S/1644; Teodor Lubieniecki (1654–1718/1720), Mały Bachus z  martwą 
naturą, koniec XVII w., olej na płótnie, wym. 93 x 130 cm, nr inw. MBB/S/48.
10 Frans Denys, Portret mężczyzny w  białym kołnierzu, 1659 rok, wym. 73 x 50 cm, nr inw. 
MBB/S/1666. 
11 Por. K.G. Saur, Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 
t. 26, München–Leipzig 2000, s. 190–191.

Obraz ma format stojącego prostokąta. Z  ciemnego, 
jednolitego, oliwkowobrunatnego tła wyłania się sylwetka 
mężczyzny w  średnim wieku, ukazanego en face, w  po-
piersiu, zwróconego delikatnie w prawą stronę. Jego twarz 
jest szczupła i  pociągła, o  głęboko osadzonych piwnych 
oczach, wysokim czole z kilkoma delikatnymi zmarszczkami, 
prostym, szerokim, długim nosie, wąskich ustach, okolona 
długimi lekko falującymi włosami opadającymi na ramiona. 
Na niewielki zarost składa się wąs i mała bródka. Ubrany 
jest w czarny kaftan z dużym, białym, prostokątnym koł-
nierzem, ozdobionym u dołu pośrodku chwostem. Mimo że 
artysta związany był z flamandzką i południowoeuropejską 
tradycją malarską, to bielska praca charakteryzuje się uję-
ciem bliskim sztuce holenderskiej. Widoczne są w niej echa 
niektórych dzieł Rembrandta12, czy halsowskiego sposobu 
portretowania13. Czerni i bieli ascetycznego ubioru przeciwstawiona jest niezwykle 
werystyczna twarz, oświetlona ostrym blaskiem światła. Jej specyficzna siność wzbo-
gacona jest o cieplejsze tony wydobywające dosyć ostre rysy modela. Są to mocno 
zaakcentowane plamy ugru i  czerwieni w okolicach oczu, nosa i ust. Natomiast 
ujęcie portretowanego w popiersiu, gładko kładziona farba, skontrastowanie ciemnego 
tła i  czarnego ubioru z bielą kołnierza i  świetlistością twarzy, bliższe jest obrazom 
innego z holenderskich twórców – Bartholomeusa van der Helsta14.

Kolejne dwie prace są, na pozór, do siebie bardzo podobne. Są to kameralne, 
niewielkie, poziome kompozycje przedstawiające zbiorowe konterfekty trzyoso-
bowych rodzin. To niemalże modelowe ujęcia portretów familijnych malowa-
nych na zamówienie, tak charakterystycznych dla sztuki tego kręgu. Cechuje je 
naturalistyczne przedstawienie postaci, realistyczne odwzorowanie ich ubiorów 
z  dbałością o  oddanie detalu, podkreślenie majętności i  statusu społecznego. 
Ważne jest także zaznaczenie związku uczuciowego pomiędzy osobami, co wy-
dobyte jest szczególnie charakterystycznym gestem złączenia dłoni małżonków. 

12 Np. Syndycy cechu sukienników, 1662 r., Muzeum Państwowe w Amsterdamie.
13 Są to m.in.: Portret regentów domu starców, 1664 r., Muzeum Fransa Halsa w  Haarlemie; 
Portret młodego mężczyzny trzymającego rękawicę, ok. 1650 r., Państwowe Muzeum Ermitażu 
w Sankt Petersburgu.
14 Por. m.in. z portretami ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie, http://www.muzeum.nysa.
pl/web.n4?go=1040 [dostęp: 4.10.2017], czy Metropolitan Museum of Art w  Nowym Jorku, 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436641 [dostęp: 4.10.2017].

Frans Denys, Portret mężczyzny 
w białym kołnierzu, 1659 r.  
Fot. A. Migdał-Drost
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Pierwszym obrazem jest Portret zbiorowy rodziny15 wykonany farbami olej-
nymi na blasze miedzianej przez nieznanego, holenderskiego artystę w  1640 
roku, o  czym świadczy stosowny napis w  lewym dolnym rogu kompozycji: 
„ANNO 1640”. Jest to całopostaciowe ujęcie trzech osób ukazanych na tle 
pejzażu o  płaskim terenie z  niską linią horyzontu oraz błękitnym niebem. Za 
nimi widoczna jest rzeka, a  na jej drugim brzegu fragment panoramy miasta. 
Cała trójka ukazana jest frontalnie, po bokach stoją mężczyźni, a  w  środku 
kobieta. Wszyscy ubrani są na czarno, aczkolwiek ich stroje cechuje pewna 
wytworność, szlachetność drogich materiałów i  dbałość o  detal w  nie nachal-
nej, acz bogatej dekoracji. Mężczyźni mają czarne kaftany z  szerokimi białymi 
kołnierzami obszytymi koronką, czarne spodnie do kolan ozdobione u  dołu 
zawiązanymi wstążkami, na stopach czarne, niskie buty z  dużymi kokardami. 
Obaj w  prawych dłoniach trzymają charakterystyczne holenderskie kapelusze 
o  dużych rondach i  dość wysokich zwężanych główkach. Mężczyzna z  lewej 
strony jest starszy i tęższy, jego twarz okalają półdługie włosy, ma również wąsy 
i niewielką szpiczastą brodę. W prawej ręce oprócz kapelusza dzierży także czarne 
rękawiczki o długich mankietach, zaś lewą przytrzymuje dłoń kobiety. Z prawej 
strony młodzieniec o  półdługich krętych włosach. W  lewej ręce umieszczonej 
na temblaku, utworzonym z zawoju płaszcza, trzyma jasnobrązowe rękawiczki. 
Na jego nogach widać białe pończochy.

Kobieta również charakteryzuje się pełną budową. Jest to niewiasta w śred-
nim wieku, o  okrągłej, rumianej twarzy z  podwójnym podbródkiem. Włosy 
ciemnoblond ma gładko zaczesane i  skryte pod białym batystowym czepkiem 
obszytym koronką. Jej strój nosi wszelkie cechy mody holenderskiej XVII wieku: 
opięty, bogato zdobiony obszyciami i aplikacjami stanik, zakończony z przodu 
wydatnym wydłużeniem (jakby fartuszkiem o półrozetowej formie) zachodzącym 
na obszerną, suto marszczoną spódnicę osadzoną na wałku bourrelet. Na nad-
garstkach białe, batystowe, wykończone koronką mankiety, a wokół szyi duża, 
sztywna biała kryza. Na biżuterię składają się obrączka na palcu wskazującym 
prawej dłoni i pierścień na serdecznym lewej. Ponadto do stanika przypięty jest 
długi złocisty łańcuch, którego jedną część kobieta przytrzymuje dłonią, a  na 
jego końcu widoczny jest malutki pojemniczek na wonności lub sole. Takie 
łańcuchy były częstym elementem stroju w tym okresie – występowały same, ale 
też zawieszano na nich sakiewki, flakoniki, wachlarze, co można zaobserwować 

15 Autor nieznany, Portret zbiorowy rodziny, Holandia, 1640 r., wym. 29 x 34 cm, nr inw. 
MBB/S/12.

na portretach z epoki. Wszystkie 
postaci zwrócone są twarzami 
do widza, świadome pozowania 
z  uwagą spoglądają na portre-
tującego ich artystę.

Ciekawymi wydawać się 
mogą relacje łączące tę trójkę. 
Pod poszczególnymi osobami 
znajdują się bowiem podpisy 
odnoszące się do ich wieku, od 
lewej: „Aetat: 31”, „Aetat: 43”, 
„Aetat: 19” [lat 31, lat 43, lat 
19]. Wskazywać mogą one za-
tem, że mężczyzna jest zapewne 
drugim, sporo młodszym, mę-
żem kobiety. Być może portret 
powstał właśnie jako pamiątka 
zawarcia ślubu. Małżonkowie stoją blisko siebie, a ich związek podkreśla charak-
terystyczny gest złączonych rąk. Ponadto mężczyzna przytrzymuje dłoń kobiety 
w taki sposób, aby wyeksponować obrączkę na jej palcu. Natomiast młodzieniec 
stoi nieco z boku, jakby o krok od pary. Z uwagi na rozkład lat możemy przy-
puszczać, że jest on zapewne synem kobiety z  pierwszego małżeństwa, a  teraz 
będąc członkiem rodziny towarzyszy jej podczas tej uroczystej chwili. Wszyscy 
należą do zamożnej, mieszczańskiej rodziny holenderskiej. Skromne czarne stroje 
charakteryzują się szlachetnością użytych materiałów. Artysta z pieczołowitością 
oddał szczegóły: migotliwy wzór plastra miodu na błyszczącej tkaninie, z której 
uszyto ubiór mężczyzny, detale haftów i  przeszyć na staniku i  rękawach ko-
biecej sukni oraz na mankietach rękawiczek mężczyzny, delikatność batystów 
i  koronek, fantazyjność węzłów kokard przy butach i  spodniach (szczególnie 
u młodzieńca). Dodatkowo przynależność do mieszczaństwa, a być może również 
do grona włodarzy, może podkreślać widok gęstej murowanej zabudowy grodu 
usytuowanego na drugim brzegu rzeki. 

Drugi Portret rodziny16 wykonany został na desce. Jego atrybucja wiązana 
jest z  flamandzką szkołą Cornelisa de Vosa, malarza i  rysownika działające-

16 Krąg Cornelisa de Vosa, Portret rodziny [Portret rodzinny w  strojach XVII w. na tle pejzażu], 
XVII w., wym. 18,5 x 25 cm, nr inw. MBB/S/125. 

Autor nieznany, Portret zbiorowy rodziny, Holandia, 1640 r.  
Fot. A. Migdał-Drost
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go, podobnie jak Frans Denys, 
w  Antwerpii. Artysta ten po-
dejmował tematy biblijne, mi-
tologiczne i historyczne, tworzył 
portrety indywidualne i  zbioro-
we (w  tym liczne konterfekty 
ukazujące jego najbliższych), 
a  także monumentalne sceny 
rodzajowe. Jego twórczość roz-
wijała się pod wpływem prac A. 
van Dycka i P.P. Rubensa, z któ-
rym okresowo współpracował17. 

Rozmieszczenie postaci na 
obrazie jest niemalże takie 
samo jak w  poprzedniej pracy 

– w  środku kobieta, z  lewej strony mężczyzna, a  z  prawej chłopiec. Także 
tutaj małżonkowie podają sobie ręce, a  gest lewej dłoni mężczyzny wyraźnie 
akcentuje wskazujący palec prawej ręki kobiety, na którym umieszczona jest 
obrączka. Nie ma tutaj tak mocnego złączenia dłoni, lecz jest to raczej delikat-
ny, symboliczny dowód bliskości. W przeciwieństwie do poprzedniego obrazu 
– flamandzka zapewne – rodzina ukazana jest w półpostaciowych ujęciach we 
wnętrzu z dużym oknem. Za nim zarysowany jest bliżej niedookreślony pejzaż 
z dwoma drzewami oraz błękitem nieba spowitym białymi chmurami i blaskiem 
zachodzącego słońca na horyzoncie.

Także ta grupa reprezentuje dobrze sytuowaną warstwę społeczną. Panowie 
ubrani są w duchu mody holenderskiej, w  jednolite, czarne kaftany oraz prze-
rzucone przez plecy i lewe ramiona płaszcze-peleryny – mężczyzna ma brązowy, 
a młodzieniec czarny. Ozdobą strojów są białe mankiety obszyte koronką oraz 
kołnierze w formie mocno marszczonych, miękko opadających na kubraki bia-
łych kryz. Twarz mężczyzny jest pełna, o  dużych uważnie patrzących oczach, 
z krótkimi, ciemnymi, lekko krętymi włosami zaczesanymi do tyłu. Wydatne usta 
okolone są zarostem – mały wąs połączony z niedużą brodą przyciętą w  szpic. 
Młodzieniec jako jedyny ukazany został z  lewego profilu. Jest to nastoletni 
chłopak, o delikatnej urodzie – dużych oczach, małym nosie i wydatnych ustach, 

17 Por. U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler von der Antike bis zur 
Gegenwart, t. 34, Leipzig 1926, s. 550–552.

ciemnych, lekko falujących, miękko opadających na kark włosach. Podobnie jak 
w  poprzednim obrazie, fragment płaszcza chłopca jest fantazyjnie zawiązany, 
tworząc rodzaj temblaka, na którym wspiera się jego lewe przedramię. Widać 
wyraźny związek uczuciowy z  matką, która, mimo iż stoi pośrodku, ukazana 
jest nieco z  prawej strony kompozycji. Ubrana jest w  strojną, ciemną, brązo-
wą suknię o  staniku ozdobionym czarnymi lamówkami. Rękawy są bufiaste, 
każdy przewiązany w dwóch miejscach pasmanterią, w bufkach czarne wcięcia 
obszyte złotą lamówką. Na piersi widoczny złoty łańcuch. Całość dopełniają 
szeroki, podwójny kołnierz i  duże białe mankiety obszyte koronkami. Twarz 
dosyć drobna, okrągła, oczy patrzą jakby z  lekkim lękiem. Włosy ciemne, za-
czesane gładko do tyłu, spięte w kok ozdobiony sznurem pereł. W lewej dłoni 
trzyma dużą jasną chustę.

Porównując te dwa familijne portrety trzyosobowych rodzin, oprócz podo-
bieństw w ogólnym układzie kompozycyjnym i formacie prac, zauważymy także 
istotne różnice, zwłaszcza w  sposobie malowania. Drugi z  obrazów utrzymany 
jest w  cieplejszej tonacji barwnej i  ma bardziej wrażeniowy charakter. Artysta 
kładzie większy nacisk na oddanie wzajemnych relacji sportretowanych osób. 
Nie przywiązuje nadmiernej uwagi do cyzelowania detali ich strojów czy fizjo-
nomii, a nawet, co można łatwo zauważyć, pewne partie są przez niego słabiej 
opracowane (np. dłonie)18.

Inny profil malarstwa portretowego reprezentuje duża scena zbiorowa Wnętrze 
odwachu19, namalowana farbami olejnymi na desce, w połowie XVII wieku, rów-
nież w kręgu holenderskim. Na pierwszy rzut oka jest to kompozycja rodzajowa. 
Widzimy przestronne arkadowe, trójnawowe wnętrze, z umieszczonymi z lewej 
strony beczkami, szafą i stojącym na niej dużym bębnem. Przez niewielkie okno, 
osadzone wysoko z lewej strony, wpada smuga rozproszonego, być może poran-
nego światła. Zgromadziła się tu liczna grupa osób zajętych swoimi sprawami. 
Na pierwszym planie przedstawiciele niższych warstw społecznych, kilka kobiet 
i  mężczyzn oraz matka z  dzieckiem ogrzewający się przy niewielkim ognisku. 
Niektórzy śpią, inni patrzą przed siebie, palą fajkę, poprawiają ubranie, czegoś 
szukają. Wszyscy bohaterowie tego przedstawienia ubrani są w charakterystyczne 
dla epoki proste stroje bez ozdób, wielu z nich ma typowe czarne lub brązowe 

18 Obraz zachował się w nie najlepszym stanie, z dużymi ubytkami warstwy malarskiej, które ze 
względów ekspozycyjnych zostały uzupełnione podczas kompleksowej renowacji.
19 Autor nieznany, Wnętrze odwachu [Scena rodzajowa – na odwachu], Holandia, 2. połowa XVII 
w., wym. 66 x 91 cm, nr inw. MBB/S/1718. 

Krąg Cornelisa de Vosa, Portret rodziny, XVII w. Fot. A. Migdał-Drost
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holenderskie kapelusze z  dużymi rondami. W  głębi z  prawej strony widoczna 
jest grupa trzech wojskowych (lub przedstawicieli straży miejskiej) zajętych roz-
mową. Na lewo inny żołnierz zwrócony jest w  stronę siedzącego na drabinie 
mężczyzny. W  oddali zarysy kolejnych postaci. Obok ogniska leży halabarda 
o długim drzewcu i  fragment uzbrojenia ochronnego – metalowy kołnierz.

Naszą uwagę przykuwa jednak sylwetka mężczyzny stojącego z  lewej strony 
obrazu. Przedstawiony jest z prawego profilu, z twarzą zwróconą na widza, stoi 
wyprostowany, w lekkim rozkroku. Ubrany jest w wysokie skórzane buty z sze-
rokimi cholewkami, pasiaste spodnie i brązowy wojskowy kaftan z rozcięciami na 
rękawach, spod których widoczna jest biała koszula. Na prawej ręce ma założoną 
skórzaną rękawicę o szerokim długim mankiecie, a w dłoni trzyma szpadę. Na 
głowie typowy czarny kapelusz (choć o  nieco już mniejszym rondzie niż te 
w  poprzednich obrazach) ozdobiony długimi piórami, których kolory (biały, 
czerwony i niebieski) nawiązują do narodowych barw Holandii. Jego twarz jest 
okrągła, okolona ciemnymi włosami, z  okazałym wąsem i niewielką szpiczastą 
brodą. Mężczyzna z  uwagą spogląda na widza (malarza?), jakby świadom roli 

modela pozującego do obrazu. Jego fizjonomia jest wyraźnie zindywidualizowa-
na, w przeciwieństwie do dość sztampowo potraktowanych twarzy pozostałych 
postaci. W tym przypadku mamy do czynienia z konterfektem konkretnej osoby 
wpisanym w scenę rodzajową. To zapewne zamierzony od początku zabieg, być 
może na życzenie samego portretowanego, który chciał pokazać swoją pozycję 
społeczną, wykonywany zawód, pozostawić po sobie wizualne świadectwo pracy. 
Można przypuszczać, że pełnił funkcję dowódcy oddziału, którego żołnierzy wi-
dzimy na drugim planie. Na obrazie stoi dumnie wyprostowany, swoją postawą 
stara się nadać samemu sobie więcej pewności i  dostojności.

Ostatni z obrazów, na który pragnę zwrócić uwagę, to Mężczyzna ze szklan-
ką20. Jest to wykonana farbami olejnymi na płótnie kompozycja przedstawiająca 
człowieka w średnim wieku, w ujęciu do pasa, siedzącego za stołem. Mężczyzna 
ubrany jest w  białą koszulę i  czerwoną kamizelkę, a  na głowie ma brązową, 
futrzaną czapę, ozdobioną zieloną wstążką. Łokciami wspiera się o  blat stołu. 
W prawej, nieco uniesionej dłoni trzyma niewielką szklankę z winem, a w dru-
giej podniesionej nieco wyżej kawałek chleba. Na serdecznym palcu lewej ręki 
ma złoty pierścień z  dużym rubinowym oczkiem. Na stole stoi szklana butla 
z  resztką wina na dnie i mały bochenek chleba, obok leży rozwiązana sakiew-
ka, z  której wysypane są monety. Postać oddana jest dość werystycznie – na 
szczupłych dłoniach widoczne są żyły, twarz o  mocno zindywidualizowanym 
wizerunku, z głębokimi zmarszczkami, silnie zaznaczonym cieniem po ogolonym 
zaroście, przy powiekach widoczne pojedyncze rzęsy. 

Analizując walory artystyczne obrazu, zauważymy, że powstał on pod wpływem 
oddziaływania szkoły włoskiej, co szczególnie czytelne jest w cieplejszej tonacji 
barwnej i  mocnym światłocieniu. Ale niezwykły realizm w  oddaniu osoby, 
wręcz zindywidualizowanie typu portretowego jest właściwe dla krajów północ-
nych. Wielu artystów niderlandzkich wyjeżdżało na naukę do Italii i przywoziło 
stamtąd doświadczenia, które kompilowało z rodzimym stylem i upodobaniami 
odbiorców, a  także wpływało na kształcenie kolejnych pokoleń adeptów sztu-
ki. Pewne odniesienia dla bielskiego płótna znaleźć można w tenebrystycznych 
poszukiwaniach Jana Lievensa (1607–1674), czy nawet Rembrandta. Jednakże 
przypisanie obrazu konkretnemu twórcy na dzisiejszym etapie wiedzy nie jest 
jeszcze możliwe, a  jego atrybucja wymaga wielu dalszych pogłębionych prac 
badawczych.

20 Autor nieznany, Mężczyzna ze szklanką, Holandia, XVII w., wym. 82 x 66 cm, nr inw. 
MBB/S/34.

Autor nieznany, Wnętrze odwachu, Holandia, 2. poł. XVII w. Fot. A. Migdał-Drost
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Natomiast zgłębiając warstwę ikonogra-
ficzną obrazu zauważymy pewną dychoto-
mię. Z  jednej strony jest to niezwykle re-
alistyczny portret anonimowego mężczyzny, 
być może kupca, handlarza lub lichwiarza. 
Z drugiej mamy tutaj do czynienia ze sce-
ną tyleż rodzajową co symboliczną. Oto po 
udanej transakcji, czy też owocnym dniu, 
mężczyzna przysiadł w  jakimś szynku na 
poczęstunek. Wysypane z  sakiewki monety 
obok niemal opróżnionej już z wina butelki, 
mogą wskazywać na ostrzeżenie widza przed 
trwonieniem pieniędzy na zbyt przyziemne 
sprawy i  nałogi, które nie wnoszą w  nasze 
życie głębszych wartości.

Takie nasycanie portretów, martwych 
natur, a  zwłaszcza scen rodzajowych ukry-
tą symboliką było dość częstym zjawiskiem 
w szkole holenderskiej. Te niepozorne, cza-
sem większe, częściej jednak niewielkich 

rozmiarów kompozycje, przedstawiają rozmaite sytuacje w  różnych wnętrzach. 
Raz są to osoby zajęte codziennymi sprawami – opieką nad dziećmi, gotowa-
niem, zakupami, dbaniem o dom. Innym razem widzimy towarzystwo podczas 
chwil wytchnienia – czytające, muzykujące, grające w różne gry, a także wesołe 
kompanie przy ucztach i  piciu wina. Jest jednak w  wielu tych pracach sporo 
drobnych elementów o  podwójnej wymowie i  ukrytej alegorii, którą można 
poznać tylko podczas długotrwałego obcowania z obrazem, wręcz jego kontem-
plowania w  domowym zaciszu. Wszak prace te trafiały do konkretnych osób, 
by dekorować wnętrza ich przytulnych domów21, ale jednocześnie poprzez swoją 
treść przemycać ukryte umoralniające przesłania22. 

21 Ówcześni holenderscy i  flamandzcy mieszczanie lubili otaczać się sztuką, stąd też tak dy-
namiczny rozwój malarstwa i  grafiki w  okresie XVII wieku. Analizując rodzajowe malarstwo 
niderlandzkie tego czasu, zobaczymy, że na drugim planie wielu dzieł umieszczone są wiszące 
na ścianach obrazy, ryciny czy mapy. 
22 Przykładowo takie elementy jak: karty, palenie fajki, picie wina niosły ostrzeżenie przed pijań-
stwem i  rozpustą. Z kolei niewiasty przykładnie układające pranie, szyjące, dbające o dom były 
uosobieniem niewieścich cnót pracowitości i  wierności. Natomiast wiele wątków muzycznych 

Reasumując – niderlandzka sztuka portretowa tego czasu rozwijała się wieloto-
rowo. Wyodrębnić z niej można prywatny, ale jednak w pewnym sensie oficjalny 
portret, będący czymś na kształt późniejszej fotografii. Jest to portret pojedynczy 
lub zbiorowy. Ten drugi może dotyczyć rodziny, grupy zawodowej lub społecznej. 
Osoby na nim przedstawione są wyraźnie świadome pozowania. Swoją postawą, 
strojem, mimiką, gestem starają się pokazać od jak najlepszej strony, podkreślić 
pozycję społeczną, mieć pamiątkę, ale i  dać świadectwo kolejnym pokoleniom. 
Często ukazywane są w odświętnych, eleganckich, bogatych ubiorach. W przy-
padku par małżeńskich i rodzin akcentowane są wzajemne relacje. Ich wizerunki 
ukazywane są w przytulnych wnętrzach domów, często z oknem albo w otoczeniu 
przyrody. Łączące ich więzi podkreślane są drobnymi, naturalnymi gestami, pozba-
wionymi jednak nadmiernej teatralności i patosu, elementów tak często obecnych 
w  sztuce krajów południowoeuropejskich. Do takiego typu oficjalnego portretu 
zaliczyć należy trzy pierwsze z  omawianych dzieł. Z kolei Wnętrze odwachu to 
kompilacja malarstwa rodzajowego i portretowego. Trzecim typem jest natomiast 
konterfekt ukryty pod studium typologiczno-rodzajowo-alegorycznym. 

Sztuka zawsze jest w jakiejś mierze odwzorowaniem świata, nie tylko w sensie 
wizualnym, ale też ideowym. Odbijają się w niej jak w zwierciadle wszelkie zmia-
ny geopolityczne, społeczne, obyczajowe i  religijne. Różnice pomiędzy szkołami 
z południa Europy, a krajów wysuniętych bardziej na północ są dosyć oczywiste: 
w kompozycji, sposobie kładzenia farb, a  przede wszystkim kolorystyce. Wiele 
nowinek włoskiego malarstwa przeniknęło jednak do sztuki flamandzkiej i holen-
derskiej, bowiem artyści odbywali liczne podróże na południe kontynentu. Jednakże 
cechą wyodrębniającą sztukę obu krajów na tle innych szkół jest zamiłowanie do 
realizmu i  swoistej kontemplacyjności w malarstwie portretowym i  rodzajowym. 

W momencie gdy w innych krajach europejskich nastąpił rozkwit wspaniałej, 
reprezentacyjnej sztuki barokowej, w  Holandii znajdujemy dzieła ujmujące 
w sposób intymny problemy człowieka, odnotowujące – często z dokładnością, 
która czyni z dzieła sztuki dokument – fragmenty materialnej rzeczywistości, 
składające się na środowisko, w którym żyje i  pracuje człowiek23.

i  motywów z  martwych natur odnosiło się do symboliki wanitatywnej. Szerzej na ten temat 
w  wydawnictwach leksykalnych oraz w  katalogu wystawy Ars emblematica. Ukryte znaczenia 
w malarstwie holenderskim XVII w., red. J. Michałkowa, Warszawa 1981.
23 M. Murdzeńska, Akt w malarstwie holenderskim. Teoretyczne uzasadnienia i malarskie realizacje 
w XVII w., [w:] J. Białostocki i in., Myśl o sztuce i sztuka XVII i XVIII wieku, Warszawa 1970, s. 177.

Autor nieznany, Mężczyzna ze szklanką, Holandia,  
XVII w. Fot. A. Migdał-Drost
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Obrazy te są wyrazem nie tylko odrębności tradycji malarskiej, ale też za-
pisem ówczesnej mody – zwłaszcza tzw. mody holenderskiej mającej istotny 
wpływ na sposób ubierania się ludzi w krajach kultury protestanckiej, a zwłasz-
cza obszarów nadbałtyckich i  skandynawskich24. Jej cechami były podkreślane 
już powyżej skromność, prostota i  umiar, stonowana kolorystyka z  przewagą 
czerni. Ceniono jakościowe materiały, zaś bogactwo skrywało się w drogich (na 
stanikach często brokatowych) tkaninach, szlachetnych pasmanteriach, haftach 
i  koronkach. Moda ta była w  jawnej opozycji do francuskiego stylu propago-
wanego w  krajach katolickich, choć i  w  niej z  końcem XVII wieku nastąpiło 
pewne przewartościowanie, zwłaszcza wśród przedstawicieli młodszego pokolenia, 
które coraz śmielej odchodziło od purytańskich zasad.

Wiele obrazów oprócz takiej fotograficznej wręcz dokumentacji zawierało dużą 
dozę symboliki i  umoralniającej wymowy, co czytelne było zwłaszcza w  mar-
twych naturach i scenach rodzajowych rozgrywających się we wnętrzach domów 
i  karczm. W  dużej mierze są to (szczególnie w  Holandii) obrazy kameralne, 
o  znacznie mniejszych formatach, cechujące się wysoką jakością wykonania, 
dopracowaniem szczegółów, w  których pierwiastek sugestywności i  realizmu 
daje możliwość codziennego długotrwałego obcowania, wręcz estetycznego, 
wzrokowo-duchowego delektowania się tymi niepozornymi dziełami. Dlatego 
też artyści ci mieli spore powodzenie nie tylko w swoich krajach, ale też w in-
nych państwach obszaru północnego. Uznanie dla ich kunsztu nie przeminęło. 
Na przestrzeni wieków działało wielu kolekcjonerów, będących miłośnikami tej 
estetyki. Dzięki nim do naszych czasów przetrwało dużo wspaniałych, często 
anonimowych dzieł, którymi i my możemy cieszyć oko i umysł. Omówione prace 
jeszcze raz przekonują, że sztuka ma wartości ponadczasowe, ponadpolityczne, 
ponadnarodowe i  ponadwyznaniowe. Łączy kraje i  pokolenia. Bielsko-bialski 
zespół obrazów jest wprawdzie przypadkowym i  skromnym, ale dość repre-
zentatywnym przekrojem flamandzko-holenderskich tradycji malarskich XVII 
wieku. Jak w soczewce skupia różne formy artystycznej wypowiedzi w zakresie 
sztuki portretowej. 

24  Zob. m.in. w tekstach towarzyszących projektowi Wilanów dla młodych talentów – Ubiory na 
dworze króla Jana III prowadzonemu przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, http://
konkursmoda.wilanow-palac.pl/ [dostęp: 10.01.2018].

Bibliografia:

Aleksandrowicz M., Muzeum w Bielsku-Białej w  latach 1945–1997 (Zarys historyczny), „Bielsko-
-Bialskie Studia Muzealne”, [Bielsko-Biała] 1997, t. 3. 

Ars emblematica. Ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim XVII w., red. J. Michałkowa, War-
szawa 1981.

Benesz H., Kluk M., Early Netherlandish, Dutch, Flemish and Belgian Paintings 1494–1983 in the 
Collections of the National Museum in Warsaw and the Palace at Nieborów. Complete Illustrated 
Summary Catalogue, 2 t., red. H. Benesz, P. Borysowski, Warszawa 2016.

Białostocki J., Symbole i  obrazy w  świecie sztuki, Warszawa 1982.
Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, t. 2, Warszawa 1991.
Gombrich E.H., O  sztuce, przeł. M. Dolińska i  in., Warszawa 1997.
Kenig P., Edward Schnack, Franciszek Wenzelis, Franciszek Farny i  Wilhelm Kroczek – nestorzy 

bielsko-bialskich muzealników, [w:] Po obu stronach rzeki Białej. Tradycje muzealne i  kolekcjo-
nerskie, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice–Bielsko-Biała 2014.

Metropolitan Museum of Art w  Nowym Jorku, https://www.metmuseum.org/art/collection/se-
arch/436641 [dostęp: 4.10.2017].

Murdzeńska M., Akt w  malarstwie holenderskim. Teoretyczne uzasadnienia i  malarskie realizacje 
w XVII w., [w:] J. Białostocki i in., Myśl o sztuce i sztuka XVII i XVIII wieku, Warszawa 1970.

Muzeum Powiatowe w Nysie, http://www.muzeum.nysa.pl/web.n4?go=1040 [dostęp: 4.10.2017].
Oczko P., Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk 

sztuki i malarz, Katowice–Bielsko-Biała 2013.
Plietzsch E., Holländische und Flämische Maler des XVII. Jahrh., Leipzig 1972.
Teoretycy, historiografowie i  artyści o  sztuce 1600–1700, wybór i  oprac. J. Białostocki, red. M. 

Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994.
Saur K.G., Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, t. 26, 

München–Leipzig 2000.
Steinborn B., Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wro-

cław 2006.
Thieme U., Becker F., Allgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegen-

wart, t. 9, Leipzig 1913.
U. Thieme, Becker F., Allgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegen-

wart, t. 34, Leipzig 1926.

Summary

From an Individual to a Collective Portrait: An Example of Dutch Paintings 
from the Collection of the Historical Museum in Bielsko-Biała

Portrait is one of the oldest ways of imaging in art. It occurs in almost all of forms: paint-
ing, drawing, graphics, sculpture, mosaics. It takes on the form of monumental works, such as 
monuments, frescos, and representative portraits of rulers, and of smaller works, small pictures, 
miniatures, and sketches. It is present in religious and secular art regardless of culture, ritual, 
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„Nie było w owym czasie ekumenie głoszonej lub pisanej, ale była praktyczna”1 
– napisał Richard Ernst Wagner2, analizując i opisując historię Bielska i Białej 
drugiej połowy XIX stulecia. Bielsko i Biała – dwa sąsiadujące przez rzekę Białą 
miasta3, położone na przecięciu dróg handlowych i szlaków komunikacyjnych4, 
przyciągały w tamtym czasie nie tylko kupców, rzemieślników, przedsiębiorców 
czy urzędników5, ale także artystów6 – w  tym malarzy – z  różnych obszarów 
habsburskiej monarchii. Mieszkańcy śląsko-małopolskiego pogranicza w  życiu 
codziennym posługiwali się różnymi językami (niemieckim, czeskim, polskim, 

1 Cyt. za: Rozkwit zboru, http://www.bielsko.luteranie.pl/historia/rozkwit-zboru [dostęp: 
11.02.2017].
2 R.E. Wagner (1883–1945), ewangelicki pastor, był wikariuszem w  Białej, a  od 1914 roku 
proboszczem parafii Zbawiciela w  Bielsku. Był bibliofilem, publicystą i  jednym z  najważniej-
szych historyków regionalnych ziemi bielskiej. Do ważniejszych pozycji w jego spuściźnie należy 
zaliczyć opracowanie zbioru źródeł historycznych zatytułowane Das Buch der Bielitz-Bialaer 
Chronika (1938). 
3 Historycznie i geograficznie rzeka Biała stanowi granicę pomiędzy Śląskiem Cieszyńskim z Biel-
skiem a Galicją (Małopolską) z Białą i Lipnikiem. Już w latach 1820–1850 Biała została włączona 
do tzw. Związku Niemieckiego, kolejne próby oderwania jej od Galicji i przyłączenia do Śląska 
podjęte zostały na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku, następnie w  latach dwudziestych 
ubiegłego stulecia. Ostatecznie miasta połączono w  jeden organizm w 1951 roku.
4 Zob. M. Tylza-Jarosz, Utracone szanse. Batalia o  powiat kęcki w  1866 r., „Almanach Kęcki”, 
[Kęty] 2016, r. 19, s. 25.
5 Zob. J. Polak, Od Wiosny Ludów do monarchii konstytucyjnej 1848–1867, [w:] J. Polak,  
P. Kenig, Biała od zarania do zakończenia I wojny światowej (1918), Bielsko-Biała 2010, s. 345; 
tenże, Pierwsze dekady w dobie autonomicznej 1867–1889, [w:] tamże, s. 356–416.
6 Zob. T. Dudek-Bujarek, Sztuki plastyczne dokumentem czasu. Zarys historii malarstwa, grafiki 
i  rzeźby w  latach 1848–1918 (1920), [w:] Kultura i  sztuka Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni 
wieków, red. Ł. Konarzewski, Cieszyn 2016, s. 183–220. 

and time of creation. Its form has evolved along with changes in art, and often, especially in 
the official portrait, it was dependent on political conditions, social norms, or the commission-
ers’ motives. There are portraits of realistic and idealized character, intimate, sensual studies and 
symbolic allegorical compositions, individual, intimate portraits and great collective shots, as well 
as donational and epitaphic portraits.

After the Renaissance, especially during the Baroque period, two forms of portrait painting 
flourished. On the one hand, it was a  representative court image, especially the one created by 
artists associated with the Catholic cultural circle. In contrast, in the Protestant countries of 
northern Europe, a  new type developed. It was a  restrained, realistic-psychological, sometimes 
intimate burgher portrait. Their authors painted individual people, group images of families, 
and groups of burghers associated with guild corporations, urban and charity organizations.

The art collections of the Historical Museum in Bielsko-Biała include interesting examples 
of Dutch and Flemish paintings from the 17th century. In addition to mythological scenes or 
landscapes there are five portraits among them. One of the works is an extremely veristic, bust 
image of a man in a white collar. Two small compositions are portraits of three-person families. 
Another painting depicts a  genre scene with a  clearly distinguished figure posing, and one is 
a typological study of a man sitting at a table. For the most part, these are works of artists whose 
identity has not been yet identified. Only one painting is signed. It is the work of Frans Denys 
(1610–1670). Another is attributed to Cornelis de Vos (1584–1651). All are characterized by 
remarkable realism in terms of the characters and their individual features, perfect rendition of 
contemporary fashion, meticulously reflected in various details of the outfits and their details. 
These works not only have artistic value but are also a document of past centuries. The analysis 
of the formal and ideological layers of these works shows that in art there are no strictly defined 
religious or political boundaries, and the achievements of some centers can be successfully used 
in others. The artists from the Flemish-Dutch circle had much success not only in their own 
but also in other countries of Northern Europe: England, the Germanic countries, and the Baltic 
Sea basin. Recognition for their craftsmanship remains to this day.

Teresa Dudek-Bujarek
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Wizerunki Najświętszego Serca Jezusa w twórczości 
Petera Michala Bohúňa (1822–1879)
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węgierskim, jidysz i  ich gwarowymi odmianami). Przynależeli oni do różnych 
Kościołów, przede wszystkim do rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego, 
protestanckiego7 i  do wspólnoty żydowskiej. Administracyjnie były to ziemie 
należące do Generalnego Wikariatu w  Cieszynie Diecezji Wrocławskiej oraz 
Diecezji Tarnowskiej8 w przypadku Kościoła Rzymskokatolickiego, a w odnie-
sieniu do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Superintendentura morawsko-
-śląsko-galicyjska z wydzielonym bialskim senioratem zachodnim. Obywatele obu 
miast stanowili wówczas także interesującą mozaikę narodowościową i etniczną, 
a  polsko-czesko-słowacko-niemiecka rywalizacja była jednym z  istotniejszych 
motorów napędowych tutejszego życia zarówno gospodarczego, społecznego, 
jak i  kulturalnego9. 

Druga połowa XIX wieku to również czas duchowego rozwoju mieszkańców 
śląsko-małopolskiego pogranicza, w dużej mierze powiązanego z życiem religij-
nym. Wiele rzymskokatolickich kościołów było wówczas remontowanych, budo-
wane były nowe, a dotychczasowe filie zyskiwały status samodzielnych parafii. 
Duże i małe kościoły parafialne oraz ich filie potrzebowały nowego wyposażenia, 
w tym obrazów ołtarzowych z wizerunkami świętych, Matki Boskiej i Chrystusa 
oraz stacji Męki Pańskiej. W  to zapotrzebowanie doskonale wpisali się artyści 
różnych narodowości, przynależni do dwóch wiodących konfesji, przybywający 
na ten teren – w drugiej połowie XIX stulecia – z bliższych i dalszych zakątków 
austro-węgierskiego państwa. 

Jednym z nich był Słowak Peter Michal Bohúň10, syn ewangelickiego pastora, 
urodzony 29 września 1822 roku na Orawie w miejscowości Vel’ka Ves (obecnie 

7 Zob. Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim, red. R. Czyż, W. Gojniczek, D. Spratek, 
Cieszyn 2010; M. Morys-Twardowski, Życie kulturalne i duchowe, [w:] Śląsk Cieszyński od Wiosny 
Ludów do I wojny światowej, red. K. Nowak, I. Panic, Cieszyn 2013, s. 300–301.
8 Parafie z  terenu interesującej nas części Małopolski Zachodniej do czerwca 1880 roku objęte 
były jurysdykcją diecezji tarnowskiej. 
9 Zob. m.in. A. Wantuła, Kościelne stosunki polsko-słowackie jako przedmiot badań naukowych, 
„Kalendarz Ewangelicki 1967”, Warszawa 1966, s. 111–118; M. Fazan, Polskie życie kulturalne 
na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48–1920, Wrocław–Warszawa 1991; J. Spyra, Zarys kultury 
duchowej Śląska Cieszyńskiego (do 1918 r.), [w:] J. Bauman-Szulakowska i  in., Śląsk Cieszyński: 
zarys kultury materialnej i  duchowej, Cieszyn 2000, s. 47–59.
10 Szerzej na temat życia i  twórczości P.M. Bohúňa zob. E. Dubnická, Peter M. Bohúň, život 
a  dielo, Bratislava 1960; K. Vaculik, Peter M. Bohúň, kat. k výstave pri 150. výroči narodenia 
umelca, Zvolen 1972; D. Zmetákova, Peter Michal Bohúň – súborné dielo, kat. k výstave v Galérie 
P.M. Bohúňa pri 170. výroči narodenia umelca, Liptovský Mikulaš 1992; T. Dudek-Bujarek, 
Peter Michal Bohúň (1822–1879). Wystawa sztuki, [kat. wyst. Muzeum Okręgowe], Bielsko-Biała 

Veilčná). Był malarzem akademickim, absolwentem pracowni Christiana Rube-
na w praskiej Akademii Sztuk Pięknych, oraz grafikiem wyedukowanym przez 
Franciszka Šira w  jego własnym zakładzie litograficznym. W  swoim życiorysie 
posiada bardzo interesującą kartę działacza narodowego, który aktywnie uczest-
niczył w słowackiej Wiośnie Ludów i należał do grona współzałożycieli Maticy 
Slovenskiej. Ponad dekadę był nauczycielem w  żeńskiej szkole ewangelickiej 
w mieście Vrbica-Hušták (obecnie Liptovský Mikuláš) na Liptowie, równolegle 
zajmując się projektowaniem dekoracji i scenografii dla teatrów amatorskich oraz 
realizując liczne zamówienia malarskie przede wszystkim na portrety, a  także 
obrazy o  tematyce pejzażowej i  religijnej. Trudna sytuacja ekonomiczna i poli-
tyczna na Liptowie oraz brak perspektyw dla rozwoju własnego talentu skłoniły 
artystę do emigracji. W  1865 roku wraz z  – liczną już wówczas – rodziną11 
osiedlił się w Lipniku (obecnie Bielsko-Biała).

Prawdopodobnie o  atrakcyjności tego miejsca i  możliwościach osobistego 
rozwoju opowiedział mu Jakob Hönel – pochodzący ze Spiszu – pastor parafii 
ewangelickiej w Białej, senior zachodniogalicyjski. Blisko trzydziestoletnie spra-
wowanie duszpasterskiej posługi pozwoliło mu świetnie poznać mechanizmy 
i  dynamikę rozwoju położonych nad rzeką Białą miast, jak i  zorientować się 
w dobrej sytuacji gospodarczej ich mieszkańców12. Dla ambitnego i odważnego 

1995; A. Barancová, O živote a diele Petera Michala Bohúňa na Slovensku, „Bielsko-Bialskie Studia 
Muzealne”, Bielsko-Biała 1997, t. 3, s. 207–214; T. Dudek-Bujarek, Związki Petera Michala Bo-
húňa z ziemią bielsko-bialską, [w:] Peter Michal Bohúň w kolekcji Muzeum w Bielsku-Białej, red. I. 
Purzycka, Bielsko-Biała 2004, [b.n.s.]; taż, Ślady działalności Petera Michala Bohúňa – słowackiego 
malarza i  grafika w  Lipniku, „Limites Patriae. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji 
Bielsko-Biała”, [Bielsko-Biała] 2006, z. 2, s. 194–201; taż, Ślady obecności Petera Michala Bohúňa 
(1822–1979) na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Památky Těšínského knížectví, red. K. Mezihoráková, 
Praha 2016, s. 195–212; taż, Peter Michal Bohúň (1822–1879) – Słowak i  ewangelik w  służbie 
Kościoła Rzymskokatolickiego na Śląsku Cieszyńskim i  w  Małopolsce Zachodniej, [w:] Wędrowanie 
sztuki [w druku]. 
11 Związek małżeński zawarł w  1848 roku z  pochodzącą ze Spiszu Zofią Amalią Klankay’ową. 
Z  tego małżeństwa przyszła na świat szóstka dzieci: dwie córki Elena i  Kamila oraz czterech 
synów: Peter, Miroslav, Kornel i Milan. 
12 Dwa czynniki miały tu decydujące znaczenie. Jednym z  nich była wzmożona działalność 
słowackich teologów protestanckich (m.in. w 1858 roku dyrektorem gimnazjum ewangelickiego 
w  Cieszynie został Jan Kalinčiak, a  Jan Borbis nauczał w  nim religii od 1865 roku), drugim 
dobra kondycja finansowa protestantów i  ich większa ruchliwość. Zob. G. Grabowski, Ewan-
gelicy na Śląsku Cieszyńskim od XVI wieku do 1918 roku, „Peregrinus Cracoviensis” 1996, z. 4,  
s. 225–231; M. Morys-Twardowski, Stosunki wyznaniowe, [w:] Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów 
do I wojny światowej, red. K. Nowak, I. Panic, Cieszyn 2013, s. 325. 
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artysty było to doskonałe miejsce nie tylko do osiedlenia się, ale przede wszyst-
kim dające wiele nowych możliwości rozkwitu malarskich umiejętności. Peter 
Michal Bohúň spędził tu czternaście lat, to jest do śmierci w  dniu 20 maja 
1879 roku13. Pozostawił na tym śląsko-małopolskim pograniczu wiele ciekawych 
świadectw i  interesujących śladów swej artystycznej działalności. 

Peter Michal Bohúň był przede wszystkim portrecistą. Wykonał dziesiątki 
konterfektów spiskiej, orawskiej i liptowskiej szlachty, ziemiaństwa, mniej i bar-
dziej zamożnych mieszczan, właścicieli manufaktur i rzemieślników, inteligencji, 
ewangelickich pastorów oraz działaczy na rzecz słowackiego ruchu narodowe-
go14. Również po osiedleniu się w  Lipniku kontynuował ten typ artystycznej 
działalności. Wykonał wizerunki przedstawicieli lokalnych elit finansowo-poli-
tycznych, burmistrza, przemysłowców, przedsiębiorców, handlarzy i  kupców z: 
Białej, Bielska, Bystrej oraz Komorowic15. 

Wśród sportretowanych nie zabrakło także przedstawicieli lokalnego Kościoła 
rzymskokatolickiego, m.in.: ks. Teodora Schmidta, proboszcza parafii Matki 
Boskiej Śnieżnej w  Zarzeczu16, ks. Franciszka Schottka, proboszcza i  admini-
stratora parafii Świętych Małgorzaty i  Katarzyny w  Kętach17, oraz ks. Józefa 
Choliwkiewicza, proboszcza parafii Opatrzności Bożej w  Białej18. Znajomość 
szczególnie z  tym ostatnim nie pozostała bez wpływu na dalszy rozwój arty-
stycznej kariery malarza. 

Znamienne, że w okresie zamieszkiwania w Lipniku19 głównymi zleceniodaw-
cami i odbiorcami sztuki Bohúňa zostali przedstawiciele społeczności rzymsko-
katolickiej z terenu Śląska Cieszyńskiego i zachodniej Małopolski. Proboszczowie 

13 P. M. Bohúň pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Białej. Natomiast żonę Zofię 
i  córkę Helenę – zmarłe trzy lata później – pogrzebano na cmentarzu ewangelickim w Bielsku. 
Dziękuję P. Kenigowi za udostępnienie materiałów z  właściwych ksiąg zgonów parafii ewange-
lickich w Białej i Bielsku.
14 Największa kolekcja portretów jego autorstwa znajduje się w  posiadaniu Liptowskiej Galerii 
P.M. Bohúňa w Liptovským Mikulášu na Słowacji.
15 Portrety w zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej i Mährische-Schlesische Heimat-
museum w Klosterneuburgu (do 2016 roku, obecnie prawdopodobnie w Museum Niederösterreich 
w St. Pölten). Zob. T. Dudek-Bujarek, Ślady obecności, s. 197–200. 
16 W  zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.
17 W posiadaniu parafii św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.
18 W posiadaniu parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.
19 Początkowo rodzina Bohúňów zamieszkała w  zajeździe Thomkego z  pokojami gościnnymi 
do wynajęcia (znanym także jako dwór Köntzera, ob. ul. 11 Listopada 102), a  następnie we 
własnym domu przy ulicy Głównej 23 (obecnie ul. Krakowska 12).

i  administratorzy okolicznych parafii oraz liczni wierni zamawiali u niego wy-
konanie nowych stacji Drogi Krzyżowej20 oraz prosili o namalowanie obrazów 
ołtarzowych z wizerunkami świętych21, scenami maryjnymi22 i przedstawieniami 
Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa23. 

Z  bogatego dorobku Petera Bohúňa znane są cztery obrazy ołtarzowe, na 
których malarz podjął temat Serca Jezusowego. Reprezentują one dwa odmienne 
typy schematów ikonograficznych tego przedstawienia, z  pewnymi różnicami 
i  modyfikacjami w  obrębie każdego z  wariantów. Trzy z  nich znajdują się na 
wyposażeniu kościołów pod wezwaniem: św. Mikołaja w Polance Wielkiej koło 
Oświęcimia, św. Marcina w  Jawiszowicach koło Brzeszcz oraz św. Bartłomieja 
Apostoła w  Czańcu. Czwarta kompozycja była w  ołtarzu kościoła pw. Świętej 
Trójcy w  Wilamowicach. Józef Latosiński, pierwszy monografista tego miasta, 
zanotował: „[…] w r. 1879 został sprawiony przez członków apostolstwa piękny 
obraz Serca Pana Jezusa do wielkiego ołtarza, malowany przez artystę Bogunia 
[tj. Bohúňa] z  Białej, kosztem 150 zł”24. Płótno stanowiło czerwcową zasuwę 
ołtarza głównego. Przedstawiało Zbawiciela stojącego w purpurowym płaszczu25. 
Niestety, obraz, jak i  pozostałe wyposażenie tego kościoła, spłonęły podczas 
pożaru, który miał miejsce we wrześniu 1957 roku. 

Kult Najświętszego Serca Jezusowego praktykowany był od średniowiecza. 
Jednak do prawdziwego jego rozkwitu doszło w  XVII stuleciu za sprawą 

20 Stacje Męki Pańskiej autorstwa P.M. Bohúňa znajdują się na wyposażeniu kościołów pod 
wezwaniem: Opatrzności Bożej w  Białej (1869–1871), św. Macieja Apostoła w  Bielanach koło 
Kęt (1877), św. Mikołaja w Polance Wielkiej (1878). 
21 Obrazy ołtarzowe z  wizerunkami świętych: Antoniego Padewskiego, Barbary, Floriana, Jana 
Nepomucena, Józefa, Katarzyny Aleksandryjskiej, Piotra i Pawła, Stanisława Biskupa, Urbana oraz 
Walentego znajdują się m.in. w kościołach pod wezwaniem: św. Macieja Apostoła w Bielanach, 
św. Urbana w  Brzeszczach, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w  Cięcinie koło Żywca, Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny i  św. Walentego w  Lipniku (obecnie Bielsko-Biała), św. Mikołaja 
w  Polance Wielkiej, Matki Bożej Pocieszenia w  Straconce (obecnie Bielsko-Biała), św. Barbary 
w Strumieniu. Zob. T. Dudek-Bujarek, Peter Michal Bohúň (1822–1879) – Słowak i  ewangelik.
22 Obrazy ołtarzowe z przedstawieniami: Matki Boskiej Różańcowej zinwentaryzowano w kościołach 
w: Brzeszczach, Bystrej, Straconce i Strumieniu; Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brzesz-
czach i  Tarnowie; Maryi Apokaliptycznej w  kościele w  Polance Wielkiej. W  zbiorach Muzeum 
Historycznego w Bielsku-Białej przechowywany jest obraz zatytułowany Madonna z Dzieciątkiem.
23 Zob. T. Dudek-Bujarek, K. Kawczak, Katalog prac odnalezionych w  Polsce, [w:] Peter Michal 
Bohúň w  kolekcji, [b.n.s.]. 
24 J. Latosiński, Monografia miasteczka Wilamowice, Kraków 1909, s. 194.
25 Relacja p. B. Tomanek uzyskana za pośrednictwem p. E.T. Filip w październiku 2017 roku.
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Serce Jezusa, 1876, kościół pw. św. Mikołaja, Polanka 
Wielka. Ze zbiorów autorki

objawień, jakich doświadczyła francuska mistyczka siostra Małgorzata Maria 
Alacoque z klasztoru Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paray-
-le-Monial. W  latach 1673–1675 dostąpiła ona łaski wielu widzeń Jezusa 
Chrystusa, podczas których Syn Boży ofiarował wizytce swoje serce trawione 
ogniem miłości do ludzi i wyraził pragnienie ustanowienia nabożeństwa do Jego 
serca, by w  ten sposób uświęcać wiernych i  ratować grzeszników26. W  1765 
roku papież Klemens XIII ustanowił uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa dla zakonu wizytek. Wkrótce kult został zaakceptowany przez wiele 
diecezji oraz innych zgromadzeń zakonnych. W  1856 roku papież Pius IX 
ogłosił to święto powszechnym w  Kościele rzymskokatolickim i  obowiązują-
cym na całym świecie. 

Wiele uwagi i  wysiłku w  rozpropagowanie kultu Najświętszego Serca 
Jezusa włożył zakon jezuitów. To do jednej z  bocznych, przytranseptowych 
kaplic kościoła Il Gesu w  Rzymie Pompeo Giovanni Batoni (1708–1787), 
włoski malarz i wzięty portrecista, namalował w 1760 roku obraz ołtarzowy 
ilustrujący wizje Małgorzaty Marii Alacoque. Stał on się głównym wzorcem 
ikonograficznym przedstawienia tematu Najświętszego Serca Jezusa27 i  był 
powszechnie powielany w różnych technikach i  formach plastycznych przez 
następne stulecia.

Obraz Batoniego, wykonany na owalnej blasze miedzianej, przedstawia 
Chrystusa w ujęciu półpostaciowym en face, ubranego w purpurową tunikę 
i  błękitny płaszcz przełożony przez ramię. Wyobrażony został jako młody 
mężczyzna o delikatnych rysach twarzy, z zarostem i długimi jasnymi włosami 
opadającymi miękkimi lokami na ramiona. W dłoni lewej ręki, wyciągniętej 
nieco przed siebie, trzyma własne serce namalowane niezwykle realistycznie. 
Płonie ono mistycznym cynobrowym ogniem. Dodatkowo oplata je cierniowa 
korona i  wieńczy niewielki krzyż. Prawą, otwartą dłoń Zbawiciel wyciąga 
w  kierunku widzów i  delikatnie wskazuje na własne serce, jakby dodając: 
„Oto Serce, które tak umiłowało ludzi”28. Z widocznej w  lewym boku rany 

26 Pamiętnik duchowy. Święta Małgorzata Maria Alacoque. Kalendarium z życia świętej Małgorzaty 
Marii Alacoque, przeł. J. Hojnowski SCJ, Kraków 2003; J. Ladame, Święta Małgorzata Maria 
Alacoque. Uczennica Serca Jezusowego i  Jego apostołka, przeł. W. Stasik, Kraków 2007.
27 A. Kramiszewska, Idea Rex regum Dominus dominantium jako czynnik kształtujący ikonografię 
Jezusa w sztuce chrześcijańskiego Zachodu, [w:] Ewangelia o Królestwie, red. A. Paciorek, A. Czaja, 
A. Tronina, Lublin 2009, s. 554–556.
28 Według objawienia III, cyt za: ks. S. Hołodok, Święta Małgorzata Maria Alacoque, http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_malgorzata_maria_alacogue.html [dostęp: 2.10.2017].

Jezusa sączy się krew, podobnie prawa dłoń 
ma wyraźne ślady męki. Chrystus lekko 
przechyla głowę na lewe ramię, okala ją 
delikatny nimb krzyżowy utworzony ze 
świetlistych promieni. Podobne, aczkol-
wiek znacznie intensywniejsze światło 
otacza również serce. Zbawiciel spokoj-
nie spogląda przed siebie, patrzy na widza 
i  zaprasza go do przyjęcia ofiarowanego 
przez siebie serca. 

Obraz jest pełen symboli oraz odnie-
sień do boskiej i  ludzkiej natury Syna 
Bożego. Przełożony przez ramię błękit-
ny płaszcz wyraża Jego boską naturę. 
Czerwień tuniki, rany i  cierniowy wie-
niec symbolizują cierpienie, męczeństwo, 
ofiarę i  śmierć Chrystusa oraz przypo-
minają o  ofierze złożonej przez Boga 
dla odkupienia ludzkich win. Krucyfiks 
nad sercem nawiązuje do idei zbawienia 
dokonanej poprzez śmierć na krzyżu, 
zaś ogień przypomina o  bezwarunkowej 
i bezgranicznej miłości Boga wobec ludzi 
i  jej zbawczej sile. Tak sugestywny wize-
runek – w  nawiązaniu do wizji Małgo-
rzaty Marii Alacoque – miał za zadanie 
rozpalać ludzkie serca i  kierować je ku 
Najświętszemu Sercu Jezusa. 

Peter Michal Bohúň dwukrotnie wykorzystał schemat ikonograficzny opra-
cowany przez Pompo G. Batoniego. W 1876 roku namalował obraz do lewego 
ołtarza bocznego w drewnianym kościele pw. św. Mikołaja w Polance Wielkiej29. 
Fundatorami pracy była miejscowa rodzina rolników: Antoni Aksamit i  jego 
żona Katarzyna. Fakt ten był ważnym wydarzeniem w  życiu parafii, bowiem 
ksiądz Andrzej Knycz, od 1866 roku proboszcz polański, następująco odno-
tował ten fakt w księdze wydatków: „Obraz Najśw. Serca Jezusowego fundacji 

29 Przeniesiony do wzniesionej obok świątyni murowanej. 
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Antoniego i  Katarzyny Aksamitów, półrolników tutejszych, tych samych co 
wyżej30 – za 60 fl.”31 

Artysta namalował całopostaciową, majestatyczną figurę Chrystusa stojącego 
boso na obłoku, otoczonego delikatnymi, kłębiącymi się główkami aniołków, 
tworzącymi wokół sylwetki świetlistą mandorlę. Jezus ubrany jest w  błękitną 
obfitą tunikę, z szerokimi rękawami, przewiązaną w pasie sznurem i ozdobioną 
wokół szyi złotą taśmą pasmanteryjną. Przez lewe ramię ma przełożone purpu-
rowe pallium wykończone złotymi lamowaniami. Twarz Syna Bożego o  mło-
dzieńczym, łagodnym obliczu, okoloną zarostem z rozdwojoną brodą i długimi 
jasnymi włosami, opadającymi delikatnymi falami na ramiona, otacza świetlisty 
nimb w  formie błyszczącego okręgu. Zbawiciel oburącz wskazuje na gorejące 
na piersi serce, delikatnie dotykając go palcem wskazującym prawej dłoni. Na 
obu dłoniach wyraźne są ślady ran po przebiciu gwoździami. Serce jest znacznie 
mniejsze niż w naturze, z wyraźnej rany wielkimi kroplami sączy się krew, oplata 
je cierniowa korona i wieńczy wyraźny, ciemny krzyż łaciński. Umieszczone jest 
na mandorli z  języków ognia jarzących się od środka w  kolorach jasnej żółci, 
przez pomarańcz do cynobru i  purpury na zakończeniu płomieni. 

Bohúň wykorzystał ten schemat także w namalowanym rok później obrazie 
wymiennym do ołtarza bocznego usytuowanego w północno-wschodnim narożni-
ku nawy kościoła pw. św. Marcina w Jawiszowicach. Niestety, niewiele możemy 
powiedzieć o  jego fundatorze lub okolicznościach zamówienia pracy. W  XIX 
stuleciu Jawiszowice należały do rodziny Habsburgów, w latach 1847–1895 roku 
ich właścicielem był arcyksiążę sasko-cieszyński Albrecht Fryderyk, syn Karola 
Ludwika Habsburga i  jego żony Henrietty von Nassau-Weilburg32. Natomiast 
w kronikach tej parafii odnajdujemy jedynie wzmiankę, że ówczesnym probosz-
czem – w latach 1873–1881 – był ks. Jan Kanty Wajda33. Ołtarz architektoniczny 

30 Małżeństwo Aksamitów zaopatrzyło kościół także w  obraz ołtarzowy z  wizerunkiem św. An-
toniego Padewskiego, również autorstwa P.M. Bohúňa.
31 Spis wydatków znaczniejszych, na kościół, rzeczy kościelne, reperacyie plebanii, budynków gospodar-
skich w Polance Wielkiej, przez ks. Jana Antosiewicza od roku 1841, własnym kosztem uskutecznio-
nych, t. 19, s. 20, Archiwum parafii w Polance Wielkiej. Dziękuję księdzu prałatowi Tadeuszowi 
Porzyckiemu, proboszczowi parafii św. Mikołaja w Polance Wielkiej (do 2014 roku), za okazaną 
pomoc i  cenne wskazówki.
32 J. Stanek, Z dziejów ziemi oświęcimskiej, Kraków 1959, s. 136.
33 Liber Memorabilium Parochiae Jawiszowicensis, t. 1, rks. w Archiwum parafii pw. św. Marcina 
w Jawiszowicach, s. 14; W. Janusz, Kalendarium parafii i kościoła św. Marcina w Jawiszowicach, 
2012, kps. w Archiwum parafii św. Marcina w Jawiszowicach; W. Mizgalski, Parafia św. Marcina 

poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wykonał w  stylu neogotyckim 
Gottlieb Mirecki z Bielska, w 1877 roku, o  czym informuje znajdująca się na 
zaplecku inskrypcja34. Pewne wskazówki możemy odnaleźć w Księdze wpisowej 
do Apostolstwa modlitwy Najświętszego Serca P. Jezusa. Wiemy z  niej, że zosta-
ło ono założone przez wspomnianego wyżej ks. J. K. Wajdę, który był jego 
pierwszym członkiem. Razem z nim, jako członkowie założyciele, wpisani zostali 
jeszcze: Antoni Juras, Maryjanna Jurasowa, Agneszka Wyrobkowa, Maryjanna 
Gorkowa, Katarzyna Holbojowa i Maryjanna Staszkowna35. Niestety, zapis ten 
nie jest opatrzony datą, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można upa-
trywać fundatorów ołtarza i  obrazu Najświętszego Serca Jezusowego w  gronie 
wymienionych pierwszych członków Apostolstwa. 

Na jawiszowickim obrazie Chrystus przedstawiony jest w całej postaci, w uję-
ciu en face, w  pozycji siedzącej na kłębiastych obłokach, otoczony w  całości 
świetlistą aureolą. Ubrany jest w  granatową tunikę i  purpurowe pallium prze-
łożone przez prawe ramię i  opadające swobodnie przez kolana, spod fałdów 
tkanin widoczny jest tylko fragment prawej stopy. Podobnie jak na obrazie 
z  Polanki Wielkiej jest to młody mężczyzna o  łagodnym obliczu, okolonym 
jasnym zarostem z rozdwojoną brodą i puklami blond włosów opadających na 
plecy i ramiona. Powtórzony został również gest obu stygmatyzowanych dłoni, 
wskazujących na identycznie namalowane serce, umieszczone w  płomienistej 
glorii pośrodku piersi. Tylko wokół głowy Jezusa brak jest odrębnego nimbu, 
w  formie świetlistego okręgu. 

w  Jawiszowicach na podstawie zachowanych dokumentów w  archiwum parafialnym od 1752 do 
2006 roku, [Jawiszowice] 2007, s. 21. Dziękuję ks. kan. Henrykowi Ziątkowi za okazaną pomoc. 
34 „Gebaut und Vergoldet Gottlieb Mirecki in Bielitz 1877” („Zbudował i  pozłocił Gottlieb 
Mirecki w Bielsku 1877”), inskrypcja odkryta podczas prac konserwatorskich przeprowadzonych 
przez Bogusława Krówkę. Zob. B. Krówka, Program prac. Ołtarz boczny Serca Pana Jezusa. Am-
bona. Kościół Św. Marcina Jawiszowice, Kraków [b.d.w.], kps w  Archiwum parafii św. Marcina 
w  Jawiszowicach.
Teofil [Theophil Gottlieb] Mirecki [Miretzki] (1844–1882), wyznania rzymskokatolickiego, uro-
dził się w Wieliczce w rodzinie złotnika i malarza Karola Mireckiego oraz jego żony Małgorzaty 
z domu Bogda. Brak informacji, kiedy dokładnie osiedlił się w Bielsku. Wiemy, że mieszkał i miał 
pracownię pozłotniczą w  Bielsku pod numerem 29, a  następnie 17. W  1872 roku, w  kościele 
pw. św. Mikołaja, zawarł związek małżeński z  Janiną [Johanną] Bochnik, o  siedem lat młodszą 
córką piekarza Karola z  Białej. Z  tego związku urodziła się czwórka dzieci: Władysław Sylwe-
ster (1874), Teodozja Klotylda (1875), Walerian Jan (1878), Stefan Tomasz (1880). Dziękuję  
P. Kenigowi za kwerendę w księgach parafialnych.
35 W. Mizgalski, Parafia św. Marcina w  Jawiszowicach, s. 87.
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Już w  pierwszym oglądzie możemy za-
uważyć, że Peter Michal Bohúň nie prze-
niósł kanonu Batoniego dosłownie, kopiując 
osiemnastowieczny obraz, ale wprowadził 
kilka zmian i  odstępstw od pierwowzoru. 
Artysta przede wszystkim przedstawił Syna 
Bożego w ujęciu całopostaciowym, w pozie 
stojącej lub siedzącej, w  otoczeniu świetli-
stych obłoków i anielskich główek. Kolejną 
zmianą jest zamiana kolejności kolorystyki 
szat. Na obrazie Batoniego tunika jest pur-
purowa i  płaszcz błękitny, a  na płótnach 
autorstwa Bohúňa jest odwrotnie. Także 
sam układ szat i  przełożenie pallium przez 
ramię są zróżnicowane. Za pomocą innych 
środków formalnych przedstawione są świe-
tliste aureole wokół głowy czy samego serca 
Chrystusa. 

Najistotniejszą jednak różnicą, wynikającą 
nie tyle z samych kompozycji poszczególnych 
obrazów i  zastosowanych w  nich środków 
formalnych, ile z  ideowego przesłania wize-
runku Najświętszego Serca Jezusowego, jest 
sposób umiejscowienia i przedstawienia serca 

Syna Bożego. Na obrazie Batoniego Chrystus trzyma je w  wyciągniętej dłoni, 
w  symbolicznym geście podania, zachęcając drugą ręką do przyjęcia go przez 
wiernych. Natomiast na płótnach Bohúňa Zbawiciel tylko wskazuje na umiesz-
czony centralnie organ. W  tych dość schematycznych kompozycjach nie mamy 
już do czynienia z obrazowaniem kolejnych wizji Małgorzaty Marii Alacoque, ale 
z  realizacją idei powszechnie już przyjętej przez Kościół rzymskokatolicki.

Szukając analogii warto zwrócić uwagę na obraz olejny na płótnie, na-
malowany w połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku, przez – pochodzącego 
z Nowego Jiczyna – Ignáca Johanna Bergera (1822–1901)36, znajdujący się 

36 Ignác Johann Berger jest autorem wielu obrazów ołtarzowych z wizerunkami świętych, Chry-
stusa, przedstawieniami maryjnymi oraz stacji Męki Pańskiej. Zob. D. Majer, Novojičínský malíř 
Ignaz Johann Berger (1822–1901). Život a  dílo, Ostrava 2012.

w ołtarzu bocznym kościoła pw. św. Józefa 
w  Zabrzegu.

Przedstawia on Jezusa w  ujęciu ca-
łopostaciowym, en face, stojącego boso 
na skłębionych obłokach w  otoczeniu 
anielskiego orszaku. Syn Boży ubrany jest 
w  niebieską tunikę przewiązaną w  pasie 
i  purpurowe pallium przełożone przez 
lewe ramię, opadające miękkimi fałda-
mi. Centralnie na jego piersi umieszczone 
jest – prawie naturalnej wielkości – serce 
w  oplocie z  cierniowych gałązek, zwień-
czone językami ognia, pośród których 
znajduje się prosty drewniany krzyż. Z le-
wej strony obok serca widnieje krwawią-
ca rana. Serce, ranę i  płomienie otacza 
promienista, jarząca się silnym światłem 
gloriola. Chrystus dłonią lewej ręki, 
zgiętej w  łokciu, wskazuje na gorejące 
na piersi serce, natomiast prawą otwar-
tą dłoń wyciąga przed siebie w  kierun-
ku widza. Na dłoniach wyraźne ślady po 
ranach. Przedstawiony został jako młody 
mężczyzna o  pociągłej twarzy okolonej 
zarostem z charakterystycznie rozdwojoną brodą i gęstymi, jasnymi, krętymi 
włosami, które grubymi puklami loków opadają na plecy i  ramiona. Dla 
podkreślenia boskiej istoty Jezusa malarz otoczył Jego głowę podwójną 
aureolą, złoto jaśniejącym świętokręgiem i wpisanym w niego promienistym 
nimbem krzyżowym. Charakterystycznymi elementami tej kompozycji są 
anioły przedstawione w  różnych formach i  pozach. Są one wyobrażone 
w całości lub półpostaci jako uskrzydlone dzieci, którym za ubranie służy 
kawałek barwnej draperii oraz jako same uskrzydlone młodzieńcze główki 
w  górnej partii obrazu. Jedne z  nich stoją na obłokach, inne klęczą, jesz-
cze inne lewitują w  niebiańskiej przestrzeni. Każda z  anielskich postaci 
jest zindywidualizowana, nie tylko poprzez kolor i długość włosów, wyraz 
twarzy, ale także gesty i  wykonywane czynności. Jedne spoglądają w  dół, 

I. Berger, Serce Jezusa, ok. 1865, kościół pw. św. 
Józefa, Zabrzeg. Fot. K. Bujarek

Serce Jezusa, 1877, kościół pw. św. Marcina, 
Jawiszowice. Archiwum parafii
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„na ziemię”, inne wznoszą oczy wysoko ku górze. Anioł z  lewej strony na 
dole obrazu poprawia fałdy purpurowego płaszcza Jezusa, inne z  rękoma 
złożonymi na wysokości piersi pogrążone są w modlitwie. Nadaje to całości 
jakiegoś metafizycznego, nieziemskiego charakteru. 

Obie kompozycje Petera Michala Bohúňa są bardzo bliskie pracy Ignáca 
Johanna Bergera. Należy przypuszczać, że ewangelicki malarz bezpośred-
nio oparł się właśnie na tym wzorcu. Warto nadmienić, że na przełomie 
lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XIX wieku Bohúň realizował duże 
zamówienia na obrazy ołtarzowe do odległego o  około 20 kilometrów ko-
ścioła pw. św. Barbary w  Strumieniu37, wykonał także portret proboszcza 
parafii w  Zarzeczu38, miejscowości położonej w  połowie drogi pomiędzy 
Zabrzegiem a  Strumieniem. 

W  Katalogu prac odnalezionych w  Polsce39 wymieniony jest jeszcze jeden 
obraz z  wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa, w  którym wyko-
rzystany został schemat Zbawiciela stojącego w  całej postaci na obłokach, 
wskazującego na płonące na swej piersi serce. Znajduje się on w kościele pw. 
św. Urbana w Kobiernicach, będącym – w  interesującym nas okresie – filią 
kościoła parafialnego pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Płótno 
datowane na 1878 rok, według lokalnej tradycji przypisywane jest Peterowi 
Michalowi Bohúňowi. Brak jest jednak sygnatury i  piśmiennych materia-
łów źródłowych potwierdzających tę atrybucję. Wiele elementów wręcz ją 
wyklucza. Na obrazie z  Kobiernic nie tylko brak jest świetlistej mandorli, 
utworzonej wokół postaci Chrystusa w  połączeniu z  uskrzydlonymi głów-
kami aniołków, ale i  gesty Jego rąk są zdecydowanie inne. Jezus tylko lewą 
dłonią wskazuje na serce, a prawą unosi w geście otwartości i przyrzeczenia, 
co nadaje całości nieco inną wymowę ideową. Odwrócone są także barwy 
tuniki i  płaszcza, tu są one odpowiednio w  kolorach czerwieni i  błękitu. 
Natomiast zdecydowanie odmienne są środki formalne zastosowane w  tej 
kompozycji. Płótno nie jest sygnowane, zostało przypisane Bohúňowi z uwagi 
na jego kontakty z  ówczesnym proboszczem kęckiej parafii, księdzem ka-
nonikiem Franciszkiem Schottkiem40. Bardziej prawdopodobne wydaje się, 

37 T. Dudek-Bujarek, Ślady obecności, s. 201–209.
38 Por. przypis 16.
39 T. Dudek-Bujarek, K. Kawczak, Katalog prac odnalezionych, [b.n.s.].
40 Por. przypis 17.

że jest to praca jego syna, także malarza, Kornela Bohúňa41, lub wspólnie 
wykonany obraz42. 

Jak już wspomniałam, obowiązujący w całym Kościele kult Serca Jezusowego 
wprowadził papież Pius IX poprzez dekret św. Kongregacji Rytów z  dnia 23 
sierpnia 1856 roku43. Wówczas to bardzo rozpowszechniły się różnego rodzaju 
apostolstwa Serca Jezusowego, fundujące obrazy z tym wizerunkiem do swoich 
kościołów parafialnych lub ich filii. Na interesującym nas pograniczu Śląska 
Cieszyńskiego i  zachodniej Małopolski warto zwrócić uwagę na kilka innych 
przedstawień wzorowanych na ikonograficznym kanonie Batoniego. Cieszyński 
malarz Edward Świerkiewicz (1808–1875)44 namalował w  1862 roku obraz 
z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa do kościoła pw. św. Jana Nepomucena 
w Pogwizdowie. Jego fundatorem był Józef Węglarz z Kaczyc, o czym informuje 
stosowna inskrypcja umieszczona z  lewej strony na dole płótna45.

Obraz oparty na koncepcji Batoniego w sensie ideowym daleko odbiega od 
swego pierwowzoru. Chrystus przedstawiony w pozie stojącej, en face, w ujęciu 
do kolan, ubrany jest w czerwoną tunikę i przełożony przez lewe ramię błękitny 
płaszcz podbity złotą tkaniną. Na piersi ma gorejące serce oplecione cierniem 
i  zwieńczone łacińskim krzyżem. Wymowne są gesty jego rąk. W  lewej dłoni, 
wyciągniętej przed siebie, trzyma kulę ziemską, symbol panowania Boga nad 

41 Kornel [Cornel] Julius Bohúň (1854 Liptovský Mikulaš – 1902 Budapeszt-Lipótmező), malarz 
akademicki, rysownik i  litograf. Po śmierci ojca przeprowadził się z  Lipnika do Bielska, gdzie 
prowadził własne atelier malarskie (do 1885 roku), następnie odbył podróż do Włoch, po której 
osiedlił się w Budapeszcie-Lipótmező. Zob. A. Petrová-Pleskotová, Bohúň Kornel, [w:] Allgemeines 
Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Band 12 Bobrov-Bordačev, red. 
K.G. Saur, München–Leipzig 1996, s. 296. 
Kornel Bohúň uprawiał malarstwo portretowe oraz o tematyce religijnej z wizerunkami świętych 
(np. św. Antoni Padewski w kościele w Bielsku-Białej-Straconce) i  Jezusa Chrystusa (np. Dobry 
Pasterz w kościele w Kobiernicach).
42 Przykładem wspólnie wykonanego zlecenia mogą być stacje Drogi Krzyżowej namalowane 
w  1877 roku do kościoła pw. św. Macieja Apostoła w  Bielanach koło Kęt, szczególnie stacja 
XIV – Złożenie do grobu, na której widnieje sygnatura: „Mal. P. & C. Bohúň”. Skromny ma-
teriał porównawczy i  niedobór archiwaliów pozostawiają tę kwestię otwartą do dalszych badań.
43 Zob. Pius XII, Haurietis Aquas. Encyklika, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/
encykliki/haurietis_aquas_15051955.html [dostęp: 2.10.2017].
44 Edward Świerkiewicz był przede wszystkim portrecistą, malował również obrazy o  tematyce 
rodzajowej, historycznej oraz religijnej. Zob. L. Brożek, O  Edwardzie Świerkiewiczu, zapomnia-
nym malarzu i  społeczniku cieszyńskim, „Zwrot” 1954, nr 2, s. 6–7; T. Dudek-Bujarek, Sztuki 
plastyczne, s. 202.
45 „Józef Węglarz z Kaczyc / fundował r. p. 1862”.
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światem. Prawą rękę uniósł nieco w  górę 
w  geście przyrzeczenia i  błogosławieństwa. 

O popularności tego schematu ikonogra-
ficznego w drugiej połowie XIX stulecia może 
świadczyć wykorzystywanie i rozpowszechnia-
nie go nie tylko poprzez malarstwo ołtarzowe 
czy witrażownictwo, ale także poprzez pra-
ce rzeźbiarskie. Przykładem może być figura 
Chrystusa wskazującego na swoje gorejące 
serce, umieszczona w centrum neogotyckie-
go ołtarza głównego w pojezuickim kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cze-
skim Cieszynie. Wykonana została w 1894 
roku przez popularną południowotyrolską 
firmę rzeźbiarską Ferdinanda Stuflessera 
z  St. Urlich-Gröden46. Innym rzeźbiarskim 
obiektem z  końca XIX stulecia jest figura 
Chrystusa wskazującego na swe pełne miło-
sierdzia serce, wykonana przez Roberta Henla 
do ołtarza w  kościele pw. św. Bartłomieja 
Apostoła w Grodźcu Śląskim47.

W dorobku malarskim Petera Michala Bohúňa znajduje się jeszcze niezwykle 
interesujący obraz przedstawiający motyw ikonograficzny Serca Jezusowego wy-
konany według innego kanonu, opartego na bezpośrednim zilustrowaniu wizji 
św. Małgorzaty Marii Alacoque. Jest to obraz olejny na płótnie umieszczony 
w  lewym ołtarzu bocznym kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w  Czańcu. 
Niewiele możemy powiedzieć o  okolicznościach jego powstania i  zamówienia 
do czanieckiej parafii. Mimo że samodzielną parafię ustanowiono wkrótce po 
połowie wieku XVI, do współczesności zachowały się nieliczne dokumenty, 
a Kronika parafialna – będąca w wielu przypadkach jednym z najcenniejszych 
źródeł informacji – założona została dopiero w  1909 roku48. Z  zachowanych 

46 J. Spyra, Via sacra, kościoły i  klasztory w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, Cieszyn 2008, s. 164.
47 G. Kurpas, M. Makowski, 100 lat nowego kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła 
w Grodźcu Śląskim 1910–2010, Grodziec Śląski 2010.
48 Kronika parafialna 1909–1998, t. 1 [Liber memorabilium], Archiwum parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Czańcu. Dziękuję ks. proboszczowi Wiesławowi Ostrowskiemu za życzliwość i okazaną pomoc.

dokumentów wiemy, że w  latach 1854–1876 proboszczem był ks. Franciszek 
Tranfelder, a  jego następcą od czerwca 1876 roku ks. Andrzej Nowotarski, 
który sprawował tę posługę do 1885 roku. 

Obraz posiada tylko sygnaturę, nie ma natomiast datacji. Nie ma nawet pew-
ności, czy płótno to od początku przeznaczone było do czanieckiej świątyni, i czy 
pochodzi z jej pierwotnego wyposażenia, bowiem drewniany kościół został rozebra-
ny jesienią 1907 roku49, a na jego miejscu wzniesiony został obecny, murowany. 
Wskazówką dotyczącą okresu, w  jakim mógł zostać namalowany ten obraz, może 
być zapis dotyczący powołania w Czańcu Apostolstwa Najświętszego Serca Jezusa 
Chrystusa. W Liber Memorabilium znajduje się następująca notatka: „Apostolatus S. 
S. Cordis J. Chr. ab a. 1879”50. Zapis ten może sugerować, że jednym z pierwszych 
kroków świeżo zawiązanego Apostolstwa było zamówienie właściwego obrazu ołta-
rzowego. Jednak w  innym miejscu parafialnej kroniki znajduje się wpis dotyczący 
wprowadzenia do parafii w Czańcu Bractwa Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa 
już w  roku 176351. Czy zatem interesujący nas obraz został zamówiony u P.M. 
Bohúňa przez czanieckie Apostolstwo w 1879 roku, według wcześniejszego, być 
może XVIII-wiecznego wzoru? Tego na obecnym etapie badań nie rozstrzygniemy. 
Może planowane prace konserwatorskie dotyczące nie tylko samego obrazu, ale 
i ołtarza, wraz z możliwością obejrzenia odwrocia i zaplecków oraz wnikliwą analizą 
poszczególnych elementów, przybliżą okoliczności i czas powstania tego wizerunku. 

Kompozycja obrazu jest niezwykle rozbudowana, złożona z  kilku planów, 
scenerię tworzą schody do świątyni lub architektoniczny ołtarz oraz rozległy 
romantyczny park rozciągający się wokół klasztoru. Na pierwszym planie dwie 
postacie, z  lewej strony Jezus, po prawej zakonnica. 

Chrystus przedstawiony został w całej postaci, w pozycji stojącej, lekko zwró-
conej w prawą stronę, z  głową przechyloną na lewe ramię. Ubrany jest w pur-
purową tunikę, przewiązaną w pasie grubym sznurem, oblamowaną wokół szyi 
złotą, dekoracyjną bortą. Przez lewe ramię ma przełożony intensywnie błękitny 
płaszcz ze śliwkowofioletową podszewką, opadający ciężkimi, gęstymi fałdami. Jezus 
przedstawiony jest jako młody mężczyzna, o łagodnym obliczu okolonym jasnym 

49 Przechowywana w  Kronice jedyna fotografia wnętrza drewnianego kościoła przed rozbiórką 
w  1907 roku, przedstawiająca widok od łuku tęczowego w  kierunku prezbiterium i  ołtarza 
głównego, jest bardzo słabo czytelna. 
50 Apostolstwo Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa od roku 1879, Kronika parafialna 1909–1998, 
[b.n.s.].
51 „Confratern. S.S. Cordis J.Chr. a. 1763 introd”. Tamże.

E. Świerkiewicz, Serce Jezusa, 1862, kościół pw. św. 
Jana Nepomucena, Pogwizdów. Ze zbiorów autorki
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zarostem i delikatnie krętymi blond włosami 
opadającymi na ramiona. Wokół głowy złoto 
błyszczący nimb w formie koła. Syn Boży wy-
ciąga przed siebie lewą rękę, z otwartą dłonią, 
a prawą zgiętą w łokciu trzyma na wysokości 
piersi, wskazując palcem lekko przymkniętej 
dłoni na własne serce. Umieszczone centralnie 
na piersi, schematyczne w kształcie serce, jest 
w połowie wysokości oplecione ciernistymi 
gałązkami, wieńczą je rozbudowane języki 
ognia i  prosty krzyż. Pod nim promienista 
glorieta żarząca się intensywnym światłem. 
Obie dłonie Chrystusa i serce noszą wyraźne 
ślady ran, z których biją jasne wiązki promie-
ni skierowane w stronę zakonnicy. Zbawiciel 
jakby lewituje nad ziemią, jego bose stopy 
ledwie dotykają skłębionych obłoków unoszą-
cych się nad kilkoma kamiennymi stopniami 
prowadzącymi do świątyni lub bezpośrednio 
przed ołtarz. Za nim fragment kamiennego 
muru, ściany zakończonej z  prawej strony 
prostą kolumną, w  głębi po lewej rodzaj 

wnęki ołtarzowej, w której umieszczona jest złota, promienista monstrancja. 
Drugą postacią tej kompozycji jest klęcząca na najniższym kamiennym stopniu 

zakonnica. Ubrana jest w czarny, suto marszczony habit z szerokimi rękawami, prze-
wiązany w pasie, na głowie ma czarny welon i biały czepek połączony ze sztywnym 
karczkiem okrywającym jej ramiona. Na piersi niewielki krucyfiks. Ubiór wskazuje 
na wizytkę, czyli siostrę Zgromadzenia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, do 
którego należała Małgorzata Maria Alacoque. Została ona przedstawiona jako młoda 
kobieta, o delikatnej urodzie i mistycznym spojrzeniu. Obie ręce ma opuszczone 
wzdłuż ciała, lekko wysunięte do przodu, z otwartymi dłońmi przedstawionymi 
od wewnętrznej strony. To jest jej gest otwarcia, przywitania, przyjęcia, poddania 
się woli Syna Bożego. Przed nią na kamiennym schodzie leży otwarta księga – 
modlitewnik. W lewym dolnym narożniku spod stopni wyrasta oliwna krzewinka. 

Drugi plan tworzy rozległy parkowy krajobraz ze starodrzewem o  rozłożystych 
koronach i niskimi krzewami liściastymi w różnych stopniach walorowych i odcie-
niach zieleni. Prawą stronę kompozycji zamyka swoimi rozbudowanymi konarami 

wielki dąb. Niezwykle ważnym elementem tej parkowej przestrzeni jest umieszczony 
centralnie monument. Na wysokim piaskowcowym cokole znajduje się pełnopla-
styczna, całopostaciowa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

Obraz jest dosłownym zobrazowaniem wizji mistyczki z klasztoru w Paray-
-le-Monial. Pełno w nim symboli. Widzimy pogrążoną w modlitwie zakonnicę, 
której objawia się Chrystus w  całej postaci. Na piersi ma gorejące serce do-
kładnie odpowiadające wizji św. Małgorzaty, płonie ono i emanuje mistycznym 
światłem. Jezus promieniujący swymi stygmatami lewą rękę wyciąga w kierunku 
zakonnicy. Podaje Małgorzacie dłoń, by ta zechciała pójść za Nim w  wierze 
i  otworzyła ludzkie serca dla Serca Jezusowego52. 

Poszukując wzorca ikonograficznego dla tego typu obrazowania wizji św. 
Małgorzaty M. Alacoque, należy zwrócić uwagę na dwa XIX-wieczne płótna 
powstałe w  odstępie 30 lat. W  1834 roku Tommaso Gazzarrini (1790–1853) 
namalował obraz do katedry pw. św. Franciszka w Livorno, zatytułowany Święta 
Małgorzata Maria Alacoque klęka przed Zbawicielem53. Włoski malarz przedstawił 
na nim lewitującego wśród obłoków Chrystusa, kierującego swoje przesłanie 
do klęczącej na stopniach świątyni zakonnicy. Artysta wykorzystał w nim wiele 
symbolicznych elementów znanych już z  kanonu Batoniego. Zgodnie jednak 
z duchem malarstwa romantycznego umiejscowił scenę w skonkretyzowanej, acz 
nierzeczywistej przestrzeni, dodając elementy architektoniczne i  krajobrazowe. 

Autorem drugiego płótna54, z 1864 roku, jest Francesco Podesti (1800–1895). 
W  tym przypadku artysta jeszcze dosłowniej odniósł się do wizji Małgorzaty 
Marii Alacoque. Postaciową scenę zaaranżował we wnętrzu klasycystycznej świą-
tyni. Chrystus z wszystkimi atrybutami Najświętszego Serca schodzi ze stopni 
ołtarza i  kieruje się do modlącej się przy klęczniku zakonnicy. Ich wzrok się 
spotyka, a wnętrze przepełnia mistyczne światło. 

Z analogii bliższych terytorialnie należy zwrócić uwagę na obraz Franciszka 
Kaschy55, znajdujący się w kościele pw. Marcina w Ochabach56. 

52 Pamiętnik duchowy. 
53 La beata Margherita Maria Alacoque che si inginocchia davanti al Salvatore.
54 La Margherita Maria Alacoque, w  zbiorach Galerii Malarstwa Muzeów Watykańskich.
55 Franciszek Kascha, malarz czynny na Śląsku Cieszyńskim od początku lat siedemdziesiątych 
XIX wieku, zamieszkały w Strumieniu, autor obrazów ołtarzowych i stacji Drogi Krzyżowej m.in. 
w Cieszynie, Ligocie k. Czechowic-Dziedzic, Ochabach, Rudzicy i  Strumieniu.
56 Chrystus ukazujący się niewieście – pod takim tytułem obraz został odnotowany w  Słowniku 
artystów polskich i  obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 3, red. J. Maurin-
-Białostocka i  in., Wrocław 1979, s. 376. 

Serce Jezusa, ok. 1879. kościół pw. św. Bartłomieja 
Apostoła, Czaniec. Fot. K. Bujarek
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Płótno namalowane w 1870 roku przed-
stawia Chrystusa i  Małgorzatę Marię we 
wnętrzu kaplicy, z ołtarzem, tabernakulum 
i wystawionym Najświętszym Sakramentem 
ulokowanym po prawej stronie kompozycji. 
Jezus spływa z ołtarza na pierzastym obłoku. 
Ubrany jest w purpurową tunikę i błękitne 
pallium przełożone przez prawe ramię. Twarz 
młodzieńcza okolona zarostem i puklami ja-
snych włosów. Jego stopy i dłonie posiadają 
wyraźne ślady po męczeńskich ranach. Syn 
Boży lewą dłonią podtrzymuje promieniejące 
na piersi serce, zaś prawą wyciąga w geście 
otwartości przed siebie, w kierunku klęczącej 
przed nim zakonnicy. Siostra ubrana jest 
zgodnie z kanonem ubiorów wizytek, przed 
nią na stopniu ołtarza leży otwarty modli-
tewnik. Opuszczone nieco w dół ręce wycią-
ga przed siebie w geście otwartości, gotowa 
do przyjęcia Chrystusowej ofiary. Ciekawym 
elementem tego obrazu jest architektura ka-
plicy, sklepionej krzyżowo, z  masywnymi, 
klasycystycznymi podwójnymi kolumnami 
po lewej stronie i  oknem zaszklonym wi-
trażowymi gomółkami. Ponad postacią Je-
zusa unoszą się skrzydlate główki aniołków 

pojedyncze lub zgrupowane w  pary. Środki malarskie oszczędne i  stonowane, 
podkreślają mistyczno-duchowy charakter przedstawienia.

Jest kilka elementów wyróżniających kompozycję Petera Michala Bohúňa 
od wskazanych ilustracji wizji św. Małgorzaty Marii Alacoque. Jednym z nich 
jest rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ustawiona na wysokim cokole pośród 
bujnych drzew i  krzewów w centrum obrazu. Włączenie wątku maryjnego do 
wizerunku Serca Jezusa w bezpośredni sposób odnosi się do dogmatu mówią-
cego, że Jezus swoje Serce wziął od swojej Matki i  to także przez Nią chce je 
ofiarować wiernym. To kolejne potwierdzenie roli Maryi jako źródła, pośredniczki 
i tej, która zjednoczy wszystkich z Sercem swego Boskiego Syna. Przesłanie tym 
bardziej wymowne, że jego autorem jest ewangelicki malarz. 

Drugim, z pozoru niewielkim, ale niezwykle ważnym elementem tego obrazu 
jest niewielki krzew oliwny wyrastający spod kamiennych stopni. W kontekście 
całej kompozycji możemy go interpretować jako ogólne chrześcijańskie przesłanie 
mówiące o  ufności, wierności i  oddaniu się Bogu mimo różnych przeciwno-
ści. Dodając słowa zawarte w  Księdze Psalmów: „Ja zaś, jak oliwka kwitnąca 
w  domu Bożym / na wieki zaufałem łaskawości Boga / Będę Cię sławił na 
wieki za to coś uczynił / polegał na Twoim imieniu / ponieważ jest dobre dla 
ludzi oddanych Tobie” [Ps 52, 10–11], możemy zapytać: czyżby ewangelicki 
artysta w  ten sposób realizował w  praktyce szeroko pojęty ekumenizm i  mię-
dzywyznaniowy dialog?

Warto w tym miejscu zastanowić się jeszcze nad jednym elementem wyróż-
niającym kompozycję Bohúňa. Jest nim rozbudowany wątek pejzażowy w  jej 
tle. W  twórczości malarza odnajdujemy samodzielne przedstawienia pejzażowe 
nawiązujące swoją wymową do romantycznych krajobrazów57. W warstwie sym-
bolicznej przypominają one o nieustającym akcie boskiego tworzenia, wszech-
obecności Stwórcy i  odczuwania obecności Boga przez kontakt z  przyrodą58. 
Umiejscowienie w  tym pejzażu drzewa dębu bezpośrednio odnosi się do siły 
i  potęgi Stwórcy. Czyżby artysta wychowany w  protestanckiej tradycji chciał 
w  ten sposób podkreślić rolę boskiego pierwiastka w  sztuce?

We wspomnianym już Katalogu prac odnalezionych w Polsce59 Bohúňowi przy-
pisany został jeszcze jeden obraz z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w  typie ikonograficznym bezpośrednio ilustrującym widzenia św. Małgorzaty 
Marii Alacoque. Jednak szczegółowa analiza stylistyczna płótna, znajdującego 
się w zasuwie lewego ołtarza bocznego kościoła pw. św. Urbana w Brzeszczach, 
wyklucza autorstwo tego artysty. Z uwagi na brak materiałów źródłowych oraz 
konieczność prowadzenia pogłębionych badań porównawczych (obraz nie posiada 
widocznej sygnatury) jego twórca pozostaje anonimowy. 

57 Np. Krajinka [Pejzaż], olej o  wymiarach 52 x 64 cm, w  zbiorach Liptovské múzeum v Ru-
žomberku [Muzeum Liptowskiego w Rużomberku na Słowacji].
58 Na temat wymowy ideowej romantycznych pejzaży zob. m.in.: Ikonografia romantyczna. Mate-
riały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 26–28 czerwca 1975, 
red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977; P. Kumięga, Koncepcja pejzażu romantycznego na przykładzie 
twórczości Caspara Davida Friedricha na tle refleksji filozoficznych końca XVIII i początku XIX wie-
ku, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” 2016, nr 13, s. 33–48, https://ruj.uj.edu.
pl/xmlui/bitstream/handle/item/33506/kumiega_koncepcja_pejzazu_romantycznego_na_przykla-
dzie_tworczosci_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y, [dostęp: 10.10.2017].
59 T. Dudek-Bujarek, K. Kawczak, Katalog prac odnalezionych, [b.n.s.].

F. Kascha, Serce Jezusa, 1870, kościół pw. św. Marcina, 
Ochaby. Ze zbiorów autorki
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Wizerunek Serca Jezusowego ewoluował i przybierał różne kanony przedsta-
wienia. Peter Michal Bohúň wykorzystał dwa jego typy. Obrazy z Jawiszowic 
i Polanki Wielkiej mimo pewnych odautorskich korekt są dość schematyczne 
i eklektyczne w ogólnym wyrazie, choć nie brak im poprawności i malarskie-
go kunsztu. Płótno z  Czańca ujmuje swoją wielowątkowością, rozbudowaną 
symboliką i ujęciem popularnego tematu wykraczającym poza konwencję. Jego 
autora plasuje się pośród ważnych twórców drugiej połowy XIX stulecia, nie 
tylko dla rozwoju sztuki słowackiej, ale także dla historii życia artystycznego 
i  kondycji sztuk plastycznych na obszarze Śląska Cieszyńskiego i Małopolski 
Zachodniej.
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Summary 

Images of the Sacred Heart of Jesus in the Works of Peter Michal Bohúň (1822–
1879)

Bielsko and Biała – two multinational, multilingual and multi-confessional cities located on 
the Biała River, at the intersection of communication routes – attracted not only merchants, 
craftsmen, entrepreneurs, or officials in the second half of the 19th century, but also artists, 
including painters, from various areas of the Habsburg monarchy.

One of them was Peter Michal Bohúň, a  nineteenth-century Slovak painter and graphic 
artist, son of an Protestant pastor in Orava, a  graduate of the Prague Academy of Fine Arts, 
and a  national activist and participant of the Spring of Nations who spent the last fourteen 
years of his life in the Silesian-Lesser Poland borderland. He was, first and foremost, a portrait 
artist, creating portraits of representatives of various social groups from nobles and landowners, 
industrialists, city stewards, intelligence, clergy, merchants and craftsmen (some of them can be 
found in the collection of the Historical Museum in Bielsko-Biała).

When he settled down in Lipnik (now a part of Bielsko-Biała), the recipients of his art were 
mainly the Roman Catholic communities from the area of   Cieszyn Silesia and western parts of 
Lesser Poland. Parish priests, administrators, and the faithful from nearby parishes ordered altar 
paintings with images of saints, Marian scenes, and the Stations of the Cross.

The theme of the Sacred Heart also belonged to the frequently realized subjects. In the 
painter’s oeuvre we can find four altar paintings in which he took up this subject. They represent 
two different iconographic schemes, with some differences and modifications within each variant.

The popular iconographic type, developed in the eighteenth century by Pompeo Batoni 
for the church Il Gesu in Rome, was used by Michal Bohúň in the paintings of St Nicholas. 
Church in Polanka Wielka near Oświęcim (from the foundation of a  local family of farmers 
Antoni Aksamit and his wife Katarzyna, 1876) and St. Martin Church in Jawiszowice near 
Brzeszcze (founded in 1877 by the members of the Apostolate of the Prayer of the Sacred Heart 
of Jesus). The figure of Jesus is presented on them in a  standing position (Polanka Wielka) or 

sitting (Jawiszowice), dressed in a  tunic and cloak, pointing to a  burning heart entwined with 
thorns and topped with a  cross. Presumably, the same type was used in the altar lock in the 
Holy Trinity Church in Wilamowice (burned down during the 1957 fire).

The painting in the side altar of the St. Bartholomew the Apostle Church in Czaniec is very 
interesting. This is a  literal illustration of the vision of Margaret Mary Alacoque, a mystic from 
the convent of the Sisters of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Paray-le-Monial. The 
image’s distinguished feature is an extensive composition. The figure of Jesus is placed in the 
scenery of the romantic park and steps of the temple. An extraordinary element is the statue of 
the Mother of God with the Child, symbolizing Mary’s mediation in the process of receiving 
and offering God’s heart. This message is very telling, since its author is a  Protestant painter. 
The picture is also distinguished by an extensive landscape theme referring to the romantic idea 
of   the omnipresence of the Creator and contact with him through communing with nature.
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W roku 2017 toczył się dyskurs poświęcony 500-leciu Reformacji. Uczest-
nictwo w  nim zaznaczyło również Muzeum Historyczne w  Bielsku-Białej, or-
ganizując wystawę Pod znakiem róży nad Białą, prezentowaną w salach Zamku 
Sułkowskich od 17 czerwca do 30 października, której idea zrodziła się już dwa 
lata wcześniej. Mimo propozycji marszałka województwa śląskiego dotyczącej 
stworzenia jednej, dużej ekspozycji poświęconej dziejom reformacji w Muzeum 
Śląskim w Katowicach, bielscy historycy trwali w przekonaniu o  konieczności 
stworzenia własnej, odrębnej prezentacji, która dałaby klarowny obraz historii 
protestantyzmu na terenie Bielska i  dawnego państwa, późniejszego księstwa, 
a wreszcie powiatu bielskiego oraz Białej z  przyległymi miejscowościami. Taka 
też koncepcja ostatecznie została przeforsowana dzięki wsparciu okazanemu przez 
Iwonę Purzycką, dyrektor bielskiego Muzeum.

Kuratorzy wystawy: Grzegorz Madej, Piotr Kenig i Jakub Krajewski stwo-
rzyli wystawę, która wpisała się w nurt przywracania lokalnej pamięci histo-
rycznej, budzenia wśród współczesnych mieszkańców regionu świadomości 
bogactwa miejscowego dziedzictwa kulturowego, a  w  szczególności wiedzy 
o  fundamentalnym wkładzie społeczności protestanckiej w  rozwój małej oj-
czyzny. Trwałą pamiątką wystawy pozostaje towarzyszący jej katalog wydany 
przez bielskie muzeum, będący aktualnym kompendium wiedzy o  historii 
lokalnego protestantyzmu1.

Przy opracowywaniu koncepcji ekspozycji nie zaczynano od zera. Jako punkt 
wyjścia posłużył spis eksponatów zaprezentowanych przed siedemnastu laty na 

1 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży nad Białą. 500 lat Reformacji (1517–2017), Bielsko-
-Biała 2017.

Grzegorz Madej 
Piotr Kenig 
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Małe pomniki luteranizmu na wystawie  
Pod znakiem róży nad Białą.   
Nowe odkrycia, ustalenia i interpretacje

wystawie Świat bielskich ewangelików2, a także towarzysząca jej publikacja Zarys 
dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej3. Podczas przygotowań do obecnej wystawy 
szeroko zakrojona kwerenda przeprowadzona w  kancelariach parafialnych, na 
kościelnych wieżach i strychach, w archiwach i muzeach, a także pośród kolek-
cjonerów prywatnych, pozwoliła w znaczący sposób poszerzyć zasób eksponatów 
będących do dyspozycji muzealników. Odkryto liczne, nieprezentowane dotąd 
cenne archiwalia oraz dzieła sztuki i  rzemiosła artystycznego. Z  kolei badania 
i analizy zgromadzonych zabytków przyniosły w wielu wypadkach nowe ustalenia 
i  interpretacje tyczące się ich twórców bądź fundatorów. Niniejszy artykuł jest 
próbą podsumowania najważniejszych spośród owych odkryć i  ustaleń.

Parafia ewangelicko-augsburska w  Białej udostępniła Muzeum odkryte 
w  ostatnim czasie przez proboszcza ks. Henryka Macha bezcenne archiwalia 

2 Prezentowana w  salach ówczesnego Muzeum Okręgowego w  Bielsku-Białej od 3 września do 
19 listopada 2000 roku, kuratorami byli Piotr Kenig i Maria Aleksandrowicz.
3 P. Kenig, Zarys dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000.

Oprawa i strona tytułowa Kroniki Białej W. Chamrata skopiowanej przez K.E. Tschikardta. Parafia 
Ewangelicko-Augsburska w Białej. Fot. J. Proszyk
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dotyczące historii protestantyzmu w małopolskiej (galicyjskiej) części dwumia-
sta. Dokumenty, zgromadzone w  połowie XIX wieku przez ks. dr. Juliusza 
Alberta Kolatschka (1829–1900) podczas pisania przezeń książki o  dziejach 
parafii ewangelickiej w Białej4, przekazane następnie do jej archiwum, w 1945 
roku zostały ukryte i ocalone przed zniszczeniem najpewniej przez ówczesnego 
proboszcza ks. Brunona Porwala (1898–1975). Na wystawie zaprezentowano 
między innymi Kronikę Białej Wacława Chamrata (ok. 1736–1813), skopiowaną 
z oryginału przez nauczyciela Karola Ernesta Tschickardta (1769–1856), włączoną 
do archiwum kościelnego przez Kolatschka w  1861 roku, dotąd uznawaną za 
zaginioną5, oraz dokumenty dotyczące prześladowania ewangelików w  Białej. 
Wśród tych ostatnich znalazły się: suplika luteranów starostwa lipnickiego do 
księcia biskupa Kajetana Sołtyka i Kapituły Krakowskiej (październik 1759)6, list 
kasztelana Konarskiego, dzierżawcy dóbr lipnickich, do ewangelickich mieszczan 
z Białej (11 maja 1767)7 oraz sporządzony przez tych ostatnich projekt skargi 
na magistrat w Białej (czerwiec 1767)8.

Pośród archiwaliów papierowych, które dzięki wystawie po raz pierwszy 
zostały zaprezentowane szerszej publiczności, znalazły się również eksponaty 
z  archiwum parafii ewangelicko-augsburskiej w  Bielsku. Na szczególną uwagę 
zasługują dwa z  nich. Pierwszym jest wykonany w  1911 roku projekt budo-
wy domu zborowego w Dziedzicach autorstwa znanego berlińskiego architekta 
Ottona Bartninga (1883–1959)9, drugim projekt prospektu organowego dla 
bielskiego kościoła Zbawiciela – instrument w  nieco zmodyfikowanej formie 
zbudowała w  1933 roku firma braci Rieger z  Karniowa (Jägerndorf ) według 
koncepcji organisty Iwo Bräutigama (1901–?)10. 

4 J.A. Kolatschek, Geschichte der evangelischen Gemeinde zu Biala in Galizien, Teschen 1860.
5 Kronik von Biala etwa zu Ende des vorigen oder im Anfang des jetzigen Jarhunderts verfaßt von 

Wenzel Chamrath, Notar der Stadt Biala. Nach dem Original autentisch kopirt von dem Lehrer 
Karl Ernst Tschickardt. Dem Kirchenarchiv einverleibt von Dr. Julius Kolatschek. Biala, am 16. 
März 1861. Zob. P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 097.
6 Tamże, kat. 072.
7 Tamże, kat. 074.
8Punctalia wielkieÿ Dolegliwości, Ktora będzie z Miasta Białey Mieszczaninow Augustane Confesionis, 

do uznania y Rozsądku WW: Jmc: Panu Kasztelanowi, Jmc: Panu Konarskiemu iako Dzierżawcy 
Starostwa Lipnickiego, maiąc Iurisdictią Sądow Starośćinskich, wnaÿniszey Submissyi poddane. Zob. 
tamże, kat. 075.
9 Tamże, kat. 186.

10 Tamże, kat. 188.

Na wystawie zgromadzono pokaźny zbiór dzieł drukowanych: Biblii, modlitew-
ników i  śpiewników kościelnych. Najstarszą pozycją w  tym zespole była pocho-
dząca ze zbiorów bielskiego muzeum praca Marcina Lutra ze schyłkowego okresu 
działalności reformatora, zatytułowana Von den Concilijs vnd Kirchen (O Soborach 
i Kościele), wydana przez Hansa Luffta w Wittemberdze w 1539 roku11. Zdecy-
dowanie bardziej okazale prezentowała się Biblia w tłumaczeniu Lutra (Biblia Das 
ist: Die gantze heilige Schrifft), wydrukowana przez tego samego wydawcę w 1550 
roku12. Wolumen został bogato zilustrowany drzeworytami Georga Lembergera, 
Hansa Brosamera i Lukasa Cranacha młodszego, ten ostatni wykonał frontispis 
do Starego i Nowego Testamentu13. Księga ukazała się po śmierci Lutra (1546) 
z przywróconymi w drzeworytach inicjałami Lembergera (GL), które wcześniej autor 
przekładu kazał usunąć, gdyż drzeworytnik współpracował z  jego oponentem14. 
Dodatkowego waloru nadaje temu egzemplarzowi wpis własnościowy bialskiego 
pastora Jakuba Hönela (1810–1885) i  jego żony Otylii (1829–1907). Biblia, 
odkryta w  trakcie kwerendy na wieży kościoła ewangelickiego w Białej, przeka-
zana została przez Radę Parafialną do zbiorów bielskiego Muzeum Historycznego. 

Nieco młodsze, z  czasów kontrreformacji, były trzy cymelia bibliofilskie 
pochodzące ze wspomnianej spuścizny po ks. Kolatschku. Pierwsze z  nich to 
najstarszy znany modlitewnik dla miejscowych ewangelików Krótka nauka o spo-
wiedzi i  świętej Wieczerzy Pańskiej z  1709 roku, zredagowany i  wydany przez 
powołanego do Białej rok wcześniej księdza M. J. Engelbrechta (znane są jedynie 
inicjały jego imion)15. Dwa kolejne dzieła drukarskie to tak zwany Śpiewnik 
żarski16, wydany po 1753 roku w łużyckich Żarach, zakazany w Austrii po 1781 

11 Tamże, kat. 106. 
12 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, s. [47], kat. 107.
13 Drzeworyty tytułowe Cranacha młodszego pojawiły się po raz pierwszy w Biblii wydrukowanej 
u Luffta w 1541 roku. Zob. J.L. Koerner, The Moment of Self-Portraiture In German Renaissance 
Art, Chicago 1993, s. 403. 
14 B. Heal, A Magnificent Faith. Art and Identity in Lutheran Germany, Oxford 2017, s. 32; W. 
Hütt, Niemieckie malarstwo i  grafika późnego gotyku i  renesansu, Warszawa 1985; I.Ch. Reindl, 
Georg Lemberger. Ein Künstler der Reformationszeit. Leben und Werk, Bamberg 2006, s. 57, 58, 
64, 111–112, [dysertacja napisana na Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Edycja elektroniczna], 
https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/files/244/1DissReindlTextAe.pdf, [dostęp: 4.01.2018]. Reindl 
przypuszcza, że powodem usunięcia inicjałów mogła być również śmierć Lembergera.
15 Kurtzer Unterricht Von der Beicht und dem heiligen Abendmahl In Frag und Antwort bestehend…. 
Zob. P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 110.
16 Geistreiches Gesang-Buch darinnen Eine Sam[m]lung alter und neuer Erbaulicher Lieder enthalten 
ist.... Zob. P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 117.
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roku z  uwagi na zawarte w  nim treści an-
tykatolickie, oraz jego „oczyszczona” wersja, 
nad redakcją której pracował ks. Jan Mizia 
z Białej (1754–1801), a później jego następ-
ca ks. Chrystian Raschke (1765–1837) wraz 
z duchownymi z Bielska, ks. Janem Fische-
rem (1752–1806) i  ks. Jerzym Nowakiem 
(1758–1818). Nowy kancjonał, z  którego 
usunięto wspomniane treści antykatolickie, 
wydany w 1804 roku w Brnie, był używany 
przez parafie ewangelickie Bielska i  Białej 
do 1853 roku17.

Na wystawie przedstawiono także bogatą 
kolekcję wydanych drukiem modlitewników 
i  kancjonałów wybitnych autorów prote-
stanckich, m.in. Jana Arndta (1555–1621), 
Samuela Dambrowskiego (1577–1625), Je-
rzego Trzanowskiego (1592–1637) i Samu-

17 Christliches Gesangbuch zur öffentlichen und häuslichen Gottesverehrung. Für die evangelischen 
Gemeinden zu Bielitz in Schlesien und zu Biala in Ostgallizien.... Zob. P. Kenig, G. Madej, Pod 
znakiem róży, kat. 128; J.A. Kolatschek, Geschichte, s. 111–112.

ela Ludwika Zasadiusa (1695–1756). Wiele z  nich wypożyczył z  prywatnych 
zbiorów ks. Piotr Janik, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w  Wiesz-
czętach-Kowalach. 

Bogato reprezentowane były eksponaty z dziedziny rzemiosła artystycznego. 
Odrębną grupę stanowiły tu kafle piecowe, pozyskane przez archeologów Bogu-
sława i Bożenę Chorążych podczas prac badawczych prowadzonych na terenie 
bielskiego zamku. W  odniesieniu do trzech z  nich, ozdobionych motywami 
heraldycznymi, udało się doprowadzić do nowych ustaleń.

Majestatycznie prezentował się zrekonstruowany kafel z wyobrażeniem orła 
Piastów cieszyńskich, okolonego floralnymi ornamentami, z zieloną polewą18. 
Towarzyszył mu fragment kafla z herbem Piastów legnicko-brzeskich o zbliżo-
nych dekoracjach19. Obydwa zostały wydobyte na bielskim zamku i  najpew-
niej były elementami jednego pieca. Ich powstanie należy wiązać z  rokiem 
1563, kiedy to doszło do ślubu księcia cieszyńskiego Fryderyka Kazimierza 
(ok. 1541–1571) z  Katarzyną legnicko-brzeską (1542–1569), córką księcia 
Fryderyka III. 

Trzeci kafel, powlekany niebieskim i  białym szkliwem, przedstawia baro-
nowski herb Promnitzów, obwiedziony owalnym wieńcem, w górnych narożach 
dekorowany ornamentami floralnymi, a w dolnych umieszczona jest dzielona 
data: 16 / 2020. Nad tarczą herbową, wokół labrów widnieją inicjały: SES / 
GF / VP, które po analizie zyskują następujące rozwinięcie: S[idonia]E[lisa-
betha]S[unnegh] / G[eborenen]F[reiin] / V[on]P[romnitz], czyli odnoszą się 
do Sydonii Elżbiety baronówny von Promnitz (1600–1621), poślubionej 9 
listopada 1620 roku żony Jana II Sunnegha (1598–1641)21. Data odnosząca 

18 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 047.
19 Tamże, kat. 057. Dziękujemy Leszkowi Wąsowi za pomoc w  identyfikacji herbu, który przez 
poprzedników obecnych archeologów Muzeum, Bogusława i  Bożeny Chorążych, błędnie przy-
pisany został Schaffgotschom. 
20 Tamże, kat. 050.
21 Młoda małżonka, wnuczka Karola Promnitza, właściciela Bielska w latach 1572–1582, umarła 
jedenaście tygodni po ślubie. Współcześnie istnieje nieścisłość co do imienia Promnitzówny. Według 
Kuhna miała na imię Joanna Elżbieta, a  Jerzy Polak stara się forsować w  swych opracowaniach 
imiona Salomea Elżbieta, wytykając błędny zapis w recenzji katalogu niniejszej wystawy. Jednak 
jego autorzy trzymają się źródła, jakim jest panegiryk na ślub Sunnegha z  Promnitzówną oraz 
na jej śmierć autorstwa Wenceliusa. Trudno podejrzewać bielskiego proboszcza, świadka tamtych 
wydarzeń, że co do imienia wybranki swego plenipotenta uczynił daleko idącą nieścisłość. Należy 
zwrócić uwagę, że sprawę spornego imienia wyjaśniał już Jan Sinapius. Zob. L. Wencelius, Dulce 
Amarum. Das ist Christliche Träwung und Eheliche zusammenbindung des Wolgebornen Herrn 

Krótka nauka o spowiedzi i świętej Wieczerzy Pańskiej z 1709 roku księdza M. J. Engelbrechta. Parafia Ewangelicko- 
-Augsburska w Białej. Fot. J. Proszyk

Śpiewnik żarski. Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Białej. Fot. J. Proszyk



Małe pomniki luteranizmu na wystawie Pod znakiem róży nad Białą…Grzegorz Madej, Piotr Kenig

192 193

się do ślubu małżonków może wskazywać na fakt ufundowania pieca właśnie 
z  tej okazji.

Kolejny zgromadzony na wystawie zespół eksponatów tworzyły sprzęty sa-
kralne. Cennym obiektem była niepozorna cynowa misa chrzcielna z  kościoła 
Zbawiciela, o  średnicy 46,5 cm, dotychczas nieznana badaczom22. Ufundował 
ją bliżej nieznany darczyńca z okazji obchodów w Bielsku 300-lecia Reformacji, 
2 listopada 1817 roku, o czym świadczy grawerowany napis na spodniej stronie 
kołnierza23. Wykonał ją pochodzący z  Częstochowy mistrz konwisarski Franz 
Rundelly (ur. 1796), który przez pewien czas działał w Bielsku, a od 1821 roku 
w  Cieszynie24. O  autorstwie misy świadczy punca warsztatowa wybita na jej 
kołnierzu. Widnieje na niej słabo czytelny napis: [RONDE]LI IN BIELITZ 

/ Herrn Hansen Sunegk von Jeschenitz Freyherrn auff Budethin und Bilitz [Bielitz] u. mit dem 
Wolgebornen Fräwlein / Fräwlein Sidonia Elisabeth, gebornen Freyin auß dem loblichen Hause von 
Promnitz…, Schweidnitz 1621; J. Sinapio, Des Schlesischen Adels Anderer Theil Oder Fortsetzung 
Schlesischer Curiositäten, Leipzig und Breslau 1728, s. 179; W. Kuhn, Geschichte der deutschen 
Sprachinsel Bielitz (Schlesien), Würzburg 1981, s. 153; J. Polak, Pod znakiem róży nad Białą 
[recenzja], „Pamiętnik Cieszyński” 2017, t. 22, s. 224. 
22 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 056.
23 1817, 2, November.
24 W. Iwanek, Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w By-
tomiu” 1967, z. 2, s. 109.

(wokół róży zwieńczonej koroną, okolonej 
laurowym wieńcem). O  niezwykłości tego 
zabytku decyduje fakt, iż jest on drugim zna-
nym nam wyrobem Rundelly’ego powstałym 
w Bielsku – w zbiorach Muzeum Historycz-
nego przechowywana jest misa cechu pasa-
moników z  identyczną sygnaturą, wykonana 
w  tym samym roku25. 

Pośród złotnictwa liturgicznego najstar-
szym eksponatem była patena wykonana 
w  Norymberdze, ufundowana w  1712 roku 
przez właściciela Bielska, hrabiego Juliusza 
Gottlieba Sunnegha (1665–1724), dla ewan-
gelickiego kościoła Jezusowego w Cieszynie26. 
Zabytek został wypożyczony z Muzeum Pro-
testantyzmu w  Cieszynie, gdzie znajduje się 
również kielich, tworzący z  nim komplet. 
Wydawałoby się, że o  eksponacie tym już 
wszystko zostało powiedziane, bowiem jest dobrze znany badaczom historii 
protestantyzmu i złotnictwa z naszego regionu27. Jednak w trakcie badań udało 
się rozpoznać dotychczas anonimowego złotnika o  inicjałach CHC, którym 
okazał się działający w  latach 1688–1718 norymberski mistrz Christoph Hie-
ronymus Clauß (1664–1718)28. 

Trzy zaprezentowane na wystawie kielichy powstały w ostatnich dwóch de-
kadach XVIII wieku. Najokazalszy, o  barokowej formie i  takich dekoracjach, 
z  datą dzienną donacji 19 marca 1782 roku, został ufundowany dla kościoła 
ewangelickiego w Bielsku przez darczyńcę o  inicjałach J.G.M.29 Analiza źródeł 

25 Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, MBB/S/5878. W zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
w  Cieszynie znajdują się trzy obiekty tego konwisarza powstałe już w  Cieszynie, są to: kufel 
cechu kominiarskiego (1821) – MC/S/00680, dzban cechu kominiarzy (1821) – MC/S/00686 
i misa cechu rzeźników (1823) – MC/S/02310.
26 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 051.
27 Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku – katalog wystawy, red. W. Nagengast, Katowice 
1993, s. 39, 95 – nr 3. 
28 M. Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen, t. 3, Frankfurt am Main 1925, s. 251 – nr 4267. 
29 Na spodniej stronie kołnierza stopy widnieje grawerowany napis fundacyjny: J. G. M. Año 
1.7.8.2. die 19. Martÿi in das Bielitzer Evangelische GOttes=Haus gehörig ~. Zob. P. Kenig,  

Misa chrzcielna z kościoła Zbawiciela w Bielsku wykonana przez Franza Rundelly’ego. Parafia 
Ewangelicko-Augsburska w Bielsku. Fot. J. Proszyk

Patena z fundacji hrabiego Juliusza Gottlieba 
Sunnegha dla ewangelickiego kościoła Jezusowego 
w Cieszynie. Muzeum Protestantyzmu – Biblioteka 
i Archiwum im. B.R. Tschammera w Cieszynie. Fot. 
J. Proszyk
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historycznych pozwoliła ustalić, 
że osobą ukrywającą się pod 
tymi inicjałami był Jan Jerzy 
(Johann Georg) Mänhardt (ok. 
1713–1789), zamożny kupiec 
sukienny i fabrykant30. Naczynie 
wykazuje pewne podobieństwa 
stylistyczne do kielicha z  ko-
ścioła ewangelickiego w  Białej, 
ufundowanego rok wcześniej 
przez pochodzącą z  tego mia-
sta, zamieszkałą w Bielsku Annę 
Rozynę Lang z Federowiczów31. 
Ten ostatni nie trafił na naszą 

ekspozycję, bowiem prezentowany był na wystawie w Muzeum Śląskim w Ka-
towicach32. Obydwa kielichy powstały w  tym samym warsztacie nierozpo-
znanego złotnika, znaczącego swe wyroby monogramem IGS w  sercowatej 
tarczy33. Niestety, mimo niezwykle wyraźnych znaków miejskich nie udało 
się rozpoznać miejscowości, w  jakiej zostały wytworzone34. Punce zdradzają 
pewne podobieństwo do sygnatur probierni w  Aradzie, co odnotowali już 
autorzy wcześniejszej publikacji zatytułowanej Oblicza sztuki protestanckiej... 

G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 052; Oblicza sztuki protestanckiej, s. 37, 95 – nr 7 (opisany 
błędnie jako fundacja A.M. Gemsena). 
30 (…) schenkte (…) Mänhardt einen vergoldeten Kelch samt Patene und Ciborium. Zob. Mate-
rialien zum Geschichts-Protocoll bey dem evang. Bethause zu Bielitz, [w:] R.E. Wagner, Das Buch 
der Bielitz-Bialaer Chronika, Posen [1938], s. XXXXVIII.
31 Na spodniej stronie kołnierza widnieje grawerowany napis: ANNA ROSINA LANGEN VON 
BIELITZ * GEBOHRNE FEDROWITZIN VON BIALA Anno 1781.
32 Wystawa Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku prezen-
towana była od 21 października 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku, towarzyszyła jej publikacja 
pod tym samym tytułem (red. Ł. Galusek). 
33 Obydwa kielichy posiadają pateny o  szerokim kołnierzu, na którym widnieje identycznie 
grawerowane przedstawienie kroczącego Baranka Mistycznego, okolonego wieńcem z dębowych 
i  laurowych liści.
34 Naczynia, poza stemplami warsztatowymi, posiadają punce kontrybucyjne. Kielich z  Bielska 
został ostemplowany repuncą probierni w Brnie 12.F z lat 1806–1807 oraz FR z lat 1809–1810, 
natomiast z  Białej znakiem probierni w  Krakowie 12.E (1806–1807), CE (1806–1807) oraz 
FR (1809–1810). 

Cechy złotnicze na patenie z fundacji hrabiego Juliusza Gottlieba 
Sunnegha. Muzeum Protestantyzmu – Biblioteka i Archiwum im. B.R. 
Tschammera w Cieszynie. Fot. J. Proszyk Kielich z fundacji Jana Jerzego 

Mänhardta dla kościoła 
ewangelickiego w Bielsku. 
Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Bielsku. Fot. J. Proszyk

Kielich z fundacji Anny Rozyny 
Lang z Federowiczów dla 
kościoła ewangelickiego 
w Białej. Parafia Ewangelicko- 
-Augsburska w Białej. Fot.  
J. Proszyk

Kielich z fundacji Zuzanny 
Doroty Schwenzer dla kościoła 
ewangelickiego w Białej. Parafia 
Ewangelicko-Augsburska 
w Białej. Fot. J. Proszyk

Jednak na obecną chwilę, w  związku z  brakiem opracowania monograficz-
nego złotnictwa z  terenów dawnych Węgier, trudno przyjąć tę atrybucję za 
pewnik. Opisane dwa kielichy powstały dla sąsiadujących ze sobą parafii, 
rozdzielonych rzeką Białą. Poza podobieństwem stylistycznym i  miejscem 
wytworzenia łączą je także osoby donatorów, co ukazuje nam związki familij-
ne pomiędzy protestantami obydwóch miast. Żona Jana Jerzego Mänhardta, 
Anna Rozyna Mänhardt z domu Lange (1709–1756), była matką chrzestną 
wspomnianej wyżej Anny Rozyny Federowicz (1749–1792). Tę z  kolei wy-
dano w  1778 roku za Ferdynanda Langa (1738–1791), zamożnego kupca 
sukiennego w  Bielsku35. 

Z parafii ewangelicko-augsburskiej w Białej pozyskano na wystawę mniejszy 
z przechowywanych tam kielichów, o skromniejszych dekoracjach utrzymanych 

35 Genealogie rodzin zestawione przez Piotra Keniga na podstawie ksiąg metrykalnych parafii 
katolickich w Lipniku i Bielsku oraz parafii ewangelickich w Bielsku i Białej. W domu Langów 
przy dzisiejszej ul. Celnej 10 zamieszkali w 1782 roku pierwsi bielscy księża ewangeliccy, Beniamin 
Schubert i  Jerzy Nowak, którzy w  rok później przeprowadzili się do ukończonych pomieszczeń 
szkoły ewangelickiej. Zob. Materialien, s. XXXXVII. 
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w  stylistyce barokowej, z  grawerowanym na górnej krawędzi kołnierza stopy 
inicjałem S.D.S.36 Wyrób pozbawiony jest punc warsztatowych, posiada jedynie 
tak zwane repunce urzędu probierczego w Krakowie CE z  lat 1806–1807 oraz 
FR z  lat 1809–1810. Przy tak ograniczonych danych możemy tylko przypisać 
go bliżej nieznanemu warsztatowi z Europy Środkowej, natomiast nie nastręczyło 
trudności rozszyfrowanie fundatora. Dzięki publikacji ks. Kolatschka i  analizie 
bialskich ksiąg metrykalnych udało się ustalić, że pod powyższymi inicjałami 
kryła się Zuzanna Dorota (Susanna Dorothea) Schwenzer (ok. 1759–1823), 
córka Marcina Dawida (ok. 1736–1785), pasamonika i starszego parafii ewan-
gelickiej w Białej37.

Trzeci z  kielichów pochodził z  kościoła w  Jaworzu. Jego forma i  dekoracje 
zostały wykonane w  stylu późnobarokowym, a  cechy stylistyczne wskazują na 
warsztat prowincjonalny, działający najpewniej na Górnych Węgrzech (Słowacji)38. 
Kielich zaopatrzony został w  punce: mistrzowską LF pod koroną i  miejską39. 
Jednak nieczytelność tej drugiej – mimo wnikliwej analizy literatury fachowej 
i prób porównawczych – nie pozwala na precyzyjną atrybucję dzieła. Natomiast 
nie było problematyczne określenie osoby donatora, którego dane zostały ujęte 
w  sentencji grawerowanej na górnej części stopy, pomiędzy rocaille’owymi de-
koracjami: DIESER * KE,, / LICH * IST ZUM * / ANDENCKEN * DES / 
GEORGE BLAHUT~ // SOHN * DES * / ANDREAS * BLAHUT * KOCHS 
/ ~ IN ERNSDORF // WELCHER * IM / IAHRE * 1788 / GESTORB[E]N 
* DEM / ERNSDORFER * BETHAUSE / GESCHENKT * WORDENN 
~. Wynika z  niej, iż fundatorem po śmierci swego syna Jana, w  1788 roku, 
był Andrzej Blahut (Błachut/Błahut), jaworzański kucharz, zapewne dworski. 

Na wystawie znalazło się również etui na kielich z  kościoła ewangelickie-
go w  Starym Bielsku40. Samo naczynie, o  wczesnobiedermeierowskiej formie 
i  zdobieniach, powstało w  warsztacie bliżej nieznanego wiedeńskiego złotnika 
w 1821 roku41. Kielich, oznakowany wygrawerowanymi na górnej części stopy 
inicjałami GG, ufundowany został w  trakcie budowy kościoła (1818–1827) 

36 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 053.
37 J.A. Kolatschek, Geschichte, s. 107.
38 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 054. W  komplecie patena o  wąskim kołnierzu 
z  grawerowanym w  lustrze dna Barankiem Mistycznym. 
39 Kielich posiada również repunce probierni w Brnie: 12.F (1806–1807), FR (1809–1810).
40 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 058. Kielich jest w  stałym użyciu parafii.
41 Cecha mistrzowska nieczytelna, prawdopodobnie AKK (w owalu).

przez Georga Geiera (Geyera), byłego sędziego gromadzkiego 
z Aleksandrowic42. 

Jeszcze jednym przykładem sprzętów liturgicznych pozo-
staje komplet pięciu świeczników z kościoła ewangelickiego 
w  Białej, wykonanych w  stylu późnoklasycystycznym ze 
srebrzonego mosiądzu43. Na ich trzonach widnieje wygra-
werowany napis E. Fussek in Biala 1841. Ich donator to 
bialski pasamonik Eduard Samuel Fussek (1819–?), który 
najprawdopodobniej ofiarował je parafii w związku ze śmier-
cią zmarłego w tymże roku swojego brata, tokarza Johanna 
Friedricha Fusska (1808 –1841)44. 

Pozostając przy fundacjach związanych z  bialską świą-
tynią, omówić należy jeszcze usytuowaną w  jej wnętrzu 
ambonę, która z  naturalnych przyczyn nie mogła znaleźć 
się na naszej wystawie. O  ile Kolatschek podaje, że ołtarz 
tegoż kościoła wykonany w 1835 roku przez Joachima Kor-
neckiego z  Krakowa45, został zamówiony głównie dzięki 
składkom (Christine) Friederike Volkelt (ok. 1772–1844) 
i (Christine) Charlotte Schikedanz (ok. 1782–1848) – sióstr 
ewangelickiego nauczyciela Karla Ernsta Tschickardta (1769–1856), to w przy-
padku ambony pozostają niedomówienia. Autor odnotował, że została ona 
ufundowana w  roku 1833 dzięki wpłacie dokonanej przez (Christinę) Beatę 
von Tschammer (1786–1858) – trzecią siostrę Tschickarda, a pierwsze kazanie 
wygłosił z niej rektor Georg Daniel Forberger (1801–1865) na Boże Narodzenie 

42 […] der Große Kelch ist geschenket worden von dem Geyer als gewesener Richter von Alexanderfeld, 
wie sein eigener Name darauf steht [...]. Zob. G. Schlauer, Aus der Geschichte der evangelischen 
Kirchengemeinde Altbielitz, Bielitz 1927, s. 18. Wchodzą w  rachubę dwie osoby: Georg Geier 
(ok. 1752–1840) z Aleksandrowic nr 74, liczący w 1821 roku ok. 70 lat, lub Georg Geier (ok. 
1787–1856) z Aleksandrowic nr 32, mający wówczas 34 lata.
43 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 059. Po kradzieży w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku w parafii zachowały się trzy z sześciu świeczników, a dzięki staraniom kuratorów wystawy 
dwa z  trzech zaginionych zostały odzyskane.
44 Księga zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Białej, 1782–1858, s. 280.
45 Przedstawiciel krakowskiej rodziny rzeźbiarzy i snycerzy. Syn Ignacego i brat Jakuba (1761 lub 
ok. 1770–1831), z  którymi pracował w ostatnich latach XVIII wieku dla kościoła parafialnego 
w Jędrzejowie. Zob. R. Jodłowska, Kornecki Jakub (1761 lub ok. 1770–1831), [w:] Polski Słownik 
Biograficzny, t. 14, Wrocław 1968–1969, s. 78.

Kielich z fundacji Andrzeja 
Blahuta dla kościoła 
ewangelickiego w Jaworzu. 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Jaworzu. Fot. J. Proszyk
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tegoż roku46. Jednak wydaje się, że wybitnemu 
znawcy historii bialskiego zboru musiał umknąć 
jakiś fakt. Na ścianie zewnętrznej ambony, wy-
obrażonej w  formie burty statku, widnieją dwa 
niewielkie, okrągłe pola, jedno z nich wypełnia ry-
sunek róży Lutra, natomiast w drugi wpisany został 
herb Rogala z flankującymi klejnot inicjałami JT, 
na których podstawie można zidentyfikować wła-
ściciela herbu. Był nim przedstawiciel szlacheckie-
go rodu ze Śląska Cieszyńskiego, Johann Gottlieb 
Friedrich von Tschammer (1790–1852), urodzony 
w  Drogomyślu mąż rzeczonej Beaty, który u  jej 
starszego brata, Ernsta Wilhelma (1770–1826), 
sukiennika i  późniejszego fabrykanta, zdobywał 
praktykę zawodową47. Czyżby więc za głównego 
fundatora należało uznać J.G. Tschammera, a nie 
jego małżonkę? Niewykluczone, że jego donacja 
wiąże się z  wzmiankowaną przez Kolatschka ko-
nieczną przebudową wadliwie zaprojektowanej 
i  źle zlokalizowanej ambony48.

Poruszając temat zabytków bialskiego kościoła, 
nawiążmy jeszcze do powstałego w 1837 roku zdo-
biącego ołtarz obrazu Chrystus w Getsemani (Seelen-
kampf des Christus in Gethsemane), który niedawno, 
dzięki wnikliwej analizie Ewy Janoszek, okazał się 
być dziełem wiedeńczyka Josefa Danhausera (1805–
1845), a nie, jak błędnie podawał Kolatschek, bliżej 
nieznanego Dornhausera49. W trakcie przygotowań 
do wystawy w  zakrystii kościoła ewangelickiego 
w  Starym Bielsku natrafiono na drugie tego ro-

46 J.A. Kolatschek, Geschichte, s. 148.
47 P. Kenig, Początki przemysłu w Białej (1800–1848), [w:] J. Polak, P. Kenig, Biała od zarania 
do zakończenia I wojny światowej (1918), Bielsko-Biała 2010, s. 296.
48 J.A. Kolatschek, Geschichte, s. 148.
49 E. Janoszek, Ile jest Wiednia w małym Wiedniu? O twórcach znad Dunaju w architekturze i sztuce 
Bielska-Białej, [w:] Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, red. M. Bernacki, R. 
Pysz, Bielsko-Biała 2016, s. 47–48.

dzaju – wydaje się, że bliźniacze – przed-
stawienie na terenie naszego miasta. Jest to 
fragment większej kompozycji, ocalały po 
pożarze ołtarza (1976), z  zachowanymi po-
staciami Chrystusa z aniołem50. W warstwie 
kompozycyjnej i warsztatowej wykazuje on 
zbieżność z  przedstawieniem bialskim. Czy 
faktycznie oba obrazy mogły wyjść spod tego 
samego pędzla? Czy jeden z nich jest repli-
ką autorską? Odpowiedź pozostaje kwestią 
otwartą, gdyż nie wiemy, kiedy powstał ołtarz 
kościoła starobielskiego.

Warto poszerzyć zawarte w  katalogu 
wystawy informacje na temat dwóch pre-
zentowanych na niej dzieł ludwisarskich. 
Pierwszym był dzwon z nieistniejącego już 
drewnianego kościoła św. Jakuba, później św. 
Małgorzaty w Kamienicy, który, jak głosi na-
pis na jego płaszczu, powstał w 1612 roku51. 
Dotychczasowi badacze historii kościoła, Józef 
Londzin i Johannes Pintscher, nie rozczytali 
lub też błędnie rozszyfrowali towarzyszący 
datowaniu dwuwierszowy napis fundacyjny52: 

*IM 1612 IAR*HAT EIN GANZE GEMEIN ZV KEMNIZ DIESE GLOK 
VBRGISSEN LASSEN* / *A*B* DATONIS NIKL SCHOLZ VRBA MAC-
NER MERTA LEDEL KIRCH VETR GEWESEN* 

Współcześnie, po głębszej analizie, należy tekst ten tłumaczyć w następujący 
sposób: 

50 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, s. 24, 29, kat. 004.
51 Tamże, s. 7, kat. 049.
52 J. Pintscher, Die St. Margaretha Kirche in Kamitz, [Bielsko] 1936, s. 4. Wcześniejszym ar-
tykułem była wydana pośmiertnie praca ks. Józefa Londzina, jednak autor nie odniósł się do 
widniejącego na dzwonie napisu. Zob. J. Londzin, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, 
Cieszyn 1932, s. 135, 141.

Ambona z kościoła ewangelickiego w Białej 
oraz widoczny na jej burcie herb Johana 
Gottlieba Friedricha von Tschammera.  
Fot. J. Proszyk

Zachowany fragment obrazu ołtarzowego 
z kościoła ewangelickiego w Starym Bielsku. Parafia 
Ewangelicko-Augsburska pw. Jana Chrzciciela 
w Starym Bielsku. Fot. J. Proszyk
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W roku 1612 cała parafia w Kamienicy dzwon ten odlać zleciła / Tegoż czasu 
starszymi kościoła byli Mikołaj Scholz, Urban Macner [i] Marcin Ledel.

Według Londzina i Pintschera w 1835 roku dzwon ten był jednym z trzech 
znajdujących się w kościele w Kamienicy. Dwa większe, 5-centnarowy53 z 1546 
roku z napisem Jesus Nazarenus Rex Judeorum z sylwetami czterech ewangelistów, 
ufundowany rok przed wzniesieniem świątyni, oraz 3,5-centnarowy z 1556 roku, 
z  napisem Nostra salus et Vita Est Jesus Christus wisiały w  wieży do rozbiórki 
kościoła w  1901 roku, po czym zostały przetopione. Najmniejszy, o  wadze 1 
centnara, miał wisieć w sygnaturce. Autorzy podają, że przy jego laniu do spi-
żu miano wpuścić złotą monetę Zygmunta I  Starego (1507–1548) z  napisem 
Sigismundus Primus, Rex Poloniae lub też Primus Rex Poloniae, co zapewne 
upamiętniono odciskiem owego numizmatu na płaszczu dzwonu. Ich zdaniem 
dzwon miał być tożsamy z  tym, który trafił do zbiorów bielskiego Muzeum. 
Zdaniem piszących niniejsze słowa nie ma co do tego pewności, bowiem przy 
odlewaniu dzwonu eksponowanego na wystawie do spiżu wpuszczono trzy 
srebrne monety Zygmunta III Wazy (1587–1632), odwzorowane na płaszczu 
(szóstak i dwa grosze). Londzin podaje, że został on wtórnie przelany w 1612 
roku, czyli zapewne z  tego, do którego stopu użyto złotej monety. O  ile złota 
moneta odnosiła się do władcy Polski, w którego czasach wprowadzano refor-
mację, dziwnym wydaje się fakt upamiętnienia przez protestantów w 1612 roku 
władcy, który ruch ten zwalczał. Kwestia ta wymaga jeszcze dalszych badań54.

Drugim z prezentowanych na wystawie dzieł ludwisarskich był dzwon z wieży 
kościoła ewangelickiego w  Jaworzu, ufundowany w 1794 roku dla tamtejszego 
zboru przez barona Arnolda Saint-Genois d’Anneaucourt, katolika i  jego żonę 
Julię z Laszowskich, ewangeliczkę, w  czasach probostwa ks. Jana Kłapsi (1758–
1805)55. Dzwon umieszczony pierwotnie w wieżyczce usytuowanej na kalenicy 

53 1 centnar = ok. 50 kg.
54 Niedopowiedzianą intencją wykonania nowego dzwonu w 1612 roku mogła być chęć upamięt-
nienia cesarza Rudolfa II, pierwszego wystawcy przywilejów dla luteranów na terenach monarchii 
habsburskiej, który zmarł w  tym samym roku.
55 Na płaszczu widnieje tarcza herbowa dzielona w słup z herbami rodów Saint-Genois d’Anne-
aucourt i  Laszowskich, którą uzupełnia na wieńcu napis: (wskazująca dłoń) SUB DOMINIO. 
L.B.ARN: DE ST.GENOIS. PASTORATU IOAN. KLAPSIA 1794. (głowa w medalionie). Dzwon 
został zdjęty z  wieży pod nadzorem jednego z  kuratorów wystawy, Jakuba Krajewskiego, i  po 
oczyszczeniu trafił na wystawę, a  po jej zakończeniu wyeksponowano go we wnętrzu jaworzań-
skiego kościoła. P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, s. 25, kat. 055.

ówczesnego Domu Modlitwy (jako element 
mechanizmu zegarowego), w  1852 roku 
zawisł w  nowo zbudowanej wieży kościel-
nej56. Zgodnie z napisem, umieszczonym na 
górnej części płaszcza, został odlany przez 
Johanna Georga Knoblocha (1753–1813) 
w  Cieszynie57. Tym samym należy wiązać 
go z kilkupokoleniową rodziną mistrzów lu-
dwisarskich działających w Bańskiej Bystrzycy 
(Neusohl) na górnych Węgrzech (Słowacja) 
w  XVIII i  XIX wieku58. Znany jest szereg 
innych dzwonów tegoż Knoblocha, wykona-
nych m.in. do kościołów w zachodniej Ma-
łopolsce. Literatura odnotowuje jego dzieła 
w  Czańcu (1778), Komorowicach (1779), 
Kalwarii i  Wadowicach (1782), Zubrzycy 
Dolnej (1785), Zatorze (1787), Ludźmierzu 
i  Nowym Targu (1795), Frydrychowicach 
(1797), Lipnicy Małej (1799) i  Lachowi-
cach (1802 sygnaturka oraz 1807)59. W  la-
tach 1790–1791 Knobloch wykonał również 
dzwon dla kościoła ewangelickiego w Białej60. 

56 R. Janik, Z kart przeszłości luterańskiego zboru w  Jaworzu, Jaworze 2016, s. 76–78.
57 FUDIT ME IO: GEORG KNOBLOCH TESCHINII.
58 Johann Georg Knobloch był przedstawicielem trzeciego pokolenia tego rodu. Pierwszy z familii, 
Johann Georg starszy (1672–1755), przybył do Bańskiej Bystrzycy z Döbern w Saksonii w 1751 
roku. Zob. „Historický časopis”, [Bratysława] 1979, t. 27 (3), s. 142; B. Matáková, Zvony v 
Mariánskom kostole (cz. III), „Prievidzský občasník” 2012, nr 2, s. 5. 
59 J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości z  okolic Krakowa, Warszawa 1863, s. 193; J. 
Kołaczkowski, Wiadomości tyczące się przemysłu i  sztuki w  dawnej Polsce, Kraków 1888, s. 403; 
„Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Be-
förderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde“, red. Ch. d’Elvert, Brno 1873, s. 
91; „Rocznik ces. król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, t. 28, Kraków 1861, s. 243; 
M. Tureczek, Leihglocken. Dzwony z  obszaru Polski w  granicach po 1945 roku przechowywane 
na terenie Niemiec, Warszawa 2011, s. 714, nr 14; W. Iwanek, Słownik, s. 104. Wydaje się, 
że Iwanek błędnie przypisuje Johannowi Georgowi młodszemu dzwony wyprodukowane przez 
innych członków rodziny.
60 J.A. Kolatschek, Geschichte, s. 96–97.

Dzwon z Jaworza roboty Johanna Georga Knoblocha. 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu.  
Fot. J. Proszyk
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W sytuacji, gdy na wszystkich wyżej wymienionych dzwonach obok nazwiska 
ludwisarza pojawia się jako miejsce ich odlania Bańska Bystrzyca (Neusohl), eg-
zemplarz jaworzański z zapisem świadczącym o jego powstaniu w Cieszynie jawi 
się jako szczególny wyjątek. Wprawdzie Witold Iwanek podaje, że Knobloch 
mieszkał tam od 1791 roku, jednak informację należy uznać za błędną. Najpraw-
dopodobniej przez krótki czas istniała w grodzie nad Olzą jedynie jego odlewnia, 
o czym mogą świadczyć inne dzwony powstałe dla kościołów na Śląsku Cieszyń-
skim: m.in. w  samym Cieszynie (1789 i  1792) oraz w  Istebnej (1795). Napis 
na dzwonie z Gnojnika: Fudit Teschinii Johann Georg Knobloch M. Neosolii A. 
1791 świadczy dobitnie o  tym, że ludwisarz ten, odlewając dzwon w Cieszynie, 
pozostawał nadal mistrzem w Bańskiej Bystrzycy61. 

Mało kto uświadamia sobie, że najstarsze zachowane zabytki epitafijne na 
terenie Bielska-Białej dotyczą protestantów. Dwa z  nich zaprezentowano na 
wystawie w  formie reprodukcji fotograficznej, a  dwa dalsze w oryginale. 

Chronologicznie najstarszą jest płyta epitafijna, wpuszczona w fasadę zewnętrz-
ną kaplicy katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej, przez długi czas uchodząca za 
tablicę fundacyjną rodu Sunneghów62. W  rzeczywistości upamiętnia ona córki 
mieszczanina Daniela Rodlera (Rödlera), Salomeę i  Zuzannę, zmarłe w  1621 
i  1622 roku. Inskrypcja w  języku niemieckim głosi: 

AO:1621 DEN 13 IV= / NIUS I[ST] SALOMENA DES KUN / [STR]
EICHEN DANIE[L] / RODLERS LI[E]BES TOCHTERLEIN // VND 
AO:1622 DE[N] / 24 AVGVSTI I[ST] SVSANNA DAS AN / DER[E] 
TOCHT[ERLEIN] / IN GOTT VORSCHIDEN

W  tłumaczeniu: „Roku 1621 dnia 12 czerwca zasnęła w  Bogu Salomea[,] 
droga córeczka uzdolnionego w  sztuce Daniela Rodlera[,] / a  roku 1622 
dnia 24 sierpnia inna córeczka [imieniem] Zuzanna”. 

We wnętrzu kościoła św. Stanisława w Starym Bielsku możemy oglądać nagro-

61 W. Iwanek, Słownik, s. 104; T. Foldyna, Kampanologický průzkum horských oblastí děkanátu 
Frýdek pomocí moderních technologií, Hradec Králové 2015, s. 62 [niepublikowana praca magi-
sterska, Univerzita Hradec Králové].
62 Bielsko-Biała, oprac. fotograficzne A. Jasiński, Katowice 1964, fot. 7; Przewodnik po ziemi 
bielsko-bialskiej, [Bielsko-Biała] 1968, s. 85. Dopiero w 1996 roku, podczas konserwacji epitafium 
przez firmę Jarosława Szpakowicza, dokonano poprawnego odczytu inskrypcji przy współpracy 
Piotra Keniga. 

bek poświęcony Janowi Kecherle z Pierśćca (1593–1648), 
ufundowany przez jego małżonkę. Płyta znajduje się 
w  murze tęczy po stronie południowej, a  pierwotnie 
osadzona była w  posadzce przed wielkim ołtarzem63. 
Kecherle był chorążym na bielskim zamku, panem na 
wolnym dworze w Starym Bielsku, ostatnim przedstawi-
cielem rodu wywodzącego się z cieszyńskiego patrycjatu, 
uszlachconego w 1551 roku64. Dekoracja płyty ogranicza 
się do wielowierszowej inskrypcji wykutej frakturą we 
wgłębnym reliefie, najprawdopodobniej w  języku mo-
rawskim, który współcześnie, w  wyniku słabego stanu 
zachowania, można odczytać w następujący sposób:

Letha Pane 1648 / Dne 16 […]mbris / Vsnul ÿ[…] 
w  Krystu / Panu urosenÿ a  Sta / tecznÿ Riczyz Pan 
/ Jan Kecherle z  [Pe]rsczi / a na Swobodnum Dwo / 
rze w starem / Bilsku ktery / w tomto Kostele Pocho 
/ wani lezÿ Starostÿ / jechobyl leth 55 to„ / […]
o  mu geho mila / [P]any Manzelka na / Pamatku 
Ten to […]65

W oryginale prezentowana była na wystawie płyta nagrobna bielskiego pa-
trycjusza Jerzego Centnera (1599–1654), pochodząca z wzniesionego przez pro-
testantów w latach 1604–1608 kościoła św. Trójcy66. Również w jej przypadku 
mamy do czynienia z  dekoracją ograniczoną do warstwy epigraficznej:

63 T. Dobrowolski, Kościół św. Stanisława w Starem Bielsku, Katowice 1932, s. 103.
64 J. Pilnáček, Rody starého Slezska, t. 2, Jílové u Prahy 1972, s. 178–179.
65 Dotychczas transliteracja cytowana była w  następującej formie: Letha Pane 1648 Dnie 16 
Decembris Usnal gest w Kryste Panu uroseny a Stateczny Riczyz Pan Jan Kecherle …o na Swobod-
nym Dworze w  starem Bielsku ktory w  tomto Kostele Pochowany lezy Starosty jecho był leth 55-ego 
to Mu jecho mila Pany Manzelka na Pamatku Ten to Kamen Uczynici Dala. W  1932 roku użył 
tej wersji Tadeusz Dobrowolski – w publikacji poświęconej kościołowi św. Stanisława – cytując 
ją za Gustavem Schlauerem, w którego czasach płyta była lepiej czytelna, jednak wydaje się, że 
mimo tego niemieckojęzyczny autor popełnił kilka błędów interpretacyjnych. Zob. T. Dobro-
wolski, Kościół, s. 103.
66 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, s. 11, kat. 028. Zabytek przechowywany jest w Muzeum 
Historycznym w Bielsku-Białej jako depozyt parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej.

Płyta epitafijna Jana Kecherle 
z kościoła św. Stanisława w Starym 
Bielsku. Parafia Rzymskokatolicka św. 
Stanisława BM w Bielsku-Białej. Fot. 
J. Proszyk
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MEMORIÆ POSTERITATI. / NOBILIS ERUDITISs: AC POLI / TICA 
SCIENTIA CULTISs: VIR / ~ DOMINVS ~ / GEORGIVS CENTNE-
RVS / PATRICIVS BILICENSIS, / ANNO ,,15,,99,, NATUS ILLU / 
STRISs: RESPECTIVE MAG / NIF[ICIAE] AC GENEROS: DOMU[S] 
/ AC FAMILIAE LUBOMIERS / KIAN: HENKELIAN ZELEN / [S]KIA-
NAE POLONOR AC SILESIOR / DIVERSO AC LONGO TEMPORE / 
A CONSILIIS, RATIONIB[US] AC PRO / VISIONIBUS METALLICIS; 
3.UXo / RU[M] CONIUX 4. LIBEROR: PATER / ANNO 16,,54 DIE 
7: OCTO / BRIS, ÆTATIS 56 ILLKUSCHI / DENATUS; SUB HOC 
CIPPO / [MORTAL]ITATIS EXUVIAS / [RELIQVIT?]

Dotychczasowe tłumaczenie tego tekstu poddano korekcie, uzyskując w nie-
których wierszach nowe znaczenie: „Pamięci potomnym. Mąż szlachetny, wy-
kształcony i mądrość polityczną szanujący. Pan Jerzy Centner, patrycjusz bielski, 
urodzony w roku 1599, sławnych i czcigodnych domów i familii Lubomirskich, 
Henklów, Żeleńskich w  Polsce i  na Śląsku długoletni doradca oraz zarządca 
kopalń rud metali. Mąż 3 żon i  ojciec 4 dzieci. Roku 1654 dnia 7 paździer-
nika w  wieku 56 lat zmarł w  Olkuszu. Pod tym nagrobkiem śmiertelne ciało 
[pozostawił]”67.

Należy tu postawić pytanie, czy wiemy coś więcej o  genealogii tak 
wybitnego – jak to głosi zapis – bielskiego patrycjusza. Niestety, księgi 
metrykalne z  tego czasu nie przetrwały. W  źródłach historycznych poja-
wiają się wzmianki o  innych osobach noszących to nazwisko w  Bielsku 
i  okolicy. Walter Kuhn wspomina o  mieszczaninie nazwiskiem Zentner, 
odnotowanym w  1557 roku68. Jan Zahradnik podaje, że w  1608 roku, 
przy otwarciu ewangelickiego kościoła św. Trójcy, pośród elity miasta obec-
ny był rektor miejscowej szkoły ewangelickiej Andrzej Centner (Andreas 
Cendnerus), który wygłosił epigram na cześć świątyni, zamieszczony przez 
wybitnego bielskiego humanistę Łukasza Wenceliusa w  upamiętniającej to 

67 Do chwili rozpoczęcia wystawy obowiązywała poniższa wersja tłumaczenia: Pamięci potom-
nym. Nobilitowany erudyta i mądrość polityczną czczący mąż. Pan Jerzy Centner, patrycjusz bielski, 
urodzony w  roku 1599,  który szanował wielkość i  szlachectwo domu oraz rodziny  Lubomirskich, 
Henkelów, Zelenki(ch/ów?). Polak i Ślązak, przez długi czas oddalony jako zarządca i administrator 
kopalni metalu. Mąż 3 żon i  ojciec 4 dzieci. Zmarł 7 października w  roku 1654, w wieku 56 lat 
w  Illkuschi (Olkuszu). W  tym grobowcu śmiertelne ciało pozostawił.
68 W. Kuhn, Geschichte, s. 48. 

wydarzenie publikacji z 1610 roku69. Niewykluczone, że któryś z powyższych 
Centnerów (Zentnerów) był związany z  wykonaniem jednego z  ołtarzy do 
kościoła w  Kamienicy70. W  publikacji Jacka Wijaczka dotyczącej handlu 
Krakowa z  zagranicą w  XVII wieku wspomniany został Tobiasz Centner 
z  Bielska71. Z  kolei w  źródłach heraldycznych, m.in. u  Josefa Pilnáčka, 
czytamy o  dwóch uszlachconych przedstawicielach tego nazwiska rodem 
z Bielska72. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że synem po-
chowanego w  kościele św. Trójcy znamienitego patrycjusza Jerzego był Jan 
Centner, urodzony zapewne ok. 1625 roku, który przez 20 lat był poborcą 
celnym, a  14 listopada 1659 roku zyskał herb i  predykat von Centerthal. 
Dnia 27 lutego 1667 roku podobnego zaszczytu dostąpił Achacy Centner 
(1654–1684), najpewniej jego syn. Ten był żonaty z  Zuzanną Salomeą 
(1661–przed 1728), córką Jana Bludowskiego (ok.1620–po 1680), starosty 
Państwa Bielskiego. W 1680 roku zakupił należące do teścia Jaworze Dolne, 
z  niemiecka nazywane Ernsdorf73, a  z  czeska, jak się okazuje, Arnoštov74. 
Achacy, który dziesięć lat później wszedł również w posiadanie Marklowic, 
zmarł w 1684 roku i to jego osoby dotyczy nagrobek w „kwartale hrabiow-
skim” cmentarza katolickiego w  Jaworzu75. Uszlachceni potomkowie tego 

69 L. Wencelius, Sacra ac Debita Templinovi inauguratio. Christliche Eiweyhungs Predigt […], 
Oleśnica 1610; L. Wencelius, Christliche Einweihungs-Predigt [...]Von Neuem herausgegeben von 
Dr. phil. Richard Ernst Wagner [...], W. Fröhlich (A. Hohn), Bielitz 1921; J. Zahradnik, Bielsko 
Śląskie, jakie kiedyś było…, „Głos Ziemi Żywieckiej” z  8 sierpnia 1929, nr 76, s. 3.
70 J. Londzin, Kościoły drewniane, s. 136; J. Pintscher, Die St. Margaretha Kirche, s. 6.
71 J. Wijaczek, Handel zagraniczny Krakowa w  połowie XVII wieku, Kraków 2002, s. 133.
72 J. Pilnáček, Rody starého Slezska, t. 1, Jílové u Prahy 1969, s. 132.
73 W niektórych źródłach heraldycznych miejscowość błędnie kojarzona z Ernsdorfem koło Re-
ichenbach, obecnie Dzierżoniów. Zob. E.H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, 
t. 2, Leipzig 1860, s. 247; L.F. Ledebur, Adelslexicon der Preussischen Monarchie, t. 1, Berlin 
[1855], s. 138.
74 J. Sinapio, Des Schlesischen Adels Anderer Theil, Leipzig und Breslau 1728, s. 561–562; R. 
Sękowski, Herbarz szlachty śląskiej, t. 1, Katowice 2002, s. 360–361; J. Pilnáček, Rody, s. 132.
75 Od czasu odbudowy „kwartału hrabiowskiego” w  latach 2003–2006 jego postać upamiętnia 
piaskowcowa płyta z napisem: Aglatius [!] Centner / z Centnerhalu / *1654 † 20.08.1684, która 
zastąpiła oryginalną, nie zachowaną, z  inskrypcją w  j. niemieckim. Jej tekst w  tłumaczeniu na 
język polski brzmiał: Tu leży w  łasce Bożej Wielmożny i Czcigodny Pan Aglatius Centner z Cent-
nerthalu, Pan na Dolnym Jaworzu, który był urodzony Roku Pańskiego 1654, a  zmarł w  swoich 
szlacheckich dobrach ziemskich Jaworze, Roku Pańskiego 1684, 20 sierpnia, w  wieku lat 30. Ku 
pamięci zmarłego, drogiego współmałżonka, opuszczona wdowa – Pani Zuzanna Salome Centner, 
rodzona Bludowski ufundowała niniejszą płytę z napisem: Jezu, Twoim byłem w życiu, Jezu, Twoim 
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rodu pojawiają się w  późniejszym okresie w  okolicach Bielska, w  Między-
rzeczu oraz w  Mazańcowicach.

Drugim zabytkiem memoratywnym prezentowanym na wystawie w oryginale 
była płyta nagrobna Marii Elżbiety Seeliger z  domu Federowicz (Fedorowitz, 
1751–1780). Żona Jana Gottlieba (1748–1806), bialskiego kupca, sukiennika 
i kolatora parafii ewangelickiej, zmarła 26 listopada 1780 roku, dziesięć dni po 
narodzeniu swojego trzeciego dziecka, Karola Beniamina (1780–1802)76. Ten 
wyjątkowy przykład zabytku sztuki nagrobnej, nie mający na naszym terenie 
odpowiednika, przykuwa uwagę bogactwem ikonograficznym. Poza wyobrażeniem 
zmarłej ukazanej w  stroju z  epoki zwracają uwagę inne detale o  charakterze 
wanitatywnym: klepsydra, czaszka i  świecznik ze złamaną świecą. Szczególnym 
elementem są dwie główki pośród obłoków wokół głowy zmarłej, które pier-
wotnie interpretowane były jako putta. Jednak po konserwacji przeprowadzonej 
w 2017 roku przez firmę Jarosława Szpakowicza główka po lewej stronie okazała 
się podobizną dziecka z  nakryciem głowy w  postaci czepka zwieńczonego ko-
kardą. Wyobrażenie to należy wiązać z pierwszym dzieckiem Seeligerów, córką 
Karoliną Elżbietą zmarłą w 1777 roku w wieku dwóch lat. Drugim elementem 
nagrobka przykuwającym uwagę jest sentencja w  języku niemieckim wykuta 
wgłębnie frakturą na bocznych krawędziach płyty. To fragment pieśni religijnej 
autorstwa ewangelickiego pisarza doby baroku, Christiana Fürchtegotta Gellerta 
(1713–1769), która po przetłumaczeniu na język polski brzmi następująco: „Gdy 
Ty, życia Książę, nadejdziesz wszechpotężny w obłokach, powstanę przebudzona 
z  grobu mojego, by stanąć czystą po Twojej prawicy”77.

W dziedzinie sztuki sepulkralnej na wystawie zaprezentowano również zabytki 
znacznie młodszej proweniencji. Należała do nich m.in. odlana w  mosiądzu 
tarcza herbowa pochodząca z  cmentarza ewangelickiego w Białej78. Trafiła ona 

jestem po śmierci. Zob. J. Roik, M. Makowski, Sága rodu Saint-Genois d’Anneaucourt – pánů na 
Jaworzu. Jaworze 2011, s. 66. Wdowa po Achacym, Salomea z  Bludowskich, poślubiła barona 
Karola Maksymiliana Lichnowsky’ego, pana na Woszczycach i Kuchelnej.
76 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, s. 28, kat. 029.
77 Przekład Piotra Keniga. Napis w oryginalnym brzmieniu: * Ich soll wenn / du des Lebens Fürst, 
In Wolken göttlich kom / men wirst, Erweckt aus / meinem Grabe gehn, Und rein zu deiner Rech 
/ ten stehn. Pierwotny tekst Gellerta: […] Ich soll, wenn du, des Lebens Fürst, In Wolken göttlich 
kommen wirst, Erweckt aus meinem Grabe gehen, Und rein zu deiner Rechten stehn? […]. Zob. 
Ch.F. Gellert, Poetische Schriften, t. 4, Wien 1792, s. 31; Ch.F. Gellert, Werke, t. 1, Frankfurt 
am Main 1979, s. 231–233.
78 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, s. 28, kat. 044.

do zbiorów bielskiego Muzeum w 1960 roku. Po przeprowadzonych badaniach 
heraldycznych tarcza okazała się herbem własnym Pongratz właściwym bialskiej 
gałęzi tej familii. Ustalono, że tarcza umieszczona była pierwotnie na obelisku 
bialskiego grobowca, w którym spoczywa m.in. Kuno von Pongratz, burmistrz 
Bielska w  latach 1922–193079.

Dzięki przeprowadzonym dla celów wystawy badaniom i analizom udało się 
ustalić autora rzeźby Kosiarz z nagrobka Wenzela Heinricha Hainischa (1852–
1911), dzierżawcy dóbr czechowickich, pochowanego na cmentarzu ewangelickim 
w Mikuszowicach Śląskich80. Dotychczas utrzymywano, że figurę stworzył w 1912 
roku w  Wiedniu bliżej nieznany rzeźbiarz o  nazwisku Grünhul. Po korekcie 
niewielkiego błędu w  interpretacji zapisu nazwiska okazało się, że mamy do 
czynienia z wiedeńskim rzeźbiarzem Josefem Grünhutem (1867–1939), specja-
lizującym się między innymi w  realizacji rzeźb nagrobnych81. 

Pośród dzieł plastycznych warto zwrócić jeszcze uwagę na ołówkowy portret 
Rudolfa Teodora Seeligera (1810–1884), burmistrza Białej w latach 1855–1867, 

79 E. Janoszek, M. Zmełty, Cmentarz Ewangelicki w  Białej, Bielsko-Biała 2004, s. 114–115, il. 
110; Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, t. 8, Wien 1980, s. 192; K. Wurzbach, 
Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich, t. 23, Wien 1872, s. 95–99.
80 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, s. 28, kat. 040.
81 K.G. Saur, Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, t. 63, 
red. G. Meissner, K.G. Saur, München–Leipzig 2009, s. 401.

Rzeźba Kosiarz autorstwa Josefa Grünhuta z nagrobka Wenzela Heinricha Hainischa oraz sygnatura autora. 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku. Fot. J. Proszyk
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stworzony przez Ignaza Johanna Bergera (1822–1901) 
z Nowego Jiczyna82. Dzięki rysunkowi, odnalezionemu 
podczas kwerendy na wieży kościoła ewangelickiego 
w  Białej, udało się ustalić autorstwo niesygnowanego, 
analogicznego portretu Seeligera, wykonanego techniką 
olejną, który przechowywany jest w zbiorach bielskiego 
Muzeum83. 

Na koniec słów kilka na temat emblematu, względ-
nie godła, bielskiego proboszcza ewangelickiego, histo-
ryka, wydawcy i  bibliofila, ks. Richarda Ernsta Wa-
gnera (1883–1945), zabytku już niemal dekadę temu 
wydobytego na światło dzienne przez Jacka Proszyka84. 
Dotąd przechowywany na wieży kościoła Zbawiciela, 
po raz pierwszy doczekał się prezentacji publicznej. Jego 

wersja graficzna, znana z  publikacji ks. Wagnera, nierzadko mających charak-
ter bibliofilski, wykorzystywana była przezeń jako własny znak wydawniczy85. 
Emblemat łączy w  sobie kilka symboli. Wkomponowany w  luterańską różę 
biały pentagram odzwierciedla w  chrześcijaństwie sacrum, pięć ran Chrystusa, 
a  w  judaizmie prawdę i  pięć świętych ksiąg. Pięć chabrów to również symbol 
Chrystusa, a  zarazem raju, z  kolei sowa siedząca na księdze oznacza wiedzę, 
mądrość przenikliwość i  erudycję. Wąż pożerający własny ogon – uroboros – 
symbolizuje nieskończoność. Całość okala sentencja: Erweise dich! Harr’ aus! 
Beeil’ dich! Sei ein Mann! (Wykaż się! Wytrwaj! Pospiesz się! Bądź mężczyzną!). To 
końcowy wers wiersza ks. Wagnera zatytułowanego Wappenspruch (w  wolnym 
przekładzie: Strofy na godło), będącego swoistą wykładnią jego zasad życiowych86. 

82 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 021; L. Mlčák, Příspěvky k topografi i  malířství 
19. století na Moravě a ve Slezsku II., „Vlastivědný věstník moravský”, [Brno] 1995, z. 4, s. 68. 
83 Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, MBB/S/1178.
84 P. Kenig, G. Madej, Pod znakiem róży, kat. 043.
85  R.E. Wagner, Der Bielitzer Zion in den Predigten seiner Pastoren 1782–1921, Bielsko 1921; 
tenże, Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika. Festschrift 1932 „Materialien” 1782–1932, Bielsko 
1932; tenże, Der Beeler Psalter, Katowice 1935; tenże, Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika, 
Posen [1938].
86Was schickst du spähend deinen Blick / In dämmernd-ferne Zukunftsweiten? / Warum schaust 
träumend du zurück / In demutsvolle Trauerzeiten?... / Der Sonne nach! Den Wolkenfetzen fluchend; 
/ Das Land der Freiheit mit der Seele suchend, / So leb’! und pflücke deinen Tagen / Traumlos und 
abgewendet müdem Klagen das Beste ab! / Auch dich allein und deine Kraft kommts an! / Erweise 

Spośród 243 eksponatów, jakie zaprezentowano na wystawie Pod znakiem 
róży nad Białą, w niniejszym artykule omówiono zaledwie kilkanaście. Wybrano 
w  szczególności zabytki, co do których dokonano nowych ustaleń i  interpre-
tacji, a  także pamiątki przeszłości dotąd badaczom nieznane bądź uchodzące 
za zaginione. Mamy nadzieję, że powyższy tekst, w  którym rozwinięto pewne 
wątki poruszone już w  katalogu wystawy, będzie przydatny dla historyków 
i  miłośników historii regionalnej. Być może zmotywuje do dalszych badań 
zarówno w  nowych obszarach, jak i  tych przez nas zasygnalizowanych, co za-
owocuje dalszym pogłębieniem wiedzy o  większych i  mniejszych „pomnikach 
luteranizmu” w Bielsku-Białej i  okolicy.
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dich! Harr’ aus! Beeil’ dich! Sei ein Mann! W  przekładzie Piotra Keniga: Dlaczegóż wzrok twój 
ślesz badawczo / W dal przyszłości ledwie świtającą? / Czemuż dumając wstecz spoglądasz / W czasy 
żałoby upokarzające?… / Za słońcem! Strzępom chmur przeklinając; / Duszą krainy wolności poszu-
kując, / Tak żyj! I czerp z dni twoich / Bez rojeń, nużących skarg unikając, to, co najlepsze! / Wszak 
ciebie jednego i mocy twej rzecz się tyczy! / Wykaż się! Wytrwaj! Pospiesz się! Bądź mężczyzną! R.E. 
Wagner, Festschrift 1932 „Materialien“ 1782–1932, [s. 4], [w:] tegoż, Das Buch der Bielitz-Bialaer 
Chronika, Posen [1938].

Emblemat ks. Richarda Ernsta 
Wagnera. Parafia Ewangelicko- 
-Augsburska w Bielsku.  
Fot. J. Proszyk
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Summary 

Small Lutheran Monuments in the Exhibition “Under the Sign of the Rose 
on the Biała River”: New Discoveries and Interpretations

In the year of the Reformation Jubilee (2017) The Historical Museum in Bielsko-Biała or-
ganized an exhibition dedicated to the history of the Lutheran confession in the Silesian-Lesser 
Poland twin city and the surrounding areas. The exhibition was presented in the Sułkowski 
Castle from 17th June to 30th October 2017. Of the 243 artifacts, the curators describe in 
this article those which so far were unknown, considered to be lost as well as those which were 
described and interpreted in a new way.  

The most valuable archives were the documents from the 18th and 19th centuries which 
were recently discovered in the Lutheran parish in Biała. Among them were the official letters 
and supplications regarding the persecutions of local Protestants, a printed prayer book written by 
M.J. Engelbrecht (1709), and a hand-written copy of the so called Chronicle of Biała by a notary 
Wenzel Chamrat (died 1813). A  copy of the Holy Bible in the translation of Martin Luther, 
printed by Hans Lufft in Wittenberg in 1550 and once owned by Jakob Hönel, the pastor and 
superintendent of Biała, was handed on to the Museum. The exhibition also presented other 
documents form the parish in Bielsko, such as the plans of the parish building in Dziedzice 
(1911) and the project of the pipe organs for the Saviour’s Church (ca. 1930). 

In the category of artisanal handicrafts the following artifacts were presented: the oven 
tiles commemorating the wedding ceremonies of Frederick Casimir, the duke of Cieszyn with 
Katharina, the princes of Legnica and Brzeg (Liegnitz and Brieg) (1563), as well as the oven 
tiles commemorating the wedding ceremonies of Johann II Sunnegh with Sidonia Elisabeth von 
Promnitz (1620). It was determined that the paten offered by Count Julius Gottlieb Sunnegh to 
the Church of Grace in Cieszyn (1712) was created by Christoph H. Clauß, a goldsmith from 
Nuremberg. The curators also deciphered the initials of the founders of chalices offered in the 
18th and 19th centuries to the newly established parishes in Bielsko (Johann G. Mänhardt), 
Biała (Susanna D. Schwenzer), Jaworze (Andreas Błachut), and Stare Bielsko (Georg Geyer). The 
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Przystępując w czasie rocznicowych obchodów 500-lecia Reformacji do tego 
tematu, należałoby sobie uświadomić dwa jego aspekty z perspektywy dzisiejszego 
tu i teraz. Po pierwsze, historia nie jest linearnym ciągiem zdarzeń, i po drugie, 
historia nie jest prostą kumulacją postępu i doskonalenia. Obraz przeszłości, jaki 
tworzymy, jest w istocie intencjonalnym porządkowaniem faktów i nadawaniem 
owym faktom określonych znaczeń. W  tym procesie poznawczym istotną rolę 
odgrywa nasza pamięć – ta jednostkowa i  ta zbiorowa. Współcześnie mówimy 
nawet o kulturze pamięci jako podstawie, na jakiej budujemy naszą tożsamość 
i  nasze historycznie pojmowane dziedzictwo1. 

Odnosząc te zagadnienia do tematyki dziejów i tradycji reformacyjnej, mamy 
świadomość, iż w naszym systemie edukacyjnym i w powszechnej świadomości 
problematyka ta istnieje w nikłym wymiarze. Wiemy także, że w naszej części 
Europy Środkowej – na wschód od Odry – myśl reformacyjna nie stała się 
czynnikiem państwowotwórczym wzorem Europy Zachodniej. Do tego współ-
cześnie racjonalny namysł zastąpiony został płytkim sloganem: Polak katolik, 
Niemiec ewangelik, z całym kontekstem negatywnych konotacji w odniesieniu 
do tego drugiego. Zatracono świadomość złożonych relacji konfesyjno-narodo-
wych tutejszego śląskiego pogranicza.

Dzieje reformacji przebiegają niczym wielkie wahadło: po czasach swobodne-
go pokojowego istnienia przychodzą kryzysy i  zapaści. Tu, na Górnym Śląsku, 
w protestanckiej pamięci historycznej tkwią obok czasów tolerancji i stabilizacji 

1 Odwołujemy się do powszechnie znanej koncepcji współczesnej humanistyki porządkującej 
zjawiska kultury pamięci: Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, 
R. Traba, J. Kalicka, Warszawa 2014, w szczególności hasła: Dziedzictwo (s. 106 i nast.), Miejsce 
(s. 227 i  nast.), Pamięć kulturowa (s. 337 i  nast.), Rekonstrukcja (s. 421 i  nast.), Tożsamość (s. 
489 i  nast.).

tin baptismal bowl of the Bielsko church was made by a  tinsmith Franz Rundelly (1817) and 
the candlestick set for the parish in Biała was founded by a  beltmaker (haberdasher) Eduard 
S. Fussek (1841).

Two bells were also described: one from the now defunct wooden church from Kamienica 
(1612) and one from the Lutheran church in Jaworze (1794). A  little arms with initials from 
the pulpit in the church in Biała was interpreted as information about the donor – Johann G. 
Tschammer, a  nobleman and clothier form Cieszyn Silesia. The altar painting from the same 
church, Christ in Gethsemane, turned out to be identical with the painting from the Lutheran 
church in Stare Bielsko. 

It was also recalled that the oldest epitaphs in Bielsko-Biała are related to Protestants. One 
of them is the epitaph table commemorating the daughters of the burgher Daniel Rödler (1621 
and 1622) outside St Nicholas Church. Another one is an epitaph inside St Stanislaus Church 
in Stare Bielsko, a  tombstone of the knight Johann Kecherle (1593–1648). A tombstone of the 
patrician Georg Centner (1599–1654) comes from Holy Trinity Church, and the tombstone 
or Maria Elisabeth Seeliger (1751–1780) was once located in the Lutheran cemetery in Biała.

At the end of the article the authors explain in detail the emblem of Rev. Richard Ernst 
Wagner (1883–1945), the Lutheran parson, historian, editor, and bibliophile from Bielsko.

Ewa Chojecka 
Uniwersytet Śląski

Bielski Syjon – miejsce pamięci – widziany dzisiaj
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dwa momenty dramatycznych załamań. Pierwszym była 
wojna trzydziestoletnia XVII wieku (1618–1648) i nastę-
pujący później kontrreformacyjny terror. Rezultatem tego 
stały się wymuszone emigracje, wysiedlenia i konfesyjne 
podziemie leśnych kościołów. Drugim okresem zapaści 
były lata po 1945 roku z dramatami wypędzeń i zniszcze-
niami struktur kościelnych, o czym przez dziesięciolecia 
milczano, udając, że nic się nie stało. Polecam materiały 
źródłowe na ten temat z  lat 1946–1956 w  najnowszej 
publikacji pt. Umbra transit – lux permanet2.

W Bielskim Syjonie niczym w zwierciadle odnajdu-
jemy obraz wyżej wspomnianych sytuacji w zachowanej 
substancji architektoniczno-artystycznej. Już przemia-
ny nazewnictwa przestrzeni miejskiej, gdzie znajduje 
się Bielski Syjon, mówią wiele: pierwotnie był to po 
prostu plac Kościelny, w  dobie PRL przemieniony 
propagandowo na plac ks. Piotra Ściegiennego, aby 
po 1989 roku odzyskać autentyczność w postaci placu 
ks. Marcina Lutra3.

Bielsko od XVI wieku było miastem w  większości 
protestanckim, podobnie jak reprezentująca mieszkań-
ców rada miejska. Okres kontrreformacyjny dotknął tedy 
miasto w  sposób znaczący, stąd i  żywe przywoływanie 
pamięci cesarskiego patentu tolerancyjnego z 1781 roku 
kończącego okres prześladowań. Po tym czasie powsta-
je wyodrębniony kwartał przestrzeni miejskiej nazwa-
ny Bielskim Syjonem z  założeniem architektonicznym 
początkowo skromnie ograniczonym do bezwieżowego 
domu modlitwy, plebanii i  szkoły, z  czasem rozrastają-
cym się przestrzennie z dodanymi budowlami kolejnych 
instytucji edukacyjnych, diakonijnych oraz ośrodka wy-

2 R. Michalak, Inwigilacja środowisk ewangelickich na Górnym Śląsku w  latach 1945–1956, [w:] 
Umbra transit – lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, red. J. Lusek, 
Bytom 2017, s. 148–169.
3 Por. na ten temat: E. Chojecka, Treści semantyczne Bielskiego Syjonu, „Pamiętnik Cieszyński” 
1992, t. 5, s. 73. Decyzję o zmianie nazwy na plac Marcina Lutra podjęto 4 marca 1990 roku.

Widok Bielska Johanny’ego z 1801 r. z Bielskim Syjonem. Ze zbiorów autorki

Kościół w kształcie klasycystycznym z końca XVIII w. Ze zbiorów autorki

Kościół po przebudowie neogotyckiej, 
1881 r. Ze zbiorów autorki

Wnętrze kościoła neogotyckiego.  
Ze zbiorów autorki
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dawniczego i drukarni. Także dom modlitwy 
otrzymuje z czasem kształt budowli kościel-
nej z wieżą, a  całość przekształcona zostaje 
w końcu XIX wieku w duchu neogotyckim, 
zgodnie z ówczesnymi europejskimi tenden-
cjami stylowymi. Sprawy te opisane zosta-
ły w szeregu publikacji, do których sięgnąć 
należy, jeśli chodzi o  szczegóły historycz-
nych datowań4. Na tym miejscu pragniemy 
zwrócić uwagę na trzy obiekty w  obrębie 
Bielskiego Syjonu, które mogą służyć jako 
szczególne pomniki historycznej pamięci. Są 
to: kościół pw. Zbawiciela, pomnik Marcina 
Lutra i  Studnia Pastorów.

Kościół pw. Zbawiciela był pierwotnie 
budowlą klasycyzującą, powstałą po wspo-
mnianym patencie tolerancyjnym z  1781 
roku. W  XIX wieku, w  stulecie patentu 
tolerancyjnego – w  roku 1881 – został 
przekształcony według projektu czołowego 
wiedeńskiego architekta Heinricha Ferstla. 
Otrzymał wówczas formę neogotycką. W tej 

postaci istnieje do dziś. Dodajmy, że lata końcowe XIX wieku były w dziejach 
miasta okresem gospodarczej i  cywilizacyjnej prosperity, środowiska zaś pro-
testanckie od 1861 roku cieszyły się w  monarchii austro-węgierskiej pełnym 
konfesyjnym równouprawnieniem5.

Drugim miejscem pamięci szczególnej jest figuralny pomnik Marcina Lutra 
usytuowany na placu przylegającym od południa do kościoła. Kieruje swoje 
przesłanie w  stronę sąsiadującego z nim starego miasta. Jest to jedyny pomnik 
reformatora w Polsce, ma zaś analogie w czeskim As, w Wittenberdze, Eisleben, 
Wormacji, Magdeburgu, Eisenach i Berlinie. W bielskim dziele jest pewien intere-
sujący szczegół, jakiego nie posiadają pozostałe wymienione dzieła. Chodzi o gest 

4 E. Chojecka, Treści semantyczne, s. 53–73; taż, Architektura i  założenie przestrzenne oraz treści 
ideowo-artystyczne Bielskiego Syjonu, [w:] Przestrzeń, architektura, malarstwo. Wybrane zagadnienia 
sztuki górnośląskiej, red. E. Chojecka, Katowice 1995, s. 11–40.
5 E. Chojecka, Architektura i  założenie przestrzenne, s. 13–18.

dłoni Lutra, trzymającego księgę 
Biblii w  lewej ręce, prawą zaś 
obejmującego ją ruchem ochra-
niająco-opiekuńczym. Warto też 
obecnie, w  dobie nasilającej 
się nietolerancji, przypomnieć 
słowa ks. Theodora Haasego, 
wypowiedziane w  1900 roku 
podczas uroczystego odsłonię-
cia tego dzieła wiedeńskiego 
rzeźbiarza Franza Vogla: „Bło-
gosław ojczyznę i wszystkich jej 
mieszkańców, jakiejkolwiek są 
wiary i  jakimkolwiek językiem 
do Ciebie się modlą”6.

Trzecim miejscem historycz-
nej pamięci jest Studnia Pa-
storów, usytuowana na osi za-
chodniej fasady kościoła. Jest to 
monument w kształcie tumby, 
pierwotnie stanowiącej część 
pomnika nagrobnego rodziny 
Friedlaenderów na miejscowym 
ewangelickim cmentarzu. Ele-
menty tego nagrobka posłużyły 
w latach trzydziestych XX wie-
ku do stworzenia nowej kom-
pozycji upamiętniającej zasłu-
żonych duszpasterzy – pastorów. Na bokach tumby umieszczono nazwiska 
Jerzego Trzanowskiego, znanego jako „słowiański Luter”, poety i  kompo-
zytora XVII wieku, Lukasa Wenceliusa, budowniczego bielskiego kościoła 
św. Trójcy w XVII wieku, Johanna Georga Schmitza, który ratował Bielski 

6 E. Chojecka, Pomnik Marcina Lutra w  Bielsku: w  poszukiwaniu pamięci i  przesłania dzie-
jów, [w:] Marmur dziejowy. Studia z  historii sztuki poświęcone Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej, 
„Prace Komisji Historii Sztuki” – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, [Poznań] 2002, 
t. 32, s. 487–498.

Pomnik Marcina Lutra, 1900 r. Ze zbiorów autorki

Studnia Pastorów w stanie dewastacji po 1945 r. Ze zbiorów autorki

Studnia Pastorów po rewitalizacji i odtworzeniu napisów, 2016 r. 
Ze zbiorów autorki
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Syjon po pożarze miasta w  1808 roku, wreszcie Karla Samuela Schneidera, 
zasłużonego dla neogotyckiej transformacji kościoła w latach końcowych XIX 
wieku. Na płycie przykrywającej tumbę umieszczono współcześnie, obok róży 
luterańskiej, nazwisko Theodora Haasego, najznamienitszego przedstawiciela 
środowiska luterańskiego na Śląsku Austriackim końca XIX stulecia. Historia 
reformacyjna ukazana w opisywanym monumencie skupia się na indywidu-
alnych postaciach w  chronologicznym porządku, przy czym nie kończy się 
ona wraz z  odsłonięciem tego dzieła w 1934 roku. Powojenna jego historia 
godna jest dziś osobnego przypomnienia. Oto bowiem w latach 1945–1950 
z  nakazu władz w  ramach tak zwanej akcji odniemczania wszystkie napisy 
zostały skute i  uczynione nieczytelnymi. Pomnik niszczał i  przez dziesiątki 
lat stał zaniedbany i, co ważne, niezrozumiały dla przechodniów. Dopiero 
dzięki inicjatywie ks. biskupa Jana Szarka dokonano w  2016 roku rekon-
strukcji napisów i  pełnej rewitalizacji obiektu w  przestrzeni placu Kościel-
nego – Marcina Lutra.

Na zakończenie spróbujmy dokonać podsumowania i  odpowiedzieć na 
pytanie o  sens i  symboliczną wymowę owych wyżej naszkicowanych miejsc 
pamięci – lieux de memoire, aby posłużyć się określeniem, jakie upowszechnił 
Pierre Nora. Przestrzeń Bielskiego Syjonu niewątpliwie tworzy wraz z  umiesz-
czonymi tu elementami architektoniczno-rzeźbiarskimi zespół znaków, które 
budują świadomość historyczną i  świadomość kulturowego trwania. Pozwalają 
śledzić złożoność dziejów, momenty kryzysów, zapaści i odradzania pamięci, są 
także – jak w przypadku Studni Pastorów – świadectwem programowych aktów 
przywracania zerwanej ciągłości. Bielski Syjon jest przypadkiem szczególnym: 
przetrwał, mimo iż przepadła jego pierwotna baza niemieckojęzyczna. Uczest-
niczy w dzisiejszych obchodach 500-lecia Reformacji, w obecnej rzeczywistości 
naznaczonej perspektywą nieznanej przyszłości.
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Summary

Bielsko Zion: A Place of Remembrance Seen Today
The text concerns the history of the eighteenth century rise, nineteenth century development, 

twentieth century crises and collapse, and twenty-first century rebuilding of memory. It presents 
a  short historical review including artistic and symbolic elements of the Well of the Pastors.
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Schikedanz (Christine) Charlotte 197
Schiketanz, wartownik 43, 45
Schirn Karl Gottlieb 58, 60
Schlauer Gustaw (Gustav) 39, 45, 197, 203, 210
Schlesinger Julius 60
Schmidt Arthur, ks. 16, 26, 72, 74, 77–80
Schmidt Teodor, ks. 166
Schmitz Johann Georg 217
Schnack Edward 150, 161
Schneider Ondřej 75, 78
Schneider Karl Samuel 218
Scholz Eduard 57
Scholz Mikołaj 199–200
Schottek Franciszek, ks. 166
Schöpke Samuel 57
Schröter Carl 60
Schubert Beniamin, ks. 195
Schubert Franz 138
Schultz Carl 77
Schulz Christian 58
Schwarz Martha 98
Schwenzer Marcin Dawid 196
Schwenzer Zuzanna Dorota (Susanna 

Dorothea) 195–196, 211
Seeliger Jan Gotlieb 206
Seeliger Karol Beniamin 206
Seeliger Karolina Elżbieta 206
Seeliger Maria Elżbieta, z domu Federowicz 

(Fedorowitz) 206, 212
Seeliger Rudolf Teodor 207–208
Semler (Simler) Jan, ks. 120
Sękowski Roman 205, 210
Sikora Marie 98
Sinapio Johann, zob. Sinapius Jan
Sinapius Jan 191
Sipayłło Maria 116, 128
Sixt Theodor 60

Slawik Jerzy 23
Sławiński Wojciech 117, 129
Sniegoń Käte 100
Solms Fryderyk Ludwik 37–38, 45
Sołtyk Kajetan 188
Spratek Daniel 164, 184
Spyra Janusz 27, 31, 34, 37, 44, 57, 64, 77, 101, 

164, 176, 184
Stanek Jan 170, 184
Stanisławieński Walerian, ks. 123
Staniszewska Grażyna 23
Stasik Władysław 168, 183
Staś Rozalia (Roza) 80, 82, 86, 99
Staszkowna Maryjanna 171
Steffan Auguste 81, 96
Steinborn Bożena 148, 161
Steiner Adolf 59
Sternickel, fabrykant 62
Stokłosa Anna 97
Stolz Luise 98
Stosius Carl 59
Strenger Ottili 71, 81, 96
Stuflesser Ferdinand 176
Sturz Elize 99
Strzygowski Franz 58–59
Sułkowscy, rodzina 9, 36, 38, 40, 43–45, 55, 63
Sułkowska Judyta 42
Sułkowska Julianna 41
Sułkowska Maria Teresa Antonina 44
Sułkowska Maria, z domu Gemperle 44
Sułkowski Aleksander Józef 37, 40, 43–45
Sułkowski Aleksander Antoni 40, 43
Sułkowski August 39–40, 43–45
Sułkowski Franciszek 40, 43, 45
Sułkowski Jan Nepomucen 44
Sułkowski Ludwik 44
Sunnegh Jan 13
Sunnegh Jan II 191, 211
Sunnegh Juliusz Gottlieb 16, 193–194, 211
Sunnegh Sydonia Elżbieta (Sidonia Elisabetha), 

z domu von Promnitz 191
Sunneghowie, rodzina 14, 202
Sydonia Elżbieta, zob. Sunnegh Sydonia Elżbieta 
Sydonia Katarzyna, księżna cieszyńska 12, 

27–33
Szalbót Anna 103, 106, 111, 113
Szarek Jan, ks. bp 8, 24, 26, 218
Szawiel Tadeusz 115
Szczeponiec Anna 86, 99
Szczypka Danuta 106, 112
Szpakowicz Jarosław 202, 206
Szturc Jan 112
Szwarc Andrzej 68, 102
Szurman Ewa 103, 107, 109–111, 113
Szyszkowski Marcin, ks. bp 120

Śliwka Paula 100
Świerkiewicz Edward 175–176, 182
Świstun Jacek 108
Świstun Marek 108
Świstun Marta, z domu Kubisz 103, 107–111, 

113

Šir Franciszek 165

Then Anna 97
Thetschel, bracia 58–59
Thetschel Alexander 60
Thiede Ida 97
Thieme Ulrich 154, 161
Thun-Hohenstein Gabriela 105
Traba Robert 213, 219
Tranfelder Franciszek, ks. 177
Tronina Antoni, ks. 168, 183
Trzanowski Jerzy, ks. 14–15, 190, 217
Tschammer (Christina) Beata von 197
Tschammer Johann Gottlieb Friedrich von 198, 

212
Tschickardt Ernst Wilhelm 58
Tschickardt Karol Ernest 187–188, 197
Tureczek Marceli 201, 210
Tylza-Jarosz Marta 163, 184

Uher Bronisława 87–88, 101
Ullrich Ferdynand 88
Ullrich Hedwig 83, 88
Urban Wacław 118, 123–124, 127, 129
Urbanek Bożena 68–89, 100–102

Vaculik Karol 164, 184
Velázquez Diego 147
Vogel Franz 217
Vogt Franz 59
Volkelt (Christine) Friederike 197
Vos Cornelis de 147, 153–154, 162

Wackwitz Andreas, ks. 124
Wacław Adam, zob. Wacław III Adam
Wacław II, książę cieszyński 27
Wacław III Adam, książę cieszyński 12–13, 27, 

34, 36, 45, 50
Wadowski Andelin 36, 64
Wagner Oskar 27–28, 32, 34, 70, 77–81, 102
Wagner Richard Ernst, ks. 9, 48, 63, 89–90, 

163, 194, 205, 208–212
Wagner Roman 108
Wagner Rudolf 60
Wajda Jan Kanty 170
Wajsblum Marek 121, 123–124, 129
Wantuła Andrzej, ks. 13, 26, 29–30, 32, 34, 

164, 184
Wantuła Jan 87
Wantuła Zuzanna 87, 99
Wartensius Jan, ks. 120
Weber Max 140, 145
Wegert Adam, ks. 90, 92–93, 102
Wegner August 44
Weich Emilie 96
Weich Malvine 98
Wencelius Łukasz (Lucas) 191, 204–205, 

210–211, 217
Wettinowie, rodzina 28
Wenzelis Franciszek 150, 161
Węgierski Wojciech 119, 122, 129
Węglarz Józef 175
Wiedenka Susana 99
Wiedmann Salomon 57, 60
Willmann Michał Leopold 33
Witsche Elly 98
Wojnar Anna 97
Wojnar Else 99
Wojnar Herta 74, 97
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Wojnar Marie 71, 96
Wojnar (Woynar) Susanne 77, 97
Wolf Karl 57
Wolff (Wolfinus) Jakub (Jakob), ks. 119
Wolnicki Jan 123, 129
Wouters Frans 150
Woyde Gustav 60
Woyrsch Georg von 126
Wurzbach Konstantin 207, 211
Wyrobkowa Agneszka 171

Zagórski Jakob 59
Zagórski Josef 59
Zagórski Theodor 60
Zahradnik Jan 204–205, 211
Zahradnik Paweł (Paul) 91, 100
Zając Antoni 84, 100
Zaleska Jadwiga 105
Załuski Andrzej Stanisław, ks. bp 125
Zander Fryderyka Elżbieta, z domu Klimke 43
Zander Karol Ludwik von 42–43, 45
Zander Ludwik 42
Zasadius Samuel Ludwik 191
Zebrzydowski Andrzej, ks. bp 115, 128
Ziemba Antoni 149, 161
Zimnol Helene 97

Zimoń Damian, ks. bp 24–25
Zipser Adolf 59
Zipser Christian Wilhelm 56, 58
Zipser Eduard 54, 58–60
Zipser Friedrich Adolf 59
Zipser Karl Friedrich 54
Zipser Ludwig 59
Zipser Robert 59
Zmełty Monika 207, 209
Zmetákova Danica 164, 184
Zofia Holenderska, księżna 70
Zuber Adolf 128
Zutz Berta 98
Zutz Emilie 97
Züchardt Christian 58
Zwierzykowski Michał 38–39, 44–45
Zygmunt I Stary, król 200
Zygmunt III Waza, król 200

Źlik Arnold, ks. 74

Żarnowska Anna 68, 102
Żeleńscy, rodzina 204
Żeromski Stefan 138
Żychliński Teodor 38, 45
Żydowski Andrzej 124
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Na stronach działowych wykorzystano następujące materiały ilustracyjne:
I. HISTORIA 
Środkowy fragment ekslibrisu Jerzego Trzanowskiego. Muzeum Protestantyzmu – Biblioteka 
i Archiwum im. B.R. Tschammera w Cieszynie. Fot. J. Proszyk

II. SPOŁECZEŃSTWO 
Państwo bielskie na mapie Księstwa Cieszyńskiego autorstwa Jonasa Nigriniego, Norymberga 
1730–1732. Muzeum Zamkowe w Grodźcu. Fot. J. Proszyk

III. LITERATURA I  SZTUKA 
Zwieńczenie portalu na elewacji bocznej kościoła pw. Zbawiciela na Bielskim Syjonie.  
Fot. P. Kenig

Na wyklejkach wykorzystano następujące mapy:
Fragment mapy księstwa oświęcimsko-zatorskiego wg Stanisława Porębskiego autorstwa 
Mateusza Quada, Kolonia, 1592–1608. Ze zbiorów Grzegorza Madeja. Fot. J. Proszyk

Pogranicze Śląska Cieszyńskiego i Galicji, fragment mapy sztabowej 1:200 000, wyd. Kartogr. 
Abteilung d. Preuß. Landesaufnahme, Berlin 1902. Ze zbiorów Grzegorza Madeja




