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500-lecie reformacji protestanckiej upamiętniono na Śląsku na różne sposoby. Wśród 
nich nie zabrakło wystaw muzealnych. Jedną z ciekawszych otwarto 17 VI 2017 r. w Mu-
zeum Historycznym w Bielsku-Białej, opatrując ją charakterystycznym tytułem Pod zna-
kiem róży nad Białą. Stanowiła ona już drugą w historii tej placówki muzealnej (pierwsza 
miała miejsce w 2000 r.) wystawę interesujących, a nieraz wręcz niezwykłych, pamiątek 
świata ewangelików związanego z dwumiastem i jego najbliższą okolicą; geograficznie 
zaś z rzeką Białą, oddzielającą Śląsk Cieszyński od Małopolski. Warto podkreślić, że poza 
eksponatami pochodzącymi ze zbiorów samorządowych placówek muzealnych w Biel-
sku-Białej czy Cieszynie oraz Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej, znaczną część 
wystawianych obiektów wypożyczono z zasobów historycznych pamiątek parafii ewan-
gelicko-augsburskich z Bielska-Białej, Jaworza i Międzyrzecza oraz od lokalnych kolek-
cjonerów prywatnych. 
 Wystawie towarzyszyła wysmakowana w swej oprawie plastycznej publikacja muze-
alna w postaci broszury – przewodnika wystawowego zawierającego krótki rys dziejów 
reformacji luterańskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na terenach położonych po 
obu brzegach Białej aż do czasów nam współczesnych oraz katalog wystawowy. Jej auto-
rami są znani muzealnicy bielscy Piotr Kenig i Grzegorz Madej, natomiast słowo wstępne 
skreślił aktualny zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP – biskup Adrian Korczago. 
 Zanim przejdziemy do omówienia zawartości tekstowej publikacji, kilka słów należy 
poświęcić jej atrakcyjnej, edytorskiej formie zaprojektowanej przez bielskiego grafika 
Piotra Wisłę. Broszura wydrukowana została w dość nietypowym formacie i wyposażona 
w okładkę z zakładkami, której przednia strona utrzymana jest w niebiesko-czerwonych 
barwach herbowych dawnego Bielska i akcentowana okolicznościowym emblematem 
z różą Lutra oraz paskami wypełnionymi łacińskimi sentencjami wyrażającymi zasady 
reformacji. Tło dla tej symboliki tworzy fragment mapy Księstwa Cieszyńskiego Jonasa 
Nigriniego z lat 1730–1732 przedstawiający państwo bielskie. Pozostałe części okładki 
wypełniają reprodukcje starannie dobranych starodruków protestanckich, cesarskich 
patentów tolerancyjnych i druków urzędowych dotyczących ewangelików w Austrii. 
Broszurę otwiera – jakżeby inaczej – miedziorytniczy portret dra Marcina Lutra z oko-
ło 1700 r., natomiast jej karty zostały wypełnione licznymi, barwnymi i czarno-białymi 
reprodukcjami wybranych eksponatów wystawowych: dokumentów, obrazów, grafik, 
rzeźb, starodruków, dawnych map i planów, pocztówek i fotografii oraz variów. Wysoka 
klasa reprodukcji może zapewnić estetyczne doznania nawet najwybredniejszemu czy-
telnikowi i bibliofilowi.
 Treść przewodnika została podzielona na jedenaście krótkich podrozdziałów, z któ-
rych pierwsze cztery mają układ chronologiczny, opisując etapy rozwoju reformacji oraz 
kontrreformacji w Bielsku, dla których cezurami są lata 1628 (odebranie kościołów lu-
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teranom i wygnanie pastorów), 1709 (założenie parafii cieszyńskiej obejmującej także 
państwo bielskie) i 1781 (patent tolerancyjny Józefa II); oraz w Lipniku i Białej, gdzie ży-
cie luteranów toczyło się w zupełnie innym rytmie wyznaczanym przez politykę wyzna-
niową Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do pierwszego rozbioru w 1772 r.). Następne 
pięć podrozdziałów ma charakter mini monografii poszczególnych parafii ewangelickich  
z Bielska, Białej, Starego Bielska, Jaworza i Międzyrzecza działających w realiach monar-
chii habsburskiej do 1918 r., po czym dwie ostatnie części broszury ponownie całościowo 
prezentują historię ewangelików na omawianym obszarze w XX w. Nie wiadomo tylko 
dlaczego tytuł podrozdziału o okresie międzywojennym operuje nazwą Bielsko-Biała, 
chociaż została ona przyjęta dopiero w grudniu 1950 r. Publikację zamykają streszczenia 
w językach angielskim i niemieckim oraz bardzo szczegółowy i precyzyjny katalog ekspo-
natów wystawowych zawierający aż 245 pozycji.
 Można się zastanawiać czy przyjęta konstrukcja przewodnika – skądinąd pozwalająca 
na zamieszczenie w jego tekście wielu szczegółowych informacji i ciekawostek, włącz-
nie z danymi biograficznymi pastorów ewangelickich zarządzających poszczególnymi 
parafiami – nie rozwadnia jednak tematu głównego. Potwierdzeniem jej słabości jest 
brak krótkiego chociażby podsumowania przeprowadzonego wykładu; końcowej re-
fleksji, pozwalającej uwypuklić oryginalne cechy bielskiego i bialskiego luteranizmu na 
tle sytuacji religijnej na Śląsku Cieszyńskim i w Rzeczypospolitej Polskiej dawniej oraz 
współcześnie. A przecież wnikliwy czytelnik i widz muzealny może zapytać o specyfikę 
i wyjątkowość funkcjonowania tego wyznania wartą zapamiętania i upowszechnienia. 
Przykładów jest sporo: przetrwanie ewangelickich rad miejskich Bielska i Białej oraz 
obyczajów ewangelickich przez cały okres kontrreformacji, ponadlokalna rola szkolnic-
twa ewangelickiego, współczesne istnienie w Bielsku-Białej aż trzech parafii ewangelic-
ko-augsburskich z ośmioma (!) cmentarzami, nie mówiąc już o jedynym w Polsce pomni-
ku Marcina Lutra.
 Wywód historyczny broszury przebiega w kolejnych podrozdziałach w sposób jasny  
i klarowny, opierając się na powszechnie znanej literaturze tematu, opracowanej zarówno 
przez historyków niemieckich, jak i polskich (ostatnio w monografii historycznej Biel-
ska-Białej z 2010 r.). Autorzy broszury zauważają fakt podstawowy: sprzyjające ugrun-
towaniu się reformacji niemieckie pochodzenie znacznej części mieszkańców Bielska  
i jego okolic. Niemniej przy jej lekturze nasuwają się wątpliwości odnośnie do pewnych 
przekazywanych informacji; zdarzają się także, na szczęście nieliczne, potknięcia. Już 
w pierwszym rozdziale traktującym o reformacji w Bielsku można zakwestionować datę 
początkową wywodu („około 1550”), którą śmiało powinno się przesunąć – w oparciu  
o ustalenia Idziego Panica – na lata „około 1540”. Moim zdaniem zbyt małą rolę w ugrun-
towaniu luteranizmu w państwie bielskim przypisują autorzy Karolowi von Promnitzowi, 
właścicielowi państwa bielskiego w latach 1572–1582 i gorliwemu luterańskiemu neo-
ficie, który kilka lat wcześniej twardą ręką wprowadził nowe wyznanie w posiadanym 
przez siebie sąsiednim państwie pszczyńskim. Jego wnuczką była Salomea Elżbieta Sy-
donia von Promnitz (1596–1621), której kafel herbowy zilustrowano na stronie ósmej  
z błędnym zapisem imion. 
 Gorszy lapsus znajdujemy w drugim podrozdziale traktującym o kontrreformacji  
w Bielsku, gdzie znalazło się twierdzenie, jakoby Ferdynand II Habsburg został cesarzem 
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po bitwie białogórskiej stoczonej w listopadzie 1620 r. (s. 10). Tymczasem, jak wiado-
mo, Ferdynand II koronowany został na cesarza rzymsko-niemieckiego 9 IX 1619 r. we 
Frankfurcie nad Menem. Z kolei wspominając pokój westfalski z 1648 r., autorzy nieści-
śle przekonują, że według jego ustaleń „w krajach habsburskich wyznanie ewangelickie 
zostało zakazane”, gdy w rzeczywistości mogło ono dalej istnieć w Dolnej Austrii i na 
Śląsku, nie mówiąc o Węgrzech, chociaż w ograniczonym zakresie (bez kultu publicz-
nego). Przy tej okazji powinni byli uzupełnić, że traktat ów dał Habsburgom dodatkową 
podstawę do zastosowania w następnych latach w swej monarchii ostrych represji an-
typrotestanckich, co tłumaczy opisywane dalej wydarzenia w rejonie Bielska. Wymie-
niając kościoły ewangelickie poddane przez władze cesarskie od 1654 r. tzw. redukcji, 
nie wspomniano o losach tutejszego kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja, który został 
o d z y s k a n y  przez katolików ostatecznie około 1660 r.; ani o niezwykłym przypadku 
zboru międzyrzeckiego, który przetrwał aż do około 1670 r., bijąc chyba rekord Górnego 
Śląska (w literaturze przyjmuje się rok 1661 jako końcową datę funkcjonowania w nim 
zborów protestanckich).
 W następnym podrozdziale, traktującym o okresie 1709–1781, znajdujemy inne kon-
trowersyjne kwestie, jak choćby zaprzeczenie (s. 12) faktowi odzyskania przez ewange-
lików na Śląsku w wyniku zawarcia w 1707 r. konwencji altransztadzkiej 121 kościołów  
(w księstwach dziedzicznych i we Wrocławiu), czy tłumaczenie wzrostu liczby katoli-
ków w Bielsku ich imigracją do miasta (s. 13). Autorzy jakby zapomnieli o narastającej 
po 1730 r. fali konwersji ewangelickich mieszczan bielskich na katolicyzm, wynikającej 
nie tylko z formalnych nacisków kontrreformacyjnych, ale zachodzących zmian w ducho-
wości społecznej. Podobną konstrukcję myślową znajdujemy w podrozdziale dotyczą-
cym ewangelików w II RP (s. 32). I tu autorzy, pisząc o polonizacji obu miast, zignorowali 
prawdziwy exodus miejscowych Niemców-ewangelików po 1918 r., zwłaszcza z Białej, 
którzy nie widzieli swego miejsca w odrodzonej Polsce. 
 Wracając do XVIII w. skonstatować należy, że operując pojęciem „ucisku religijnego” 
panującego w tym czasie na Śląsku wobec ewangelików, pominięto okoliczność, że – jak 
to często bywało w jego (i Europy) historii – luteranie z grupy „uciskającej”, jaką byli nie-
wątpliwie w XVI w. wobec katolików, przeobrazili się (na skutek przede wszystkim rezul-
tatów wojny 30-letniej) w religijną grupę „uciskaną”. Wciąż zresztą czekamy na rzetelną 
ocenę historyków rzeczywistych strat obu stron w tej dziejowej konfrontacji (pomijając 
już sam spór teologiczny). Na marginesie tych poważnych problemów zaznaczyć trzeba, 
że książę bielski Aleksander Józef Sułkowski zmarł w 1762 r., a nie w 1763 r. (s. 13).
 Bardzo skondensowany czwarty podrozdział opisujący interesujące życie wspólnoty 
ewangelickiej po „polskiej” stronie rzeki Białej także nie jest wolny od pewnych błędów. 
Dotyczą one kościoła lipnickiego, który został rekoncyliowany po odebraniu go lutera-
nom nie w 1650, a w 1658 r. (s. 16). Twierdzeniem nie do zaakceptowania jest przyjęta 
przez autorów teza, jakoby toczące się w latach 1768–1772 „walki konfederackie przy-
niosły wkrótce I rozbiór Polski”. Takie założenie wywodzi się wprost z propagandy trzech 
mocarstw rozbiorowych, która wykorzystała różne zmanipulowane preteksty typu „anar-
chia polska” dla uzasadnienia bezprzykładnego w skali europejskiej gwałtu na Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Tymczasem jej rozbiór był rezultatem zimnej i wyrachowanej 
gry trzech imperializmów.
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 Szkoda także, że autorzy broszury analizując w kolejnym podrozdziale dzieje parafii 
bielskiej do 1918 r. i sławiąc dokonania gospodarcze oraz kulturalne miejscowych ewan-
gelików, nie wspomnieli o narastających po 1848 r. wśród wielu z nich i u niektórych 
pastorów (Haase, Schmidt) nastrojach nacjonalistycznych i antypolskich, które stały się 
podłożem konfliktów narodowościowych, jakie targały życiem społeczno-politycznym  
w Bielsku i podmiejskich wioskach na przełomie XIX/XX w. Nastroje te dały o sobie znać 
także w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, kiedy m.in. większość niemieckich ewan-
gelików, na czele z pastorem Arturem Schmidtem, próbowała storpedować unifikację Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i działania władz polskich zmierzające do pod-
porządkowania Konsystorzowi Warszawskiemu niemieckich z ducha zborów w Bielsku 
i okolicy. O tych głośnych kontrowersjach historycznych nie znajdziemy w publikacji ani 
słowa. Podobna sytuacja panowała w sąsiednim zborze bialskim, z którego opisu zniknęła 
gdzieś istotna informacja o jego przeobrażeniu się w ciągu XIX w. ze wspólnoty o charak-
terze mieszanym w zbór czysto niemiecki, co zresztą zaowocowało jego marginalizacją  
w życiu miasta po 1918 r. 
 Zupełnie nieprawdziwe jest twierdzenie zawarte w opisie zboru starobielskiego 
powstałego w 1817 r., jakoby miał on pod względem etnicznym „charakter niemiecki”, 
obejmując wyłącznie niemieckojęzyczne gminy wiejskie Stare Bielsko, Aleksandrowice, 
Kamienica i Wapienica (s. 23). Tymczasem, o czym pisze sam Piotr Kenig w odpowied-
nim podrozdziale monografii Bielska-Białej z 2010 r. (tom III, s. 103), zbór ten tworzyły 
również „zamieszkałe przez Polaków [gminy] Mazańcowice, Ligota, Bronów i Zabrzeg” 
i dodajmy także – Międzyrzecze Dolne. Z tego też powodu zbór miał charakter niemiecko
-polski. Przeoczenie? Innego rodzaju przeinaczenie znajdujemy na stronie 33, gdy mowa 
jest o niemieckim gimnazjum w Bielsku w okresie międzywojennym. Stało się ono jedy-
nym w Polsce państwowym gimnazjum (nr 862) z niemieckim językiem wykładowym 
dopiero w 1932 r., po stopniowej likwidacji przez polskie władze oświatowe innych gim-
nazjów tego typu w kraju; ale już w 1938 r. pojawiło się drugie niemieckie gimnazjum – 
w Boguminie (po przyłączeniu do Polski Zaolzia).
 Najsłabszą częścią recenzowanego opracowania są niewątpliwie dwa ostatnie podroz-
działy dotyczące XX w. Nie dość, że literalnie nic się z nich nie dowiemy na temat uczest-
nictwa ewangelików w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym Biel-
ska i Białej, a później Bielska-Białej, które to tematy poruszano w poprzednich częściach, 
to jeszcze w kilku zaledwie zdaniach wzmiankuje się o okresie okupacji niemieckiej 
1939–1945, czy o okresie PRL po 1950 r. Tymczasem do zaznaczenia pozostaje mnóstwo 
podstawowych spraw, choćby w postaci sporej aktywności niemieckich ewangelików 
w szeregach NSDAP i innych organizacjach hitlerowskich, czy meandrów powojennych 
stosunków zborów z władzą komunistyczną. Owszem, nie zabrakło wzmianki (s. 35) na 
temat powojennych losów bielskich i bialskich ewangelików, uwięzienia wielu z nich czy 
wywózki do obozów w Związku Sowieckim; nie pada w niej jednak ani razu słowo o ko-
munizmie, ponurej roli NKWD, UBP, PPR czy PZPR. Budzi to zdziwienie, tym bardziej że 
otwarcie pisał na ten temat Piotr Kenig już w broszurze z 2000 r. Znów przeoczenie, czy 
przejaw tajemniczej cenzury?
 Uważam, że na los pozostałych po przejściu frontu wojennego w 1945 r. niemieckich 
ewangelików należy spojrzeć nie tylko pod kątem terroru komunistycznego (który objął 
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również polskich ewangelików), ale także jego przyczyn, w tym odwetu ze strony pol-
skiej; zrozumiałego w świetle hekatomby naszego narodu podczas okupacji niemieckiej 
i antypolskiego fanatyzmu wykazywanego w tym czasie przez znaczną część bielskich  
i bialskich Niemców (nie tylko ewangelików). Wielu z nich winnych było przestępstw wo-
bec narodu i państwa polskiego. To przypadek niemal biblijny, chociaż bardziej ze Starego 
niż Nowego Testamentu. Czyż nie przestrzegał przed tym dr Marcin Luter przerażony 
bestialstwami wojny chłopskiej? Trzeba o tym wreszcie otwarcie mówić.
 Wspomniane wyżej niedomówienia i uogólnienia obecne są również w słowie wstęp-
nym biskupa Adriana Korczago, gdy mowa jest o sytuacji po 1945 r. Chociaż hierarcha, 
skupiając się na cennym wyjaśnieniu symboliki róży Lutra, ma niewątpliwie rację, gdy pi-
sze, że w rejonie Bielska i Białej, „podobnie jak na całym Śląsku Cieszyńskim, zróżnicowa-
nie wyznaniowe chrześcijan nie było tożsame z narodowością”. Nie mogę jednak zaakcep-
tować zbyt optymistycznej wizji współczesnych luteranów nad Białą „niosących radość, 
niezbędne pocieszenie i pokój”. Nieraz byłem świadkiem zgoła innego zachowania czy 
nastawienia, a stosunki wyznaniowe, mimo całej ekumenii i głośnych przykładów zgo-
dy (przypadek Międzyrzecza), nacechowane są dalej pewną nieufnością, uprzedzeniami  
i małą otwartością między dominującymi katolikami a braćmi ewangelikami.
 Na pewno jednak należy się zgodzić z opinią biskupa, iż bielska wystawa muzealna jest 
sposobem „uhonorowania ewangelików tej ziemi” oraz z wyrażoną przezeń nadzieją „że 
stanie się ona impulsem do odkrywania ewangelickiej przeszłości, ale i współczesności 
wyznawców »spod znaku róży«”. Jest bowiem jeszcze wiele potencjalnych źródeł histo-
rycznych do odkrycia (o czym świadczy choćby zeszłoroczne odnalezienie tablic z nazwi-
skami poległych w latach 1914–1918 ewangelików ze zboru w Międzyrzeczu) i zagadnień 
do gruntownego wyjaśnienia w zagmatwanych dziejach luteranizmu nad Białą.
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Autor jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej i doktorantem Instytutu Historii 
PAN. W latach 2012–2014 był redaktorem naczelnym portalu „Histmag.org”, gdzie dalej 
publikuje m.in. bardzo krytyczne recenzje książek dotyczących okresu PRL-u, np. biografii 
Edwarda Gierka czy Władysława Gomułki. Tematyką polsko-czeskich sporów zajmował 
się dotychczas jedynie sporadycznie.
 Książka, która ukazała się jesienią 2016 r., jest napisana bardzo nierówno. Z jednej 
strony mamy fragmenty z płynną narracją, w przystępny sposób prowadzącą czytelni-
ka po meandrach złożonej tematyki. W innych częściach styl autora jest sztywny i raczej 
zniechęcający do lektury. Jednocześnie wiele jest fragmentów, w których liczba pominię-
tych ważnych wydarzeń i faktów historycznych jest zdecydowanie zbyt duża, szczególnie  


