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Uwagi wst~pne
 

W

WiClll opracowaniach, ni tety t kie n ukowych, prze

szlosc, a zwla zcza dziej zi m pol kichw XD< i XX wieku,
 
ja\viC) si~ w barwach ni mal j dnolitych, polsko-katolickich.
 

W pmv zechnym lliyciu w Pol'c j st kr sl ni K sci61, bez przymiot

nika, na nazw~ Ko ciola rzymsk katolickiego, jakby innych koscio16w
 
w Pol ce nie by to. tC)d waine wydaje mi si przypomnienie, i opr6 z
 
rzymskich katolik w mie zk, Ii, dziatali na zicnuach polski h takZ wy

znaw y inny h IN p61not wyznaruowych, np. ewangeli kich. Do za 6w
 
[l wOjny wi t w iter ny mi~dzy Odrq a Dniepr TIl h orzyl)' istnq mie
zank~ nar down ioW'o-v yznClniowq. ZyLi tu obok si bie Pol y, kra


incy, Zydzi, Niemcy, Bial ru ini. Budowano ko i ty rzym kokatoli

ckie, protestanckie, ormiati kie, c rkwi prawoslawne, gr kokatolickie,
 
yn, g gi, meczety. W XIX i XJ' wi ku w dobie k. ztatt wania i~ n wo

z snych narod6\ i budzenia i~ wiadorn , i ne r dowej wi~z wyzna

ruow, lC)czyla si~ cz~sto zideC) narodowC), ksztaltowaty si~ stereot py: 
P lak-rzymski katolik, Ni l11i) -prate lant, Ukrainiec-gre ki katolik. 
Wyznawcy innych religii j dnak byli d tn gani przez polskie sroel 
wiska opin.iotw6rcze w XIX i w pi rwsz j polm,vi XX wieku. I. 0 1945 r., 
gdy spol czel1stwo P I ki tato i~ w za adzi j d.nolitc pod \ngl d m 
\.vyznaniov,'ym, zmni j zyl si~ zaintere OWe nie, mimo w ilk6w ni 
licznych os6b, dzi jami 'nny h nii rz mskokatolickie wyzn n, W tyro 
i pI' t stanckich. 

wange.licy na ziemiCl h pol ki h obe 'ni 5") nieprzerwanie od cza 6w 
refonnacji, tj. d xvr v i ku. Wprawdzie bujny rozw6j prot tantyzll U 

n cz~sci ziem pol kich, np. w Polsce c ntralnej, zo tal v dobi k nb'
r formacji vv xvrr wiekll powolniony, tr jednak wyznawcy Lutra cz) 
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Kalwina wyrainie w da! zym cii)gu zaznaczali swojq obecnosc. I tak na 
przelomie XIX i XX wieku stanowili: 30% mieszkanc6w Wielkiego Ksi~
stwa Poznanskiego, 46% Pomorza, 8,5% G6rnego Slqska, 30% Slqska Cic
sZyliskicgo, 5% Kr61eshva Polskicgo, mniej niz. 1% GalieV W Prusach 
Wschodnich i:yla blisko 300-tysi~czna spolecl.nosc Iliteranskich Mazu
r6w, byly zbory reformowalle na Litwie j lutera!lskie na Wolyniu. 

Zd cydowana wi~kszo ',c protestant6w nalezala do narodowosd 
niemieckiej, ale na Slqsku Ci 'zyl\skim, w Kr Ie twie coral. wyrainiej 
dawali 0 sobie znac Polacy-ewangelicy. Wiek XIX to okr - ksztaltowa
nia si polecznosci pol ko-ewang licki j w Kongr 6w e, prz 'S ie zo
nych, zwlaszcza w Warszawie, proces w poloni.zacyjnych z sci. emi
grant6w z kraj6w nicmieckich przybylych tu w XVIII i XIX vvieku. Z ko
I i, w kraju nad Olzi) mamy w tym czasie do czynicnia z narastaniem 
polskiej swiadomosci narodow j w r6d polskoj~zyczn j ludno ci ewan
gelickiej. Ewangeucy "polskiej mowy" rnieszkali tei: na SIC! ku G6rnym 
i Opol kim, w Pru ach W chodnieh (Mazurzy) czy w nie'lNi Iki j Iiczbie 
w poludniowej Wielkopol coral. na Pomorzu (SlowiJicy), ale ieh sto
pieti ident fikacji z narodem polskirn nie byl zbyt d uzy2. 

Wi Iu ewan elik6w ziem polskieh w X1X wieku osi'lgnf?lo sllkc 
zaw dowy, byly w r d nich wybitne po taei zyeia politycznego, go po
d31'cz go, kulturaln TO, religijn go i codzi nnego. Sylwetkj niekt6rych 
z nieh (100 6b) znajdq si~ w niniej zym tornie studi6w oddanym w r~ce 

czyt l11ik6w. Sq to amu I Bogumil LiJl Ie - aut r pierw ze 0 lowni
ka jr-zyka pol he 0, Wilhelm Kolberg - k rtograJ, ini:ynier, prez zboru 
\.varszawskiego, Wojci. eh Gerson - malarz, Adolf Daab - war 'z3wski 
przemy lowi c, dzialacz polity zni d by powstania tyczniowego 
- Edward Jurgens i Karol Ruprecht, wybitni pa tony i kazn dzi j 
- ks. Teodor He ase z Sl'lska Cicszynskiego i ks. Wilhelm Anger tein 
pracujqcy w trzcch zaborach, Jan liwka - d.zialacz narodovvy znad Olzy 
oral. Luc na wi r z, kiewicz wa - ctutorka popularnych . i'lz k ku
charskich. ie rna w'r6d nich k . L opolda Otto - dlugolctniego pastora 
w Warszawie i i szynje, dzialacza narodowego, spolecznego najbar

1 His/oria Polski w liczbach. Llldllosc i terytoriwlI, Warszawa 1994, s. 90-100. 
2 T. Slegn r. Llld polsko-ewangelicki. Mnzurzy, Slqzncy, Serbolllzycznnic, IowilfcJl 

llJ lI1y~li nnrodowej i religijnej po/skidl ewmlgelickidl srodowisk opinioh/.lorczych tv XiX 
i lin poczqtku XX wiekLl, [w:] Po/ska i Po/aey. Ksi{!ga pmniqtko1U1l dcdykowmw prof 
ROII/atlowi Wapitlskiell1l1, red. M. r zko, Gdansk 2001, s. 90-405. 
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dziej znanej i ccnionej poslaci polskiego prot c;tantyzrnu XIX wieku, ale 
jemu poswi~cilem kilka Iat I mu os bnt! k iqik~3. 

Wyzej wymi nione postaci, dzis jui. nieco zapomniane, t warte przy
pomnienia, pochodzq z r inych tel' now: Kr61e twa Polski go, Slqska 
Cicszyi'lskiego, z r6inych srodowisk spolecznych, glownie ITlieszczal1
kich, r6iny byl tei: ich topien integracji ze rod wi kiem polskim i za

angazowanie w zy ie r ligijn . Z reguly byli to Polacy w pierw zym lub 
drugim pokoleniu, ich zyciorysy q swiadectwem zachodzqcych wsr6d 
prote tanckich emigrant6w z iemi dal ko pO'uni tych proee w 
asymila 'jny h. J dynie pa tor Haase lIwai I i~ za i mea, ale jego 
zwiqzki z Polakami na SIC! ku Ci zynskim byly do iln. ie wszy y 
lei:, np. Edvvard Jurgens, na co dzi r't podkreslali w6j zwiqzek z ko 
ciolami ewangeli kimi. Poza Rupr chtem i Cwier Zt ki wi zow'l, kt6rzy 
przynalezeli do wyznania ewangelick -r form wan go, pozo tali byli 
luteranami. lch zycie i dzialalno c j sl takZe wiad ctwem kompliko
wanych r lacji poIsko-niemj ckieh. alezy pami tac, i.e Niemey na zie
miach pol kich byli nie tylko zaborcarni, alc i s'1siadarn.i z pobli ki go 
domn ez ' zagrody i nle zawsz losunki p I k -nicmi ckic opi raly siC; 
na wrogosci. 

Pracc; przygotowano po przeprO\vadz niu ze.rokiej k\.verendy w bi
bljotekaeh j archiwach w Polse i za granicq. W) pada tu wymicni': AI
chiwum 16wne Akt Dawnych w Warszawie, Al'chiwum Pan twO\\' 
w War zawie, Arcbiwum Panstwowe w PI ku, zbiory r~kopi<mienne 

Bibliot ki Uniwer ytetu War zaw kiego, al taki. w E tonii w Dorpa i 
(ob cnie Tartu), archiwum tamtej z 00 uniwersytetu. Przyd tne okaza
Iy si~ mat rialy gromadzon w rnllzeach np. Muzeum Mczowi eki go 
w Pia ku czy Muzeum Oskara Kolbcrga w Przy II z . Wyk rzy tana 
zo tala pra , z XlX wieku, w tym lakie wflng licka np. "Zwiastun 
Ewangeliczny", liczne wspomnienia, w tym i j dn go z na zyeh boha
tcr6w Adolfa Daaba, korespondeneja i dziela prz z wspomniane osoby 
tvvorzon . 

a temat wyzej w mienionych postaci powstalo jui: wiele opraco
"Val), w r6znych ep kaeh historyeznyeh i 0 r6inej \"'arto~ei naukowej, 
dokladny ich wykaz znajdzie czytclnik w bibliografii. Przcdstawione 

T. Stcgncr, Bog, prole lalllyzl1I, Polska. Biogmfia pas/ora Leopolda Marcilla 0110 
(181 -1882), GdaJ1sk 2000. 
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przeze mnie szkice Sq pr6be) nowego spojrzenia na te osoby, takie p d 
kC)1 III ich zwiqzk6w, lTIl,i" j lub bardziej wyrainych, z prote tantyzmem. 
Rozdzialy dotycz'lce Samuela Bogumila Lindego, Lu yny Cwierczakle
wiczowej, Adolfa Daaba i Teodora Haa- go <j zmienionq formq opubli
kowanych jui przeze nulie artykul6w, pozos tale clotychczas ni ukazaly 
sit; drukiem l

. 

a konie ""ypada wyja_ni', co rozumiem pod poj~ci m ewang lik. 
Ewang licyzm, jak czytamy w Slawlliku wyraz6!l obcych, to "ogo! dok
tryn religijnych i \vyznal1 chrze cijaflskich powstalych n3 skutck r 
forma ji w XVI wieku, opi rajqcych si~ na Biblii jnk jed rnym irodle 
wiary", za~ ewangelicy to "wyznawcy nauki Lutra lub Kahvina"S. Bo
haterami niniejsz go zbioru studiow bt;'dq wi~c osoby przynalezne do 
wyznania ewangelicko-augsbur kiego (lut raJiskiego) bG)di: evvangeli
cko-reformowanego (kalwiI1-kiego), mieszkajClce na zi miach p J kich 
w Xl)( wi ku. 

iniejsza ksiG)zka jest adresowana do z roki go kr~gu dbior ow, 
t'ld llznalem za tl.iezb~dn wyja ni ni w tekS ie p \0\ ny:h poj~e doty

cZqc)'ch v.ryznania wangelicko- ug bur kiego zye'vvangelicko-reformo
wanego, kt6r dla pr ktykujG)cy h Jut rano",,, zy k Iwinist6w wydaj'J 
si~ bye oczywi teo W pracy j t wi I cytat w, niekt6rym mol: si~ Vlry
dawa ,z zb It duzo, ale. q to zar6wno l' ksty z epoki, z czaso'vv, \'IT kt6
ry h iyli przed tawieni bohat rowie, j, k i fragmenty ich prac. Uznat nl, 

ze t cytaty pozwolG) cz)'telnikowi lepiej poznac te p tacie jak i dzic
wi~tna towiecznq rzecz)'wistosc. POZi.l tym ni kt r z cytovvanych wy
powicdzi zawi raj,,! w soble laki ladunek em ji, ic przetwarzani ich 
w jakikolwiek spa 6b mogtoby p zbawic je sensu. 

4 1. 5t gner. Salllllel BOgllI/lil (Gottlieb) Linde - IIczony i dziaJacz ewallg licki, 
[w:] Hort"lIs illlagil1llll. Stlldia Ilistoryczlle dedykownne pallli{?ci pro/csara Stnllislmva 
Mielczarskiego, red. A. Paner. A. Klan zynski, K. M. Kowalski, Gdansk 2005, 
s. 213-225; T. Stegner, Pnstor Teodor Hnase lin Slqskll Cieszynskil1l. Przyczyllek do 
dziej6w prate tnntyzmtl 10 XIX 1Oiekll, [w:] Od Frnl1ciszka ruIn do IIIn/ych ojczyzll. 
Tom poswi{?cony pami{?ci Zbiglliewa Frasa, rcd. M. 6my, Wroclaw 2002, .. 31-47; 
T. Stegner, LIICYlln wierczakiewi zawn. Aktywna znwodowo kobietn sllkcesu, [w:] Ak
tywllosc kobiet 10 or nnizncjac/I za1Oodowych i gospodnrczycJl 10 XIX i XX wiektl, red. 
K. akaw ki, P znan 2007, .15-31; 1. Stegner, Wst!1' do: A. Daab, WWarszaw;e 
i lin Krylllie, Warsza\ a 1986. 

5 Siownik 1Oyraz6w ob ych, WilT zawa 1980, S. 205. 


