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DZIAŁALNOŚĆ KS. JANA RONGE NA ŚLĄSKU

Na przestrzeni swych dziejów Kościół katolicki na Śląsku przeżywał różne
go rodzaju zagrożenia o charakterze doktrynalnym i duszpasterskim. Zagroże
nia te zmuszały Kościół do podejmowania przeciwdziałań zmierzających do 
przezwyciężania kryzysów, które mogły zachwiać życiem religijnym Śląska.

Największy wstrząs Kościół przeżywał w czasach reformacji, które doprowa
dziły do trwałego podziału chrześcijaństwa. Reformatorzy, kierując się chęcią 
odrodzenia i oczyszczenia Kościoła z ludzkich nadużyć, podjęli realizację re
formy Kościoła poza Kościołem, odrzucając tym samym Kościół hierarchicz
ny1. Reformacja mogła się rozwijać dzięki poparciu ze strony rad miejskich, 
szlachty oraz książąt, którzy hołdowali zasadzie „cuius regio, eius religio”. 
Dzięki temu większość ośrodków wcześniej katolickich zaczęło przybierać zna
miona protestantyzmu2. Tym samym bogate i rozległe majątki kościelne stawa
ły się własnością nowego wyznania3.

Nie ulega jednak wątpliwości, że czas ten nie był przychylny dla Kościoła 
katolickiego na Śląsku, powodując załamanie się życia religijnego i kultu kato
lickiego. Nie bez znaczenia okazała się tu postawa wrocławskich biskupów, 
którzy bądź to nawiązywali kontakty z przywódcami protestantyzmu, okazując 
im swoją życzliwość, bądź też wobec protestantyzmu okazywali daleko posu
niętą ustępliwość, jawnie go nawet popierając4.

Kościół katolicki zrazu przybierając postawę obronną zmuszony został do 
przeprowadzenia wielkiej reformy, którą podjął na Soborze Trydenckim 
(1545-1563). Przyniosła ona zdumiewające efekty, powodując odrodzenie ży

1 J. M a n d z i u k, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. 2. W arszawa 1995, s. 11; 
T. B ł a s z c z y k ,  Zakony na Śląsku w czasach reformacji i reformy kościelnej oraz ich zn a 
czenie. Saeculum  C hristianum . R. 8: 2001, nr 1, s. 23.

2 K. D o 1 a, Pokuta kościelna na Śląsku w X V  i X V I wieku. N auka o pokucie i je j praktyka 
w Kościele katolickim i w gminach laterańskich. W: Słowo nieskowane. Księga jubileuszowa dla 
ks. Jana Kruciny. Red. A. N o w i c k i, J. T  y r a w a. W rocławl998, s. 587.

' B . K u m o r ,  Historia Kościoła. Cz. 5. Lublin 1984, s. 56-57; Z. Z  i e 1 i ń s k i, Cuius regio 
eius religio -  principium regnandi. Saeculum  Christianum . R. 1: 1994, nr 2, s. 88.

4 Z. L e c, Biskupi wrocławscy w dobie refoimacji i reformy Kościoła. Saeculum Christianum . 
R. 2: 1995, nr 1, s. 212-215.
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cia religijnego, a także przyczyniając się do aktywnej działalności Kościoła na 
polu duszpasterskim i oświatowym. Rozwijające się w tym czasie różne formy 
kultu spowodowały wzrost pobożności, a powstające zakłady naukowe szczebla 
gimnazjalnego i uniwersyteckiego, które miały na celu kształcenie przyszłych 
elit społecznych, znacząco oddziaływały na społeczeństwo5. Szczególną rolę 
odegrały tutaj zakony, zwłaszcza nowo powstałe o charakterze kongregacji, 
które wniosły olbrzymi wkład w rozwój świadomości religijnej wiernych.

Przejęcie Śląska przez Prusy (1741) ożywiło nadzieję protestantów na osłabie
nie nie tylko katolicyzmu, lecz zwłaszcza struktur kościelnych, a tym samym na 
uprzywilejowaną pozycję wyznawców nauki Lutra. Mimo, że dwór królewski był 
wyznania ewangelicko-reformowanego, to sam król Fryderyk II okazał się agno
stykiem. Będąc zwolennikiem filozofii oświeceniowej o zabarwieniu deistycznym 
odnosił się z drwiną i szyderstwem wobec wszelkich form wyznaniowych6. Jednak
że etykę chrześcijańską uważał za fundamentalną zasadę życia społeczno-pań- 
stwowego. Realizm polityczny kazał mu także wykorzystywać struktury kościelne, 
które miały być pomocne dla scentralizowanego państwa rządzonego według za
sad absolutyzmu oświeconego. Tym samym Kościół katolicki został poddany nad
zorowi państwowemu7. Stwarzało to sytuację dość skomplikowaną dla samego 
Kościoła, który zmuszony był walczyć o swoje prawa nawet za cenę sprzeniewie
rzenia się władzy państwowej, dążącej do wdrożenia w życie indyferentyzmu reli
gijnego. Rozszerzające się zobojętnienie katolików dawało państwu możliwość 
głębokiej ingerencji w ich życie duchowe, jak również zezwalało na zagarnianie 
wszelkich dóbr kościelnych. Tym sposobem Kościół wrocławski został dotknięty 
sekularyzacją (1810), która znacznie wzbogaciła protestantów i Żydów, a wy
znawców Kościoła zepchnęła do enklawy mało znaczącego wyznania.

Religijna obojętność w sporze o małżeństwa mieszane stwarzała także możli
wość niebezpieczeństwa utraty wiary. Sprzyjała temu postawa biskupa Leopol
da Sedlnitzky’ego, który dążąc do utrzymania dobrych stosunków z pruskim 
rządem łamał prawo kościelne, lekceważąc zarządzenia Stolicy Apostolskiej8.

5 Zob. J. M a n d z i u k, Rola Kościoła katolickiego w szerzeniu oświaty na Śląsku do czasów 
pruskich . Colloquium  Salutis. 14: 1982, s. 159-173; C. R a b t ,A lm a  Mater Leopoldina. Kolleg 
und Universität der Jesuiten in Breslau 1638-1811. Köln W eimar Wien 1999; T. B ł a s z c z y k ,  
Fakultet Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1914. Aspekt histoiycz- 
no-prawny. Legnica 2001, s. 32, 38; t e n ż e, Stan i reforma oświaty na Śląsku w czasach pru
skich do 1811 r. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R. 57: 2002, nr 3, s. 317.

6 R M a i, Kościół katolicki na pruskim  Śląsku od roku 1740 aż do upadku monarchii w 1918 
roku. W: Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska. Red. K. M a t w i j o w s k i. 
Wrocław 2001, s. 101.

7 Z. Z  i e 1 i ń s k i, Frydeiyk II  Hohenzollern. W: Encyklopedia Katolicka. T. 5. Lublin 1989, 
kol. 742.

x T. B ł a s z c z y k, Problem małżeństw mieszanych na Śląsku w czasach pruskich. W rocław
ski Przegląd Teologiczny. R. 11: 2003, nr 2, s. 122.
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Idee oświeceniowe, które na przełomie XVIII i XIX wieku wywarły prze
możny wpływ nie tylko na życie społeczne, ale i umysłowe świata, znalazły swe 
odzwierciedlenie także na Śląsku. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wro
cławskiego, kierując się zasadą ferm entu naukowego nie tylko optował za teo
logią Jerzego Hermesa i Antoniego G ünthera, ale z całą siłą bronił wykładni 
naukowej obydwu uczonych, nawet wówczas, gdy ich teologia została ogłoszo
na przez Rzym jako błędna9.

W szerzeniu prądów oświeceniowych i racjonalistycznych szczególną rolę 
odgrywali wykładowcy uniwersyteccy na czele z Antonim Theinerem , niekwe
stionowanym przywódcą śląskich neologów. W swoim dziele Die Katholische 
Kirche Schlesiens, dargestellt von einem katholischen Geistlichen (1826) dom a
gał się on między innymi: używania w nabożeństwach języka niemieckiego, 
usunięcia zbędnych i przestarzałych książek do modlitwy i nabożeństw, refor
my mszału i sakramentów, a także zniesienia błogosławieństw, pielgrzymek, 
bractw religijnych, odpustów, czci świętych i litanii10. Sprzeciwiał się również 
autorytetowi Stolicy Apostolskiej i kościelnej hierarchii, usiłując poddać Ko
ściół władzy świeckiej11.

Dziejowe zagrożenia natury religijno-politycznej poparte także tezami ra
cjonalistycznej filozofii oświecenia wprowadzały olbrzymi zamęt w życiu Ko
ścioła katolickiego na Śląsku. N iejednokrotnie jego przedstawiciele, ulegając 
nowoczesnym ideom, poszukiwali form odnowy życia kościelnego nie zawsze 
zgodnego z zasadami Kościoła. Ich projekt reform często godził w hierarchię 
kościelną, naruszając także doktrynę Kościoła katolickiego. Państwo o prowe
niencji protestanckiej, pragnąc zarządzać wszystkimi sferami życia kościelne
go, niejednokrotnie popierało wichrzycieli, raniących i osłabiających Kościół. 
Tak było w przypadku ks. Jana Ronge, który okazał się twórcą idei katolicyzmu 
niemieckiego.

Jan Ronge urodził się w Biskupowie 16.10.1813 r. i pochodził z rodziny 
chłopskiej12. Jego rodzicie musieli posiadać żywą wiarę skoro pragnęli, aby ich 
syn poświęcił się stanowi kapłańskiemu. Nie przejawiając skłonności do nauk

9 M. C i s ł o, Hermezjanizm . W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993, kol. 787; 
K. M a c h e t a, Güntherianizm . W: Encyklopedia K atolicka , kol. 401; J. M a n d z i u k, 
Błędne kierunki teologiczne: H erm ezjanizm  i Güntherianizm  na Śląsku. Przegląd Kalwaryj- 
ski.5: 1998, s. 121.

10 H. H o f f m a n n, Anton Theiner. Ein Beitrag zur schlesischen Kirchengeschichte der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Archiv für schlesische Kirchengeschichte. T. 9: 1951, s. 107; T. B 1 a- 
s z c z y k, Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego a sprawa Antoniego Theinera 
jako pizywódcy śląskich neologów. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. 21: 2001, 
s. 274.

" W. U r b a n, Leopold hr. Sedlnicki książę biskup wrocławski 1836-1840 na tle dziejów Ko
ścioła na Śląsku w pierwszej połowie X IX  w. Warszawa 1955, s. 114.

i: A. R o g a 1 s k i, Kościół katolicki na Śląsku. Warszawa 1955, s. 175.
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teologicznych z woli rodziców podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwer
sytetu Wrocławskiego, a po jego ukończeniu wstąpił do alumnatu wrocławskie
go, którego rektorem  był ks. Szymon Sobiech13. Tutaj zetknął się z dyscypliną 
kościelną uwidocznioną w praktycznym zgłębianiu zasad teologii w kontekście 
duszpasterskim, jak również z rygorystycznym przestrzeganiem porządku 
dnia14. Przechodząc wewnętrzną walkę między wolnością a obowiązkiem wy
tworzył sobie obraz tyranii kościelnej, której źródło upatrywał w rozporządze
niach, krępujących wolność, wydawanych przez Stolicę Apostolską. Przeżywa
jąc duchową rozterkę zdecydował się na przyjęcie święceń kapłańskich, które 
otrzymał z rąk sufragana wrocławskiego biskupa Daniela Latusska 
30.08.1840 r.15 Pierwszym jego wikariatem była parafia w Grodkowie, gdzie po
dejmując się pracy duszpasterskiej coraz bardziej klarowały się jego poglądy re
ligijne, które były sprzeczne z obowiązkami stanu i urzędu. Poglądy te zostały 
wyłuszczone przez ks. Jana Ronge w artykule Rzym i Wrocławska Kapituła za
mieszczonym w Sächsische Vaterlandsblätter 10.11.1842 r., który przedstawiał 
w ciemnych barwach działalność kurii rzymskiej na Śląsku16. Sprzeciwiał się 
w nim wobec wzrastającego w siłę ultramontanizmu, który, jego zdaniem, nad
miernie wzmacniał władzę papieską, dążąc do całkowitego podporządkowania 
Kościołów lokalnych poprzez wydawanie orzeczeń w rozwiązywaniu wszelkich 
spraw. Tym samym widział ograniczenie wolności działania w podejmowanych 
decyzjach przez Kościoły lokalne. Podstawą tak sformułowanego poglądu 
i ostrego wystąpienia była sprawa zatwierdzenia przez Rzym wyboru Józefa 
Knauera na ordynariusza wrocławskiego. Stolica Apostolska poinformowana 
przez kapitułę wrocławską o dokonanym 27.08.1841 r. wyborze nowego ordyna
riusza, faworyzowanego przez króla pruskiego, zwlekała z jego zatwierdzeniem. 
Watykan, obawiając się ukazania przesadnej tolerancyjności i uległości wzglę
dem władz państwowych, co mogłoby prowadzić do indyferentyzmu religijnego, 
broniąc swoich praw w diecezji, dopiero po 1V2 roku zatwierdziła wybór Józefa 
Knauera na rządcę diecezji17. Zdaniem Jana Ronge praktyka ta stawiała pod 
znakiem zapytania prawo wyborcze wrocławskiej kapituły katedralnej i przyczy
niła się do upadku autorytetu nowego ordynariusza zanim jeszcze objął rządy 
w diecezji18.

Być może artykuł przeszedłby bez echa, gdyby nie jego przedruk w augsbur
skim piśmie ultram ontańskim  Sion z dnia 2.12.1842 r.. Artykuł został opatrzo

13 H. H  o f f m a n n, Die Geschichte des Breslauer A lum nats. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Priesterbildung in Schlesien. Breslau 1935, s. 238.

14 A. M ł o t e k, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim. Wrocław 1998, s. 104-105.
15 W. U r b a n, Leopold hr. Sedlnicki..., s. 132.
16 B. K u m o r, Historia Kościoła. Cz. 7. Lublin 1991, s. 66.
17 J. P a t e r, Poczet biskupów wrocławskich. Wrocław 2000, s. 111.
18 J. K ö h 1 e r, Die katholische Kirche. W: Geschichte Schlesiens. Preusisch-Schlesiens 1740- 

-1945. Östeneichisch-Schlesiens 1740-1918/45. Red. J. J. M e n z e 1. T. 3. Stuttgart 1999, s. 202.
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ny komentarzem, który wzmógł emocje ultramontańskie, wskazując na A nto
niego Theinera jako autora artykułu. Gdy w miesiąc później, w wyniku diece
zjalnego dochodzenia, okazało się kto jest autorem  artykułu, wówczas 70 ślą
skich kapłanów zażądało usunięcia Jana Ronge z urzędu wikariusza w G rod
kowie. On sam, nie wyrażając żadnej skruchy, a przede wszystkim okazując 
brak subordynacji względem władz diecezjalnych został zasuspendowany przez 
wikariusza kapitulnego Józefa R itter i usunięty z urzędu. W tej sytuacji Ronge 
opuszczając szeregi kapłańskie udał się do Siemianowic, gdzie objął posadę 
nauczyciela, udzielając lekcji dzieciom protestanckich urzędników kopalni19.

W dniach od 18 sierpnia do 6 października 1844 r. w katedrze trewirskiej, za 
zgodą tamtejszego ordynariusza Wilhelma Arnoldiego, została wystawiona na 
widok publiczny tunika Chrystusa, którą według podania odnaleźć miała cesa
rzowa Helena, przekazując ją trewirskiej katedrze. W ciągu dziejów kilkakrot
nie wystawiana na widok publiczny ściągała rzesze wiernych. Bp Wilhelm Ar- 
noldi, zapraszając katolików Niemiec do licznego nawiedzania tuniki pragnął 
wzmocnić świadomość religijną wyznawców Chrystusa oraz ukazać siłę jedności 
katolików w czasie funkcjonującego indyferentyzmu religijnego20. Katolicy nie
mieccy żywiołowo zareagowali na zaproszenie do Trewiru, gdzie publiczną 
cześć relikwii oddało 11 biskupów niemieckich i około miliona wiernych21. Krę
gi liberalne i protestanckie popierane przez czynniki państwowe z ogromną de- 
zawuacją spoglądały na ten żywiołowy objaw katolickiego życia. Wyrażając swo
je niezadowolenie ośrodki te sprzeciwiały się masowym pielgrzymkom, uważa
jąc że jest to sprzeczne z zasadami nowoczesnego, oświeconego społeczeństwa.

Przeciwko praktyce pielgrzymowania najgwałtowniej wystąpił Jan Ronge, 
który w otwartym liście do biskupa Arnoldiego zamieszczonym 1.10.1844 r. na 
łamach Schlesische Vaterland Blätter22 zaatakował prawdziwość relikwii i rzekome 
nadużywanie przez Kościół katolicki „ciemnoty i zabobonności prostego ludu”23. 
Samego biskupa nazywał odpustowym kramarzem XIX wieku. Nie omieszkał 
także użyć złośliwego tonu względem wiernych, których uważał za „pachołków 
klechów i sługami nieszytej szmaty”24. List mimo ostrego i złośliwego tonu oraz 
uwłaczającego słownictwa został dopuszczony przez cenzurę do publikacji. Wy
daje się, że nie wywarłby on większego wrażenia na opinii publicznej, gdyby nie 
fakt podawania się przez autora listu za katolickiego kapłana25.

19 P. M a i, Kościół katolicki na pruskim  Śląsku..., s. 108.
20 J. K ö h 1 e r, Die katholische Kirche, s. 202.
21 S. B e i s s e 1, Geschichte der Trierer Kirchen, ihrer Reliquien und Kunstschätze. Trier 1887, 

s. 276.
22 J. R o n g e, Urtheil eines katholischen Priesters über den heiligen Rock zu Trier. Schlesi

sche Vaterland Blätter. R. 1844, nr 64, s. 382.
23 T a m ż e.
2-1T  a m ż e.
25 J. K ö h 1 e r, Die katholische Kirche, s. 203.



56 KS. TOMASZ BLASZCZYK [6]

Do autora listu napływały z wielu stron słowa uznania za wydanie adresu 
sprzeciwiającemu się religijnemu zabobonowi. Fakt ten umocnił Jana Ronge 
w przekonaniu o słuszności swoich tez, a otrzymując poparcie protestantów 
i liberałów niemieckich otwarcie dążył do wyeksponowania swoich poglądów 
na tem at Kościoła. Nie dążył przy tym do zreformowania Kościoła katolickie
go, lecz do odłączenia Kościoła w Niemczech od Stolicy Apostolskiej, a tym sa
mym założenia nowego Kościoła Niemiecko-Katolickiego26. Wspierało go 
w tym kilku katolików wrocławskich, którzy zerwali łączność z Kościołem kato
lickim i ogłosili Jana Ronge „drugim Lutrem ” oraz swoim „pasterzem i dusz
pasterzem ”27.

Jan Ronge w swoich poglądach nie uznawał prymatu papieża, uważając go 
za gnębiciela ludzkiej wolności. Sumieniu zatem przypisywał prawo bezwzględ
nej wolności28. Według jego opinii podstawą i treścią chrześcijańskiej wiary było 
Pismo św., a jego studiowanie i komentarz nie powinien być ograniczony żad
nym autorytetem 29. Ponadto wyznawał wiarę w Boga, który będąc stwórcą świa
ta kierował nim mądrze i sprawiedliwie; w Jezusa Chrystusa jako odkupiciela 
człowieka oraz w Ducha Św., któremu przypisywał kierownictwo na ziemi. 
Uważając, że tylko dwa sakramenty są bez wątpienia ustanowione przez Chry
stusa, jako obowiązujące przyjmował sakrament chrztu i Eucharystii. Sakra
ment ołtarza polecał udzielać pod dwoma postaciami. Stanowczo odrzucał sa
kram ent pokuty, a spowiedź uszną traktował jako wynalazek papieski.

Otrzymując poparcie czynników państwowych nie uznawał zakazu m ał
żeństw mieszanych, a wśród przeszkód wymieniał tylko te, które pochodziły 
z państwowego ustanowienia. W odniesieniu do świąt kościelnych opowiadał 
się za funkcjonowaniem tylko tych, które potwierdzało państwo mocą swego 
prawa30.

Całkowicie odrzucał kult świętych i relikwii. Nie uznawał odpustów i piel
grzymek, a także był przeciwnikiem łacińskiej liturgii i celibatu księży31. Ronge 
był także zwolennikiem odprawiania Mszy św. w języku niemieckim, a w miej
sce rzymskiego kanonu zalecał fragment Pisma św., opisujący Mękę Pana Je
zusa oraz słowa konsekracji z Ostatniej Wieczerzy32. Będąc przeciwnikiem celi

26 W. S a w i c k i, Kościoły i wspólnoty protestanckie na ziemiach polskich w okresie niewoli 
narodowej. W: Historia Kościoła w Polsce. T. 2, cz. 1. Red. B. K u m o r ,  Z.  O b e r t y ń s k i .  Po
znań 1979, s. 670.

27 J. K ö h 1 e r, Die katholische Kirche, s. 203.
2S W. U  r b a n, Leopold hr. Sedlnicki..., s. 134.
29 M. C z a p 1 i ń s k i, Sytuacja na Śląsku u progu rządów biskupa Melchiora Diepenbrocka. 

W: Kardynał Melchior von Diepenbrock 1798-1853. Odnowiciel życia religijnego na Śląsku. Red. 
M. K a c z m a r e k ,  A.  K i e ł b a s a ,  J. S w a s t e k .  Wrocław 2000, s. 25.

10 W. U  r b a n, Leopold hr. Sedlnicki..., s. 134.
11T  e n ż e, Zatys dziejów diecezji wrocławskiej. Wrocław 1962, s. 86.
32 T  e n ż e, Leopold hr. Sedlnicki..., s. 134.



[7] DZIAŁALNOŚĆ KS. JANA RONGE NA ŚLĄSKU 57

batu uważał, że prawo to, nie mając żadnego uzasadnienia w Ewangelii, zosta
ło wprowadzone decyzją Watykanu. Prawo celibatu, pozbawiając księży mał
żeńskiej miłości, miało służyć papieżowi jedynie jako narzędzie do podporząd
kowania sobie duchowieństwa3’.

Postulaty te znalazły swoje odzwierciedlenie na pierwszym synodzie Kościo
ła niemiecko-katolickiego, który odbył się w Lipsku w dniach 23-26 września 
1845 r. Mógł on się odbyć ze względu na dość szybko rozwijającą się wspólnotę 
Jana Ronge i poparcie osobistości także świata nauki. Prominentnym człon
kiem nowej wspólnoty był profesor prawa rzymskiego Uniwersytetu Wrocław
skiego Michał Edward Regenbrecht34. Znaczącą rolę odgrywał także Robert 
Blum, który swoją agitacją przyczyniał się do liczebnego wzrostu nowo powsta
jącej wspólnoty kościelnej35. Również profesor Franciszek Wigard wywarł ol
brzymi wpływ na organizowanie się Kościoła niemiecko-katolickiego w D reź
nie. Jednakże największym sprzymierzeńcem Jana Ronge okazał się ks. Jan 
Czerski, który w 1844 r. po ogłoszeniu swojej apostazji założył w Pile W spólno
tę chrześcijańsko-katolicką, która w dogmatyce i dyscyplinie kościelnej była 
bardzo zbliżona do protestantyzm u36. W dniu 9.03.1845 r. wspólnie odprawili 
nabożeństwo niemiecko-katolickie we Wrocławiu. Parę dni później podobne 
nabożeństwo odprawili w Trzebnicy, gdzie nowo powstała gmina liczyła 34 oso
by, a w całym powiecie trzebnickim 76 wyznawców37. Znaczną popularnością 
cieszył się Jan Ronge w Dzierżoniowie, gdzie już 18.05.1845 r. powstała gmina 
niemiecko-katolicka, a pierwsze nabożeństwo w tym mieście zostało odprawio
ne w kościele ewangelickim 5.06.1845 r.38 Podobne nabożeństwa były odpra
wione w Lubaniu w kościele sierocińca, na którym obecni byli rajcowie miejscy 
oraz duchowni ewangeliccy, a także w Zawidowie-™. Jednakże najwięcej zwo
lenników Kościół niemiecko-katolicki zyskał we Wrocławiu, gdzie już na po
czątku stycznia 1845 r. liczono około 2000 członków nowej wspólnoty. Wkrót- 
kim czasie wzrosła ona do liczby 7000 wiernych40. Podobnie jak we Wrocławiu 
i innych miastach Śląska utworzyły się wspólnoty niemiecko-katolickie w Berli

33 W. L e e s c h, Die Geschichte des Deutschkatholizismus in Schlesien (1844-1852) unter be
sonderer Berücksichtigung seiner politischen Haltung. Breslau 1938, s. 12.

•4 J. K ö h 1 e r, Die katholische Kirche, s. 203.
55 T e n ż e ,  Ein Predigtereignis fü r  Schlesien. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Schlesiens im 

19. Jahrhundert. Archiv für schlesische Kirchengeschichte. T. 23: 1965, s. 172.
'6 J. M i s i u r e k, Czerski Jan. W: Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin 1995, kol. 839.
'7 F. B i a 1 y, Oświata i życie kulturalne. W: Trzebnica. Zaiys rozwoju miasta na przestrzeni 

wieków. Red. L. W i a t r o w s k i .  Wrociaw-Trzebnica 1995, s. 141.
■s T  e n ż e, Od wojen napoleońskich do połowy X IX  w. W: Dzieiżoniów. Zarys monografii 

miasta. Red. S. D ą b r o w s k i .  W rocław-Dzierżoniów 1998, s. 132.
39 M. Kogut, Kościelnik. Dzieje ewangelickiej i katolickiej parafii. Kluczbork-Kościelnik 

2001, s. 110.
40 M. P a t e r, Katolicki nich polityczny na Śląsku w latach 1848-1871. Wrocław 1967, s. 30.
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nie, Lipsku, Dreźnie, Gdańsku, Magdeburgu, Hildesheim, Brunszwiku, Elber
feld, Kreuznach, W iesbaden, Wormacji41.

W synodzie Kościoła niemiecko-katolickiego, który odbył się w Lipsku 
wzięło zatem udział 15 wspólnot. Postanowienia tego synodu zostały ujęte 
w 11 artykułach, które dotyczyły nauki wiary oraz zewnętrznej formy nabo
żeństw. Odnosiły się także do duszpasterstwa i powszechnych spotkań ko
ścielnych. Kościołowi nadano ustrój synodalny, a wspólnotom przyznano 
prawo wolnego wyboru kapłanów42. Zgodnie z tym na czele gmin miał stać 
duszpasterz, którego wybierali starsi w dniu Zielonych Świąt43. W sprawach 
dogmatycznych podstaw ę stanowiły wszystkie postulaty opracowane przez 
Jana Ronge.

Wydaje się, że istotny wpływ na strukturę Kościoła niemieckokatolickiego, 
formę nabożeństw oraz kwestie dogmatyczne wywarł przywódca śląskich neo- 
logów Antoni Theiner. Dla Jana Ronge stał się on niekwestionowanym auto
rytetem w procesie tworzenia narodowego Kościoła, uwolnionego od wpływów 
Rzymu, zwłaszcza że ich poglądy w tej sprawie były zbieżne. Antoni Theiner, 
ze względów dogmatycznych, zdecydowanie odrzucił konstytucję nowego Ko
ścioła uchwaloną w Lipsku, rezygnując także z oferowanej mu posady kazno
dziei niemieckokatolickiej wspólnoty w Berlinie. Jednakże dla nowo powstałej 
wspólnoty berlińskiej był gotowy opracować liturgię w języku niemieckim44. 
W obliczu groźby ekskomuniki Antoni Theiner złożył publiczne oświadczenie 
odejścia z Kościoła rzymskokatolickiego45. Pozwoliło mu to na objęcie urzędu 
kaznodziei wrocławskiej wspólnoty niemieckokatolickiej, który to urząd pia
stował przez pół roku. Rychłe rozstanie się z Janem  Ronge i Kościołem naro
dowym spowodowane było ostrą polemiką pomiędzy tymi dwoma byłymi ka
płanami, którzy znacząco różnili się nie tylko co do charakteru, ale i prezento
wanych poglądów, co w ostateczności spowodowało zdystansowanie się zarzą
du i starszych wspólnoty do Antoniego Theinera. Nie mając żadnego oparcia 
i zrozumienia we władzach gminy niemieckokatolickiej przywódca śląskich 
neologów opuścił 19.02.1846 r. szeregi gminy i w ostateczności został człon
kiem Kościoła ewangelickiego46.

Jan Ronge zyskał szerokie poparcie także wśród władz pruskich. Wielkim 
orędownikiem jego działalności był nadprezydent Śląska Fryderyk Teodor 
Merckel, który uznawał i popierał wszelką działalność antykościelną, zmierza
jącą do całkowitego osłabienia Kościoła katolickiego. W poczynaniach Jana

J. K ö h 1 e r, Die katholische Kirche, s. 203.
42 T  a m ż e; W. S a w i c k i, Kościoły i wspólnoty protestanckie..., s. 671.
43 W. U r b a n, Leopold hr. Sedlnicki..., s. 134.
44 J. K ö h 1 e r, Die katholische Kirche, s. 204.
45 H. H o f f m a n  n , A n ton  Theiner..., s. 251.
46 T. B ł a s z c z y k, Fakultet Teologii Katolickiej..., s. 128.
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Rongego widział on środek do zreformowania Kościoła katolickiego47. Rów
nież swego poparcia udzielili mu pruski minister kultury Jan Albrecht Eich- 
horn i przyszły król pruski, książę Wilhelm4*. Tak znaczące poparcie spowodo
wało, że Kościół niemieckokatolicki w przeciągu roku czasu mógł się szczycić 
170 gminami, 41 predykantami oraz około 60. 000 wiernych49.

Wśród prawowiernie usposobionych katolików działalność Jana Ronge 
wzbudzała niechęć i sprzeciw. Przebywając w Tarnowskich Górach 30.08.1845 r. 
swoim wystąpieniem, w którym mówił o katolickim fanatyzmie, wzbudził obu
rzenie miejscowej ludności, która zażądała natychmiastowego wydalenia go 
z miasta. Sprawę zaogniła postawa zwolenników Rongego, którzy grozili pod
ekscytowanym słuchaczom strzelaniem do mas. Zamieszki trwające całą noc 
spowodowały wydanie nakazu przez burmistrza Tarnowskich Gór opuszczenia 
przez Jana Ronge miasta50. W dekanacie bytomskim sam Ronge i jego Kościół 
cieszył się nikłym poparciem51.

Również hierarchia kościelna nie przyjęła obojętnej postawy wobec działal
ności Jana Ronge. W obronie wiary i katolicyzmu zdecydowanie wystąpił ka
nonik wrocławskiej kapituły i kaznodzieja katedralny, późniejszy ordynariusz, 
Henryk Forster. W swoim kazaniu Der Feind kommt, wenn die Leute schlafen 
wygłoszonym 10.11.1844 r. ostro skrytykował wystąpienie Jana Ronge za na
śmiewanie się z relikwii trewirskiej, a żurnalistów za przedstawianie fałszywe
go obrazu Kościoła i podżeganie katolików do okazywania niechęci i nieposłu
szeństwa względem hierarchii kościelnej. Zdaniem  Forstera, prasa przedsta
wiając biskupów jako oszustów ludu, a w każdym głosie Kościoła upatrując fa
natyzm, zacofanie i ultramontanizm zniesławiała dobre imię Kościoła katolic
kiego i tym samym wyrządzała mu olbrzymią szkodę52. W swoim kazaniu 
przedstawił także ideę państwa kontrolującego, w którym widział gwarancje 
powstrzymania tendencji liberalnych i wolnomyślicielskich, od których Ronge 
spodziewał się wpływu na dokonanie istotnych zmian w Kościele53. M onarchę

47 J. N e g w e r, Geschichte des Breslauer Domkapitels im Rahmen der Diözesan-geschichte vom  
Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum  Ende Zweiten Weltkrieges. Opr. i wyd. K. E n g e l b e r t .  Hil
desheim 1964, s. 71.

4S P. M a i, Kościół katolicki na pruskim  Śląsku..., s. 108.
49 B. K u m o r, Historia Kościoła , cz. 7, s. 66; W. S a w i c k i, Kościoły i wspólnoty protestanc

kie..., s. 670.
50 J. K n o s s a 1 1 a, Das dekanat Beuthen O/S. In seinem schlesische teil. Katowice 1935, 

s. 364-367.
51 A. R o g a 1 s k i, Kościół katolicki na Śląsku, s. 179.
52 A. M a j e w s k i, Arcybiskup H em yk Forster ordynariusz wrocławski (1853-1881) i jego 

księgozbiór. Warszawa 1996, mps, s. 58.
53 J. K ö h 1 e r, Die Tätigheit Heinrich Forster a u f der Versammlung der Deutschen Bischöfe 

in Würzburg 1848. W: Beitrag zur schlesischen Kirchengeschichte. Red. B. S t a s i e w s k i .  
Köln-Wien 1969, s. 482.
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widział tutaj jako gwaranta porządku także kościelnego'". Swoich słuchaczy 
utwierdził w przeświadczeniu, że Kościół katolicki będzie trwał, mimo ostrza 
nienawiści jakie świat kieruje przeciw niemu. Jego zdaniem Kościół nie potrze
bował ratunku od przyszłości, bowiem tego co potrzebował, to już nosił w swo
im łonie „pewny środek na wszelkie zło, wszelką niełaskę czasu i okoliczno
ści”'5. Występując w obronie relikwii zwrócił uwagę, że kult dla relikwii znany 
był w początkach chrześcijaństwa i związany był z męczeństwem pierwszych 
chrześcijan56. Kazanie Henryka Forstera wywołało uznanie w kręgach katolic
kich57, a wśród jego oponentów i zwolenników rongianizmu oburzenie58. O do
niosłej roli tego kazania świadczy fakt, że zostało ono wydrukowane w tysią
cach egzemplarzy i rozeszło się po całej diecezji. Kazanie to w znacznym stop
niu przyśpieszyło karę ekskomuniki, jakiej Janowi Ronge udzielił bp Daniel 
Latussek 4.12.1844 r.59

Papież Grzegorz XVI został poinformowany przez biskupa Daniela Latus- 
ska o działalności Jana Ronge i o sytuacji w jakiej znalazła się diecezja wro
cławska. Papież zapoznając się z błędami rongianizmu wyrażał swoją dezapro
batę do poczynań Jana Ronge, zwłaszcza do poniżania obrzędów Kościoła 
i powagi Stolicy Apostolskiej. Miał nadzieję, że działalność nowej sekty nie bę
dzie długotrwała, a katolicy dochowają prawowierności Kościołowi i nie dadzą 
się zwieść błędnej nauce60.

Tryumf Kościoła niemieckokatolickiego nie trwał długo. Poróżnienie oby
dwu założycieli sekty Jana Ronge i Jana Czerskiego zapowiadało stopniowy jej 
rozpad. N ieporozum ienia te wynikły na tle odmiennego rozumienia Pisma św. 
i nauki o Chrystusie. W odniesieniu do chrystologii Czerski bronił bóstwa Je
zusa Chrystusa, podczas gdy Ronge uznawał w nim tylko Zbawiciela i posłańca 
Bożego61. Ponadto radykalizm społeczny, który coraz bardziej potęgował się 
u Jana Ronge doprowadził do istotnego podziału w łonie Kościoła niemiecko
katolickiego. Odłam radykalny o tendencji socjalistycznej, którem u przewodził 
Jan Ronge, swoich zwolenników szukał wśród ludzi niezamożnych, natomiast 
linia umiarkowana, której przedstawicielem był prof. Michał Edward Regen- 
brecht, prezentowała liberalne i racjonalistycznie nastawione kręgi mieszczań-

54 E. G a t z, Förster Heinrich (1799-1881), Fürstbischof von Breslau. W: Die Bischöfe der 
deu tschsprach igen  Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon. Berlin 1983, 
s. 201.

55 J. K ö h 1 e r, Ein Predigtereignis fü r  Schlesien , s. 173.
56 W. U  r b a n, Leopold hr. Sedlnicki..., s. 136.
57 W. M a r s c h a l l ,  Geschichte des Bistums Breslau. S tuttgart 1980, s. 132.
58 A. M e e r, Charakterbilder aus dem Clerus Schlesiens 1832-1881. Breslau 1884, s. 315.
59 H. B a c h t, Die Tragedie einer Freundschaft. Fürstbischof Heinrich Förster und Professor

Joseph Hubert Reinkens. Köln 1985, s. 18.
60 W. U  r b a n, Leopold hr. Sedlnicki..., s. 135.
61 J. M i s i u r e k, Czerski Jan , kol. 839.
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skie' 2. Ponadto zgubnym dla całości ruchu Rongego było jego opowiedzenie się 
po stronie rewolucji 1848 r. Władze państwowe, które do tej pory popierały 
Kościół niemieckokatolicki i uważały Jana Ronge za swego sprzymierzeńca, 
zaczęły przybierać względem śląskiego heretyka postawę wręcz wrogą, uważa
jąc go za jednego z rewolucjonistów, a niemiecki katolicyzm za kierunek zmie
rzający do przewrotu państwowego63.

Jan Ronge optując za ruchem rewolucyjnym uwidocznił swoje stanowisko 
w liście skierowanym do króla pruskiego. Znając ton jego polemiki można 
wnioskować, że list nie był przychylny władzy królewskiej, a nawet mógł za
wierać wrogie hasła. Z  tego też powodu był sądownie ścigany. Jednakże 
uniknął aresztowania dzięki ucieczce do Londynu, gdzie ożenił się z A ngiel
ką. W 1863 r. przeniósł się do Frankfurtu nad M enem , a w 9 lat później do 
Darmstadtu. W ystąpienie polityczne Jana Ronge spowodowało rozwiązanie 
przez władze państwowe trzeciego synodu Kościoła niem ieckokatolickiego, 
który odbywał się w 1850 r. w K óthen64. W 1852 r. policja zakazała działal
ności wrocławskiej wspólnocie niem ieckokatolickiej, która ostatecznie sama 
się rozwiązała w lipcu 1855 r.65 Od tej pory następował powolny rozpad sek
ty. Jan Ronge obserwując żałosny koniec swoich gmin zm arł we W iedniu 
w 1887 r.

Mimo, że ruch Jana Ronge okazał się efem erydą, to jednak jego wystą
pienie stanowiło poważne zagrożenie dla życia kościelnego nie tylko na Ślą
sku. Wykorzystując indyferentyzm religijny śląski heretyk ujawnił swoje sta
nowisko uwłaczające hierarchii kościelnej, a także podważył podstawowe 
dogmaty wiary, dążąc do rozłam u w łonie Kościoła katolickiego. Mógł przy 
tym liczyć na szerokie poparcie zarówno władz państwowych, jak i kręgów 
protestanckich, które w wystąpieniu Jana Ronge widziały możliwość całko
witego osłabienia, a w konsekwencji podporządkow ania Kościoła katolic
kiego celom państwa. C harakter protestancki sekty Rongego nie budzi przy 
tym jakiejkolwiek wątpliwości, a nowo powstały Kościół niemieckokatolicki, 
który w szczytowej fazie działalności posiadał około 60 000 wiernych, w obli
czu politycznych wydarzeń nie wytrzymał próby czasu. Sam Jan Ronge oka
zał się życiowym bankrutem  zarówno religijnym, jak i politycznym. Potw ier
dza się przy tym zasada, że żaden Kościół, który jest z ustanowienia ludzkie
go nie jest w stanie zawładnąć duszami ludzkimi i skazany jest na sam ouni
cestwienie.

62 L. S m o ł k a, Duchowieństwo śląskie X IX  wieku. W: Kardynał Melchior von Diepen- 
brock..., s. 97.

63 M. P a t e r, Katolicki nich polityczny..., s. 31.
64 W. Sawicki, Kościoły i wspólnoty protestanckie..., s. 671.
65 J. K ö h 1 e r, Die katholische Kirche, s. 204.
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T Ä T IG K E IT  JO H A N N E S R O N G E  IN SC H L E S IE N

Z usam m enfassung

D ie K atho lische K irche in Schlesien e rleb te  in se in er G esch ich te  versch iedene 
Schw ierigkeiten  d ok trina l und see lso rgerischer N atu r. U n te r  vielen an d e ren  w ar T ä tig 
keit des P riesters B res lauer B istum s Jo h a n n es  R onges, d e r scharf k rie tis ie rte  F orm en  
d es relig iösen  K ultus u nd  tra t gegen k irchlichen C h ierarch ie . Suspens hat ihn aus d er 
R e ihe  d e r  G eistlichke it ausgeschlossen . A ls A n tw ort d afü r ha t R onge m it d e r  H ilfe Jo 
h an n es C zerski und  u n te rsch tü tz t von lib era l-p ro testan tisch e  K reise und R egierungs 
P arte ien  g eg rü n d e t D eu tsch -K atho lische  K irche. T ätigke it Jo h a n n e s ’a R onge tra ff auf 
scharfe  K ritik  d e r  O brigkeit d e r  G eistlichke it und  des treu en  katho lischen  Volkes. Sym
path ie , die Jo h a n n es  R onge zeig te  geg en ü b er d e r  R evolu tion  1848 b rach te  als Erfolg, 
d aß  staa tlich e  O brigkeit u n te rb rac h  ihm  ih re  U n te rs tü tzu n g  und  m it dem  die D eutsch- 
-K atho lische  K irche au f U n tergang .


