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PATRYCJA MATUSIAK
(Katowice)

¸ACI¡SKA INSKRYPCJA W KOÂCIELE MARIACKIM
W KATOWICACH*
W katowickim koÊciele pod wezwaniem Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej
Marii Panny, stojàcym na dzisiejszym placu ks. Emila Szramka (niegdyÊ by∏a to
cz´Êç ulicy Mariackiej), znajduje si´ ∏aciƒska inskrypcja. Upami´tnia ona ksi´dza
Wiktora Schmidta, budowniczego i proboszcza tego koÊcio∏a. Fakt istnienia ∏aciƒskiej inskrypcji nie by∏by niczym niezwyk∏ym, poniewa˝ w Êwiàtyniach spotykamy
ró˝ne napisy ∏aciƒskie, co wià˝e si´ z funkcjà ∏aciny jako j´zyka KoÊcio∏a, gdyby
nie to, ˝e powsta∏a ona ju˝ w wieku XX. U˝ycie j´zyka ∏aciƒskiego jako swoistego medium by∏o Êwiadomym zabiegiem twórców inskrypcji.
KoÊció∏ Mariacki zosta∏ zbudowany w stylu neogotyckim1, wed∏ug projektu Aleksego Langera z Wroc∏awia. W jego wn´trzu znajdujà si´ witra˝e Adama Bunscha
(ucznia Józefa Mehoffera), rzeêby Bogus∏awa Langmana (w kaplicy NajÊwi´tszego Sakramentu) oraz obrazy Józefa Unierzyskiego (ucznia i zi´cia Jana Matejki)2.
Jest najstarszà Êwiàtynià katolickà w centrum Katowic (starszy od niej jest tylko
koÊció∏ ewangelicki przy ulicy Warszawskiej).

* Artyku∏ jest poprawionà i rozszerzonà wersjà publikacji ¸aciƒska inskrypcja w koÊciele Mariackim w Katowicach, Classica Catoviciensia. Scripta Minora 2, 2001, s. 45–52 (wspó∏autorstwo
Iwona Iwaƒczyk). Chcia∏abym w tym miejscu podzi´kowaç prof. Jerzemu Axerowi za umo˝liwienie mi przedstawienia tego tekstu na sesji Mi´dzynarodowej Szko∏y Humanistycznej w Warszawie w lutym 2004 roku oraz za cenne uwagi i sugestie.
1 Wi´kszoÊç koÊcio∏ów, które zosta∏y zbudowane na Górnym Âlàsku w drugiej po∏owie XIX
wieku, jest w tak zwanych neostylach, g∏ównie neogotyckim, neobarokowym, neoromaƒskim oraz
modernistycznym. Zob. szerzej: D. G∏azek, Kilka uwag o sztuce sakralnej w diecezji katowickiej,
Âlàskie Studia Historyczno-Teologiczne 17, 1984, s. 170–183. Jerzy Myszor przytacza zdanie
znawców, którzy twierdzà, ˝e architektura koÊcio∏ów wybudowanych w tym czasie na Âlàsku reprezentuje najwy˝szy poziom artystyczny. Por. J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice
1999, s. 95.
2 Das Bilder-Zyklus in der Kattowitzer Marienkirche, Katowice 1935; Cykl obrazów w koÊciele
NajÊwi´tszej Marji Panny w Katowicach, Katowice 1935. Zob. tak˝e: ks. bp H. Bednorz, ks. J. Baƒka,
˚ycie i dzia∏alnoÊç ks. Emila Szramka 1887–1942, Katowice 1976, s. 179 nn. (nt. wystroju artystycznego koÊcio∏a Mariackiego); ks. H. Pyka, Mecenat artystyczny ks. dra E. Szramka w parafii
Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny w Katowicach, [w:] J. Malicki, J. Âliwiok (red.),
Ksiàdz dr Emil Szramek – Dzia∏alnoÊç i dzie∏a (Materia∏y posesyjne), Katowice 1994, s. 15–27; id.,
Mecenat artystyczny ksi´dza Emila Szramka w parafii Mariackiej w Katowicach, [w:] Victor – quia
Victima – Ksiàdz Emil Szramek (1887–1942), Katowice 1996, s. 117–138.
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Po lewej stronie od wejÊcia, na drugim tzw. filarze wiàzkowym, znajduje si´
prostokàtna tablica z jasnego kamienia, bez ozdobników, wmurowana od strony
nawy g∏ównej, o wymiarach 90 cm wysokoÊci i 72 cm szerokoÊci, z nast´pujàcà inskrypcjà:

IN MEMORIAM

VIKTORIS SCHMIDT
PRAELATI DOMESTICI S. SANCTITATIS
COMMISSARII ET CONSILIARII
ORDINARII WRATISLAVIENSIS
DEKANI KATOWICENSIS
QVI DIE 4. IANUARII ANNI 1841 IN CI=
VITATE RATYBORENSI NATVS AC DIE
25. IVNII ANNI 1864 WRATISLAVIAE
PRESBYTER ORDINATVS PER ANNOS
QVINQVAGINTA TRES VT COOPERATOR
CVRATVS ET DEINCEPS PAROCHVS AD
ST. MARIAM KATOVICIIS INSTITVTVS
PASTOR GREGIS SIBI DEDITAE VIGILA<N>=
TISSIMVS FABRICAM HVIVS ECCLESIAE
PERFECIT ALIAMQVE FILIALEM IN HO=
NOREM SS. PETRI ET PAVLI EXSTRVXIT
IN GLORIA DEI PROMOVENDA STVDIO=
SISSIMVS AC LABORIBVS PRO SALVTE
ANIMARVM ET ECCLESIA REFECTVS
OBIIT IN DOMINO DIE 2. APRILIS ANNI 1917
REQVIEM AETERNAM DONA EI DOMINE
3
ET LUX PERPETVA LVCEAT EI.

3 „Pami´ci Wiktora Schmidta, domowego pra∏ata Jego ÂwiàtobliwoÊci, pe∏nomocnika i doradcy ordynariusza wroc∏awskiego, dziekana katowickiego. Urodzony 4 stycznia 1841 roku w Raciborzu, a w dniu 25 czerwca 1864 roku we Wroc∏awiu wyÊwi´cony na kap∏ana, by∏ nim przez
pi´çdziesiàt trzy lata, najpierw jako wikary i kurat, póêniej ustanowiony proboszczem w katowickiej parafii Âw. Marii. Jako pasterz bardzo si´ troszczy∏ o trzod´ sobie przekazanà. Dokoƒczy∏
budow´ gmachu tego koÊcio∏a i zbudowa∏ jego fili´ pod wezwaniem Âwi´tych Piotra i Paw∏a.
Bardzo si´ stara∏ powi´kszaç chwa∏´ Bo˝à. Odpoczywajàc po trudach podj´tych na rzecz KoÊcio∏a i zbawienia dusz odszed∏ w Panu w dniu 2 kwietnia 1917 roku. Wieczny odpoczynek racz mu
daç Panie, a Êwiat∏oÊç wiekuista niechaj mu Êwieci” [t∏umaczenie w∏asne].
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Inskrypcja jest wykuta w kamieniu, robi wra˝enie nigdy nieodnawianej, choç
mo˝liwe, ˝e to tylko z∏udzenie spowodowane niedostatecznà iloÊcià Êwiat∏a, wpadajàcego przez witra˝e Bunscha. Ca∏y tekst inskrypcji jest napisany majusku∏à.
Imi´ i nazwisko ksi´dza jest pó∏tora razy wi´ksze ni˝ pozosta∏y tekst. Zwraca uwag´ niekonsekwencja w zapisie liter „v” i „u” oraz „v” i „w”. W zasadzie g∏oska
„u” jest oddawana ciàgle przez liter´ „v”, jak w klasycznych ∏aciƒskich inskrypcjach4, oprócz wyrazów Ianuarii i lux. Litera „w”, zwyczajowo przyj´ta w ∏aciƒskiej
nazwie Wroc∏awia5 i konsekwentnie w niej u˝ywana na poczàtku wyrazu (Wratislaviensis i Wratislaviae), w nazwie Katowic jest stosowana zamiennie z „v” (Katowicensis obok Katoviciis). Osobliwe jest u˝ycie litery „y” w s∏owie Ratyborensi, gdy˝
nie pojawia si´ ona w ∏aciƒskich nazwach Raciborza6 (byç mo˝e polski kamieniarz
zapisa∏ jako -ty- dyktowanà mu przez Niemca sylab´ -ti-). Niezgodne z normà ortografii ∏aciƒskiej jest te˝ u˝ycie litery „k” w imieniu Victor i s∏owie decanus.
Kropki wyst´pujà tylko po datach dziennych, skrótach s., ss. i st. oraz na koƒcu
ca∏ej inskrypcji. Zwraca uwag´ znak przeniesienia, sk∏adajàcy si´ z dwóch poziomych kresek, które na tablicy znajdujà si´ w osobnej kolumnie. Znak ten – w formie pochy∏ej lub prostej – pojawia si´ od Êredniowiecza w niektórych r´kopisach
∏aciƒskich7, nie jest natomiast cz´sty w inskrypcjach. Tutaj mamy do czynienia zapewne z wp∏ywem pisma r´cznego, w którym tak wówczas zaznaczano przeniesienie wyrazu8.
Warto te˝ mo˝e odnotowaç u˝ycie genetiwu anni po oznaczeniu dnia i miesiàca: w takich formu∏ach cz´Êciej si´ pojawia ablativus temporis – anno.
Tablica zosta∏a ufundowana po Êmierci pierwszego proboszcza parafii NMP, Wiktora Schmidta9. Urodzi∏ si´ on w Raciborzu, 4 stycznia 1841 roku, by∏ synem nauczyciela Fryderyka i Alojzy, z domu ˚eƒczyckiej. Od 1852 roku ucz´szcza∏ do
gimnazjum raciborskiego, gdzie w 1860 roku zda∏ matur´. W tym samym roku

4

Zob. szerzej: K. Królczyk, J. Trynkowski, Inskrypcje ∏aciƒskie, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka staro˝ytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, s. 188.
5 W zasadzie ju˝ od czasów Galla Anonima (Wratislavia), por. J. Szymaƒski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 341. Zob. jednak ni˝ej, przyp. 10.
6 Por. J. G. Th. Graesse, Orbis Latinus, Berlin 1909, gdzie niemieckiej nazwie Ratibor odpowiadajà ∏aciƒskie Ratiboria, Ratmaria i Ratimaria oraz przymiotniki: Ratheborgensis, Ratheborigensis i Ratiborgensis.
7 J. Szymaƒski, op. cit., s. 360.
8 Zob. K. Promyk, Wprawy w pi´kne pisanie piórem, czyli wzory kaligraficzne przenoÊne, Warszawa 1906, s. 3.
9 Ks. H. Pyka jako pierwszego proboszcza parafii NMP wymienia ks. dra Teodora Kremskiego – zob. ks. H. Pyka, Mecenat artystyczny ks. dra E. Szramka…, s. 20; id., Mecenat artystyczny ksi´dza Emila Szramka…, s. 124. Ks. Kremski by∏ jednak w latach 1860–1868 majàcym siedzib´ w Notkirche kuratem katowickim. Zob. 100 Jahre Kattowitz. Festschrift zur 100-Jahrfeier in der
Patenstadt Salzgitter, Salzgitter 1965: „Die Zugehörigkeit der katholischen Einwohner von Kattowitz zum Pfarrverband Bogutschütz endigte am 11. November 1860, als die Notkirche an der
späteren Karlstraße (in der Nähe des Wilhelmsplatzes) in Kattowitz eingeweiht wurde. […] Die
neue Kuratie Kattowitz zählte zusammen mit Brynow nur 3000 katholische Einwohner. Zum
Kuratus wurde der Oberkaplan von Oppeln, Dr. jur. utr. Theodor Kremski, berufen, der jedoch
bereits 1868 wegen eines Kehlkopfleidens resignierte”.
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rozpoczà∏ studia teologiczne w Uniwersytecie Wroc∏awskim. Âwi´cenia kap∏aƒskie
przyjà∏ 28 czerwca 1864 roku (a nie jak wyryto w inskrypcji – 25 czerwca!)10. Zosta∏ wówczas wikarym w Notkirche11. Cztery lata póêniej zda∏ egzamin proboszczowski12, zostajàc kuratem katowickim13, a 14 czerwca 1873 roku zosta∏ proboszczem koÊcio∏a Mariackiego. By∏ aktuariuszem w archiprezbiteriacie namys∏owskim
(actuarius circuli), potem w tym˝e archiprezbiteriacie dziekanem14.
Schmidt nale˝a∏ do bardzo wp∏ywowych dzia∏aczy centrowych na Âlàsku. Dzisiaj doÊç rzadko si´ o nim wspomina, byç mo˝e dlatego ˝e – jak pisze Mieczys∏aw
Pater – przylgn´∏o do niego niezbyt chlubne okreÊlenie germanizatora15. DziÊ ju˝
si´ nie dowiemy, czy sàdzili tak o nim wspó∏czeÊni, czy to etykietka nadana przez
póêniejszych historyków. Niewàtpliwie dzieje Âlàska prze∏omu XIX i XX wieku
nie sà ani ∏atwym, ani niekontrowersyjnym tematem16. Czasem trudno jest rozdzieliç fakty od ich póêniejszych ocen, zw∏aszcza jeÊli mamy do dyspozycji wersj´
tylko jednej strony. Dlatego ogranicz´ si´ do przytoczenia za Mieczys∏awem Paterem17 kilku najwa˝niejszych faktów z biografii ksi´dza Schmidta. W 1893 roku przewodniczy∏ centralnemu komitetowi wyborczemu w Katowicach, który z jego inspiracji wystàpi∏ stanowczo przeciw kandydaturze Juliusza Szmuli w wyborach do
10

Zob. tak˝e schematyzmy: Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks
für das Jahr 1865, Breslau 1865, s. 162 (Wiktor Schmidt aus Ratibor jest wymieniony jako jeden
z ksi´˝y, którzy uzyskali Êwi´cenia kap∏aƒskie dnia 28 czerwca); Schematismus… für das Jahr
1869, Breslau 1869, s. 85 (Pr. Victor Schmidt a. Ratibor, ord. 28/6 1864). Dat´ t´ potwierdza tak˝e dokument znaleziony w tece ks. Schmidta (opisanej: „Teka ks. Pra∏ata Schmidt’a Wiktora
oraz jubileusze <25 i 50-letni> parafii N. P. Marji 1860–1926”), opatrzony piecz´cià z napisem
Henricus Foerster D. Gr. Princeps Episcopus Vratislaviensis i datà zapisanà na dwa sposoby: Anno
Domini millesimo octingentesimo sexagesimo quarto die vigesima octava mensis Iunii oraz Vigil. Ss.
Petri et Pauli Ap. Festi, co zdecydowanie rozwiewa wszelkie wàtpliwoÊci, gdy˝ dzieƒ Êwi´tych Piotra i Paw∏a przypada od dawien dawna na 29 czerwca. Nawiasem mówiàc, w notatce prasowej
w „GórnoÊlàzaku” i w „Kuryerze Âlàskim”, która ukaza∏a si´ dwa dni po Êmierci ksi´dza Schmidta, podana jest jeszcze inna data – 26 czerwca.
11 Zob. 100 Jahre Kattowitz…: „Der erste Kaplan war seit 1864 Viktor Schmidt aus Ratibor”.
12 M. Pater, Schmidt Wiktor, [w:] M. Pater (red.), S∏ownik biograficzny katolickiego duchowieƒstwa Êlàskiego XIX i XX wieku, Katowice 1996, s. 368–369.
13 100 Jahre Kattowitz…
14 M. Pater, op. cit.
15 Ibid.
16 Bardzo skomplikowana sytuacja polityczna Âlàska mia∏a prze∏o˝enie na jego losy: w 1339
roku Âlàsk zosta∏ formalnie od∏àczony od Polski i po∏àczony z ziemiami czeskimi, które w 1526
roku przesz∏y w r´ce Habsburgów. W 1742 roku znalaz∏ si´ pod panowaniem Prus. Na Kongresie Wiedeƒskim w 1815 roku ziemie polskie zosta∏y podzielone na nowo – Górny Âlàsk pozosta∏
pod panowaniem pruskim. Dopiero po I wojnie Êwiatowej, w wyniku plebiscytu i III powstania
Êlàskiego oraz zabiegów dyplomatycznych rzàdu polskiego, w∏àczono w 1922 roku cz´Êç Górnego Âlàska (29%) do Polski. Do tej pory ziemie Âlàska wchodzi∏y w sk∏ad prowincji Êlàskiej z siedzibà we Wroc∏awiu. Zob. ks. J. Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Âlàsku w latach
1821–1914, Katowice 1991, s. 7; J. Maca∏a, Duszpasterstwo a narodowoÊç wiernych. KoÊció∏ katolicki w diecezji katowickiej wobec mniejszoÊci niemieckiej 1922–1939, Wroc∏aw – Katowice 1999,
s. 16; T. Manteuffel, Historia powszechna. Âredniowiecze, Warszawa 1994, s. 346–347; H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985, s. 78–80; H. Zieliƒski, Historia Polski
1914–1939, Wroc∏aw – Warszawa – Kraków 1985, s. 96–102.
17 M. Pater, op. cit.
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parlamentu niemieckiego. W panujàcym wtedy uk∏adzie politycznym oznacza∏o to
przyj´cie wrogiego stanowiska wobec strony polskiej. Schmidt wraz z innymi duchownymi centrowcami by∏ jednym ze wspó∏za∏o˝ycieli „Gazety Katolickiej” w 1896
roku w Królewskiej Hucie (dzisiejszym Chorzowie). Gazeta nosi∏a podtytu∏ „Pismo duchowieƒstwa i ludu polskiego na Szlàsku”, mia∏a na celu zwalczanie „Katolika”18 i ruchu polskiego na Górnym Âlàsku. „Gazeta Katolicka” wychodzi∏a trzy
razy tygodniowo. Zosta∏a za∏o˝ona przez ksi´˝y, znanych dzia∏aczy centrowych: Wilhelma Strzybnego, Paw∏a ¸ukaszczyka, Franza Klaszk´, Caspara Wrzodka oraz Wiktora Schmidta. Na pytanie, dlaczego niemieccy centrowcy zdecydowali si´ na za∏o˝enie pisma w j´zyku polskim, Mieczys∏aw Pater odpowiada, ˝e mia∏o ono
„pe∏niç rol´ dywersji w obozie polskim”19. Gazeta mia∏a zbli˝onà form´ do „Katolika”, by pozyskaç sobie czytelników. By∏a jednak pismem procentrowym, skierowanym przeciw narodowym tendencjom w ruchu polskim. Zarazem w jej programie znajdowa∏ si´ postulat nauczania religii w szko∏ach w j´zyku polskim, nauki
j´zyka polskiego jako przedmiotu w szko∏ach i swobody nauczania religii przez
duchownych. Nowe pismo zatem z jednej strony sprzyja∏o pewnym aspiracjom
ludnoÊci polskiej, z drugiej zaÊ przeciwstawia∏o si´ innym jej dà˝eniom. Skutkiem
jego pojawienia si´ by∏ jeszcze wi´kszy ni˝ dotàd zam´t i rozbicie zarówno w obozie polskim, jak i w obozie centrowym.
W roku 1897 ksiàdz Schmidt stanowczo wystàpi∏ przeciwko koncepcji tworzenia terenowych centrowych komitetów wyborczych wed∏ug zasady j´zykowej (pomys∏ taki przedstawiono w 1897 roku na zjeêdzie centrowym we Wroc∏awiu), co
by∏oby ust´pstwem centrowców na rzecz strony polskiej. W 1898 roku Schmidt by∏
g∏ównym organizatorem kampanii przeciwko „Katolikowi”, w zwiàzku z wydrukowaniem na jego ∏amach wspomnienia poÊmiertnego o ksi´dzu Augustynie Wolczyku, o którym napisano, ˝e lud polski niewielu posiada takich duchownych jak
zmar∏y. 25 lutego Schmidt razem z Reinholdem Schirmeisenem zgromadzili ksi´˝y okr´gu przemys∏owego w Katowicach. Uchwalono tam wspólne oÊwiadczenie
przeciw „Katolikowi”, zarzucajàc mu znies∏awienie ogó∏u kleru. OÊwiadczenie
ukaza∏o si´ w „Schlesische Volkszeitung”20. Ksi´˝a nieobecni na tym zebraniu otrzy18

„Katolik” zosta∏ za∏o˝ony przez Józefa Chociszewskiego na Pomorzu, lecz w 1869 roku odkupi∏ go Karol Miarka i przeniós∏ na Górny Âlàsk, gdzie przez 20 lat by∏ jedynym polskim pismem. Porusza∏ problemy polityczne i spo∏eczne. Cieszy∏ si´ ogromnà popularnoÊcià, jego nak∏ad wzrós∏ od 2 tysi´cy w roku 1870 do 8 tysi´cy zaledwie kilka lat póêniej – ˝adna polska
gazeta w owym czasie nie mia∏a takiego zasi´gu. Jak stwierdza Marek Czapliƒski, pismo umacnia∏o przywiàzanie ludu do j´zyka polskiego i walczy∏o z germanizacjà. Wspó∏pracowa∏o z partià Centrum, której cz∏onkami byli duchowni. Por. M. Czapliƒski, E. Kaszuba, G. Wàs, R. ˚erelik, Historia Âlàska, Wroc∏aw 2002, s. 321 i passim. Mieczys∏aw Pater dodaje, ˝e „Katolik”
w okresie Kulturkampfu broni∏ KoÊcio∏a, a polskoÊç w jego uj´ciu zyskiwa∏a sankcj´ religijnà.
Zob. M. Pater, Polska i katolicka to˝samoÊç Górnego Âlàska w perspektywie historycznej XIX w.,
[w:] W. Âwiàtkiewicz, ks. J. Wycis∏o (red.), Metropolia Katowicka – GórnoÊlàska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przysz∏oÊci, Katowice 1994, s. 47 i 51.
19 Zob. M. Pater, Rozwój ruchu polskiego, [w:] S. Micha∏kiewicz (red.), Historia Âlàska, t. III,
cz. 2, Wroc∏aw – Warszawa – Kraków – Gdaƒsk – ¸ódê 1985, s. 368–369, 372.
20 Trzeba wspomnieç, ˝e ta wroc∏awska gazeta by∏a uwa˝ana za g∏ówny organ katolików Êlàskich. Zob. M. Czapliƒski i in., Historia Âlàska…, s. 323.
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mali listownie do podpisu oÊwiadczenie pot´piajàce „Katolika”. Ci, którzy odmówili podpisania, mieli zostaç uznani za zwolenników „Katolika” i zdrajców Centrum. „Katolik” jednak wybrnà∏ bardzo sprytnie z tego konfliktu. Zapowiedzia∏, ˝e
˝adnemu z ksi´˝y nie weêmie za z∏e, jeÊli podpisze oÊwiadczenie, wiadomo bowiem, ˝e wielu duchownych stoi tu wobec przymusu moralnego. RównoczeÊnie
wezwa∏ wszystkich czytelników, by nie pot´piali tych duchownych, którzy je podpiszà. Mieczys∏aw Pater komentuje w Historii Âlàska, ˝e akcja Schmidta i Schirmeisena trafi∏a w pró˝ni´, gdy˝ „Katolik” da∏ do zrozumienia, ˝e duchowieƒstwo solidaryzuje si´ raczej z polskim pismem ni˝ z autorami ca∏ej akcji.
Ksiàdz Schmidt by∏ nie tylko budowniczym i dzia∏aczem politycznym. By∏ równie˝ spo∏ecznikiem. W 1867 roku utworzy∏ w Katowicach Konferencj´ Paƒ Âw. Wincentego ∫ Paulo, majàcà na celu opiek´ nad sierotami. Natomiast w lecie roku 1893
pod jego kierownictwem zaczà∏ dzia∏aç w Katowicach Zwiàzek ChrzeÊcijaƒskich Robotników, skupiajàcy kilkudziesi´ciu cz∏onków21. Zwiàzki katolickich robotników by∏y w owych czasach bardzo licznà grupà organizacji polsko-katolickich, mia∏y charakter lokalny i, jak stwierdza Alojzy Targ22, dzia∏a∏y przy parafiach korzystajàc
z poparcia miejscowych proboszczów. Organizowano je od roku 1890, kiedy to biskup wroc∏awski Georg Kopp, za dyrektywà Watykanu, wyda∏ poufny okólnik do dekanatów swej diecezji, zalecajàcy ksi´˝om organizowanie zwiàzków robotniczych i m∏odzie˝owych, a tak˝e zwi´kszenie liczby nabo˝eƒstw w j´zyku niemieckim oraz
przysposabianie m∏odzie˝y do przyjmowania sakramentów w tym j´zyku23.
Wiktor Schmidt mia∏ niepodwa˝alne zas∏ugi, jeÊli chodzi o budow´ koÊcio∏ów.
Z okazji jego z∏otego jubileuszu kap∏aƒstwa (28 czerwca 1914 roku), wysz∏a okolicznoÊciowa pocztówka ze zdj´ciem jubilata i wybudowanych przez niego trzech
koÊcio∏ów: Mariackiego, wybudowanego w 1870 roku24, tzw. Notkirche z 1860 roku (poprzedniczka Êwiàtyni Mariackiej; ksi´gi metrykalne parafii Mariackiej datujà si´ w∏aÊnie od roku 1860, zresztà z∏oty jubileusz parafii przypada∏ na rok 1910,
a nie 1920), oraz Piotra i Paw∏a z 1902 roku. Obok tych wszystkich nazw mamy
zastosowany do ksi´dza Schmidta niemiecki czasownik erbauen, który oznacza
„wybudowaç”, „wznieÊç”. WàtpliwoÊci budzi informacja, ˝e ksiàdz Schmidt zbudowa∏ Notkirche – przecie˝ w tym roku zdawa∏ on dopiero matur´ w Raciborzu.
Najprawdopodobniej chodzi∏o o podkreÊlenie zas∏ug proboszcza dla ca∏ej parafii
Mariackiej, a nie o dok∏adne odtworzenie faktów sprzed pi´çdziesi´ciu czterech lat.

21

Zob. M. Pater, Ruch polski na Górnym Âlàsku w latach 1879–1893, Wroc∏aw 1969, s. 230.
A. Targ, Wybrane zagadnienia z historii KoÊcio∏a i polskich organizacji katolickich i narodowych na Âlàsku na prze∏omie XIX i XX wieku, Kraków – Katowice 1974, s. 63.
23 Por. E. Poniatowski, Duchowieƒstwo a sprawa polska na Górnym Âlàsku, Katowice 1950,
s. 14 (na podstawie pracy E. Szramka: Kuria wroc∏awska a j´zyk polski na Âlàsku, 1919); K. Piwarski, Polacy Êlàscy w walce o spo∏eczne i narodowe wyzwolenie 1848–1914, Warszawa 1955, s. 78
(autor u˝ywa tu nawet sformu∏owania okreÊlajàcego powstawanie tych zwiàzków: „Dywersja
przeciwko ruchowi robotniczemu sz∏a równie˝ od strony kleru”).
24 Ks. Jerzy Pawlik przytacza jednak dat´ 1871, zob. J. Pawlik, Rozwój sieci parafialnej na
Górnym Âlàsku w latach 1870–1960, Roczniki Humanistyczne 29, 1981, z. 2, s. 220. W materia∏ach parafialnych pojawia si´ rok 1873 jako data erygowania parafii.
22

Inskrypcja mariacka

119

KoÊció∏ Mariacki zbudowano wed∏ug projektu Aleksego Langera z Wroc∏awia.
Fundusze na budow´ pochodzi∏y od biskupa wroc∏awskiego i ze sk∏adek miejscowej ludnoÊci. Rozwój sieci parafialnej na Górnym Âlàsku wià˝e si´ ÊciÊle z rozwojem przemys∏u i nap∏ywem ludnoÊci wiejskiej na te tereny po powstaniu z lat
1848–1849. W latach 1850–1870 zbudowano wi´kszoÊç zak∏adów przemys∏owych
na tym terenie. W latach 1871–1880 przemys∏ zosta∏ zasilony kapita∏em pochodzàcym z reparacji wojennych, jakie uzyska∏y Prusy po wygranej wojnie z Francjà
w 1870 roku. Zwiàzana z tym modernizacja zak∏adów przemys∏owych i okres dobrej koniunktury przynios∏y dalsze zapotrzebowanie na robotników. W tym okresie nastàpi∏ znaczny wzrost liczby katolików (od roku 1842 do 1912 prawie siedmioipó∏krotny), zw∏aszcza w dekanatach, w których rozwija∏ si´ przemys∏ – bytomskim
i mys∏owickim25. Wa˝nym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o budowie nowego koÊcio∏a by∏a tak˝e odleg∏oÊç wsi od miejscowoÊci koÊcielnej. Ksiàdz Myszor
w swej monografii pisze te˝ o tym, ˝e Kulturkampf26 prawie ca∏kowicie zahamowa∏ budownictwo koÊcielne. Dopiero po ugodzie mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em
w Prusach, do której dosz∏o na poczàtku lat 80, w zwiàzku z liberalizacjà polityki
wyznaniowej w∏adz pruskich nastàpi∏o o˝ywienie budownictwa sakralnego27. Warto dodaç, ˝e z chwilà powo∏ania biskupa Fuldy, Georga Koppa28, na arcybiskupstwo wroc∏awskie (9 sierpnia 1887 roku) wyraênie wzros∏o zainteresowanie wikariatu generalnego we Wroc∏awiu tworzeniem nowych parafii. Zadanie to by∏o
nieco skomplikowane. Stare parafie górnoÊlàskie mia∏y swojego patrona, którym
by∏ w∏aÊciciel miejscowoÊci koÊcielnej. W 1861 roku takim patronem parafii Mariackiej by∏ biskup wroc∏awski. Patron parafii mia∏ obowiàzek finansowania na
mocy reglementu de gravaminibus z 8 VIII 1750 roku wszelkich napraw koÊcio∏a,
budynków probostwa i szko∏y. W razie uznania przez proboszcza koniecznoÊci bu25

Ks. J. Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Âlàsku…, s. 11. Dekanaty – jako
mniejsze okr´gi w granicach archidiakonatów, zwane archiprezbiteriatami – istnia∏y ju˝ od wieku XIII. Zob. bp W. Urban, Zarys dziejów diecezji wroc∏awskiej, Wroc∏aw 1962, s. 58–59. Dekanat mys∏owicki zosta∏ wydzielony z bytomskiego 28 VIII 1868 przez biskupa Heinricha Foerstera
i obejmowa∏ m.in. parafi´ katowickà. Por. ks. J. Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym
Âlàsku…, s. 9.
26 Kulturkampf by∏ okresem walki rzàdu niemieckiego z KoÊcio∏em katolickim i – jak pisze
Marek Czapliƒski – jego politycznym ramieniem: katolickà partià Centrum. KoÊció∏ obawia∏ si´
zjednoczenia Rzeszy pod przewodnictwem protestanckich Prus. Mieczys∏aw Pater dodaje, ˝e
paƒstwo chcia∏o ca∏kowicie podporzàdkowaç sobie KoÊció∏. Przejawem Kulturkampfu by∏o wprowadzenie w roku 1876 j´zyka niemieckiego jako j´zyka urz´dowego paƒstwa pruskiego. Pokój
mi´dzy KoÊcio∏em a paƒstwem zosta∏ zawarty m.in. dzi´ki kardyna∏owi Koppowi, nieprzychylnemu polskim dà˝eniom narodowym. Zob. M. Czapliƒski i in., Historia Âlàska…, s. 321, 325;
M. Pater, KoÊció∏ na Âlàsku w kr´gu polityki w XIX w., [w:] ks. I. Dec, K. Matwijkowski (red.),
Z dziejów wroc∏awskiego KoÊcio∏a katolickiego. KoÊció∏ w XIX wieku, Wroc∏aw 2002, s. 16.
27 Ks. J. Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Âlàsku…, s. 14.
28 Biskup Kopp wyda∏ w 1890 roku okólniki, w których zaleca∏ zwi´kszenie liczby kazaƒ w j´zyku niemieckim. W 1894 roku w piÊmie do w∏adz sformu∏owa∏ swój program w sprawie polskiej: chcia∏ zerwania wi´zów mi´dzy Górnym Âlàskiem i innymi ziemiami polskimi, podniós∏ te˝
problem walki przeciw agitacji polskiej, ale nie przeciw j´zykowi polskiemu. Zob. szerzej: A. Galos,
Kardyna∏ Kopp – postaç fascynujàca i kontrowersyjna, [w:] K. Matwijkowski (red.), Ludzie Êlàskiego KoÊcio∏a katowickiego, Wroc∏aw 1992, s. 53–59.
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dowy nowego koÊcio∏a (tzw. siostrzanego, choç w inskrypcji mamy „córczyn”) patron zobowiàzany by∏ do pokrycia cz´Êci kosztów. Jak g∏osi napis na tablicy umieszczonej na koÊciele Âwi´tych Piotra i Paw∏a, o budowie tego koÊcio∏a zdecydowano, gdy wzros∏a liczba parafian. Ksiàdz kardyna∏ Kopp zleci∏ za∏o˝enie nowej parafii
proboszczowi koÊcio∏a Mariackiego, który w roku 1892 zakupi∏ ziemi´. Budow´
koÊcio∏a wed∏ug planów budowniczego diecezjalnego Ebersa rozpocz´to 1 maja
1898 roku. Po czterech latach budowy, 27 kwietnia 1902 roku, kardyna∏ Kopp dokona∏ poÊwi´cenia koÊcio∏a, a najwa˝niejszà datà, jeÊli chodzi o parafi´ Âwi´tych
Piotra i Paw∏a, jest rok 1910, w którym si´ usamodzielni∏a.
Ksiàdz Schmidt zmar∏ 2 kwietnia 1917 roku. W jego tece znajduje si´ rachunek, wystawiony przez „Pietät”, zak∏ad pogrzebowy Piotra Paw∏a Breslauera, z dnia
12 czerwca 1926. Napisany zosta∏ cz´Êciowo w j´zyku niemieckim, cz´Êciowo w polskim. By∏ to rachunek za trumn´ umieszczonà w kaplicy29 30 paêdziernika 1924 roku. Opiewa∏ na sum´ 690 z∏otych. 25 lutego 1926 roku paƒstwo Przewolka wp∏acili 10 dolarów, co zmniejszy∏o zaleg∏à sum´ do 610 z∏otych. Dopisek w j´zyku
polskim wyjaÊnia, w jaki sposób zap∏acono pozosta∏à cz´Êç pieni´dzy. W lipcu zarzàd koÊcio∏a da∏ panu Breslauerowi trzy stare wozy pogrzebowe, które Katolicki
Zwiàzek Pogrzebowy „ustàpi∏” parafii za zaleg∏y czynsz od szopy.
W sprawie tablicy z inskrypcjà rodzà si´ pytania. Po pierwsze – kiedy zosta∏a
ona ufundowana. Po drugie – kto jà ufundowa∏. Pytanie budzi te˝ wspomniany
wy˝ej rachunek za trumn´ – dlaczego zosta∏ wystawiony 9 lat po Êmierci ksi´dza
i na takà sum´? JeÊli by∏y takie problemy z jego sp∏atà, to skàd wzi´to pieniàdze
na tablic´?
Wydaje si´, ˝e mo˝na postawiç dwie niewykluczajàce si´ hipotezy. Z jednej
strony p∏yt´ mogli ufundowaç parafianie niemieccy. Jak wiadomo, parafia Mariacka by∏a jednà z najwi´kszych w diecezji katowickiej (w roku 1926 mia∏a 25 tysi´cy parafian) i najbardziej zniemczonà30. Byç mo˝e niemiecka cz´Êç parafian chcia∏a w ten sposób uhonorowaç swego proboszcza. W takim wypadku za dat´
ufundowania p∏yty trzeba by∏oby uznaç najpóêniej rok 1922. Z drugiej strony inskrypcj´ mogli ufundowaç parafianie polscy. Po Êmierci ksi´dza Schmidta proboszczem zosta∏ ksiàdz Teodor Kubina, zaanga˝owany w tworzenie diecezji Êlàskiej.
Autorzy biografii ksi´dza Szramka nazywajà go „pierwszym polskim proboszczem
przy koÊciele NMP”31. Po nim probostwo objà∏ z nominacji papieskiej (gdy˝ ust´pujàcy proboszcz by∏ biskupem) ksiàdz Emil Szramek – niezwyk∏a osobowoÊç, postaç wybitna, jak zgodnie si´ go opisuje. Stara∏ si´ godziç i Polaków, i Niemców,
29 Zapewne chodzi o kaplic´ cmentarnà przy ulicy Francuskiej, gdzie ksiàdz zosta∏ pochowany. Z ty∏u kapliczki, w fundamentach jej absydy, zosta∏a wmurowana tablica (wÊród 20 innych
tablic) z nazwiskiem ksi´dza: ksiàdz pra∏at Viktor Schmidt, budowniczy koÊcio∏a Mariackiego,
pierwszy proboszcz parafii N. M. P. N. P. Tablica nie wyglàda na starà, widaç Êlady zaprawy murarskiej. Byç mo˝e zastàpi∏a wczeÊniejszà tablic´.
30 Por. ks. bp H. Bednorz, ks. J. Baƒka, ˚ycie i dzia∏alnoÊç ks. Emila Szramka…, s. 71; H. Olszar, Duchowieƒstwo katowickie diecezji Êlàskiej (katowickiej) w drugiej Rzeczypospolitej, Katowice
2000, s. 391.
31 Zob. ks. bp H. Bednorz, ks. J. Baƒka, ˚ycie i dzia∏alnoÊç ks. Emila Szramka…, s. 61.
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odprawiajàc msze w j´zyku polskim i niemieckim32. Byç mo˝e z jego inspiracji ufundowano inskrypcj´. Ksiàdz Szramek zyska∏ sobie miano decorator et conservator
Ecclesiae33. W jego biografii doÊç szczegó∏owo wymieniono wszystkie zmiany, jakie
zasz∏y w Êwiàtyni Mariackiej za jego czasów. Niestety, o inskrypcji nie wspomniano. Nie Êwiadczy to jednak o tym, ˝e ta teoria jest b∏´dna.
Jest jeszcze jedna kwestia, o której nale˝y wspomnieç. Chodzi o j´zyk inskrypcji – jest to ∏acina. Nie jest to jednak argument rozstrzygajàcy na korzyÊç ˝adnej
z przedstawionych powy˝ej hipotez. J´zyk ∏aciƒski jest j´zykiem KoÊcio∏a. Poza
tym niesie za sobà pewnà neutralnoÊç – mog∏a jej u˝yç ka˝da z narodowoÊci, bez
nara˝ania si´ na polityczne zarzuty, czy niebezpieczeƒstwo Êciàgni´cia tablicy przy
jakiejkolwiek zmianie warunków politycznych. Trzeba podkreÊliç, ˝e jest to jedyna
inskrypcja ∏aciƒska w koÊciele Mariackim. Sà tam jeszcze inskrypcje polskie – upami´tniajàce póêniejszych proboszczów, powsta∏e w innej rzeczywistoÊci politycznej.
Najwa˝niejsze jest jednak to, ˝e tablica zosta∏a ufundowana z powodu zas∏ug
ksi´dza Schmidta i w celu upami´tnienia jego ˝ycia i jego dzie∏a. Kwestia autorstwa pomys∏u jest ju˝ rzeczà drugorz´dnà. Byç mo˝e w obliczu dokonaƒ swego
proboszcza parafianie si´ zjednoczyli i bez wzgl´du na narodowoÊç postanowili go
uczciç.
Filologa klasycznego cieszy ka˝da inskrypcja ∏aciƒska powsta∏a w XX wieku.
Âwiadczà one przecie˝ o tym, ˝e ten j´zyk jeszcze do niedawna s∏u˝y∏ jako swoiste medium, byç mo˝e tak˝e ponad pewnymi podzia∏ami, a ˝eby móg∏ spe∏niaç
takà funkcj´, musia∏ byç zrozumia∏y dla odbiorców.
ARGUMENTUM

In Catoviciensi ecclesia Beatae Mariae Virgini dicata invenitur inscriptio Latina,
qua eius primus parochus, Victor Schmidt (1841–1917) honoratur. Qui vir strenue fidem Catholicam in Superiori Silesia promovebat, sed eodem tempore repugnabat eis
Polonis, qui nationem suam in libertatem vindicare conabantur. Inscriptio Latine
composita ideo esse videtur, quia ea lingua et Polonis, et Germanis fidelibus idonea
fuit.

32

Zob. szerzej na temat problemów polsko-niemieckich w parafii NMP za czasów ks. Szramka: K. Heska-KwaÊniewicz, Ks. dr Emil Szramek – ˚ycie i dzia∏alnoÊç, [w:] Ksiàdz dr Emil Szramek – Dzia∏alnoÊç i dzie∏a…, s. 11; abp D. Zimoƒ, Ksiàdz Emil Szramek jako duszpasterz, [w:]
Victor – quia Victima…, s. 12, 17; ks. J. Wycis∏o, Sylwetka duchowa ksi´dza Emila Szramka, [w:]
Victor – quia Victima…, s. 27.
33 Por. ks. H. Pyka, Mecenat artystyczny ks. dra E. Szramka…, s. 16.

