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 NK tstęp  
 gednóm ze skutków podziału górnośląskiego obszaru plebiscótowegoI 
dokonanego ostatecznie w roku NVOOI bóło utworzenie Administracji 
Apostolskiej Śląska molskiegoI a następnieI w roku NVORI odrębnej 
diecezji katowickiejK lbjęła ona dotóchczasową wschodnią część 
diecezji wrocławskiej i podporządkowana została metropolii krakowJ
skiejK t konsekwencji owej reformó administracji kościelnej w stoJ
licó województwa śląskiego podjęto budowę monumentalnej katedróI 
stanowiącą jedno z największóch przedsięwzięć architektonicznóch 
dobó międzówojnia w całej ff ozeczópospolitejK mroblemó finansowe 
i przeciągającó się w ich efekcie proces realizacji projektu wógmunta 
dawlika skutkowałó zarzuceniem części pomósłówI stanowiącóch 
element pierwotnej koncepcjiK tśród nich znalazło się rozwiązanie 
fasadóI zaproponowane przez architekta we współpracó z rzeźbiarzem 
uaweróm aunikowskimK tieńczóć miałó ją figuró świętóch Córóla 
i jetodegoI mimo że braci sołuńskich nie wóbrano ani na patronów 
świątóniI ani też nowej diecezjiK pkąd zatem zamiar wóeksponowania 
wizerunków Apostołów płowian w tak prestiżowóm miejscu biskuJ
piego kościoła? ldpowiedź na to pótanie wómaga ustalenia genezó 
katowickich wizerunkówI a zatem prześledzenia tradócji przedstawiaJ
nia obu świętóch na dórnóm Śląsku i na ziemiach polskichI oraz zbaJ
dania kulturowóch uwarunkowań ikonografii córóloJmetodiańskiejK 
t tóm celu sięgnąć należó do instrumentarium historii drugiego stopJ
niaI przójmującej za przedmiot swóch eksploracji pamięć zbiorowąK 
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jiędzó tą ostatnią a sztuką dochodzi do żówej interakcjiK w jednej 
stronóI wizerunkiI jako sómptomó sótuacji społecznoJkulturowejI staJ
nowią refleks pamięci zbiorowejK w drugiejI pamięć tę mogą w sposób 
mniej lub bardziej skutecznó i trwałó kształtowaćK 
 
 OK titraże w kościele śwK ptanisława w iigocie Bialskiej 
 
 _racia sołuńscó w sztuce dórnego Śląska pojawiać zaczęli się stosunJ
kowo późnoI a pierwsze uchwótne przókładó tej obecności związane są 
z bezpośrednim oddziałówaniem sztuki polskiejK t roku NVMU ksK AlekJ
sander pkowrońskiI proboszcz parafii w iigocie _ialskiej w powiecie 
prudnickimI udał się do hrakowaI bó zamówić u tłodzimierza qetmaJ
jera trzó witraże do prezbiterium nowo wómurowanego według projektu 
iudwiga pchneidera kościoła śwK ptanisławaNK mrzedsięwzięcie miało 
charakter wójątkowóK mrojektantów i wókonawców elementów wóstroju 
i wóposażenia górnośląskich świątóń szukano bowiem z regułó w graniJ
cach Cesarstwa kiemieckiegoK aecózja ligockiego proboszczaI zwracająJ
cego się do krakowskiego artóstóI docenionego już na arenie międzónaJ
rodowej i znanego ze swego patriotócznego zaangażowaniaI w świetle 
żóciorósu księdza pkowrońskiego zóskuje wómiar programowoJideowóOK 
qaką motówację sugeruje również autor poświęconego duchownemu 
biograficznego tekstuI ksK bmil pzramekI określając go mianem „pioniera 
sztuki polskiej”PK modniesienie tego wątku przez pzramkaI któró ze pkowJ
rońskim współpracował jako wikaró w jikołowieI a także przez gerzego 
iangmana w pośmiertnóm wspomnieniu opublikowanóm na łamach 
prasóI wskazujeI że sam ligocki proboszcz do swojej inicjatówó przówiąJ
zówał dużą wagęQK mrzemawia za tóm również wóeksponowanie kartoJ
nów qetmajera w tróptókowejI snócerskiej oprawieI w prezbiterium koJ
ściołaI w sąsiedztwie zrealizowanóch witrażóK 
 jalowidła ukazują ŚwK ptanisława wskrzeszającego miotrowinaI 
Świętóch miotra i mawła oraz Świętóch Córóla i jetodegoK _raci sołuńJ
skich przedstawiono w ujęciu frontalnómI stojącóch na tle pejzażuI 
———— 
N gK i a n g m a nI ŚpK hsK Aleksander pkowrońskiI „dłos karodu”I NOKNMKNVPQI nr OUMI sK QK 
O Słownik biograficznó duchowieństwa EarchiFdiecezji katowickiej NVOO-OMM8I redK 
gK j ó s z o rI hatowice OMMVI sK PRVJPSMK 
P bK p z r a m ekI hsK Aleksander pkowrońskiK lbraz żócia i pracó na tle problematóki 
kresów zachodnichI „ooczniki qowarzóstwa mrzójaciół kauk na Śląsku” sI NVPSI sK PUK 
Q gK i a n g m a nI ŚpK hsK Aleksander pkowroński…X bK p z r a m e kI hsK Aleksander 
pkowroński…I sK PTJPUK 
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zdominowanego przez rozłożóstą lipęI w której cieniu króje się drewJ
nianó kościółK hsK bmil pzramek określa lipę jako słowiańskąI zaś buJ
dowlę porównuje do kościoła śwK gadwigi w mszczónieI co stanowi 
istotne tropó interpretacji sómbolicznego krajobrazuRK wałożyć możnaI 
że pochodzą one od samego pkowrońskiegoI podobnie jak przótaczane 
w tóm samóm tekście uwagi dotóczące dwóch pozostałóch witrażóK 
te wskrzeszeniu miotrowina zleceniodawca widzieć miał „wskrzeszenie 
narodowości w ludzie śląskim”I zaś przedstawienie dósputó świętóch 
miotra i mawła inspirowane bóło znajdującóm się w posiadaniu ligocJ
kiego proboszcza miedziorótem opartóm na dziele duido oeniegoI 
opatrzonóm inskrópcjąW „quomodo gentes cogis judaizare?”SK Ów cótat 
z iistu do dalatów EOI NQFI wórażającó mawłowó sprzeciw wobec judaiJ
zacji poganI jako niezbędnego warunku wstępnego przójęcia przez nich 
chrztuI stanowił motto politócznej i duszpasterskiej działalności kapłanaK 
_racia sołuńscóI mielibó bóć – jak wówodzi dalej za pkowrońskim 
pzramek – „słowiańskim wcieleniem zasadó śwK mawłaW omnibus omnia 
– i historócznóm protestem przeciw niemczeniu przez hościół”TK 
 oelacje pzramka i iangmana pozwalają przójąćI że autorem generalJ
nego zamósłu programu obrazowego bół sam proboszczK kie można 
jednak wókluczóćI że pomósł przedstawienia świętóch Córóla i jetoJ
dego wószedł od qetmajeraI wókazującego sporą samodzielność w kreoJ
waniu rozbudowanóch programówI łączącóch wątki religijne i naroJ
doweUK jalarzI przed otrzómaniem zlecenia od ksK pkowrońskiegoI 
uwzględnił Apostołów płowian w dekoracjach kaplicó śwK gana kepoJ
mucena przó kościele mariackim w hrakowie oraz kościoła tnieboJ
wzięcia kjm w posnowcuVK ka dórnóm Śląsku bracia sołuńscóI choć 
nie cieszóli się dotąd popularnością w sztukach plastócznóchI pojawiali 
się w literaturzeI co istotne – w jednoznacznómI narodowóm kontekścieK 
modobnie jak wcześniej w prasie wielkopolskiejI święci przówołówani 
bóli w celu legitómizacji postaw słowianofilskich i antóniemieckichNMK 
———— 
R bK p z r a m e kI hsK Aleksander pkowroński…I sK PUK 
S qamżeK 
T qamżeK 
U gK AK k o w o b i l s k iI pakralne malarstwo ścienne tłodzimierza TetmajeraI hraJ
ków NVVQK 
V qamżeI sK NTJORI QNJRVK 
NM jK t o j t c z a kI mroblematóka córólo-metodiańska w dziewiętnastowiecznóm pi-
śmiennictwie wielkopolskimI xwWz Środkowoeuropejskie dziedzictwo córólo-metodiań- 
skieI redK AK _ a r c i a kI hatowice NVVVI sK ONRJOPNK 
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maweł ptalmach na łamach „dwiazdki Cieszóńskiej” podkreślałI że 
przójęcie chrześcijaństwa za pośrednictwem płowianI które miało naJ
stąpić już w fu wiekuI uchroniło mieszkańców Śląska przed oznaczająJ
cą niewolęI interesowną chróstianizacją prowadzoną przez kiemcówNNK 
t tóm duchu cieszóński działacz przeredagował powieść harola jiarki 
„dórka hlemensowa”I pierwotnie mającą zasadniczo odmienną wóJ
mowęNOK tspomniane publikacje stanowić mogłó echo starań działaJ
czó wielkopolskich o organizację w roku NUSP nad dopłem obchodów 
milenium misji braci sołuńskichI którą próbowano łączóć z początkaJ
mi dónastii piastowskiejNPK Świadectwem trwałości owego mitu jest 
malowidło qetmajera z roku NVMV w kaplicó jatki _oskiej mocieszeJ
nia przó kościele śwK jikołaja w haliszuI gdzie Córól i jetodó ukaJ
zani zostali w towarzóstwie miasta hołodziejaNQK t tósiąclecie śmierci 
śwK jetodegoI w NUUR rokuI polska pielgrzómka odwiedziła morawski 
telehrad – centrum kultu Apostołów płowianI składając jako wotum 
obraz gana jatejkiNRK pkromne obchodó rocznicó odbółó się także 
w górnośląskich miekarachNSK 
 mrace nad projektami witrażó dla kościoła w iigocie _ialskiej 
przópadłó na czas wzmożonego zainteresowania postaciami braci 
sołuńskichK t latach NVMT i NVMV w telehradzie zorganizowano pierwJ
sze kongresó unionistóczneI angażujące teologów z krajów słowiańJ
skichI poszukującóch nie tólko formułó ponadwóznaniowego zbliżeJ
niaI ale również drogi do pogodzenia rozbudzonóch nacjonalizmów 
z katolickim uniwersalizmemNTK ldpowiedzi na związane z tóm dóleJ
mató szukano w idei córóloJmetodiańskiejI o której w wódanej 
w NVMR roku pracó obszernie pisał słoweński duchownóI jeden z iniJ
cjatorów kongresówI ksK cranc drivecNUK 
 azieło qetmajera zamówione przez ksK pkowrońskiego odbiega od 
innóch redakcji tematuI zrealizowanóch przez malarzaI przemóślnie 
———— 
NN mK p t a l m a c hI ppK Córól i jetodóI Apostołowie płowianI „dwiazdka Cieszóńska” 
NUSNI nr PQI sK OORK 
NO AK _ a rI harol jiarkaK ptudium z dziejów dórnego ŚląskaI hatowice NVPUI sK PMJQNK 
NP jK t o j t c z a kI mroblematóka córólo-metodiańska…I sK ONSJONTK 
NQ gK AK k o w o b i l s k iI pakralne malarstwo…I sK UMI UQK 
NR jK t o j t c z a kI mroblematóka córólo-metodiańska…I sK OONK 
NS we plązkaI „doniec tielkopolski” MNKMVKNUURI nr NVTI sK NK 
NT iK d ó r k aI selehrad – sómbol pojednaniaK t setną rocznicę inicjacji kongresów we- 
lehradzkich ENVMT-OMMTFI „ooczniki qeologiczne” ifffJifsI OMMSJOMMTI zK TI sK TPJUSK 
NU qamżeI sK TSK 
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skonstruowanóm tłem pejzażowómI w któróm pojawiają się elementó 
bez wątpienia sómboliczne – lipa oraz drewnianó kościółK gak już 
wspomnianoI tę pierwszą ksK pzramek nazówa w swóm artókule słoJ
wiańskąI co może stanowić świadome odniesienie do wiersza qeofila 
ienartowicza „ka lipę słowiańską”K moezja ienartowicza znana bóła 
pkowrońskiemuI zatem bóć może to z jego inspiracji drzewo pojawiło 
się w tle Apostołów płowianNVK mrzówołanó utwór przekazuje sugeJ
stównó obraz płowiańszczóznó jako organicznej wspólnotóI opierająJ
cej się brutalnej agresji kiemców i posiadającej zdolność regeneracjiK 
qa słowiańska sómbolika podjęta została przez założócieli organizacjiI 
powstającóch od roku NUQUI skupionóch następnie w związku gedność 
iip płowiańskichK 
 l ile lipę w kontekście witrażu qetmajera interpretować wópada 
jako nośnik treści panslawistócznóchI o tóle drewnianó kościół staJ
nowi odwołanie do pradawnóchI rodzimóch tradócji dórnego ŚląskaK 
tzniesione w konstrukcji zrębowej świątónie wpisane bółó w wiejski 
krajobraz regionu i pojawiałó się w sztuce jako sómbol preindustrialJ
nej przeszłościOMK Co istotneI w literaturze podkreślano ich słowiański 
czó nawet polski charakterONK qóm samóm drewnianó kościół stawał 
się komponentem nasóconego treścią etnopejzażuI legitómizującego 
nacjonalistóczne roszczeniaI któró malarzI zapewne w żówej interakcji 
ze zleceniodawcąI stworzół w tle figur braci sołuńskichK ChrześcijańJ
stwo respektujące „narodowe osobowości”I uosobione przez Córóla 
i jetodegoI lipa sómbolizująca zakorzenienieI słowiańską wspólnotę 
i jej odrodzenieI przópominające wskrzeszenie miotrowinaI wreszcie 
pomnik tradócójnego budownictwa sakralnego reprezentującó „autenJ
tóczną”I pradawną kulturęI składają się na wópowiedź o powrocie do 
korzeniI poszukiwaniu „prawdziwego ja” naroduK tópowiedź w sztuce 
———— 
NV ao twórczości ienartowicza pkowroński odwołał się kilkakrotnie w referacie 
„l pieśniach gminnóch”I wógłoszonóm na posiedzeniu qowarzóstwa dórnośląskiego 
NQ grudnia NUUR roku E_iblioteka ŚląskaI jc TRTNFK 
OM mrzókładem są malowidła w auli katowickiej _augewerkschuleI dzieło bmila köllJ
neraI powstałe międzó NVMN a NVMQ rokiem EbK C h o j e c k aI kowa polifonia sztuki 
i historiiK aekoracja malarska Auli imK Bolesława pzabelskiego w gmachu Akademii 
juzócznej imK harola pzómanowskiego w hatowicachI xwWz oewitalizacja zabótkowego 
budónku Akademii juzócznej imK harola pzómanowskiego w hatowicachK N marca OMN4 
do PM kwietnia OMNSI hatowice OMNSI sK SFK 
ON gK i o n d z i nI hościołó drewniane na Śląsku CieszóńskimI „ooczniki qowarzóstwa 
mrzójaciół kauk na Śląsku” fI NVOVI sK NVJOMK 
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sakralnej dórnego Śląska początków uu wieku odosobnionąI sprzeczną 
ze stanowiskiem wrocławskiej kurii i większości duchownóchI akcenJ
tującóch potrzebę budowania ponadetnicznej wspólnotó na fundaJ
mencie wóznaniowómOOK 
 
 PK mrojekt fasady katedry w hatowicach – słowiańskość  
  i łączność z ozymem  
 mowołanie Administracji Apostolskiej dla molskiego ŚląskaI a naJ
stępnie ustanowienie w roku NVOR diecezji katowickiej w części dórJ
nego Śląska włączonej do nowo powstałego polskiego państwa naJ
rodowegoI stworzółó nowe ramó dla relacji międzó katolicózmem 
a polskim nacjonalizmemK azieła sztuki sakralnej w stopniu wcześniej 
w regionie niespotókanóm mogłó zostać wókorzóstane jako nośnik 
katolickoJnarodowej narracjiI służącej z jednej stronó nacjonalizacji 
wiernóchI z drugiej legitómizacji pozócji hościoła w żóciu państwa 
i naroduK t opowieści tej swoje poczesne miejsce znaleźli bracia 
sołuńscóK jit córóloJmetodiański doczekał się przó tóm aktualizacjiI 
wónikającej z potrzeb i zadań hościoła na wschodnim dórnóm ŚląskuI 
w molsce i w buropie ŚrodkowoJtschodniejK 
 mostaci Apostołów płowian zająć miałó miejsce szczególnie ekspoJ
nowane w nowej diecezji – figuró Córóla i jetodego planowano 
umieścić w zwieńczeniu fasadó budowanej od roku NVOT katedróOPK 
Choć projekt ten nie doczekał się realizacjiI idea przóozdobienia 
głównej świątóni wschodniego dórnego Śląska statuami braci sołuńJ
skichI nie zaś wizerunkami patronów diecezjiI wskazuje na sómboJ
liczne znaczenie przópisówane obu świętóm przez kościelne elitóK 
 mrace nad rzeźbiarską dekoracją katedralnej fasadó rozpoczęto najJ
później w roku NVOTI kiedó w opublikowanej w dwóch wersjach jęzóJ
kowóch – niemieckiej i polskiej – broszurzeI zamieszczono rósunekI 
ilustrującó generalną dóspozócję figur i reliefówOQK casadaI poprzeJ
dzona monumentalnómi schodamiI przóbrała postać potężnegoI kolumJ
nowego portóku z wósoką attókąI podwóższoną w środkowej partiiK 
———— 
OO gK  bK  _ j o r kI  keither derman nor moleW Catholicism and national indifference in 
a Central buropean borderlandI Ann Arbor OMMUK 
OP _K  p z c z ó p k a J d w i a z d aI  eistoria budowó katedró w hatowicachI xwWz l sztuce 
dórnego Śląska i wagłębia aąbrowskiego us-uu wiekuK pztuka Śląska odkrówana na 
nowoI redK bK C h o j e c k aI hatowice NVUVI sK USJNMQK 
OQ aer hattowitzer aomI hrakau NVOTK 
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ka cofniętóm w stosunku do podpór licu muruI nad trzema otworami 
drzwiowómiI przewidziano fróz przedstawiającó akt erekcójnó kateJ
dró z wizerunkiem patrona świątóniI Chróstusa hrólaI pośrodkuI flanJ
kowanego przez przedstawienia kościelnóch dostojnikówK ptatuó 
świętóch Córóla i jetodegoI ujętóch frontalnieI stojącóch po bokach 
krzóżaI planowano posadowić na wópiętrzonejI środkowej części atJ
tókiK wa opracowanie dekoracjiI której generalną koncepcję przópisać 
można projektantowi katedróI wógmuntowi dawlikowiI odpowiadał 
uaweró aunikowskiORK bfektem rozpoczętóch jeszcze w roku NVOT 
prac bół gipsowó model fasadóI zaprezentowanó na wóstawie w kraJ
kowskim małacu pztuki w NVPN rK ciguró braci sołuńskich flankowane 
miałó bóć przez dwie grupóK gednąI po prawejI reprezentującą lud 
śląskiI tworzóła pięcioosobowa rodzina w „starosłowiańskich” stroJ
jach z psemK arugą stanowili wsparci na tarczach śląscó rócerzeOSK 
 tókonanie modelu poprzedziłó studia rzeźbiarza nad historią i kulturą 
fu wiekuI podjęte w celu poznania „fluidu epoki”OTK Śmierć biskupa 
Arkadiusza iisieckiegoI któró wókazówał osobiste zainteresowanie 
pracamiI w maju NVPM rK oraz brak podobnego entuzjazmu ze stronó 
jego następcóI wobec problemów finansowóch diecezji i niepowodzenia 
negocjacji z artóstą doprowadziłó do rozwiązania umowóI co przekreJ
śliło szanse na realizację projektuOUK t efekcie fasada katedró pozbaJ
wiona została akcentówI rozwijającóch ideowe wątki architekturóK 
 fnterpretacójne ramó dla rzeźbiarskiej dekoracji fasadó określa znaJ
czenie przópisówane budowliI wznoszonej w kresowej diecezjiI utwoJ
rzonej na obszarze wółączonóm spod jurósdókcji biskupów wrocławJ
skichK lczekiwanoI bó gmach stał się świadectwem „odwiecznóch praw 
do śląskiej ziemi”I „widomóm znakiem sprawiedliwości dziejowej”OVK 
t konkursie wóbrano projekt zdecódowanie tradócójnóI nawiązującó 
do form renesansu i klasócózującego barokuI uznawanóch często za 
———— 
OR eK  _ l u m ó w n aI  oozmowó przeprowadzone z uaweróm aunikowskim w grudniu 
NV4R roku w hrakowieI jps w materiałach płownika artóstów polskichI fnstótut 
pztuki  mAk w tarszawieI  czK  NI  sK  NRJNS  EcótK  za  AK  j e l b e c h o w s k a J i u t óI  
hreatorK ozeźbiarskie dzieło uawerego aunikowskiegoI tarszawa OMNOI sK NUVJNVMFK 
OS AK j e l b e c h o w s k a J i u t óI hreator…I sK NUUK 
OT eK _ l u m ó w n aI oozmowó…I sK NRJNSK 
OU pprawozdanie z budowó hatedró i innóch gmachów diecezjalnóch za rok NVPNI 
„dość kiedzielnó” NVPOI oK uI nr NQI sK QK 
OV hK  h u l c z ó ń s k iI  honkurs na gmach katedró w hatowicachI „Architekt” NVORI 
oK uusfI zK QI sK TK 
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wórażające polskiego duchaPMK t swóch wópowiedziach reprezentującó 
władze diecezji w juró konkursowóm ksK qeofil _romboszcz podnosił 
jednak innó motów wóboru propozócji dawlika – sceptócózm wobec 
form sztuki nowoczesnejI które doszłó do głosu w projektach konJ
kurencjiPNK auchownó powołówał się przó tóm na autorótet miusa ufI 
któró wókazówał osobiste zainteresowanie przedsięwzięciemK 
 kiekwestionowanóm rósem architekturó katowickiej katedró jest jej 
„rzómskość”I przejawiająca się w nawiązaniu do watókańskiej bazóliki 
śwK miotraK modkreślenie bliskich związków ze ptolicą Apostolską wóJ
daje się bóć jednóm z głównóch wątków programu ideowego świątóniK 
gednocześnie warto podążyć za interpretacójnóm tropem wskazanóm 
przez _ogusława CzechowiczaI któró w utrzómanej w klasócózującóch 
formach katowickiej budowli widzi antótezę gotóckiej katedró w nieJ
mieckim trocławiuI postrzeganóm jako sómbol germanizacójnej poliJ
tóki hościołaPOK w oboma aspektami ideowego programu świątóni koreJ
spondują treści grupó figuralnejI planowanej w zwieńczeniu fasadóK 
 hatolicki mit córóloJmetodiański akcentował łączność płowiańszJ
czóznó z ozómemK _racia sołuńscó patronowali próbom przówrócenia 
kościelnej jednościI podejmowanóm w ramach kongresów w telehraJ
dziePPK t akcie erekcójnóm budowanego z inicjatówó ich uczestnika 
ksK Alojzego hoziołka kościoła świętóch Córóla i jetodego w hnuroJ
wie z roku NVPU patronów świątóni określono mianem „powszechnej 
jedności chrześcijańskiej i prómatu papieżó niezłomnóch obrońców”PQK 
tósiłki na rzecz pozóskania prawosławnóch dla sprawó unii ze ptolicą 
miotrową wóznaczałó jeden z ważnóch kierunków politóki miusa ufI 

———— 
PM mrzókładem takiej interpretacji jest opinia architekta cranciszka oozkosznego na 
temat przedłożonóch projektów kościoła kawiedzenia kjm w lrzeszu Elpinja dotóJ
cząca projektów budowó kościoła w lrzeszuI Archiwum Archidiecezjalne w hatowiJ
cachI marafia kawiedzenia kjm w lrzeszuI Ai NSNOI pK PNFK 
PN qK _ r o m b o s z c zI kasza katedraI „dość kiedzielnó” MPKMNKNVOSI nr NI sK PTK 
PO _K  C z e c h o w i c zI  hatowice – śląska „kontrstolica”K ptołecznó kod architektonicznó 
czasów modernistócznóch ideologiiI xwWz hatowiceK t NPVK rocznicę uzóskania praw 
miejskichI redK AK _ a r c i a kI hatowice OMMRI sK OPPJOPQK 
PP tK j ó s ł e kI mrzedmurzeK pzkice z dziejów hościoła katolickiego w ff ozeczópo-
spolitejI tarszawa NVUTI sK NOOK 
PQ tK C a d e rI hościół pod wezwaniem świętóch Córóla i jetodego w hnurowiK azieje 
budowóI wóstrój i wóposażenieI hatowice OMNQI mps w wakładzie eistorii pztuki 
rniwersótetu ŚląskiegoI aneks QUK  
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papieżaI któremu polskoJśląscó duchowni zawdzięczali swoją diecezjęPRK 
tórazem wdzięczności jest samo wezwanie katowickiej katedróI stanoJ
wiące odpowiedź na wprowadzenie przez papieża w całóm hościele 
święta Chróstusa hróla encókliką „nuas mrimas” z NN grudnia NVOR rokuK 
te wschodnich planach tatókanu molska odgrówała kluczową rolęK 
qo hościół w molsce miał stanowić forpocztę katolickiej ekspansjiI to na 
kresach ozeczópospolitej podejmowano eksperóment neouniiI przewiJ
dzianó jako wstęp do działań na terenie oosjiPSK t planowanóch figurach 
braci sołuńskich widzieć należó sómbol nadziei na zjednoczenie świata 
słowiańskiego pod opieką jednego pasterza – biskupa ozómuK 
 Aktualność zachował jednak również wątekI stanowiącó oś ideowego 
programu witrażó qetmajera w iigocie _ialskiejK Świadczó o tóm treść 
stosunkowo licznóch artókułówI publikowanóch na łamach „dościa 
kiedzielnego” – diecezjalnego tógodnika – oraz „dłosów znad ldró” 
głównie przez uczestników kongresów welehradzkich i niestrudzonóch 
promotorów kultu świętóch Córóla i jetodegoI braci Alojzego i gana 
hoziełkówPTK qekstó te akcentowałó znaczenie braci sołuńskich dla chróJ
stianizacji Śląska – bądź podnosząc ich bezpośredni udział w tóm dzieleI 
bądź też łącząc ich misję z ziemiami miastów przez postać aąbrówki 
i chrześcijaństwo czeskieI wórastające z pnia córóloJmetodiańskiegoK 
wawsze jednak autorzó podkreślaliI że to Apostołom płowian ŚląJ
zacó i – szerzej – molacóI polskość Ślązaków uznano bowiem za oczóJ
wistąI zawdzięczają zachowanie swej tożsamościI zagrożonej przez 
misjonarzó germańskichI realizującóch podstępnó plan narodowej eksJ
pansjiK t opowieściach tóch sporo jest wątków legendarnóchI nie brak 
też oczówistóch historócznóch przekłamańI jak teza o przónależności 
ziem Ślężan i lpolan do „państwa polskiego” w momencie przójęcia 
chrztu przez jieszka w VSS rokuPUK karracja podporządkowana jest 
podkreśleniu odwiecznóch i organicznóch związków Śląska z molską 
oraz opozócji w stosunku do obcóch – kiemcówK rtworzenie katowicJ
kiej diecezjiI wónikające z przółączenia wschodniej części dórnego 
Śląska do ff ozeczópospolitejI postrzegane może bóć zatem w kategoJ
———— 
PR tK j ó s ł e kI mrzedmurze…I sK NNNK 
PS qamżeK 
PT gK  h o z i e ł e kI  telehradI kolebka chrześcijaństwa międzó płowianamiI „dłosó znad 
ldró” sI NVOOI zK NI sK NOJNTX AK h o z i e ł e kI ŚśK Córól i jetodóK waranie chrześci-
jaństwa na ŚląskuI „dość kiedzielnó” NVOSI oK fsI nr NI sK VK 
PU AK h o z i e ł e kI ŚśK Córól i jetodó… 
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riach powrotu do korzeniI odnalezienia „prawdziwego ja”I zagrożonego 
germanizacójną politóką wrocławskich biskupówI spod której szczęśliwie 
udało się wózwolić za sprawą miusa ufK hatedralna fasada według proJ
jektu dawlika i aunikowskiego stać się miała zatem tróumfalną bramąI 
której rzeźbiarska dekoracja łączóła momentó historóczne – misję święJ
tóch Córóla i jetodego oraz erógowanie nowej diecezji – nadając ich 
wzajemnóm relacjom metahistorócznó sensK 
 
 4K modsumowanie – Cyryl i jetody jako część  
  katolickiej opowieści o narodzie 
 
 jit córóloJmetodiańskiej misji na ziemiach śląskichI nie znajdującej 
potwierdzenia w historócznóch źródłachI jest przókładem „wónalezioJ
nej tradócji”I wókorzóstówanej początkowo przez polskich działaczó 
narodowóch w konstruowaniu pożądanego z punktu widzenia polskiego 
nacjonalizmu obrazu śląskiej wspólnotóPVK ptanowił zapewne echo 
i dostosowaną do regionalnóch uwarunkowań redakcję innego mituI 
łączącego misję braci sołuńskich z początkami dónastii piastowskiejK 
gego zaistnienie w sztuce sakralnej ziem polskichI a następnie dórnego 
Śląska stało się możliwe w wóniku trudnej i rózókownej sómbiozó kaJ
tolicózmu i nacjonalizmuK ka terenie zaborów bóła ona efektem długoJ
trwałego procesuI któró wszedł w nową fazę u schółku dziewiętnastego 
stuleciaQMK ka dórnóm Śląsku w roli jej pioniera wóstąpił ksK AleksanJ
der pkowroński – mentor grupó radókalnóch kapłanów młodszego poJ
koleniaI zaangażowanóch w polski ruch narodowóI pozostającóch 
w opozócji do większości górnośląskiego duchowieństwaI związanej 
z martią Centrum i potępiającej nacjonalizmQNK drupa taI która po poJ
dziale krainó odgrówała znaczącą rolę w nowo powstałej diecezji katoJ
wickiejI legitómizacji swoich postaw szukała w nacjonalistócznóm 

———— 
PV mojęcie „wónalezionej tradócji” wprowadził do naukowego obiegu bric eobsbawm 
ETradócja wónalezionaI redK bK e o b s b a w mI qK o a n g e rI tłumK jK d o d ó ńI 
cK d o d ó ńI hraków OMMUFK 
QM _K  m o r t e r J p z ć c sI  caith and catherlandK CatholicismI jodernitóI and molandI 
lxford OMNNK 
QN l postawie górnośląskich duchownóch wobec nacjonalizmów szeroko pisze games 
_jork EgKbK _ j o r kI keither derman nor mole…FK t odniesieniu do okresu międzóJ
wojennego interesująca jest praca Andrzeja jichalczóka EAK j i c h a l c z ó kI eei-
matI hirche und kationK aeutsche und polnische kationalisierungsprozesse im geteil-
ten lberschlesien ENVOO-NVPVFI hölnJteimarJtienI OMNMFK 
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kulcie autentócznościK wgodnie z przójętóm przez księżó o polskoJ
narodowej orientacji sóstemem przekonańI trwanie przó jęzókuI obóczaju 
i narodowości przodków – narodowość miała w ich oczach charakter 
przórodzonó i odwiecznó – zóskiwało wómiar moralnóI podobnie jak 
wierność hościołowiK karodowa labilność czó prozelitózm zasługiwałó 
na potępienieI a do obowiązków bliskiego ludowi kapłana należała rola 
przewodnika w poszukiwaniu „prawdziwego ja” powierzonóch jego 
trosce wiernóchI zagubionego w procesie germanizacjiI w któróm swój 
ubolewania godnó udział mieli również duchowniQOK  
 jit córóloJmetodiański miał potencjał łączenia tradócójnegoI katoJ
lickiego modelu świętości z jego nacjonalistócznóm ekwiwalentem – 
autentócznościąK fnterpretacja słowiańskiego rótu w duchu poszanoJ
wania „narodowej osobowości”I zgodnie z wówodami eerdera najJ
pełniej wórażającej się w jęzókuI czóniła braci sołuńskich idealnómi 
bohaterami katolickoJnarodowej narracjiQPK qradócja Apostołów płoJ
wian godzić miała rozdźwięk międzó katolickim uniwersalizmem 
a nacjonalistócznóm partókularózmemK kiosła ze sobą jednak także 
potępienie ppencerowskiej idei „walki o bót”I bliskiej wielu świeckim 
nacjonalistom – swoistó społecznó darwinizmI przejawiającó się 
w instrumentalizacji religii w celu osiągnięcia narodowóch celówI 
w polskoJśląskiej opowieści o początkach chrześcijaństwa przópisóJ
wano kiemcom i zdecódowanie odrzucanoQQK jit córóloJmetodiański 
z jednej stronó zatem wskazówał drogę godzenia katolicózmu z naJ
cjonalizmemI z drugiej określał nieprzekraczalneI z punktu widzenia 
hościołaI granice dopuszczalnego kompromisuK ptanowił poręczne 
narzędzie legitómizacji nowóch hierarchii i własnóch postaw – 
„uchrześcijanionego nacjonalizmu” w opozócji do przópisówanóch 
części górnośląskiego kleru zamiarów „narodowej deworacji”QRK 
 lpisanó sposób wókorzóstania tradócji córóloJmetodiańskiej wóniJ
kał ze specóficznóch potrzeb grupó polskoJśląskich duchownóchI 
———— 
QO mrzókładem krótóki indóferentózmu narodowego są artókułó publikowane na łamach 
„dościa kiedzielnego” Eptosunek do narodowościI „dość kiedzielnó” NVORI oK fffI 
nr PVI sK PJRI nr QMI sK QJRFK 
QP oolę eerdera podkreślał w swej analizie genezó nacjonalizmu blie hedourie 
EbK h e d o u r i eI kationalismI lxford NVVPI sK QUJRUFK 
QQ gK h o z i e ł e kI telehrad…I sK NOK 
QR bK p z r a m e kI Śląsk jako problem socjologicznóI „ooczniki qowarzóstwa mrzójaJ
ciół kauk na Śląsku” NVPQI nr QI sK PNK Autor użówał pojęcia „narodowej deworacji” 
na określenie germanizacójnej presjiI wówieranej przez administrację niemieckąK 



gbowv dlowbifh 
 

ONQ

która poszukiwała instrumentów legitómizacji swojego stanowiska 
wobec dominującej przed tielką tojną wśród górnośląskiego kleru 
alternatównej wobec nacjonalizmu koncepcji budowania wspólnotóK 
arugi z istotnóch aspektów mitu braci sołuńskich – łączność płoJ
wiańszczóznó z ozómem – zóskiwał na znaczeniu w związku z poliJ
tóką ptolicó ApostolskiejK kadzieje na pozóskanie prawosławnóch 
dzięki decódującemu zaangażowaniu polskiego hościoła znalazłó 
swój wóraz także w pojawieniu się w sztuce dórnego Śląska nieobecJ
nóch w niej dotąd postaci – unickiego męczennika śwK gozafata oraz 
zabitego przez hozaków jezuitó Andrzeja _oboliQSK awa czónniki – 
wewnętrznó i zewnętrznó – zadecódowałó zatem o rozpowszechnieniu 
w diecezji katowickiej wizerunków Apostołów płowianK mróba popuJ
larózacji ich kultu przez część górnośląskiego duchowieństwa przóJ
niosła jednak ograniczone rezultatóK hiedó w roku NVQT dojść miało 
do poświęcenia knurowskiego kościoła pod wezwaniemI zgodnie z akJ
tem erekcójnómI świętóch Córóla i jetodegoI część wiernóch nieskuJ
tecznie oprotestowała pomósł swego proboszczaI domagając się 
utrzómania patrocinium dawnej świątóniI dedókowanej śwK tawJ
rzóńcowiQTK t nowejI powojennej rzeczówistości – wobec etnicznej 
homogenizacji dórnego Śląska i załamania się planów neounii – mit 
córóloJmetodiański utracił swój legitómizacójnó potencjałI co znalaJ
zło swój wóraz w ikonografii sztuki sakralnej w regionieK 
 

_________ 
 
 

———— 
QS lbaj święci pojawiają się na witrażu zaprojektowanóm przez Adama _unscha dla 
kościoła śwK Augustóna w iipinachK 
QT tK C a d e rI hościół…I sK NSQJNSRK 
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hriT ArTbkTYCwklŚCf f mltoÓT al pŁltfAŃphfCe hlowbkfK 
molgbhT owbŹBfAophfbg abhloACgf hATbaoY  

CeoYpTrpA hoÓiA t hATltfCACe A jfT CYoYilJjbTlafAŃphf 
 
 ptreszczenieW t roku NVOT w hatowicachI stolicó ustanowionej dwa lata wczeJ
śniej diecezjiI rozpoczęto budowę katedró Chróstusa hrólaI zaprojektowanej przez 
wógmunta dawlikaK t tóm samóm czasie uaweró aunikowski we współpracó 
z architektem przóstąpił do prac nad koncepcją rzeźbiarskiej dekoracji fasadóK fch 
efektó w postaci gipsowego modelu zaprezentowano w roku NVPNK Centralną część 
głównej elewacji świątóni zajmować miałó figuró świętóch Córóla i jetodegoI flanJ
kowane przez grupó ludu i rócerstwa śląskiegoK t zamóśle tómI któró nie doczekał 
się realizacjiI szczególnie wóeksponowano zatem postaci braci sołuńskichI mimo iż 
nie bóli oni patronami kościoła ani diecezjiK mrzóczón owego rozwiązania szukać 
należó w znaczeniach skondensowanóch w micie córóloJmetodiańskimI interpretowaJ
nóch zarówno w kontekście górnośląskim jak i szerszómI związanóm z organizowaJ
nómi w morawskim telehradzie kongresami unionistócznómi i dążeniami do przóJ
wrócenia jedności międzó ozómem a chrześcijańskim tschodemK Apostołowie 
Słowian sómbolizowali poszanowanie „autentócznej” kulturó ludu i w tej roli pojaJ
wiali się w narracjach słowiańskich nacjonalizmówI opierającóch się niemieckiej 
presjiK qaki wómiar miała ich obecność w publicóstóce polskiego działacza narodoJ
wego na Śląsku Cieszóńskim mawła ptalmachaI a także w witrażu zaprojektowanóm 
przez tłodzimierza qetmajera na zlecenie księdza Aleksandra pkowrońskiego dla 
kościoła w iigocie _ialskiej na pruskim dórnóm Śląsku w roku NVMUK 
 mrzówołane znaczenia zachowałó swą aktualność w projekcie rzeźbiarskiej dekoracji 
fasadó katowickiej katedróK lkoliczności powstania świątóni pozwalają jednak przójąćI 
że co najmniej równie istotną racją pojawienia się figur Córóla i jetodego bóła politóka 
papiestwaI upatrującego w ozeczpospolitej zaplecze misji wschodniejI której strategiczJ
nó cel stanowiła likwidacja schizmóK t tóm kontekście bracia sołuńscó sómbolizowali 
jedność hościoła pod zwierzchnictwem biskupa ozómuK auchowieństwo polskiego 
dórnego Śląska miusowi uf zawdzięczało powstanie swej diecezjiK janifestacją związJ
ków ze ptolicą Apostolską bóła nie tólko „rzómska” forma katedróI ale i jej wezwanie – 
to właśnie mius uf ustanowił w roku NVOR święto Chróstusa hrólaK kiezrealizowanó 
projekt aunikowskiego stanowi artóstóczne świadectwo prób sóntezó katolicózmu 
i nacjonalizmuI afirmującego „autentóczność” luduI oraz wóraz poparcia dla idei 
jedności płowian skupionóch pod duchową władzą papiestwaK 
 
Słowa kluczoweW hatowice – święci Córól i jetodó – nacjonalizm – uaweró aunikowski 

– dórnó Śląsk – neouniaK 
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CriT lc ArTebkTfCfTY Aka obTrok Tl piAsfC ollTpK  

molgbCT lc pCrimTroAi abCloATflk lc Teb CATebaoAi  
lc CeofpT Teb hfkd fk hATltfCb  

Aka Teb jYTe lc CYofi Aka jbTelafrp 
 
 AbstractW qhe construction of the Cathedral of Christ the hing designed bó wógmunt 
dawlik began in NVOT in hatowiceI the capitol of the diocese established two óears 
previouslóK pimultaneouslóI uaweró aunikowskiI in coJoperation with the architectI 
began work on the concept of sculptural decoration of the facadeK qhe effects – in the 
form of a plaster model – were presented in NVPNK qhe central part of the main elevation 
was to be occupied bó the statues of saints Córil and jethodius flanked bó groups of 
pilesian people and knightsK fn the projectI finalló not accomplishedI the figures of Córil 
and jethodius were most prominent despite the fact that theó were not the patrons of 
the church or the dioceseK qhe reasons for this solution should be sought in the meanings 
of the móth of Córil and jethodiusI interpreted both in the rpper pilesian context as 
well as a broader oneI connected with the unionist congresses in joravian telehrad as 
well as aspirations to reJestablish the unitó between oome and the Christian bastK qhe 
plavic Apostles sómbolised the respect for the “authentic” culture of the people and 
appeared in this role in the narrations of plavic nationalisms based on derman pressureK 
puch was the significance of their presence in the writings of molish national activist in 
Cieszón pilesiaI maweł ptalmach as well as in the stainedJglass window designed bó 
Włodzimierz qetmajerI commissioned bó oevK Aleksander pkowroński for the church in 
iigota _ialska in the mrussian rpper pilesia in NVMUK 
 qhe above mentioned significance was present in the project of the sculptural 
decoration of the cathedral in hatowiceK qhe circumstances of the construction point 
to the fact that the equalló important cause for exposing the statues of Córil and 
jethodius was the papal policóI which considered the oepublic of moland to be the 
background of the eastern missionI whose strategic aim was to terminate the schismK 
fn this contextI Córil and jethodius sómbolised the unitó of the Church under the rule 
of the _ishop of oomeK qhe clergó of rpper pilesia owned the establishment of their 
diocese  to  mius  ufK  qhe  manifestation  of  the  ties  with  oome was  not  onló  the  “ooJ
man” form of the cathedral but also its patron – it was mius uf who instituted the ceast 
of Christ the hing in NVORK aunikowski’s project constitutes an artistic evidence of an 
attempt at a sónthesis of Catholicism and nationalismI affirmating the “authenticitó” 
of the people and the endorsement of the idea of plavic unitó under the spiritual rule 
of the papacóK  
 
hey wordsW hatowice – saints Córil and jethodius – nationalism – uaweró auJ

nikowski – rpper pilesia – neoJunionK 
 

Translated bó eanna oóbkowska 
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