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ALFONS PARCZEWSKI I EWANGELICY. 
DZIAŁANIA KALISKIEGO PRAWNIKA 
NA RZECZ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO 

ALFONS PARCZEWSKI I JEGO DZIAŁALNOŚĆ

Zapomniana niemal przez okres trwania Polski Ludowej postać Alfonsa 
Parczewskiego1, w wyniku prac badawczych nad jego życiorysem i dokonaniami, 
prowadzonymi przez ostatnie trzydzieści lat, przynosi coraz wyraźniejszy obraz 
znaczenia kaliskiego prawnika, zarówno w jego lokalnym jak i ogólnopolskim, 
a nawet międzynarodowym wymiarze2. Podstawą tych prac jest istniejąca obszerna 

1  Życie i dorobek twórczy Parczewskiego był niemal przez cały okres PRL marginalizowany 
i spychany w niepamięć, a to za przyczyną prawicowych poglądów kaliskiego adwokata; 
wypominano mu też posłowanie do rosyjskiej Dumy Państwowej, nie sięgając do 
prezentowanych przezeń poglądów i przemilczając zasługi dla polskości. Nieliczne przykłady 
docenienia tej postaci i jego dorobku w tym czasie to m.in. prace Stanisława Maksymowicza, 
„Problematyka zachodniopolska i zachodniosłowiańska w działalności wydawniczej Alfonsa 
Parczewskiego. Komunikat”, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria 
A 23 (1968): 29-31; „Zagadnienia wydawnicze w działalności Alfonsa Parczewskiego”, 
Roczniki Biblioteczne 1/2 (1970): 305-327; „Miejsce Alfonsa i Melanii Parczewskich 
w stosunkach literackich polsko-łużyckich”, w: Polsko-łużyckie stosunki literackie. Tom 
studiów, pod red. Jerzego Ślizińskiego (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1970), 63-95; Korcz Władysław, „Zapomniany historyk Ziem Zachodnich Alfons Parczewski 
(1849-1933)”, Przegląd Lubuski. 1(6) (1976): 3-19.

2  Najistotniejsze prace, dotyczące osoby A. Parczewskiego i jego działalności to: 
Krzysztof Walczak, „Alfons Parczewski – historyk i kaliszanin”, Rocznik Kaliski 22 (1990): 
21-31; Ewa Andrysiak, Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego 
(Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005); taż, Alfons Parczewski (1849-
1933). Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
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bibliografia Alfonsa Parczewskiego3, poświęcona zarówno jego życiu osobistemu, 
jak i rozlicznym obszarom działalności tego urodzonego w Wodzieradach pod 
Łaskiem, lecz działającego przez większą część życia w Kaliszu wybitnego 
prawnika, działacza politycznego i społecznego, wreszcie animatora życia 
naukowego w odrodzonej ojczyźnie, mającego znaczące zasługi dla uniwersytetów 
– warszawskiego i wileńskiego4.

Zadziwiająca jest rozległość zainteresowań kaliszanina, autorzy niniejszego 
opracowania zatem zatrzymają się na jednym tylko z wielu zagadnień, stanowiących 
w życiu Parczewskiego kwestię istotną, a mianowicie stosunek kaliskiego adwokata 
(będącego katolikiem) do polskich ewangelików, z którymi utrzymywał niemal 
przez całe życie żywe kontakty5. Przyczyną tej otwartości na inne wyznania było 
bez wątpienia jego przekonanie, iż zbitka pojęć – Polak – katolik, czy Niemiec – 
ewangelik, nie w każdej części dawnej Polski jest prawdziwa. Przekonały go do tego 
jego liczne wędrówki po ziemiach Śląska, Mazur, Kaszub i Pomorza środkowego, 
w których stykał się z Polakami wyznania ewangelickiego. Nic też dziwnego, że po 
latach z lubością przytaczał jak anegdotę, swoje doświadczenie z owych podróży, 
tak zanotowane niegdyś przez księdza Franciszka Michejdę6:

Nauk, 2010); Katarzyna Gmerek, „Alfons Parczewski walijskim bardem”, w: taż: Polacy 
i materia celtycka w XIX wieku (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka 
Uniwersytecka w Poznaniu, 2010), 252-270; Grażyna Wyder, „Łużyce w twórczości 
i działalności Alfonsa Parczewskiego”, w: taż: Łużyce w polskiej literaturze historycznej 
XIX wieku i okresu międzywojennego (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 2003),100-115. 

3  Jego ogromny dorobek publikacyjny, lecz także literaturę jemu poświęconą omawia 
praca Ewy Andrysiak, Alfons Parczewski. Życie i twórczość. Bibliografia (Kalisz: Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1992). W druku znajduje się poszerzone wydanie tej pracy. 

4  Trudno tu scharakteryzować życie i dokonania Parczewskiego, znane z licznych haseł 
biograficznych i cząstkowych monografii. Najistotniejsze z tych publikacji to: Stanisław 
Konarski, „Parczewski Alfons Józef Ignacy”, w: Polski Słownik Biograficzny. T. 25 (Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980), 201-206; Stanisław Maksymowicz, „Parczewski 
Alfons Józef Ignacy”, w: Słownik pracowników książki polskiej, [red. I. Treichel] (Warszawa-
Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972), 659-660; Andrzej Wędzki, „Parczewski 
Alfons Józef Ignacy”, w: Wielkopolski słownik biograficzny (Warszawa ; Poznań: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1981), 553-554; „Parczewski Alfons”, w: Tadeusz Oracki, Słownik 
biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku. (Do 1945 roku) (Warszawa : Instytut 
Wydawniczy Pax, 1983), 244-245; Andrzej Wędzki, „Parczewski Alfons Józef Ignacy”, 
w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej (ziemi kaliskiej). T. 1, pod 
red. Hanny Tadeusiewicz (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998), 223-225; 
„Alfons Parczewski”, w: Pol Krzysztof, Poczet prawników polskich (Warszawa: C. H. Beck, 
2000), 421–439. Brak natomiast do tej pory pełnej monografii życia i dokonań rektora 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

5  Fakty te podkreśla Jan Szturc, „Alfons Parczewski (1849-1933). Zapomniany sojusznik 
polskich ewangelików”, Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki 7-8 (1991):13.

6  Franciszek Michejda (1848-1921), polski pastor ewangelicki, działacz narodowy 
i społeczny na Śląsku Cieszyńskim, członek Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego 
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Często opowiadał ś.p. prof. Parczewski o następującym zdarzeniu na Śląsku: 
„Byłem w Błędowicach na Śląsku, przechodziłem koło prostej kobiety, kopiącej 
kartofle i pytam się: Jesteście Wy Czeszką czy Polką? „A toć Polką – odpowiada 
kobieta, - bo jestem ewangeliczką”7. 

W tym zestawieniu wyznania i narodowości tkwi sekret zainteresowania 
Parczewskiego polskim ewangelicyzmem, zwłaszcza tym obecnym na rubieżach 
Rzeczypospolitej, narażonym, według oceny wytrawnego znawcy problematyki 
mniejszości narodowych, na wynarodowienie. Punktem wyjścia jego działań była 
zawsze troska o zachowanie polskości, nie zaś kwestie różnic teologicznych. Trafnie 
postawę Parczewskiego ocenił Jan Szturc pisząc:

Rozmaite bywały powody, dla których ewangelicyzm zdobywał sobie w Polsce 
sprzymierzeńców. Jedni dostrzegali w nim głównie wartości mocno akcentowanej 
przez protestantyzm etyki pracy, inni zaś chcieli znaleźć w nim sojusznika 
w konfrontacji z Kościołem rzymskokatolickim. Natomiast prof. Parczewski 
widział w rodzimym ewangelicyzmie siłę zdolną, może nawet jako jedyna, 
oprzeć się wynaradawianiu setek tysięcy polskich jeszcze ewangelików Mazurów 
i Ślązaków i był przekonany, że tylko poprzez ich Kościół można odrodzić w nich 
polską świadomość narodową8.

Kwestia polskich ewangelików w działaniach Alfonsa Parczewskiego pojawiła 
się też podczas prac nad ustaleniem granic odradzającego się państwa polskiego 
po listopadzie 1918 r. W ich wytyczaniu brano pod uwagę memoriał kaliskiego 
adwokata, od kilkudziesięciu już lat zajmującego się badaniem obszarów 
historycznego i faktycznego, w tym także językowego zasięgu żywiołu polskiego. 
Ważnym wyznacznikiem dla Parczewskiego były historyczne wpływy polskiego 
protestantyzmu oraz jego zasługi dla rozwoju literatury religijnej w języku polskim od 
XVI do XVIII w. Zwracał przy tym uwagę, iż zaniechanie w wielu miejscowościach 
odprawiania nabożeństw, czy wygłaszania kazań w języku polskim (wymuszone 
często przez niemiecki konsystorz) nie jest jednoznaczne z zanikiem polskości, 
zbijając racje niemieckie, opierające się na oficjalnych danych statystycznych, 
stanowiących efekt działań germanizacyjnych9. W wielu przypadkach rezultaty pracy 
naukowej Parczewskiego stały się elementem mającym znaczenie dla wytyczenia 
międzywojennych granic zachodnich Rzeczypospolitej, choć nie zawsze argumenty 

w Rapperswilu. Współzałożyciel „Przyjaciela Ludu” i „Dziennika Cieszyńskiego”, redaktor 
„Przegladu Politycznego” i „Rolnika Śląskiego”. Prezes Towarzystwa Ewangelickiego 
Oświaty Ludowej w Cieszynie.

7  Ew-Pol, „Wspomnienie o ś.p. rektorze Parczewskim”, Przegląd Ewangelicki 2 (1934): 17.
8  Szturc, „Alfons Parczewski”, 13.
9  Anna Wolff-Powęska, „Alfons Parczewski (1849-1933) – w obronie polskości ziem 

zachodnich i północnych”, Przegląd Zachodni 1 (1985): 36-38.
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historyczne i językowe brały górę nad chęcią utrzymania tego, co udało się przed 
laty uzyskać w wyniku kolejnych rozbiorów czy innych form aneksji.

KONTAKTY Z EWANGELIKAMI

Nie ulega wątpliwości, iż z ewangelikami Alfons Parczewski zetknął się już 
w czasie nauki gimnazjalnej w Kaliszu. Miasto było zamieszkane w znacznym 
procencie przez przybyszów ze Śląska, Saksonii, Prus, a założona już w 1795 r. parafia 
gromadziła pierwotnie przedstawicieli tego wyznania, posługujących się językiem 
niemieckim i przybyłych po drugim rozbiorze Polski na wezwanie króla Prus 
Fryderyka Wilhelma III do pełnienia funkcji urzędniczych i rozwijania przemysłu 
oraz rzemiosła. Warto jednak przypomnieć, że wielokulturowy Kalisz, w którym już 
od wieków obok Polaków żyli Żydzi i Niemcy, później zaś Macedończycy, Rosjanie 
i Ukraińcy, stanowił wyjątkowo przyjazne środowisko dla wzajemnych kontaktów, 
a walory polskiej kultury sprawiały, iż częściej niż w innych okolicznościach 
stykamy się tu ze zjawiskiem stosunkowo szybkiej polonizacji kolejnych pokoleń 
przybyszów.

W tym środowisku Alfons Parczewski nie tylko się wychował (choćby poprzez 
krótki czas nauki w kaliskim gimnazjum męskim), lecz także przez kilka dziesięcioleci 
mieszkał, pracował, działał społecznie, co nie mogło pozostać bez wpływu na jego 
kontakty z poszczególnymi nacjami i wyznaniami.

Sądzić jednak należy, iż najbardziej w tej mierze znaczące okazały się 
kontakty przyszłego naukowca, rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
z Kaszubami, Mazurami i Ślązakami, nawiązywane podczas wędrówek po Pomorzu, 
Mazurach i Śląsku w poszukiwaniu śladów polskości na tych terenach10. Przy tej 
okazji Parczewski przekonał się, że na owych obrzeżach żywiołu polskiego znaczna 
część osób przyznających się do polskości i posługujących się językiem polskim 
to ewangelicy. To doświadczenie okazało się znaczące dla postawy Parczewskiego 
w jego dalszych badaniach naukowych i działaniach publicystycznych, miało także 
swoje miejsce w pracach kaliskiego adwokata nad wytyczeniem granic etnicznych, 
które to prace okazały się tak istotne w chwili, gdy po odzyskaniu niepodległości 
przyszło zabiegać o wytyczenie granic państwa, zgodnych z zarówno historycznymi, 
jak i etnicznymi granicami żyjącego w tychże granicach narodu.

10  W wyniku tychże wędrówek powstały prace Parczewskiego: „Szczątki kaszubskie 
w prowincyi [!] pomorskiej. Szkic historyczno-etnograficzny”, Roczniki Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk Poznańskiego 22 (1896), 145-268 i odb. Poznań 1896; „Giermanizacja 
powiatu olawskiego”, Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 4 (1890): 751-758; 
„O zbadaniu granic i liczby ludności polskiej na kresach obszaru etnograficznego polskiego”, 
Dziennik Poznański 1900 i odb. Poznań 1900; „Badanie kresów polskich”, Lud 7 (1901): 
89-90.
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Czas ten był także sposobnością do nawiązania osobistych kontaktów z wieloma 
wybitnymi postaciami polskiego ewangelicyzmu. Wspomnieć wypada choćby tylko 
dwa nazwiska spośród nich, a mianowicie osobę pastora Franciszka Michejdy, 
z którym Parczewski utrzymywał ścisłe kontakty i u którego przebywał m.in. krótko 
po zwolnieniu z rosyjskiego więzienia, w którym znalazł się w wyniku represji za 
udział w manifestacjach narodowych 1905 r., a także postać pastora Jerzego Badury, 
z którym łączyła Parczewskiego m.in. działalność wydawnicza na rzecz śląskich 
ewangelików.

Tekst zawierający wspomnienie kontaktów pomiędzy Parczewskim a księdzem Franciszkiem 
Michejdą. Ew-Pol., Wspomnienie o ś.p. rektorze Parczewskim, 
Przegląd Ewangelicki 1934, nr 2, 17. 

Działania na rzecz mniejszości narodowych prowadzone przez Parczewskiego 
niemal przez całe jego aktywne życie, prowadziły także do zauważenia obecności 
Polaków – ewangelików na terenie zachodnich Niemiec, dokąd zaprowadziła 
ich emigracja za chlebem. Kaliszanin troszczył się w tym przypadku nie tylko 
o zachowanie języka narodowego, lecz także o zapewnienie strawy duchowej, 
przeświadczony o powiązaniu tych dwóch kwestii ze sobą. Tę jedność najlepiej 
oddaje odezwa Parczewskiego w sprawie Polaków – ewangelików pracujących 
w Westfalii, zamieszczona w jednym z najbardziej poczytnych czasopism polskich 
– „Tygodniku Ilustrowanym”.

Wiadomo, że w Westfalii i nad Renem pracuje w zakładach fabrycznych bardzo 
wielu polskich robotników. Przeważną ich większość stanowią katolicy i ci są 
w szczęśliwszym położeniu, bo czasem przynajmniej władza duchowna stara się 
pomyśleć o zaspokajaniu ich religijnych potrzeb w języku ojczystym.

Daleko gorzej dzieje się z będącymi w znacznej mniejszości Polakami 
ewangelickiego wyznania, którzy w tamte strony, po większej części z Mazurska 
w Prusach wschodnich, przywędrowali. Ci, będąc zupełnie pozbawieni możności 
słyszenia słowa Bożego w języku narodowym, skazani są przez to na szybką 
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germanizację, gdyż o polskim pastorze w zachodnich stronach Niemiec marzyć 
nawet niepodobna.

Dowiedział się o tych nieszczęśliwych stosunkach zamieszkały od wielu 
lat w Essen nauczyciel Nyczka, Serb łużycki nie tylko z urodzenia, ale gorący 
serbsko-łużycki patriota i literat. Umiejąc po polsku, a kierowany powszechną 
u Serbów górnołużyckich sympatią dla Polski, zaczął gromadzić przebywających 
w Essen i okolicy Polaków – ewangelików na wspólne nabożeństwo w polskim 
języku. Znalazł się potrzebny lokal w którym pierwszy raz zebrało się dwudziestu 
słuchaczy. Na drugim zgromadzeniu czytał postyllę Dąbrowskiego, którą 
z wielkim trudem udało mu się wynaleźć. Nie dość na tym. Usłyszawszy, iż 
w fabrykach pod Gelsenkirchen, o dwie godziny drogi od Essen, przebywa kilkuset 
ewangelików Polaków, mimo szczupłych środków pieniężnych, jakimi nauczyciel 
w służbie pruskiej będący rozporządzać może, i tam podążył, aby urządzić polskie 
nabożeństwo.

Na pierwszy raz zebrało się zaledwie dwadzieścia osób; dziś gromadzi się już 
około dwóchset. Brakowi koniecznych w nabożeństwie książek polskich zaradził 
Nyczka, sprowadziwszy swym staraniem agendę i śpiewnik z królewieckiego 
konsystorza.

Największą trudność stanowi udzielanie komunii w języku polskim, do czego już 
niezbędną jest obecność pastora; tymczasem w najbliższej okolicy nie ma nigdzie 
takiego, który by po polsku umiał. Idzie więc o sprowadzenie, przynajmniej raz na 
rok, pastora z dalszych okolic, np. ze Śląska, z Poznańskiego lub Prus wschodnich, 
który udzielić by mógł komunii w języku polskim, a to oczywiście połączone jest 
z kosztami, których ani Nyczka, ani ubodzy robotnicy fabryczni nie są w możności 
wyłożyć. Że zaś najbliższy konsystorz ewangelicki z pomocą nie pospieszy, można 
być z góry przekonanym, znając nienawiść pruskich konsystorzy do wszystkiego 
co polskie i w ogóle słowiańskie11.

Nie przypadkiem w tekście autorstwa Parczewskiego główną rolę odgrywa 
Łużyczanin, bowiem ta enklawa słowiańszczyzny na terenie Niemiec odgrywała 
niezwykle ważną rolę w życiu kaliskiego prawnika, a wśród Serbów łużyckich miał 
Parczewski wielu przyjaciół. Niektórzy z nich – tak jak ksiądz Michał Hórnik – byli 
katolikami, wielu innych reprezentowało wyznanie ewangelickie.

Szczególnie wiele zrobił Parczewski dla Dolnych Łużyc, gdzie widoczne już było 
stopniowe zanikanie języka, a także brak duchownych ewangelickich, potrafiących 
posługiwać się dolnołużycką odmianą tego języka. Z myślą o tej części Łużyc rzucił 
myśl powołania w Chociebużu oddziału Macierzy Serbskiej, a także wydał własnym 
sumptem dolnołużycki kalendarz „Pratyja” oraz czytanki dla dorosłych. Jak sam 
wspominał, musiał się przy tej okazji zmagać z niechęcią zgermanizowanych 
pastorów i nauczycieli12.

11  Parczewski, „Polacy-ewangelicy”, 61.
12  Alfons Parczewski, Z Dolnych Łużyc. Kilka zarysów i wspomnień (Warszawa: drukiem 

Aleksandra Pajewskiego, 1881).
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EDYCJA „NOWIN SZLĄSKICH”

Kontakty Parczewskiego z polską ludnością Śląska Średniego, a szczególnie 
powiatów sycowskiego i namysłowskiego, była powodem, dla którego niestrudzony 
badacz mniejszości narodowych, jakim był kaliski adwokat, podjął się edycji 
pisma przeznaczonego dla Polaków wyznania ewangelickiego, zamieszkujących 
tereny pogranicza między Śląskiem i Wielkopolską. Inicjatywa Parczewskiego 
spowodowała, iż w styczniu 1884 r., po dwóch latach przygotowań, ukazał się 
pierwszy numer polskiego tygodnika dla ludności ewangelickiej, wydawanego przez 
Parczewskiego pod tytułem „Nowiny Śląskie”13.

Pismo ukazało się we Wrocławiu, redaktorem odpowiedzialnym został pastor 
ewangelickiej parafii w Międzyborzu J. Badura14, z którym Parczewskiego połączyła 
później długoletnia znajomość i współpraca15. Jakkolwiek niewiele wiemy o podziale 
obowiązków w redakcji czasopisma, to wydaje się, iż właściwym redaktorem 
pisma, przynajmniej w pierwszych miesiącach jego istnienia był kaliski adwokat, 
regularnie dostarczający materiały dziennikarskie do poszczególnych numerów. 
Niemniej wkład Jerzego Badury był bardzo znaczący, bowiem oprócz oficjalnych 
obowiązków, nałożonych nań przez funkcję redaktora odpowiedzialnego zajmował 
się bez wątpienia redagowaniem części religijnej pisma, przynoszącego m.in. 
kazania, pieśni i powiastki religijne, zajmujące znaczącą część periodyku16. W latach 
późniejszych, po formalnym ustąpieniu międzyborskiego pastora, religijny kierunek 
pismu nadawał inny ewangelicki duchowny, a mianowicie dr Karol Fryderyk 
Wilhelm Altmann, spolonizowany Niemiec, współpracujący z czasopismem od 
początku jego istnienia i mający duże zasługi dla zachowania polskości przez 
śląskich ewangelików17.

W pierwszym okresie istnienia pisma jego „świecką” część redagował sam 
Parczewski, co nie było łatwym przedsięwzięciem ze względu na miejsce 
zamieszkania, jako że Kalisz nie tylko pozostawał znacznie oddalony zarówno od 
Międzyborza jak i Wrocławia, lecz także ze względu na istniejącą w tym czasie granicę 
pomiędzy Królestwem Polskim (w ramach cesarstwa rosyjskiego) a Królestwem 

13  Obszernie o „Nowinach Szląskich” pisała Jadwiga Domagała, „<Nowiny Szląskie> – 
wrocławski tygodnik polski dla ludności ewangelickiej, styczeń 1884-czerwiec 1891, Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka 1-4 (1964): 302-327.

14  Jerzy Badura (1845-1912) urodził się w Drogomyślu w powiecie bielskim, na Śląsku 
Cieszyńskim. Studia odbył w Wiedniu i Lipsku, po czym (po krótkich epizodach pracy 
duszpasterskiej w Tressdorf (Karyntia), Krakowie, Mysłowicach i Sycowie, objął pastorat 
w Laskach koło Kępna, przechodząc stamtąd do parafii w Międzyborzu koło Sycowa, gdzie 
pracował do śmierci w 1912 r.

15  Po latach sam Parczewski pięknie opisał zasługi międzyborskiego pastora w artykule 
„Jerzy Badura. Wspomnienie jubileuszowe”, Tygodnik Ilustrowany 50 (1908): 1022.

16  Domagała, „Nowiny Szląskie”, 308.
17  Tamże, s. 311.
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Prus. Później (od 1885 r.) redaktorem został Antoni Bederski, nie ujawniając swego 
nazwiska i prowadząc periodyk praktycznie do końca jego istnienia, to jest do 
czerwca 1891 r. Jak wynika z opowiadania Melanii Parczewskiej „Nad brzegami 
Odry”, czasopismo w zakresie redakcji i korekty wspierali też studenci Polacy, 
należący do Stowarzyszenia Górnoślązaków18.

Ważną kwestią było finansowanie pisma, decydujące o jego istnieniu i tu pojawia 
się nazwisko Parczewskiego, który w pierwszych latach edycji periodyku utrzymywał 
tytuł z własnych środków19. Zmiana nastąpiła w 1886 r., kiedy z inicjatywy 
Parczewskiego „Nowiny Śląskie” otrzymały środki z legatu generała Aleksandrowicza, 
złożonego na ręce Erazma Piltza, redaktora petersburskiego „Kraju”20. Pieniądze 
te aż do 1890 r. pozwalały na edycję czasopisma, mimo stosunkowo niewielkiego 
kręgu prenumeratorów, nie pozwalając na samofinansowanie się periodyku.

Powodem zakończenia edycji „Nowin Śląskich” były tyleż kłopoty finansowe 
pisma po 1890 r., jak i rosnące zainteresowanie periodykiem w Wielkopolsce, na 
Mazurach i Pomorzu. To zdecydowało, iż Parczewski otrzymał propozycję organizacji 
czasopisma dla polskich ewangelików na Mazurach, które miało zastąpić śląską 
edycję. Dopiero jednak po kilku latach (w 1896 r.) ukazała się „Gazeta Ludowa” 
wydawana w Ełku, zaś jej kontynuacją był „Mazur”, ukazujący się w Szczytnie21. 
Także i w przypadku tych periodyków, jak również w organizacji „Głosu Polskiego” 
na Górnym Śląsku wielki udział miał Alfons Parczewski22.

WYDZIAŁ TEOLOGII EWANGELICKIEJ NA UNIWERSYTECIE 
WARSZAWSKIM

Zainteresowanie problemami nauki, przewijające się w całej działalności 
Parczewskiego, owocowało jego własną pracą naukową, obejmującą kilka dyscyplin, 
z problematyką prawniczą na czele23. Trudny czas końca XIX wieku nie pozwalał na 
rozwinięcie instytucjonalnych projektów nauki, stąd działania kaliskiego prawnika 

18  Związek między treścią pracy Melanii Parczewskiej a organizacją pracy redakcji 
„Nowin Śląskich” zauważyła J. Domagała, „Nowiny Szląskie”, 312.

19  W swoim liście do Józefa Rostka z 7 V 1927 r. Parczewski pisał, iż z własnej kieszeni 
wspierał „Nowiny Śląskie” rocznie kwotą około tysiąca rubli. Roczniki Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku IV (1934): 249.

20  Legat ten został podzielony przy współudziale Parczewskiego na wsparcie czasopism: 
„Nowiny Raciborskie”, „Gazeta Opolska” oraz „Nowiny Śląskie”, jak również na pomoc 
finansową dla polskich studentów we Wrocławiu. O zasługach E. Piltza w tej mierze pisał 
Parczewski po śmierci tegoż. Alfons Parczewski, „Ze wspomnień o Erazmie Piltzu”, Świat 
4 (1930): 4.

21  Domagała, „Nowiny Szląskie”, 325.
22  Anna Wolff-Powęska, „Alfons Parczewski (1849-1933) – w obronie polskości ziem 

zachodnich i północnych”, Przegląd Zachodni 1 (1985): 31.
23  Obok prawa Parczewski żywo interesował się m.in. językoznawstwem i historią, 

a w swoim dorobku posiadał też m.in. poważne prace o charakterze źródłoznawczym.
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skupiały się na sferze społecznej i kulturalnej. Dopiero pewne zelżenie opresyjnego 
systemu rządów carskich, co stało się po rewolucji 1905 r., spowodowało, iż Parczewski 
włączył się bardzo energicznie w dzieło utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Wilnie, mieście, w którym bywał często ze względu na swoje obowiązki poselskie 
w stolicy imperium – Petersburgu. Inicjatywa ta – podjęta wspólnie m.in. z Elizą 
Orzeszkową, Józefem Hłasko, Czesławem Jankowskim, Józefem Montwiłłem,  
hr. Wawrzyńcem Puttkamerem, hr. Władysławem Tyszkiewiczem oraz Władysławem 
Zahorskim24 – przyczyniła się do zorganizowania wileńskiego środowiska naukowego, 
co po odzyskaniu niepodległości umożliwiło sprawną reaktywację (m.in. w oparciu 
o kadry TPN) Wszechnicy Wileńskiej, działającej w okresie międzywojennym pod 
nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wielki udział w utworzeniu tej 
wyższej uczelni miał i Alfons Parczewski, tworząc tam wydział prawa, wreszcie 
stając na czele uniwersytetu w latach 1922-1924.

Wcześniej jednak, bo po opuszczeniu palącego się Kalisza w sierpniu 1914 r., 
mecenas Parczewski, pełniąc kilka ważnych funkcji w Warszawie25, włączył się 
w starania, mające na celu reaktywację polskiego uniwersytetu w stolicy Królestwa 
Polskiego. Do jego zadań należało utworzenie Wydziału Prawa i Nauk Państwowych, 
na czele którego stanął i kierował nim do momentu opuszczenia Warszawy na rzecz 
Wilna.

Niezależnie od organizacji Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wielką 
zasługą Alfonsa Parczewskiego jako profesora tej uczelni było złożenie wniosku do 
władz rektorskich o organizację na uniwersytecie Wydziału Teologii Ewangelickiej. 
Z wnioskiem tym dziekan Parczewski wystąpił w lutym 1919 r. do Senatu uczelni. 

Nie ulega wątpliwości, że u podstaw tej inicjatywy Parczewskiego leżała doskonała 
znajomość środowisk polskich ewangelików, uzyskana poprzez lata wędrówek 
po Śląsku, Kaszubach i Mazurach, kontaktów owocujących m.in. wrocławską 
edycją „Nowin Szląskich”, lecz także osobiste kontakty z najwybitniejszymi 
przedstawicielami polskiego ewangelicyzmu, jak choćby księża Jerzy Badura czy 
Franciszek Michejda. Ogromne znaczenie miały w tej mierze także długoletnie, 
serdeczne kontakty z zarówno katolickimi, jak i ewangelickimi Serbami Łużyckimi, 
zadzierzgnięte przed dziesiątkami lat podczas wędrówek kaliszanina po Łużycach. 

W powojennej rzeczywistości odzyskanej wolności i wywalczonych szablą 
granic, nikt lepiej niż Parczewski nie zdawał sobie sprawy ze znaczenia obecności 
pastorów – Polaków wśród polskich ewangelików. Myśl tę dziekan warszawskiego 
wydziału prawa wyraził ostatecznie we wniosku, argumentując iż:

24  Andrysiak, Książka i ludzie książki, 57-58.
25  Był m.in. członkiem Tymczasowej Rady Stanu, później Rady Stanu Królestwa 

Polskiego, wiceprezesem warszawskiej Rady Miejskiej. 
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interes polski wymaga, aby przyszli pastorzy, mający działać na terytorium 
Państwa Polskiego, przechodzili i kończyli studia teologiczne w murach polskiego 
uniwersytetu, w polskim języku, w atmosferze polskiego ducha i polskiej kultury26.

Przyznać trzeba, że myśl ta, spotkała się z przychylnością władz uczelni, dobrze 
świadcząc o zrozumieniu intencji Parczewskiego, bowiem po uzyskaniu zgody 
Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego zwrócono się z wnioskiem o powołanie 
tego wydziału w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego (obok istniejącego już 
w tym czasie Wydziału Teologii Katolickiej) do Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, właściwego do podjęcia takiej decyzji.

Ostatecznie jednak wniosek Parczewskiego został zrealizowany dopiero parę lat 
później, bowiem pierwsi studenci nowego wydziału rozpoczęli naukę dopiero od 
roku akademickiego 1922/23, a zatem już w czasie pobytu Parczewskiego w Wilnie. 
Co interesujące pierwszym dziekanem Wydziału Teologii Ewangelickiej UW został 
pastor Edmund Bursche27, przyrodni brat ówczesnego superintendenta Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Juliusza Bursche, teolog i w latach 1929-
1939 wykładowca historii Kościoła na tymże wydziale.

Sądzić należy, iż ta inicjatywa Parczewskiego jest najlepszym świadectwem 
zarówno szerokich horyzontów kaliskiego prawnika i działacza społecznego, 
umiejętności przewidywania i politycznego myślenia, jak i przejawem tolerancji, 
przeświadczenia o możliwości zgodnego współżycia ze sobą przedstawicieli 
rozmaitych wyznań, jakiego sam Parczewski doświadczał przez całe swoje długie 
życie. 
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ALFONS PARCZEWSKI I EWANGELICY. DZIAŁANIA KALISKIEGO PRAWNIKA 
NA RZECZ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO 
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Uniwersytetu Warszawskiego

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia kontakty wybitnego prawnika i działacza społecznego i politycznego 

Alfonsa Parczewskiego z ewangelikami, przywołując też poszczególne działania kaliskiego 
adwokata na rzecz polskiego ewangelicyzmu. Na szczególną uwagę zasługują jego działania 
na rzecz zachowania polskości przez wyznawców tego Kościoła, mieszkających zazwyczaj 
na obrzeżach ziem polskich – Śląsku, Pomorzu i Mazurach, co wiązało się z możliwością 
ich germanizacji. Wielką zasługą w tej mierze było m.in. wydawanie przez Parczewskiego 
czasopisma „Nowiny Szląskie”, przeznaczonego dla ewangelików mieszkających na terenie 
Średniego Śląska, znajdującego się ówcześnie pod panowaniem Prus, a także jego inicjatywa 
utworzenia na Uniwersytecie Warszawskim wydziału teologii ewangelickiej, jako kuźni kadr 
duchownych, mających służyć w wolnej Polsce Polakom wyznania ewangelickiego.
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ALFONS PARCZEWSKI AND EVANGELICALS. ACTIVITY OF THE KALISZ 
LAWYER FOR THE BENEFIT OF THE EVANGELICAL CHURCH. 
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ABSTRACT
The article talks about the relationship between a great lawyer and social and political 

activist,
Alfons Parczewski, and Evangelicals, with references to the Kalisz lawyer’s individual 

activities for the benefit of Polish evangelicalism. Particular attention should be paid to the 
preservation of the Polish identity of the followers of that Church, who usually lived at the 
borders of Polish lands – in Silesia, Pomerania and Masuria, which created the possibility of 
their Germanisation. Great achievements in that scope included, among others, Parczewski’s 
periodical publication called “Nowiny Szląskie”, intended for Evangelicals living in Middle 
Silesia, which at that time was under Prussian rule, as well as Parczewski’s idea to establish 
an Evangelical theological faculty at Warsaw University to educate future clergy who would 
then serve Polish Evangelicals in a free Poland.


