
KRYSTYN MATWIJOWSKI

Z DZIAŁALNOŚCI PIETYSTÓW W KSIĘSTWIE CIESZYŃSKIM

Po wojnie trzydziestoletniej kościół protestancki, zwłaszcza na tere
nie Niemiec, zaczął przeżywać poważny kryzys. Wśród wiernych, 
a także predykantów, zanikała dawna gorliwość w sprawach wiary, sze
rzyła się demoralizacja, wielu ludzi nie mogło nawet określić, do ja
kiego wyznania należą. Sytuacja była podobna do tej, w której miało 
miejsce wystąpienie Lutra, lecz teraz zaistniała ona w kościele przez 
niego założonyfn.

Z tym stanem rzeczy postanowili walczyć Jakub Filip Spener 
(1635—1705) i August Herman Francké (1663—1727). Stali się oni 
twórcami nowego prądu religijnego w kościele protestanckim, tzw. pie
tyzmu. Najogólniej biorąc można zdefiniować pietyzm jako ruch we
wnętrzny w kościele protestanckim, który zaskorupiałej nauce kościelnej 
przeciwstawiał życie i działalność pierwszych chrześcijan. Występował 
on przeciw rutyniarskim formom pracy kaznodziejów i starał się za
szczepić religii pierwiastek racjonalistyczny i. Nowe tendencje, jakie ruch 
reprezentował, nie mogły się rozwijać w ramach protestanckiej organi
zacji kościelnej i dlatego zaczęły powstawać tzw. Collegia pietatis2. 
Pietyzm bardzo szybko rozprzestrzenił się w całych Niemczech, nie 
zdołał jednak zachować jedności organizacyjnej. Niebawem wyodrębniły 
się w nim trzy nurty. Największą rolę odegrał tzw. pietyzm hallski. 
Przywódcą tego odłamu był wspomniany Francké 3. Z pietyzmem zwią
zał się on już w Lipsku. Zaproszony po wygnaniu z Lipska przez Fry

1 Dotychczasowe definicje pietyzmu zwracały uwagę na moment czysto 
zewnętrzny — por. M. F e i s t ,  M. Friedrich Opfergelt. Ein Beitrag zur Geschichte 
Schlesiens (Zeitschrift für Geschichte und Altertum Schlesiens, XLI, 1907, s. 280; 
dalej użyto skrótu: ZVGS).

2 Zgromadzenia, na których Spener zapoznawał protestantów ze swoimi 
poglądami; miały one przekształcić się w ośrodki przykładną pobożnością oddzia
ływające na pozostałych protestantów.

3 Najpełniej dzieje pietyzmu przedstawił E. W i n t e r  w pracy Die Pflege 
der west- und südslawischen Sprache in Halle im 18. Jhrd., Berlin 1954.



deryka III brandenburskiego do zorganizowania uniwersytetu w Halle, 
wkrótce uczynił z tej miejscowości ośrodek pietyzmu, który oddziały
wał na prawie całą Europę środkową. Popularność zjednały mu szczegól
nie takie eksperymenty, jak założenie katedry języków orientalnych, 
stworzenie sierocińca i Pedagogium. Poczynaniom tym towarzyszyła re
forma metod i programu nauczania oraz zapraszanie do współpracy 
najwybitniejszych uczonych i pedagogów. Obok Halle drugim ośrod
kiem, w którym przewagę uzyskali pietyści, była Wirtembergia, gdzie 
kierował ruchem Beugel. Grupa jego mocniej była przywiązana do 
kościoła i jego symboliki, zachowała również większą swobodę w wy
borze metod rozwijania pobożności. Niezależnie od tych dwóch ugru
powań wytworzył się trzeci nurt, nie ograniczony raczej terytorialnie, 
którego zwolennicy rekrutowali się z nizin społecznych. Głównym ideo
logiem ich był Arnold, autor dzieła Historia kościoła i kacerzy.

Pietyzm na Śląsku4 rozwinął się głównie w trzech ośrodkach, 
mianowicie w księstwie oleśnickim5, brzeskim6 i cieszyńskim7.

W Archiwum w Jeleniej Górze znajdują się niezmiernie ciekawe 
materiały do dziejów pietyzmu w Cieszynie. Są to: Inquisitions Acta 
des Pietismus dreyer Evangelischen Prediger bey der Gnaden Kirchen 
von Teschen nahmentlich H. Muthmann, H. Steinmetz und H. Sassadii 
betrefendt (teczka nr 1142 z Magistratu m. Gryfowa). Są to protokoły 
z zeznań Hentschela, Schmidta, von Liebego, Blochmanna, odpowiedzi 
na te zeznania udzielone przez pastorów Steinmetza, Muthmanna 
i Zasadiusa, memoriały Kolegium Kolatorów, list Kolegium Kolatorów 
do Teologicznego Fakultetu w Jenie, odpowiedzi teologicznych fakul
tetów Jeny i Wittenbergi oraz sprawozdanie Jerzego Teofila Battika. 
Karty poszytu są ponumerowane, jest ich 183. Analizując charakter

4 O pietyzmie na Śląsku pisali: C. F. A r n o l d ,  Die Verfolgung der schle
sischen Pietisten durch Jesuiten (Correspondenzblatt des Vereins für Geschichte 
der evangelischen Kirche Schlesiens, VI, 1898, s. 133; dalej użyto skrótu: Corr.); 
F e i s t ,  op. cit.; T. W o t s c h k e, W. Schwartz. Ein Beitrag zur Geschichte Vor
pietismus in Schlesien (ZVGS LXIV, 1930, s. 89); t e n ż e ,  Herrnhutes erste Arbeit 
in Schlesien (ZVGS, LXIX, 1935, s. 184).

5 P. K o n r a d ,  Zur Geschichte des Pietismus in Schlesien (Corr., VI, 1898, 
s. 193).

6 L. S c h i m m e l p f e n n i g ,  Zur Geschichte des Pietismus von 1707 (ZVGS, 
IX, 1869, s. 218); G. K o f f m a n e ,  Zu den Anfängen des Pietismus in Schlesien 
(Corr., III, 1897, s. 17).

7 Na marginesie innych zagadnień o pietyzmie w księstwie cieszyńskim pi
sali: B. B i e r m a n n ,  Historia wiary ewangelickiej na Śląsku austriackim z oso
bliwym uwzględnieniem na dzieje kościoła przed Cieszynem, tłum. Jan Śliwka, 
Cieszyn 1859; J. S z e r u d a ,  Początki piśmiennictwa w księstwie cieszyńskim, 
Cieszyn 1923; K. M i c h e j d a ,  Dzieje kościoła ewangelickiego w księstwie cie
szyńskim, Cieszyn 1908.



pisma i rozmieszczenie materiału, rzuca się w oczy różnica pomiędzy 
pierwszymi ośmioma dokumentami a pozostałymi. Wygląda to tak, 
jakby pierwsze pozycje napisane zostały jedną ręką, a następne inną. 
Zaznaczyć należy, że teczka nie zawiera wszystkich materiałów do
tyczących procesu cieszyńskiego. Brak w niej zeznań nauczycieli Laska 
i Bittnera, dziennika Daniela Louge, zięcia pastora Hentschela, i zeznań 
złożonych przed komisarzami A. Bessern i K. Celestą. W jaki sposób 
akta te zawędrowały na Dolny Śląsk, trudno jest stwierdzić. Na podsta
wie wzmianki uczynionej w. znajdującym się w zbiorze liście Kolegium 
Kolatorów do Teologicznego Fakultetu w Jenie przypuszczać należy, 
że są to odpisy dokumentów, które załączone zostały do tego listu, 
aby ułatwić adresatowi wydanie orzeczenia. Materiał ten nie był w peł
ni wyzyskany przez dotychczasowych badaczy.

Początki ruchu pietystycznego w księstwie cieszyńskim przypadają 
na rok 1709, nie posiadamy bowiem przekazów, które mówiłyby o wcześ
niejszym dotarciu tu emisariuszy lub propagatorów nowych zasad. Nie 
jest wykluczone, że działali oni tu wcześniej, o czym mógłby świad
czyć analogiczny wypadek w Jeleniogórskiem, gdzie pietyści jeszcze 
przed wejściem w życie konwencji altransztadzkiej głosili swoje po
glądy, kontynuując ruch tzw. „leśnych kaznodziejów”, a raczej korzy
stając z wypracowanych przez nich form dotarcia do wiernych 8. Brak 
dowodów sprawia, że pozostajemy przy wspomnianej dacie. Ów pierw
szy okres trwa do r. 1720, gdy w kościele protestanckim daje się zaobser
wować pewien kryzys, wywołany nie tyle wydaleniem części duchow
nych, co trudnościami materialnej natury. Drugi okres rozpoczyna się 
od powołania na urząd kaznodziejski nowych pastorów, którzy rozwi
nęli ożywioną działalność duszpasterską i oświatową. Osiągnięcia ich 
wywołały kontrakcję ze strony żywiołów katolickich, które czując się 
zagrożone doprowadziły do słynnego procesu. Toczył się on od r. 1723 
i zakończył wydaleniem z Cieszyna w r. 1730 oskarżonych o pietyzm 
kaznodziejów. Moment ten zamyka drugi okres w dziejach pietyzmu na 
tym terenie i na nim też zakończył się wpływ tego ruchu na ludność 
księstwa cieszyńskiego.

Cieszyński ośrodek pietyzmu kształtował się pod przemożnym wpły
wem Halle. Przyczyną szczególnego* zainteresowania hallskich działa
czy Cieszyńskiem było bardzo dogodne jego położenie geograficzne. 
Teren ten graniczył z Polską, Czechami i Węgrami i z chwilą jego 
opanowania powstałaby niezwykle cenna baza do rozwinięcia akcji 
misyjnej w tych trzech krajach. W r. 1709 sprawa podjęcia działalności 
na terenie Cieszyna stała się jeszcze bardziej aktualna z dwóch wzglę

8 Teodora von Schwienitz do H. J. Elersa, 4 XI 1699 (Corr., XX, 1929, 
s. 64—65).



dów: po pierwsze na mocy tzw. recesu egzekucyjnego z 27 I tego roku 
cesarz zezwalał na założenie przed Cieszynem tzw. kościoła Łaski (Gna- 
den-Kirche), po drugie w Halle nastąpiła zmiana orientacji politycznej 
(zerwanie z Karolem XII i nawiązanie kontaktów z Piotrem I i Ra
koczym), a w związku z tym powstały perspektywy rozszerzenia się 
ruchu na Węgrzech. Nowy kurs znalazł też poparcie członków tzw. 
Tajnej Rady (organ przyboczny Franckego, decydujący o kierunkach 
akcji misyjnej), którzy mieli swoje posiadłości w pobliżu granic Śląska 
Cieszyńskiego (hr. Erdmann II von Promnitz i hr. Henckel z Bogumina). 
Za sprawą Adelunga, emisariusza z Halle, zapadła ostatecznie decyzja, 
by całą uwagę skupić na Cieszynie 9. Postanowiono skoncentrować cały 
swój wysiłek na rozwiązaniu następujących zagadnień: pomocy finanso
wej, organizacyjnej i zabezpieczenia odpowiednich kadr dla nowo po
wstającego kościoła. Najważniejszą dla zboru była sprawa pierwsza, 
W imieniu protestantów cieszyńskich hr. Henckel zwrócił się do Halle
0 wsparcie pieniężne. W całych Prusiech zorganizowano kolektę. Po
dobną kwestę też nie bez udziału pietystów podjęto w Danii, Wirtem
bergii, Saksonii, na Węgrzech, a nawet w dalekiej Wielkiej Brytanii. 
Nie mniej ważna była pomoc w zorganizowaniu placówki cieszyńskiej. 
W tej dziedzinie radą miał służyć Adelung, który już niejednokrotnie 
pracował przy zakładaniu podobnych ośrodków. Przedstawił on projekt 
zabudowań, który był wzorowany na podobnych obiektach w Halle. 
Tę jedność widzimy nie tylko w podobieństwie zewnętrznym, ale
1 w przeznaczeniu poszczególnych budowli. Oprócz kościoła i szkoły 
miano wznieść budynek gospodarczo-mieszkalny (piwnice na wina i po
mieszczenie na przechowywanie druków); pietyści mieli bowiem zamiar 
wyzyskując stosunki Adelunga na Węgrzech zająć się nie tylko rozpo
wszechnianiem wydawnictw religijnych, ale i handlem wina. W budyn
ku oprócz pomieszczeń gospodarczych miało znajdować się na pierw
szym piętrze mieszkanie dla trzech pastorów, a na drugim miejsce 
dla „ein kleines Pädagogium” — jak pisze Winter — czyli mieszka
nia dla dzieci szlacheckich umieszczonych w konwikcie10. Równie 
wielką wagę jak do dwóch wymienionych spraw przykładano do skie
rowania do Cieszyna odpowiednich kaznodziejów, którzy mogliby po
zyskać społeczeństwo dla pietyzmu. Wśród powołanych znaleźli się 
też pastorzy rekomendowani przez Halle.

Równolegle z odbudową protestanckiej organizacji kościelnej kształ
tował się cieszyński ośrodek pietyzmu. Proces ten ze zrozumiałych 
względów otoczony był mrokiem tajemnicy. Do dzisiejszego dnia nie 
jesteśmy w stanie w pełni jej przeniknąć. Nowe światło może dopiero

9 W i n t e r ,  op. cit., s. 15.
10 Tamże.



rzucić gruntowne przebadanie archiwum kościoła przed Cieszynem. 
Niestety jest ono w dużej części jeszcze niedostępne dla badaczy. Po 
ostatniej eksmisji razem z słynną biblioteką Tschamera zajmuje jeden 
pokoik na poddaszu kościelnym. Bez pomocy państwa niezwykła wprost 
ofiarność ks. Oskara Michejdy nie jest w stanie zapobiec zniszczeniu 
licznych materiałów. Do czasu więc udostępnienia archiwum zdani 
jesteśmy na domysły i przypuszczenia. Nie jest zresztą pewne, czy 
zachowane materiały dadzą pełną odpowiedź.

Wśród ciekawszych nie rozwiązanych problemów na pierwszy plan 
wysuwa się sprawa przywódcy ośrodka. Nie jest to zagadnienie proste. 
Do miana tego mogą bowiem kandydować: Muthmann, Steinmetz 
i Adelung. Na pierwszy rzut oka rzecz wydaje się nie specjalnie godna 
rozważania, gdyby nie ostatni z wymienionych, postać niezmiernie 
ciekawa, działająca z ukrycia, niejako poza kulisami, tajny emisa
riusz Halle. Trudno jest np. znaleźć jego nazwisko w oficjalnych doku
mentach, rzadko też wymieniany jest w korespondencji, a jednak 
wiele przesłanek przemawia za tym, że zwłaszcza w pierwszym okre
sie on był przywódcą i motorem wszystkich 'poczynań pietystów 
w Cieszynie11. Przebywał przecież przez dłuższy czas w tym mieście, 
najlepiej był zorientowany w układzie miejscowych stosunków, pozo
stawał w ścisłym kontakcie z hallską wszechnicą, posiadał duże doświad
czenie w prowadzeniu tego rodzaju pracy, był inicjatorem powołania 
duchownych, którzy związani byli z pietyzmem, i wreszcie kierował 
całą działalnością gospodarczą pietystów 11 12.

Adelung nie był jedynym organizatorem pietyzmu cieszyńskiego. 
Do grupy czołowych działaczy należał m. in. Jan Muthmann, pierwszy 
pastor powołany na urząd kaznodziejski w Cieszynie. Jego działalność 
znamy dobrze na podstawie pamiętnika, który pozostawił po sobie. 
Urodził się 28 sierpnia 1685 r. w Komorznie pod Kluczborkiem w księ
stwie brzeskim. Do chrztu trzymał go znany pastor i pisarz Adam 
Gdacjusz. Matka nauczyła go języka polskiego i niemieckiego. Po dojściu 
do lat szkolnych uczęszczał do gimnazjów w Oleśnicy i Legnicy, później 
wyjechał na studia do Lipska, gdzie prawdopodobnie zetknął się po raz 
pierwszy z pietyzmem. Pod wpływem tych nowych tendencji zorganizo
wał w Lipsku tzw. Collegium Amicum. Celem tego stowarzyszenia było 
pielęgnowanie znajomości języka polskiego i poznawanie piękna tłuma
czenia polskiej Biblii. W Lipsku dał się też Muthmann poznać jako

11 Szerzej należy więc widzieć rolę Adelunga, niż czyni to W i n t e r ,  op. cit., 
s. 13 nn.

12 O tej ostatniej roli najlepiej świadczy następujący przykład: z powodu 
opóźnienia przyjazdu Adelunga z Węgier duchowni protestanccy musieli poży
czyć 80 wiader wina, które miały być zwrócone po jego przyjeździe. Chr. Voigt 
do A. H. Franckego, 14 XI 1709 (Corr., XX, 1929, s. 101).



świetny polemista, przyczyniając się m. in. do opuszczenia przez jezui
tów miasta 13. Po ukończeniu studiów i powrocie na Śląsk objął stano
wisko diakona w Wołczynie. Długo nie zagrzał tam miejsca, zapropono
wano mu bowiem objęcie analogicznej funkcji w nowo organizującym 
się kościele w Cieszynie. Przyjaciele ostrzegali go przed pochopnym 
podjęciem decyzji, przepowiadając, że ani pół roku nie pozostawią go 
tam przy życiu. Ale Muthmann był człowiekiem młodym, miał wtedy 
24 lata, był pełen zapału i trudności nawet go pociągały. Przed przy
jazdem do Cieszyna zapoznał się on już z terenem, biorąc udział w uro
czystym poświęceniu miejsca pod kościół. Wiedział więc, co go czeka. 
I chociaż trudności istotnie były olbrzymie, Muthmann zdał egzamin 14.

Wkrótce po Muthmannie do Cieszyna został zaproszony pastor 
Chrystian Voigt. Należał on do pierwszych współpracowników Franc- 
kego, był wychowawcą jego dzieci. U samego progu pobytu w no
wym mieście zetknął się z trudnościami, które wydawały się mu nie 
do przezwyciężenia i stawiały pod znakiem zapytania możliwość roz
winięcia jakiejkolwiek działalności. Nie mógł po prostu znaleźć dachu 
nad głową ani osoby, u której mógłby się stołować. Z licznej niegdyś 
grupy protestantów w Cieszynie pozostało tylko 6—8 Wdów, ale i one 
obawiały się przyjąć duchownych protestanckich na kwaterę, gdyż 
„cesarz był daleko, a jezuici blisko”. Problem stołowania też nie był 
błahostką, gdyż lękano się, że jezuici, którzy nie gardzili żadnymi 
środkami, mogli nawet przeprowadzić zamach na życie kaznodziejów 15. 
Pierwsze kazanie Voigta zrobiło jednak wielkie wrażenie na wiernych 
i zrównoważyło wszystkie trudy i wyrzeczenia. Był to prawdziwy 
sukces. O jego rozmiarach najlepiej świadczyły liczne prośby od spo
łeczeństwa, by Voigt podjął nauczanie dzieci, oraz stale rosnąca liczba 
uczestników nabożeństw przez niego odprawianych. Dochodziło do tego, 
że sama ceremonia komunii ciągnęła się przez wiele godzin, gdyż przy
stępowało czasami do niej około trzech tyśiący wiernych16. Gdy p>o tak 
pomyślnym zdaniu egzaminu, jakim było wygłoszenie kazania, Voigt 
przystąpił do propagowania zasad pietystycznych — co on sam nazywał 
„budzeniem ducha bożego” — natrafił na pierwsze przeszkody. Po
częto go nazywać „arcyjezuitą” i nawet całe duchowieństwo protestanc
kie odwróciło się od niego. Znikała ‘ też przychylność zwierzchników, 
ale udało się mu utrzymać zaufanie społeczeństwa. Na jego kazaniach 
pojawiali się nawet przedstawiciele władz miejskich i duchowieństwa

13 O nauce języka polskiego w Lipsku pisał A. R o m b o w s k i ,  Nauka języka 
polskiego we Wrocławiu, Wrocław 1960, s. 210.

14 O. M i c h e j d a ,  Pamiętnik pierwszego pastora cieszyńskiego (Kalendarz 
ewangelicki na rok przestępny 1932, s. 122).

15 Chr. Voigt do A. H. Franckego, 8 VII 1709 (Corr., XX, 1929, s. 95).
16 Tamże, por. K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 102.



katolickiego17. Voigt nie był jednak zadowolony w pełni z rezultatów 
swojej pracy i postanowił rozszerzyć zakres swoich obowiązków. Za
jął się organizowaniem szkolnictwa. W tej dziedzinie przyszedł mu 
z pomocą drugi pastor, Chrystian Schneider. Podobnie jak Voigt był 
on zwolennikiem pietyzmu (przed powołaniem do Cieszyna był wycho
wawcą dzieci brata Franckego) i cały swój wysiłek skierował w Cieszy
nie na pozyskanie dla nowego ruchu jak największych rzesz wyznawców 
i sympatyków 18. Na tak szeroko zakrojoną akcję nie mogli już spokoj
nie patrzeć jezuici i wyzyskując jeden z przepisów konwencji altran- 
sztadzkiej, mówiący, że do pracy duszpasterskiej na Śląsku mogą być 
powoływani jedynie rdzenni Ślązacy, doprowadzili swoimi monitami 
wysyłanymi do Wiednia do tego, że cesarz nie zaakceptował wokacji 
Voigta i Schneidera i późną jesienią 1710 r. musieli ci kaznodzieje 
opuścić Cieszyn 19. Należy wspomnieć o jeszcze jednym działaczu pie- 
tystycznym. Był nim nauczyciel Mevius, który nie przebywał długo 
w Cieszynie, gdyż jezuici oskarżyli go o rozpowszechnianie nieprawo- 
myślnych książek, a nawet część ich mu skonfiskowali i publicznie spa
lili na rynku (10 VII 1714)20.

Pod koniec więc pierwszego okresu w Cieszynie z działaczy piety- 
stycznych pozostał jedynie Muthmann. Musiało się to odbić na akcji 
propagandowej i doprowadzić do pewnego załamania się tego nowego 
prądu w cieszyńskim kościele protestanckim, choć istotne przyczyny 
były głębsze.

Na jakich warstwach społecznych opierał się pietyzm? O rozwoju 
tego ruchu w księstwie cieszyńskim niewątpliwie zadecydowało popar
cie udzielone przez szlachtę, i to przez jej część najzasobniejszą. Pomoc 
finansowa nie była mała. Dla przykładu przytoczymy: hr. Erdmann II 
von Promnitz, właściciel Pszczyny 1000 zł i zobowiązał się utrzymać 
pastora, hr. Sunegh — 2000 zł i 200 zł rocznie na utrzymanie pastora, 
hr. Henckel z Eogumina 2500 zł i 200 zł na utrzymanie pastora21. 
Ofiarodawcy zastrzegali sobie jednak prawo wskazania kandydatów 
na wakujące stanowiska. Zalecenie wyboru określonych pastorów do
starcza nam właśnie nowego dowodu na pozytywne ustosunkowanie 
się szlachty do pietyzmu. Jana Muthmanna — jednego z przywód
ców ruchu pietystycznego w Cieszyńskiem — polecił hr. Sunegh, Chry
stiana Voigta jako najbardziej godnego kandydata wiskazał hr. Henckel, 
a Schneidera — Fryderyk Bludowski22. Godna też jest podkreślenia

17 Chr. Voigt do A. H. Franckego, 8 VII 1709 (Corr., XX, 1929, s. 95).
18 Chr. Schneider do A. H. Franckego, 14 XI 1709 (Corr., XX, 1929, s. 102—108).
10 W i n t e r ,  op. cit., s. 16.
20 K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 111.
21 Tamże, s. 96.
22 Ch. Schneider do A. H. Franckego, 22 IX 1710 (Corr., XX, 1929, s. 111).



reakcja szlachty w chwili, gdy niebezpieczeństwo poczęło grozić pierw
szym propagatorom pietyzmu w Cieszynie. Gdy Voigt natrafił na duże 
trudności w uzyskaniu akceptacji cesarza, wówczas hr. Erdmann II 
von Promnitz wystosował list do jego zwierzchników, w którym bardzo 
wysoko oceniał pracę duszpasterską tego pastora i prosił o dopomo- 
żenie w załatwianiu formalności związanych z jego zatwierdzeniem23. 
Pastora Schneidera, gdy otrzymał on polecenie opuszczenia miasta, nie 
pozostawił bez opieki Fryderyk Bludowski. Udzielił mu gościny w jed
nym ze swoich majątków, położonych niedaleko miasta, i ułatwiał na
wet potajemne spotykanie się ze zwolennikami pietyzmu24. Najwię
kszym protektorem pietyzmu był jednak na Górnym Śląsku hr. Mora- 
witzki, właściciel Bobo Iowie. W jego dobrach znajdowała się najlicz
niejsza grupa wyznawców pietyzmu, do której należał również sam 
właściciel. Rolę, jaką odgrywał, najlepiej oświetla fakt skierowywania 
przez Franek ego listów do Górnoślązaków na jego adres, on też z po
lecenia gminy na nie odpowiadał25. Gdy Voigtowi zaczął się palić 
grunt pod nogami w Cieszynie, znalazł schronienie w Bobolowicach 
i tu kontynuował swoją pracę aż do czasu otrzymania propozycji objęcia 
nowego stanowiska na Węgrzech26. Morawitzki wspierał również ruch 
finansowo, przekazywał np. do Halle opłaty za studentów, którzy tam 
pobierali naukę27. Na jego adres napływały też książki drukowane 
w Halle, które on rozprowadzał dalej wśród poszczególnych odbiorców 
na Śląsku 28. Zaniepokoiło to władze cesarskie i katolików. Zaczęły się 
prześladowania, w wyniku czego Morawitzki postanowił sprzedać mają
tek i przenieść się na stałe do Prus29. Najdobitniejsze przykłady na 
poparcie przez szlachtę pietyzmu znajdujemy jednak dopiero w dru
gim okresie rozwoju tego ruchu, gdy w Cieszynie doszło do procesu. 
W obronie pietyzmu, a raczej oskarżonych kaznodziejów (co w zasa
dzie jest jednoznaczne), zaangażowali swój cały autorytet członkowie 
Kolegium Kolatorów, a przecież w skład tego ciała nie wchodżił nikt 
inny, jak przedstawiciele szlachty. Nie pozostały też na uboczu stany 
księstwa cieszyńskiego. Podjęły one specjalną uchwałę potępiającą 
tarcia wewnętrzne, niedwuznacznie opowiadając się po stronie Stein- 
metza, Muthmanna i Zasadiusa30.

23 Tamże.
24 Chr. Schneider do A. H. Franckego, 22 IX 1709 (Corr., XX, 1929, s. 111).
25 A. H. Francké do Górnoślązaków, 25 X 1713 (Corr., XXII, 1931, s. 118).
26 J. Morawitzki do A. H. Franckego, 2 XI 1710 (Corr., XX, 1929, s. 116).
27 J. Morawitzki do A. H. Franckego, 14 XI 1713 (Corr., XXII, 1931, s. 120).
28 J. Morawitzki do A. H. Franckego, 7 VI 1709 (Corr., XX, 1929, s. 93).
29 J. Morawitzki do A. H. Franckego, 2 XI 1710 (Corr., XX, 1929, s. 116).
38 Zapytania Kolegium Kolatorów do Teologicznego Fakultetu w Jenie, 

Inquisitions Acta des Pietismus, s. 151, Archiwum Powiatowe w Jeleniej Górze, 
Akta miasta Gryfowa, sygn. 1142; dalej użyto skrótu: Inq. Act. d. Piet.



Przyczyny tego protekcyjnego stanowiska szlachty wobec pietyzmu 
były wielorakie. Decydujące były względy natury politycznej. Chodzi tu
0 powiązania pietyzmu z dynastią Hohenzollernów. Polityczny program 
pietystów, wprawdzie tajny, mógł odpowiadać tej szlachcie, była ona 
bowiem opozycyjnie nastawiona do monarchii austriackiej, która nie 
dawała protestantom możliwości awansu. Zupełnie inne perspektywy 
przyniosłoby jej ewentualne związanie się z państwem pruskim. Te 
polityczne aspiracje szczególnie- mocno wystąpiły u szlachty, która 
posiadała część swoich majątków poza granicami państwa austriackiego 
(hr. Erdmann II von Promnitz, hr. Henckel)31. Nie wyłączone też jest, 
że zagadnienia społeczne zadecydowały o tym nastawieniu. Szlachta 
mogła obawiać się, że ruch pozostawiony sam sobie może przybrać 
takie kształty jak nurt plebejski w Niemczech 32.

Popularność swojej nauki wśród pozostałych warstw ludności, 
a więc wśród chłopstwa i mieszczaństwa, pietyści zawdzięczali dwom 
czynnikom. Na pierwszym miejscu należy wymienić położenie przez 
nich nacisku na dostępność jej dla każdego człowieka, niezależnie od 
języka, którym władał, czy też stanu, z którego pochodził. W tym 
celu głosili oni kazania w języku polskim i niemieckim, a prawdo
podobnie i w czeskim. Starali się zresztą zachować zasadę dwu- czy 
trójjęzyczności nie tylko w czasie nabożeństw. Stosowali ją także przy 
katechizacjach i we wszystkich zbiorowych modlitwach. Nie zapomnieli 
też o znaczeniu tego czynnika przy wydawaniu modlitewników i ksią
żek o treści religijnej. Z ich inicjatywy ukazały się w druku pierwsze 
pisane po polsku na Śląsku Cieszyńskim dzieła religijne. Przykładowo 
warto przytoczyć Muthmanna Wierność Bogu i cesarzowi czasu powie
trza morowego, wyd. w Brzegu w r. 1716, tłumaczony przez Zasadiusa 
modlitewnik pt. Droga do Nieba, to jest nauka krótka z Katechizmusa, 
wyd. w Brzegu w r. 1723, czy też Drogi prawdziwego chrzecijaństwa 
torowanie, wyd. w r. 1727 w Lipsku. Zasadius położył też duże zasługi 
przy pracach około wydania Nowego Testamentu, Biblii Gdańskiej
1 podobnych dzieł33.

Drugim czynnikiem, który jednał pietystom sympatię, było poświę
cenie, z jakim starali się oni przyjść ubogim z pomocą, a przynajmniej 
z pociechą religijną. Muthmann np. przedstawił w swoim pamiętniku 
trudności, jakie musieli pokonywać, by dotrzeć do ludności mieszkającej

31 W i n t e r ,  op. cit., s. 15.
32 O istniejących tendencjach świadczy kazanie Zasadiusa o potępieniu ka- 

cerzy. Zeznania von Liebego, Inq. Act. d. Piet., s. 64.
33 J. S z e r u d a, Zarys dziejów teologii ewangelickiej w Polsce, Kraków 

1953, s. 16; por. K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 159; A. B u z e k ,  Dzieje polskości 
w kościele ewangelickim na Śląsku w XVII i XVIII w. (Zaranie Śląskie, 1933, 
s. 8—10, 1934, s. 25—29).



daleko w górach (spotkania ze zbójnikami, napady ze strony chłopów 
wożących sól z Polski, walki z żywiołem itp.). Taka postawa budziła 
szacunek i podziw, a co za tym idzie — wzrost zaufania i powstawanie 
nowych rzesz sympatyków pietyzmu34. Najlepiej przedstawił jednak 
funkcję, jaką spełniali pietyści, Schneider, gdy pisał w liście do Frane- 
kego: ,,Meine Arbeit ist den Armen mitzuteilen, welche mit viel 
Tränen die Veränderungen bedauern” 35. O reakcji ludności na dzia
łalność pietystów w jednym z swoich listów pisał Voigt, podając przy
kład górali mieszkających daleko od Cieszyna, którzy przychodząc na 
nabożeństwa zawsze przynosili ze sobą podarunki dla kaznodziejów 
w postaci sera i wosku 36.

Około r. 1716 pojawiły się pierwsze oznaki kryzysu w nowo 
powstającej organizacji kościelnej protestantów w Cieszynie. Przeja
wem tego był wzrost ilości skarg do Kolegium Kolatorów na znaczne 
zaniedbania zarówno w pracy duszpasterskiej, jak i w szkolnictwie. 
Proces ten pogłębiał się w ciągu kilku następnych lat i swój punkt 
kulminacyjny osiągnął około r. 17 2 0 37. Kolegium Kolatorów, które od
powiedzialne było za losy kościoła, postanowiło zaradzić temu poprzez 
zaproszenie nowych sił do Cieszyna. Pierwsza propozycja została skie
rowana do pastora Jana Adama Steinmetza. Kolegium polecił go 
hr. Henckel z Bogumina. O życiu i działalności Steinmetza przed obję
ciem funkcji pastora prymariusza i inspektora szkolnego w Cieszynie 
nie wiemy zbyt wiele. Pochodził z Wielkiej Lignicy w księstwie brze
skim, gimnazjum ukończył w Brzegu, a następnie udał się na studia 
do Lipska38. Tam prawdopodobnie zetknął się z pietyzmem i został 
jego gorliwym wyznawcą. Po ukończeniu studiów był przez pewien 
czas pastorem w Małujowicach brzeskich (1715—1717), a następnie zo
stał przeniesiony do Ciepłej Wody w księstwie ziębickim. O efektach 
jego pracy najlepiej świadczy fakt przekształcenia się tej miejscowości 
w jeden z żywotnych ośrodków pietyzmu na Śląsku39. Ze względu na

34 O. M i c h e j d a ,  Pamiętnik..., rozdz. IV: „O nieszczęściach”.
35 Chr. Schneider do A. H. Franckego, 22 IX 1710 (Corr., XX, 1929, s. 111).
36 Chr. Voigt do A. H. Franckego, 8 VIII 1709 (Corr., XX, 1929, s. 95).
37 Memoriał Kolegium Kolatorów do Urzędu Zwierzchnego, nie datowany, 

z 1723 r., Inq. Act. d. Piet., s. 22.
38 K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 106, poz. Z. J. E h r h a r d t ,  Presbyterologie 

des evangelischen Schlesiens, t. III, 1782, s. 173.
39 Nawet po odejściu Steinmetza ośrodek wykazał nadal' taką samą prężność. 

Dowodem tego jest serdeczne przyjęcie zgotowane przez proboszcza, organistę 
i wiernych dwom znanym propagatorom pietyzmu, Chrystianowi Demuthowi 
i Chrystianowi Dawidowi, gdy w czasie swej pcdróży misyjnej po Śląsku 
w r. 1728 zatrzymali się w Ciepłej Wodzie i za zgodą proboszcza wygłosili 
w kościele cykl kazań. W o t s c h k e ,  Herrnhutes, erste Arbeit..., s. 187.
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36 Chr. Voigt do A. H. Franckego, 8 VIII 1709 (Corr., XX, 1929, s. 95).
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sygnały o nieporozumieniach w zaborze cieszyńskim Steinmetz przed 
objęciem swojej funkcji zażądał publicznego zatwierdzenia wokacji, 
co uzyskał na nabożeństwie 4 marca 1720 r.40 Pozostałe formalności 
trwały jeszcze jednak prawie pół roku i dopiero 27 września 1720 r. 
został wprowadzony na urząd. Już w czasie starań o zatwierdzenie 
Steinmetz nie krył swoich sympatii do pietyzmu. Dał temu wyraz 
mieszkając w domu Mikołaja Bludowskiego, gdy po raz pierwszy przy
jechał do Cieszyna. Pozyskał sobie też to miasto całkowicie otwartym 
przyznaniem się do sprzyjania nowym tendencjom, za 00 był nawet 
pociągany do odpowiedzialności przez konsystorz w Brzegu 41. Po zain
stalowaniu się na nowym miejscu zaczął ściśle współpracować z Muth- 
mannem i jego towarzyszami.

W rok po Steinmetzu został powołany na stanowisko piątego pastora 
i polskiego katechety, za radą Steinmetza i Muthmanna, pastor z Brze
gu, Samuel Ludwik Zasadius. Podobnie jak przy wokacji Steinmetza 
odbyła się publiczna dyskusja w kościele 15 marca 1721 r. i gdy nikt 
nie wniósł sprzeciwu, kandydatura jego została przyjęta i 10 lipca 1721 r. 
Zasadius został konfirmowany42. O jego życiu i działalności przed 
przyjściem do Cieszyna również nie posiadamy zbyt wiele wiadomości. 
Pochodził prawdopodobnie z Byczyny, znanej kuźni kadr polskiego 
duchowieństwa protestanckiego w XVii i XVIII w. Ukończywszy gim
nazjum studiował na Uniwersytecie w Lipsku oraz w Halle. Po stu
diach został powołany w r. 1693 na pastora w Brzeźmierzu Oławskim. 
Ze względu na ordynowanie w tym samym czasie do wspomnianej 
miejscowości proboszcza katolickiego^ nie otrzymał on akceptacji ce
sarza i w tym samym roku opuścił Brzeźmierz. Stąd udał się prawdo
podobnie do Byczyny, gdzie wkrótce zasłynął jako wspaniały kazno
dzieja 43. To było prawdopodobnie przyczyną ściągnięcia go do Cie
szyna.

W tym samym czasie, kiedy uzupełniano kadry pastorów, zatroszczo
no się również ó nowych nauczycieli. Byli to przeważnie podobnie jak 
Steinmetz ludzie związani z pietyzmem. Rekomendacji udzielali im 
najczęściej Steinmetz i Muthmann. Na pierwszym miejscu należy wy
mienić Górnoślązaków Machera, Liberdę, Sarganka oraz Jana Schu- 
chardta, Schultza i Jerichoviusa 44.

4U K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 107.
41 Zeznania Schmidta, 22 lipca 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 7; K. M i c h e j d a  

podaje błędną datę, mianowicie 23 lipca. Por. Dzieje..., s. 147.
42 Memoriał Kolegium Kolatorów, Inq. Act. d. Piet., s. 16; por. K. M i c h ę  j-  

d a, Dzieje..., s. 108.
43 E h r h a r d t ,  op. cit., s. 222.
44 W i n t e r ,  op. cit., s. 22.



Stosunkowo najwięcej wiadomości posiadamy o Macherze45, Schu- 
chardcie i Schultzu. Dwaj pierwsi ukończyli studia w Halle (pewne 
to jest zwłaszcza w odniesieniu do Machera), a Schuchardt, zanim zo
stał powołany do Cieszyna, podobno prowadził ożywioną działalność 
na terenie Polski, w Toruniu. Jak się sam przyznał w rozmowie z Hent- 
schelem, był przesłuchiwany przez ministrów zboru toruńskiego jako 
oskarżony o sprzyjanie i propagowanie pietyzmu46. Schultz najprawdo
podobniej dla pietyzmu pozyskany został dopiero w Cieszynie. Zazna
czyć należy, że wszystkie nowe nominacje zostały przedstawione do 
zatwierdzenia dworowi wiedeńskiemu zgodnie z obowiązującymi prze
pisami konwencji altransztadzkiej i otrzymały bez większych trudności 
placet cesarski47.

Dzięki wpływowi nowych ludzi bardzo szybko wytworzyła się 
w Cieszynie silna grupa zwolenników pietyzmu. Nie były już to czasy 
pionierskie, kiedy jedynym sympatykiem pietyzmu był pastor Muth- 
mann, popierany i zachęcany przez Adelunga. Czynnikiem spajającym 
całą grupę była jedność poglądów w zasadniczych sprawach teologicz
nych i współdziałanie w realizacji poszczególnych zadań. Na podstawie 
posiadanych materiałów źródłowych pragniemy zwrócić uwagę na pewne 
specyficzne cechy w zapatrywaniach pietystów cieszyńskich oraz od
mienne niejednokrotnie formy organizacyjne, które wytworzyły się tu 
w związku z ich rozpowszechnieniem.

Zasadniczym celem pietystów była walka o odrodzenie kościoła pro
testanckiego. Jedyną drogę, aby zrealizować to zamierzenie, widzieli 
oni w dążeniu każdego chrześcijanina do osiągnięcia doskonałości we
wnętrznej. W Cieszynie zapoczątkowało tę walkę wysunięcie przez 
Steinmetza w jednym z kazań zwrotu o „wybranych dzieciach bo
żych” 48. Następnie Zasadius, a po nim ponownie Steinmetz, wskazali 
środki prowadzące do tego celu (modlitwy, pieśni, skupienie itp.), gro
żąc opornym gniewem bożym49. Należy zwrócić uwagę, że pietyści 
cieszyńscy, aby nauka ich nie została odszyfrowana, sprawę odrodzenia 
postanowili nazywać nie przyjętą przez ten ruch nomenklaturą, lecz 
posługiwali się terminem „walki o doskonałość wewnętrzną”. Nie zmie
niło to istoty rzeczy, ale pozwoliło mocniej związać te innowacje z tra
dycyjnymi pojęciami teologii chrześcijańskiej. Było to równocześnie 
zabezpieczenie przed atakiem ewentualnych przeciwników, gdyż trudniej

45 Zeznania Hentschela i Schmidta z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 6, 11.
46 Tamże.
47 K. M i c h e j d a,- Dzieje..., s. 108—112.
48 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 5 n.: „Ob nicht wahr, 

dass der Steinmetz gepredigt, dass er seine Zuhörer nicht könne Kinder Gottes 
nennen? R.: Ja, es ist wahr”.

49 Zeznania von Liebego z 9 IX 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 62.



było im w takim wypadku udowodnić, że odbiegają od nauki kościoła. 
Ta umiejętność maskowania swoich rzeczywistych poglądów dotyczy 
nie tylko wspomnianej kwestii walki o doskonałość wewnętrzną. Jest 
ona charakterystyczna w ogóle dla działalności pietystów w Cieszynie, 
odnosi się również do innowacji organizacyjnych.

Do najważniejszych zagadnień w teorii pietyzmu należał stosunek 
pietystów do sakramentów. Zamierzali oni mianowicie znieść wszystkie 
sakramenty, z wyjątkiem chrztu 50.

W Cieszynie rzecznikiem tych poglądów był pastor Steinmetz. 
W swojej praktyce duszpasterskiej nie występował on oficjalnie prze
ciwko spowiedzi, początkowo nawet bardzo często przesiadywał w kon
fesjonale. Z biegiem czasu zaczął się jednak od tego obowiązku uchy
lać, aż w końcu w prywatnej rozmowie dał wyraz swego negatywnego 
stosunku do spowiedzi. Stwierdził on wówczas, że „niechętnie spowia
da, ponieważ nie może słuchać, jak ludzie kłamią, gdy obiecują lepiej 
żyć, a nigdy przyrzeczeń swoich nie dotrzymują” 51. Choć pietyści 
cieszyńscy nie byli pozytywnie ustosunkowani do spowiedzi, musieli 
jednak brać pod uwagę fakt, że jest to jeszcze jedna forma dotarcia 
do szerokich rzesz społeczeństwa, z której nie wolno im w żadnym wy
padku zrezygnować.

Pietyści nie odważyli się też nigdy jawnie wystąpić przeciwko ko
munii św. Spotkałoby się to bowiem z powszechnym oburzeniem i po
tępieniem. Do swojego celu dążyli drogą okrężną. Tak więc Steinmetz 
twierdził, że skoro komunia jest jakimś zewnętrznym obrazem głęb
szych treści, to sama jako cel sam w sobie nie wymaga większego przy
gotowania 52. Stąd już niedaleko była droga do jej odrzucenia, gdyż 
odciąga ona uwagę od realizowania tych ważniejszych problemów.

Z przytoczonej analizy nie należy jednak zbyt pochopnie wyciągać 
wniosków. Takie poglądy istniały w teorii, natomiast w życiu codzien
nym Steinmetz i pozostali kaznodzieje pietyści kładli duży nacisk na 
przystępowanie wiernych do komunii św., z tym zastrzeżeniem, że sta
rali się propagować tzw. duchowe łączenie się z Jezusem. Szczególnie 
doniosłe znaczenie miało to w księstwie cieszyńskim, gdzie ludność 
ze względu na odległości dzielące ją od miejsca kultu nieraz przez 
szereg miesięcy pozbawiona była możności przystąpienia do komunii.

Pietyści działając w okresie rozprzestrzeniającego się kultu dla 
nauki i oświaty starali się w miarę możności połączyć jej osiągnięcia

50 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Iną. Act. d. Piet., s. 2 n.: „Vor Taufe 
wenig hielten, die Beicht und Absolution lästerten, das Abendmahl mit andern 
nicht halten”.

51 Zeznania von Liebego z 9 IX 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 60—62.
52 Tamże.



z zasadami religii i wiary. Stało się to przyczyną licznych ataków ze 
strony protestanckiego kościoła ortodoksyjnego, który zarzucał pie- 
tystom połączenie fantazji i fanatyzmu z przesłankami, spekulacjami 
czysto rozumowymi. O tym świadczą przykłady ustosunkowania się do 
sakramentów oraz postawa pastora Zasadiusa, który próbował w spo
sób nowy rozwiązywać niejasne problemy z Pisma św . 53 Z drugiej 
strony wygłaszali jednak poglądy, które zbliżały się nawet do twierdzeń 
katolickich. Jedno z twierdzeń pietystów mówiło np. o obecności Chry
stusa w duszy każdego chrześcijanina, w przeciwnym wypadku negując 
jego wstawiennictwo. Tezę tę w Cieszynie podjął Muthmann. W później
szej wykładni próbował jednak oczyścić się z zarzutów, mówiąc, że fakt 
obecności Chrystusa dokonuje się przez wiarę 54.

Najważniejsza i może najciekawsza będzie dla nas sprawa pewnego 
radykalizmu zasad głoszonych przez niektóre odłamy pietystów. Cho
dzi tu o bezkompromisowe rozwiązanie zagadnienia kacerzy przez Ar
nolda w jego książce Historia kościoła i kacerzy. Wystąpił on w niej 
m. in. . z tezą, że nie wszyscy kacerze, którzy zostali spaleni na stosie 
lub zostali potępieni, na to zasługiwali. Wielu z nich bez żadnej winy 
zostało tak okrutnie ukaranych. W księstwie cieszyńskim kwestię tę 
podniósł bez żadnego powoływania się na autorytet Arnolda pastor Za- 
sadius. Poruszył ją w czasie kazania w związku z fragmentami ewan
gelii, gdzie opisany jest wypadek potępienia Chrystusa nie przez ogół 
ludzi, lecz przez faryzeuszy, a więc wybraną grupę ludzi biegłych 
w Piśmie świętym  55.

Stosunek pietystów do tańca to zagadnienie, które wyróżniało ich 
w sposób widoczny spośród pozostałych wyznawców protestantyzmu. 
Pietyści bardzo wyraźnie formułowali swoje zdanie w tej sprawie: 
„należy doprowadzić do potępienia tańców i zabaw jako rzeczy grzesz
nych” 56. Kaznodzieje cieszyńscy w swoich naukach i kazaniach mocno 
podkreślali, że taniec i śmiech jest grzechem 57. Muthmann szedł nawet 
tak daleko, że zabraniał tańców na weselach, nie widząc żadnej różnicy

33 Zeznania von Liebego i odpowiedź na nie, Inq. Act. d. Piet., s. 59, 65, 130.
54 Odpowiedź Muthmanna, Steinmetza i Zasadiusa na zeznania Hentschela 

i Schmidta z 17 VIII 1723, s. 47.
55 Zeznania von Liebego i odpowiedź na nie. Inq. Act. d. Piet., s. 64, 123.
56 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 2. Przytacza on 

punktową definicję pietyzmu za pisarzem współczesnym Budeusem (autor pracy 
Historia ruchu piety styczne go), której punkt 12 brzmi: „Lachen und Tantzen von 
Sünden hielten”.

37 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Acta d. Piet., s. 6: „Wahr, dass 
Stenmetz, Sassadius und Muthmann ausdrücklich lehren, dass Tantzen und Lachen 
eine Sünde sey? R.: Ja”.



między tańcem weselnym a organizowanym z innej okazji 58. Gdy jako 
oskarżeni musieli się bronić przed zarzutem sprzyjania pietyzmowi, 
wtedy w następujący sposób scharakteryzowali swoje stanowisko:
1. sprawa tańczenia czy nieudzielania się w tej dziedzinie nie może 
być przedmiotem czy artykułem wiary. 2. Prawdziwe „dzieci boże” nie 
powinny tańczyć, a tym, co trwonią czas na tańce i zabawy, grozi 
surowa kara boża (zniszczenie świata)59. Widzimy więc, że mimo gro
żącego im niebezpieczeństwa nie zrezygnowali z obrony swych poglą
dów.

Z problemów teoretycznych pozostała nam jeszcze do omówienia 
kwestia tzw. „duchowego kapłaństwa” i „modlitw z serca płynących”. 
Przedstawiamy ją dlatego dopiero w tym miejscu, ponieważ wiąże się 
ona z innowacjami organizacyjnymi wprowadzonymi przez pietystów 
do kościoła protestanckiego. Zasada duchowego kapłaństwa, którą pie- 
tyści wprowadzili na swoich potajemnych zebraniach i konwentyklach, 
polegała na zezwoleniu każdemu członkowi owych zebrań na prowadze
nie wykładów i kazań na podstawie wewnętrznego objawienia. Rozcią
gała się ona również na ojców rodzin, którzy upoważnieni byli do 
nauczania służby i członków swojej rodziny. W Cieszynie pastor Muth- 
mann propagował w swoich kazaniach zasadę duchowego kapłaństwa 
i zalecał też tzw. „modlitwy z serca płynące” 60.

Z powyższych rozważań nasuwają się następujące wnioski: róż
nice pomiędzy poglądami kaznodziejów cieszyńskich a zasadami gło
szonymi przez cały ruch były niewielkie i wynikały ze specyficznych 
warunków księstwa cieszyńskiego; kaznodzieje cieszyńscy potrafili czer
pać z różnych nurtów pietyzmu (nie pomijali plebejskiego odłamu), 
chociaż dominujący wpływ wywarł na nich kierunek hallski; na pod
kreślenie zasługuje też umiejętność pogodzenia nowatorskich tendencji 
z tradycjami kościoła protestanckiego.

Pietyzm rozwinął się jako ruch opozycyjny w stosunku do organi
zacji kościoła protestanckiego i swój program zamierzał wcielić w ży
cie wbrew woli jego zwierzchników. Dlatego domagał się: odrzucania 
rozporządzeń władz zwierzchnich, zrezygnowania z oficjalnej służby 
bożej, obniżania powagi urzędu kapłańskiego61. Pietyści cieszyńscy

58 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 6: „Wahr, dass bey 
den copuliren das Tanzen verbothen wird? R.: Von Steinmetz hab ich’s nicht 
gehöret, aber von Sassadio, was herr Muthmann anbetrift, sagt man, dass er’s bey 
der Wuthkenauschen Trauung per indirectum gethan”.

50 Odp. na zeznania Hentschela, Inq. Act. d. Piet., s. 44.
60 Zeznania von Liebego, Inq. Act. d. Piet., s. 58 n.
61 Zeznania Hentschela z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 2 n: „1. Dass 

obrigkeitliche Verordnungen in Kirchen Sachen verwürfen. 2. Das Ministerium 
schaudeten. 3. Den öffentlichen Gottes Dienst unnutz halten”.



nie realizowali tych zaleceń, we władzach bowiem zwierzchnich, w Ko
legium Kolatorów, w stanach księstwa cieszyńskiego, było wielu zwo
lenników pietyzmu, którzy nadawali ton poczynaniom tych instytucji, 
sami byli kapłanami i dzięki swojej pracy w kościele mogli oddziaływać 
odpowiednio na ludzi i wyzyskać publiczną służbę bożą dla propago
wania swoich zasad.

Z tych samych względów odmiennie kształtowały się w księstwie 
cieszyńskim wprowadzone przez pietystów innowacje organizacyjne. 
Chodzi tu o katechizacje, powtarzanie kazań, spotkania w zakrystii 
lub w prywatnych mieszkaniach, czyli tzw. konwentykle. W zasadzie 
były to zajęcia podobnego typu. Czytano na nich Pismo św. i objaśniano 
jego trudniejsze fragmenty. Specyfika cieszyńskich innowacji polegała 
na umiejętnym nawiązaniu do istniejących w przeszłości zwyczajów. 
Konwentykle np. były kontynuacją tzw. domowych informacji62. Zu
pełnie nowym zjawiskiem była natomiast w Cieszynie powtarzanie 
kazań. Nie był to zwyczaj nie znany w praktyce kościoła protestanckiego 
na Śląsku, ale w Cieszyńskiem został on zaprowadzony przez pietystów 
i wyzyskany do popularyzacji nowych zasad.

Tak więc drugi okres przeszedł pod znakiem scementowania ideo
wego i organizacyjnego pietystów w Cieszynie. Równocześnie odnieśli 
pietyści szereg sukcesów i w innych dziedzinach. Walnie przyczynili 
się do zakończenia budowy murowanego kościoła Łaski przed Cieszy
nem, wzniesienia murowanej szkoły, reorganizacji systemu i programu 
nauczania oraz wzrostu dochodów kościelnych. Podkreślić trzeba rów
nież ich zasługi w odnowieniu nabożeństw w języku polskim i podję
ciu prac nad opracowaniem polskich książek religijnych.

Wejście w życie konwencji altransztadzkiej i recesu egzekucyjnego 
nie oznaczało bynajmniej trwałej zmiany w stosunku samego cesarza 
i jego władz administracyjnych do protestantów. Pociągnięcie to należy 
po prostu uważać za manewr taktyczny, uwarunkowany rozwojem 
sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej panującej wówczas na Śląsku. 
Gdy Austrii przestał zagrażać Karol XII, a równocześnie na Śląsku 
nastąpiła pewna stabilizacja, cesarz, a wraz z nim cały jego aparat 
państwowy, przystąpili do akcji kontrofensywnej. Urząd Zwierzchni 
(Ober Amt) wydał szereg dekretów, które bardzo poważnie ograni
czyły przywileje predykantów (z 4 I 1709), zabroniły katolikom prze
chodzenia na protestantyzm (z 3 VI 1709) i szczególnie ostro wkraczały 
w sprawy wyznania dzieci z małżeństw mieszanych. Kary przewi
dziane przez te rozporządzenia były bardzo surowe, obejmowały wyda
lenie z kraju, odebranie dzieci i oddanie na wychowanie do zakładów

62 Odp. na zeznania Hentschela, Inq. Act. d. Piet., s. 33.



katolickich itp.63 Mimio tak dużego nacisku na powstrzymanie rozwoju 
kościoła protestanckiego w księstwie cieszyńskim z każdym dniem 
powiększał on liczbę swoich wyznawców. Zwiększyła się ilość wiernych 
w samym Cieszynie. Prężność tego ruchu była zjawiskiem tak niepoko
jącym, że Urząd Zwierzchni kilkakrotnie pociągał do odpowiedzialności 
starostę cieszyńskiego, hr. Adama Wacława Paczyńskiego z Tęczyna. 
Ale i to nie dawało żadnych wyników. Postanowiono więc jeszcze bar
dziej zaostrzyć kurs przeciwko odstępcom. Wskazują na to konkretne 
rozporządzenia Urzędu Zwierzchniego skierowane do poszczególnych 
obywateli księstwa cieszyńskiego. Tak np. Bludowskiemu, członkowi 
Kolegium Kolatorów, zabroniono mieszania się w sprawy wyznaniowe 
pod karą 200 dukatów. Podobne zarządzenia wystosowane zostały do 
Niklasa Folwarcznego (z 17 VII 1722 i 5 IX 1725) oraz do Kretschmera 
z Pruchnej (z 20 XI 1725 i z 7 X 1726) 64.

Nie pozostało też bierne w tej walce duchowieństwo katolickie. Pa
storom utrudniano wizyty u chorych. Wprowadzano specjalne kartki 
licencyjne, dowolnie pobierano od nich opłaty za zezwolenie na udzie
lenie sakramentów w poszczególnych parafiach katolickich65, szykano
wano przy odprawianiu obrzędów (np. pogrzebów) 66 dtp. Wodą na ich 
młyn były pierwsze sygnały o głoszeniu przez duchownych protestanc
kich zasad piety stycznych. Już 6 października 1711 r. dziekan Twar- 
duszka zwrócił się z zapytaniem do Muthmanna i kilku innych kazno
dziejów „co oni wyznają: pietyzm, synkretyzm, kalwinizm czy augsbur
skie wyznanie?”. Wygląda to na szukanie punktu zaczepienia dla roz
winięcia nowych form walki. W ślad za tym poszło oskarżenie wysu
nięte przez jezuitę Tempsa, że Muthmann rozdaje za darmo książki 
religijne. Zresztą nie ograniczył się do tego. Oskarżył Zasadiusa o roz
powszechnianie książek, które obrażają papieża, na skutek czego książ
ki te zostały skonfiskowane przez komorę celną 67. Z jeszcze większym 
zapałem i energią zabrali się przedstawiciele duchowieństwa katolic
kiego do walki z przedstawicielami protestanckiego, gdy zniedołężnia- 
łego dziekana Twarduszkę zastąpił na tym stanowisku ks. Świder. 
Bardzo szybko porozumiał się on z poborcą podatkowym Battikiem 
i wspólnie wystąpili przeciwko protestantom. Największym ich osią
gnięciem już na samym początku było wysunięcie twierdzenia, które

83 K. R a d d a, Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Protest, in Herzogt. 
Teschen bis zum Toleranz-Patent (IX Programm des KK Staats-Real-Schule 
in Teschen am Schluss des Schuljahres 1881/82, s. 10).

84 Tamże.
85 K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 116.
88 Tamże, s. 120.
67 Tamże, s. 121, 139.



zeznań tych kaznodziejów zwrócić należy uwagę na jedną charakte
rystyczną sprawę. Nie oskarżyli oni ani Voigta, ani Schneidera czy Jo- 
kischa o głoszenie zasad pietystycznych, potwierdzając jedynie, że wy
mienieni zostali usunięci z kraju na podstawie przepisu konwencji 
altransztadzkiej, który zabrania! angażowania na Śląsku pastorów po
chodzących spoza jego granic 74. Wyjaśnienie tej sprzeczności jest proste. 
Gdyby Hentschel i Schmidt zeznali, jak było naprawdę, to wtedy sami 
mogliby się znaleźć na cenzurowanym, gdyż musieliby usprawiedliwić 
swoje milczenie przez prawie 12 lat. Przy charakteryzowaniu zeznań 
Hentschela i Schmidta należy mocno podkreślić różnice, jakie między 
nimi istnieją, chociaż obaj odpowiadali na identyczne pytania. Wpraw
dzie Schmidt potwierdził większość zarzutów postawionych przez Hent
schela, ale w wielu wypadkach zajął bardziej elastyczne stanowisko 
i próbował znaleźć nawet usprawiedliwienie dla takiego czy innego 
kroku oskarżonych kaznodziejów (np. sprawa spowiedzi)75, raz nawet 
prawie solidaryzował się z ich oceną społecznej szkodliwości tańca76. 
Trudno zbadać tego przyczyny. Wszyscy historycy zgodni są, że Schmidt 
stosunkowo późno wkroczył na drogę, którą obrał Hentschel, i tym 
tłumaczą jego niezdecydowaną postawę77. Nie jest jednak wyłączone, 
,że przygotował sobie otwartą furtkę, gdyby okazało się, że postawił na 
fałszywą kartę. Na jego stanowisko wpływ mógł też wywrzeć nacisk 
opinii publicznej. Społeczeństwo bowiem niedwuznacznie opowiadało 
się po stronie oskarżonych kaznodziejów. Nieliczenie się z nim mogło 
przekreślić dalszą karierę niezależnie od wyniku procesu. Tak się też 
stało. Po wygnaniu pietystów nienawiść powszechna skierowała się 
przeciw Hentschelowi oraz Schmidtowi, którego nie uratowała nawet 
wspomniana przezorność.

Po tych krótkich uwagach powróćmy do przebiegu procesu. Po 
pierwszym przesłuchaniu członkowie Kolegium Kolatorów przeprowa
dzili rozmowę z Hentschelem i Schmidtem i próbowali wpłynąć na 
zmianę ich postawy i wycofanie zeznań. Wszystkie ich wysiłki okazały 
się daremne. Członkom Kolegium Kolatorów nie udało się nawet do
wiedzieć od nich, co było przedmiotem dochodzenia. Przy tej sposo
bności Hentschel okazał się człowiekiem bardzo stanowczym i stwier
dził, że na ten temat nie może udzielić żadnych informacji, gdyż Ko
misja Inkwizycyjna orzekła, że wszystkie sprawy rozważane na jej 
posiedzeniach muszą pozostać tajemnicą aż do chwili wydania wyroku 78.

74 Zeznania Hentschela i Schmidta z 22 VII 1723, Inq. Act. d. Piet., s. 5, 10.
75 Tamże,. s. 8.
76 Tamże, s. 9.
77 K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 145 n.
78 Tamże, s. 148.



Kolegium Kolatorów postanowiło zwrócić się więc z prośbą do Urzędu 
Zwierzchniego we Wrocławiu, aby udostępniono mu akta, gdyż bez nich 
nie mogło odpowiedzieć na stawiane zarzuty. Urząd Zwierzchni nie 
poszedł mu na rękę i cdmówił wydania akt. Mimo to członkom Kole
gium Kolatorów udało się zapoznać z zeznaniami Hentschela i Schmidta, 
choć bliżej nie znamy ewentualnych informatorów lub ludzi, którzy 
dopomogli w zrealizowaniu tego zadania 79. Skoro nie było już tajemni
cą, o co oskarżono cieszyńskich kaznodziejów, członkowie Kolegium 
Kolatorów postanowili odpowiedzieć na wszystkie zarzuty i w tym celu 
zredagowali specjalny memoriał do Urzędu Zwierzchniego. W doku
mencie tym podkreślili też wszystkie zasługi, jakie położyli oskarżeni 
pastorzy dla podniesienia na wyższy poziom pracy duszpasterskiej 
i reorganizacji oraz odbudowy szkolnictwa80. •Członkowie Kolegium 
Kolatorów wpłynęli również na Steinmetza, Zasadiusa i Muthmanna, 
by osobiście odpowiedzieli na zeznania Hentschela i Schmidta. Wskutek 
tego wystąpienia szereg zarzutów zostało zbitych i dlatego zaistniała 
konieczność ponownego ich udokumentowania i ewentualnie ustosunko
wania się do obrony. Wtedy wystąpił von Liebe (26 IX 1723) 81. Do 
charakterystyki jego zeznań podanej wyżej dodać tylko należy, że były 
one utrzymane w bardzo wojowniczym tonie 82. Wystąpienie to nie pozo
stało bez odpowiedzi. Steinmetz, Zasadius i Muthmann we wspólnie 
zredagowanej obronie ustosunkowali się do wszystkich postawionych 
im zarzutów. Świetna obrona pietystów i zaangażowanie się czołowych 
osobistości księstwa cieszyńskiego w dalsze losy procesu (hr. Henckel 
i Henryk XIV von Reuss na wezwanie Franckego i Steinmetza użyli 
cały swój autorytet, aby im dopomóc)83 sprawiły, że Urząd Zwierzchni 
nie mógł zdecydować się na wydanie zbyt surowego wyroku. Ograni
czył się do potwierdzenia zakazu urządzania tajnych zebrań i konwen- 
tykli, oddalił natomiast pozostałe punkty oskarżenia i uwolnił kazno
dziejów cieszyńskich od zarzutu sprzyjania pietyzmowi (18 X 1723 r.)84. 
Tak więc pierwsza część procesu zakończyła się porażką Komisji Inkwi- 
zycyjnej i osobiście Battika.

Członkowie Kolegium Kolatorów zdawali sobie jednak sprawę, że 
na tym walka się nie zakończyła i dlatego w dalszym ciągu próbowali

70 Tamże.
80 Memoriał Kolegium Kolatorów do Urzędu Zwierzchniego nie datowany, 

z 1723 r. (przypuszczalnie po 26 lipca 1723). Inq. Act. d. Piet., s. 13.
81 Zeznania von Liebego, Inq. Act. d. Piet., s. 66.
82 Przykładem może być oskarżenie Zasadiusa o sprowadzenie do Cieszyna 

kochanki. Zeznanie von Liebego, Inq. Act. d. Piet., s. 65.
83 W i n t e r ,  op. cit., s. 22.
84 K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 149.



znaleźć drogę do Hentschela i Schmidta. W swoich staraniach uzyskali 
nawet poparcie stanów księstwa cieszyńskiego, które upoważniły Ko
legium do prowadzenia rozmów z tymi kaznodziejami. Wydawało się. 
że po tak mocnym poparciu wykażą oni więcej dobrej woli i zrozu
mienia. Rokowania jednak znowu zakończyły się fiaskiem85.

Obie strony, aby zdobyć mocne argumenty, postanowiły zwrócić się 
z prośbą o ocenę sytuacji i wydanie odpowiedniego orzeczenia do 
teologicznych fakultetów w Niemczech. Hentschel i Schmidt (pierwsi) 
skierowali się do Teologicznego Fakultetu w Wittenberdze, a Kolegium 
Kolatorów do Uniwersytetu w Jenie86. Pierwszy odpowiedział Teolo
giczny Fakultet w Wittenberdze (14 II 1724 r.). Zajął on następujące 
stanowisko: „Ponieważ na podstawie akt nam doręczonych trudno 
stwierdzić, jak się wspomniani trzej kaznodzieje ustosunkowali do tych 
zarzutów, dlatego nie możemy im wydać świadectwa ortodoksyjności” 87. 
Pozostawił jednak wolną rękę Hentschelowi i Schmidtowi we wszel
kich dalszych poczynaniach, jakkolwiek poradził im, aby wszystkie 
zarzuty zebrali w odpowiednich pytaniach i zażądali odpowiedzi Stein- 
metza, Zasadiusa i Muthmanna. Dopiero na tej podstawie można będzie 
zadecydować, „czy im świadectwo ortodoksyjności wydane być może, 
czy nie”. Nie jest to więc stanowisko tak jednoznaczne, jak pisze o tym 
Michejda88. Niewątpliwie w sporze tym teolodzy z Wittenbergi sta
nęli po stronie Hentschela i Schmidta, ale wstrzymali się od wydania 
jakiegokolwiek orzeczenia potępiającego kaznodziejów cieszyńskich, 
próbując nawet obiektywnie rozpatrzyć istotę zagadnienia.

Przystępując do rozbioru stanowiska zajętego przez teologów z Jeny, 
trzeba zaznaczyć, że dysponowali oni o wiele pełniejszym materiałem 
niż ich koledzy z Wittenbergi. Członkowie Kolegium Kolatorów 
przesłali im wszystkie akta, jakimi dysponowali. Znalazły się wśród 
nich zeznania Hentschela, Schmidta, von Liebego, memoriał Kolegium 
Kolatorów do Urzędu Zwierzchniego i obrona kaznodziejów oskarżo
nych o sprzyjanie pietyzmowi, zawarta w dwóch oddzielnych doku
mentach (tego ostatniego, brak było z pewnością w aktach przesłanych 
przez Hentschela do Wittenbergi). Na tej podstawie odpowiedzieli oni 
na 7 pytań postawionych pod koniec listu przewodniego. Ńa końcu tych

85 Tamże.
86 Data i samo pismo Hentschela do Uniwersytetu w Wittenberdze nie jest 

znane, datę pisma Kolegium do Jeny Michejda podaje na 28 I 1724, w materia
łach źródłowych (Inq. Act. d. Piet.) jest ona pominięta; K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., 
s. 150 n.

87 Odp. Teolog. Fakult, w Wittenberdze, Inq. Act. d. Piet., s. 136—154.
88 „Z góry można było wiedzieć niemal, jakie opinie wszechnice wydadzą”. 

K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 150.



pytań zawarta była prośba o ustosunkowanie się do podstawowych 
zarzutów. Ani jeden punkt oskarżenia nie został poparty przez jeneń- 
skich teologów, i to zarówno w zagadnieniach teologicznych, jak i orga
nizacyjnych 89 (22 V 1724).

Mimo takiego rozwoju sytuacji i klęski poniesionej w pierwszym 
etapie procesu Battik nie załamał się i z nową energią przystąpił do 
zbierania dowodów przeciwko Steinmetzowi i jego towarzyszom. Posta
rał się w tym czasie o specjalne pełnomocnictwo Urzędu Zwierzchniego, 
upoważniające go do ściągania od pastorów kary 100 dukatów, gdyż 
nie podporządkowali się oni zarządzeniu zabraniającemu kontynuowania 
tajnych zebrań i konwentyklów. Wznowił również sam proces przez 
złożenie do starostwa dziennika zięcia Hentschela, lekarza Daniela 
Louge, w którym spisane były wszystkie konwentykle, jakie były 
przeprowadzone przez pastorów cieszyńskich. Do dalszego śledztwa 
powołani zostali przez starostę cieszyńskiego dwaj nowi komisarze, 
Antoni Bess i Karol Celesta90. Oddano im do wglądu i wyzyskania 
specjalne zbiorowe zeznania, przekazane za pośrednictwem Battika91. 
Świadkowie stwierdzili w nich, że Steinmetz, Zasadius i Muthmann 
kontynuowali w dalszym ciągu tajne zebrania i katechizacje, 
na tych zebraniach rozpowszechniali fanatyzm, wciągnęli do swoich 
niecnych praktyk szkoły Bittnera i nauczyciela Laska oraz studenta 
Radeczkiego, tajne nauczanie zaczęli przeprowadzać w języku nie
mieckim, rozprowadzali książki zakazane przez cenzurę, nauczali 
w szkole niezgodnie z zasadami teologii chrześcijańskiej itp.92 
To dowodzi, że kaznodzieje cieszyńscy po pierwszym ostrzeżeniu, jakim 
było rozpoczęcie procesu w r. 1723, nie zaniechali swojej pracy propa
gandowej, ale nawet z jeszcze większą gorliwością zaczęli się jej po
święcać. Wraz z odnoszonymi na tym polu sukcesami powiększało się 
też grono ich przeciwników, o czym świadczy duża liczba świadków 
zeznających na ich niekorzyść. Zaznaczyć jednak należy, że mimo tak 
skrupulatnego doboru świadków przez Battika znalazł się wśród nich 
jeden, który stanął po stronie oskarżonych. Był nim zakrystian Bluch-

89 Odp. Teol. Fakult, w Jenie, Inq. Act. d. Piet., s. 155 n.; por. K. M i c h e j d a ,  
Dzieje..., s. 155, gdzie błędna data 22 III 1724.

90 K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 153.
91 Zeznania zbiorowe, Inq. Act. d. Piet., s. 173; złożyli je: pastorzy Schmidt 

i Hentschel oraz Chrystian Hahn i jego żona Katarzyna, Daniel Louge — doktor 
medycyny, Krzysztof Libnowski — szafarz, Johan Liberda — nauczyciel, Johan 
Kutschala i jego żona, Michał Fanachel — klucznik w sierocińcu z żoną, Jan 
Gawron, zwany Kasperkiem — ekonom, Elein Schneider, zwany Adamkiem, 
Chrystian Bluchmann — zakrystian.

92 Tamże, s. 173 n.



mann. W pierwszym zeznaniu obciążył on częściowo Steinmetza, 
Zasadiusa i Muthmanna, ale następnie przesłał na ręce barona Celesty 
odrębne pismo, w którym zbijał po kolei wszystkie zarzuty, jakie 
zostały zebrane w dokumencie z 26 sierpnia 1726 r .93 Należy przy tej 
okazji podkreślić, że wszystkie prośby zarówno oskarżonych pastorów, 
jak i członków Kolegium Kolatorów o dopuszczenie świadków obrony 
zostały odrzucone. Odmówiono również zgody na przesłuchanie rektora 
szkoły i kantora. W tej sytuacji postanowili oni zwrócić się z prośbą
0 interwencję do cesarza (2 IX 1727 r.). W ich ślady poszedł również 
Battik. W dniu 20 listopada wyszło pismo cesarskie, które zabraniało 
powoływania nauczycieli na świadków, zakazywało powtarzania kazań
1 katechizacji i polecało natychmiast rozpuścić wszystkich uczniów 
przebywających w internacie.

Rozporządzenie wykonawcze Urzędu Zwierzchniego groziło wyda
leniem z kraju tym wszystkim, którzy nie podporządkują się orzeczeniu 
cesarza (18 I 1728). Na tym nie zakończyła się sprawa oskarżonych 
kaznodziejów. Po kilku interwencjach na dworze wiedeńskim, i to za
równo ze strony protestantów, jak i Battika, gdy sprawa była już tak 
nabrzmiała, że tylko cesarz mógł ją rozstrzygnąć (Battikowi udało się 
bowiem uzyskać nakaz aresztowania trzech oskarżonych kaznodziejów, 
zamieniony następnie na zakaz opuszczania domostwa) w dniu 21 
stycznia 1730 r. ukazało się rozporządzenie cesarskie skazujące na 
wygnanie pastorów Steinmetza, Zasadiusa i Muthmanna oraz rektora 
Jerichoviusa i korektora Sarganka. Dnia 22 maja tego roku opuścili oni 
Cieszyn94. Muthmann w swoich wspomnieniach notuje, że ogółem 
w tym dniu wyjechało z Cieszyna 25 osób. Opisuje następnie serdeczne 
przyjęcie, jakie im wierni zgotowali po drodze. Wszędzie dostarczano 
im wyżywienia i podwód. Pospieszył im też z pomocą hr. Henckel, 
udzielając im na przeszło rok gościny w swoich posiadłościach 95.

Tak zakończyła się prawie dwudziestoletnia historia działalności pie- 
tystów w Cieszyńskiem. I chociaż nigdy oficjalnie nie przyznali się oni 
do wyznawania ideologii tego nowego prądu, szereg pośrednich danych 
wskazuje, że jednak jej ulegali96. Znaczenie ich działalności było nie
małe, wykraczało bowiem poza sferę czysto religijnych osiągnięć, jak 
odrodzenie wiary protestanckiej i odbudowanie kościoła. Nieprzemija
jący był ich udział w reorganizacji systemu i programu nauczania

93 Zeznania Bluchmanna, Iną. Act. d. Piet., s. 176; ciekawe jest, że za jego 
przykładem nie poszedł Liberda, który przecież był mocno związany z pietyzmem.

94 K. M i c h e j d a ,  Dzieje..., s. 159.
95 O. M i c h e j d a ,  Pamiętnik..., rozdz. VI: „O wygnaniu”.
96 Bardzo liczna korespondencja, a następnie działalność na terenie Halle 

lub w gronie zwolenników pietyzmu.



(uczono greki, hebrajskiego, niemieckiego i polskiego) oraz w utrwa
leniu polskości poprzez odnowienie protestanckich nabożeństw w ję
zyku polskim i stworzenie polskiej literatury religijnej. Jak wielkie 
były te zasługi, niech świadczy opinia badacza dziejów protestantyzmu, 
ks. Szerudy, który pisał o Zasadiusie, że był on najwybitniejszym pi
sarzem religijnym XVIII w. na Śląsku97.

97 S z e r u d a ,  Zarys dziejów teologii ewangelickiej..., s. 16.


