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JÓZEF ANDRZEJ GIEROWSKI 

PIETYZM NA ZIEMIACH POLSKICH (DO POLOWY XVIII WIEKU) 

Gdy po religijnych burzach pierwszej połowy XVI w. okrzepła znów 
organizacja kościoła - i to zarówno luteranizmu czy kalwinizmu, jak 
i potrydenckiego katolicyzmu - w ciągu XVII w. zaczęła występować 
opozycja przeciw nowej stabilizacji, przeciwko ortodoksyjnym schema
tom oraz ceremoniałowi i czysto zewnętrznym środkom, za pomocą któ
rych usiłowano zamykać w ustalonych z góry ramach życie religijne. 
Mimo różnorodności form wyrazu łączyła tę opozycję skłonność do kła
dzenia nacisku na indywidualne, wewnętrzne przeżywanie spraw wiary, 
co wiązało się z jednoczesnym dążeniem do osłabienia roli kleru. Obok 
mistycyzmu, który w różnych postaciach przejawiał się szczególnie w kra
jach katolickich, we Francji powstał jansenizm, w Niderlandach laba
dyzm i kwietyzm, w Anglii independentyzm, a w Niemczech pietyzm. 
Żaden z tych kierunków nie zdobył sobie trwałej, dominującej pozycji -
utrzymywały się one obok ortodoksji, która zresztą często bezwzględnie 
walczyła o utrzymanie swego stanowiska. Niemniej kierunki te wywarły 
głęboki wpływ na dalsze kształtowanie się życia religijnego, a także, 
chociaż mogŁo to być i sprzeczne z ich założeniami, przez pobudzanie 
ducha krytycznego, zmuszanie do indywidualnej refleksji przygotowy
wały wielki przełom ideologiczny, jaki nastąpił w dobie Oświecenia. 

Taką rolę· odegrał szczególnie wyraźnie pietyzm. Trzeba się wszakże 
zastrzec, że nie jest on zjawiskiem historycznym dostatecznie sprecyzo
wanym. Istnieją liczne rozbieżności co do tego, kogo można obejmować 
mianem pietysty. Wielu historyków uważało, że pietyzm był ruchem 
służącym odnowieniu pobożności i temu sprzyjać miały wszelkie wy
suwane przezeń projekty reformy kościoła. Ostatnio historyk francuski 
Jean N evreu?C doszedł do przekonania, że szczegółowe badania nad pie
tyzmem wskazują na jeden tylko czynnik łączący różne grupy piety-
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styczne - jest nim reakcja przeciwko naciskowi lokalnej organizacji 
kościelnej 1. 

Nie zamierzamy na tym miejscu podejmować dyskusji co do istoty 
pietyzmu. Nie wydaje się to zresztą potrzebne, ponieważ w rozważaniach 
poniższych nie będzie mowy o wszelkich przejawach pietyzmu na zie
miach polskich, ale tylko o tym jego kierunku, który rozwijał się w koń
cu XVII i w pierwszej połowie ·XVIII w. pod wpływem Spenera, Fran
ckego i Zinzendorfa. W ramach artykułu i tak trzeba będzie ograniczyć 
się do postawienia hipotez dotyczących początków, rozwoju i znaczenia 
tego, co można by nazwać „polskim" pietyzmem. Na definitywne usta
lenia nie pozwala jeszcze stan badań nad pietyzmem na ziemiach polskich. 

Historycy wskazują na kilka źródeł, z których wypływały poglądy 
pietystyczne. Stosunkowo najwcześniej przejawiały się one w kalwiniz
mie, zwłaszcza niderlandzkim, ale także angiel;kim i niemieckim. Żywo 
dyskutowano tutaj zwłaszcza nad problemami etycznymi. Usiłowano spre
cyzować zasady, którymi powinno zostać objęte całe życie ludzkie. Tak 
więc Gisbert Voet starał się ustalić, co jest stanowczo zakazane dla 
chrześcijanina. Sformułowane przez niego zakazy obejmowały m. in. tań
ce, teatr, lichwę, pijaństwo; próbował nawet określić, jakiego rodzaju 
peruki można nosić lub ile tytoniu palić. 

Obok tego kalwińskiego źródła nie bez znaczenia dla powstania i roz
woju pietyzmu był katolicki mistycyzm (czy wywodzący się z katolicyz
mu, jak uważa Jean de Labadie}, a także �hiliastyczne tendencje różnych 
„marzycieli", radykałów religijnych, w niejednym wyprzedzających myśl 
pietystyczną. Szczególną rolę odegrał przy tym filozof i mistyk łużycki 
Jakub Boehme, który w swym dziele Aurora odwoływał się do intuicji 
jako źródła wiary. W dobie wojny trzydziestoletniej, katastrofalnej dla 
szerokich rzesz ludności, łatwo popularyzowały się i pogłębiały tendencje 
eschatologiczne. 

Dążenia reformatorskie istniały i w samym luteranizmie. Jest przy 
tym swoistym paradoksem, że pietyzm, który zyskał silne poparcie Ho
henzollernów, u progu swego rozwoju był kierunkiem wymierzonym tak
że przeciwko narastającemu absolutyzmowi, mającemu w wielu krajach 
niemieckich sojusznika w ortodoksyjnym luteranizmie. Johann Arndt 
w Sechs Bucher von wahrem Christenthum, wydanych w latach 1605-
1609, które stały się z czasem jednym z programowych dziel pietyzmu, 
a także inni bliscy mu poglądami teolodzy starali się ustalić stosunek 
państwa i kościoła tak, by nie zakłócał rozwoju życia religijnego. 

Nie wszyscy historycy dostrzegali wreszcie i polskie źródła inspiracji 

1 J. B. Ne v e u x, Vie spiritueZle et vie sociaZe entre Rhin et BaZtiąue atL 

XVIIe siecle de J. Arndt ci P. J. Spener, Paris 1967, 5. XLV. 
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pietystycznej. Tymczasem nie bez znaczenia były pod tym względem idee 
braci polskich. Szczególnie spopularyzowały te poglądy wśród teologów 
niemieckich pisma Johanna Crella. Także ideologia przebywających wte
dy na ziemiach polskich braci czeskich, a przede wszystkim samego Jana 
Amosa Komenskiego, wpłynęła na postawę pietystów niemieckich. 

W ten sposób przygotowywał się grunt pod rozwój pietyzmu. Nie
przypadkowo więc wywołały głębokie wrażenie wśród luteranów tezy 
Filipa Jakuba Spenera, zwłaszcza zaś jego książka Pia desideria, ogłoszo
na w 1675 r. Nie wnikając bliżej w kwestie teologiczne wystarczy stwier
dzić, że program pietyzmu, zawarty w wystąpieniach Spenera, obejmo-· 
wal: 1. połozenie nacisku na osobiste doświadczenie religijne, a nie na 
bierne przyjmowanie dogmatów; 2. zredukowanie podstawy teologicznej 
do samej Biblii; 3. podkreślanie przy tym jej dynamicznego <:harakteru 
jako źródła wierzeń, 4. wskazanie, że najlepiej współpracę wierzących 
w celu osiągnięcia wyższego poziomu życia religijnego zapewniają kon
wentykle (colloquia pietatis), czyli spotkania niewielkich grup wiernych, 
w których udział kleru nie był potrzebny. 

Spener przez dłuższy czas przebywał w Saksonii, gdzie miał też wy
dawców swy,ch pism i koła zwolenników. Należał do nich m. in. August 
Hermann Francke, który założył na Uniwersytecie Lipskim Kolegium 
Miłośników Biblii. Wkrótce jednak ortodoksi sascy wystąpili przeciwko
pietystom. Szczególnie ostro wypowiedział się przeciwko nim właśnie 
Uniwersytet Lipski. Franckego zmuszono do op1,1szczenia Saksonii. Prze
niósł się on ze swymi najbliższymi współpracownikami do Brandenburgii, 
gdzie uzyskał poparcie elektora Fryderyka III. W ślad za nim do Bran
denburgii przeniósł się także w 1691 r. Spener. 

W rezultacie - co nie było bez znaczenia dla możliwości rozszerzenia 
się pietyzmu na ziemie polskie - nie Saksonia, z którą związane były 
początki ruchu pietystycznego, ale Brandenburgia stała się głównym jego 
ośrodkiem. Nie oznacza to, by w Saksonii pietyści nie mieli nadal swych 
zwolenników. Nawet na dworze elektorskim cieszyli się oni sympatią. 
matki Augusta II, Zofii Magdaleny, i bodaj jego żony Krystyny Eber
hardyny, która - jak wiadomo - odmówiła zgody na dokonanie kon
wersji wraz ze swym mężem, nie została koronowana wskutek tego na 
królową Polski i większość życie spędziła poza dworem, w Pretzsch. Wie
my, że udzielała on� pietystom pomocy. Popierał pietystów także wpły
wowy radca dworski Marperger, mieli oni również swych zwolenników 
wśród szlachty (np. w rodzinie Gersdorfów). W państwie Wettyna po
wstała też z czasem słynna gmina pietystyczna w Herrnhut, którą kiero
wał i opiekował się Zinzendorf. W latach czterdziestych stała się ona 
głównym ośrodkiem pietyzmu. Publikowano również w Saksonii nadal 
dzieła pietystów, w czym wyspecjalizowała się zwłaszcza oficyna Fri-
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tscha w Lipsku. Jak to wykazał Schlechte, pietyści zdobyli sobie nawet 
p�wne wpływy polityczne za Augusta III, kiedy pod koniec jego życia 
przystępowano do reformy ustroju politycznego 2. 

Przy tym wszystkim supremacja ortodoksji w Saksonii była całkowita. 
Wydaje się, że niemało zaważyła na tym konwersja Augu_sta II i później 
jego syna. Luteranizm czuł się zagrożony związanym z tym naciskiem 
katolicyzmu; rozbicie jedności wewnętrznej mogło pociągnąć za sobą groź
ne skutki dla jego pozycji w Saksonii. Toteż Saksonia nie stała się jed
nym z głównych ośrodków pietyzmu, jakkolwiek rozwój gospodarczy 
(zajmowała przodujące stanowisko pod tym względem w tej części Nie
miec), a także siła mieszczaństwa zdawały się ją predestynować do tej 
roli. W rezultacie Saksonia utraciła dotychczasowe przodownictwo w ży
ciu religijnym luteranizmu niemieckiego. Jej miejsce zajęły Brandenbur
gia-Prusy. Wszystko to nie pozostawało bez wpływu i na stosunki w ło
nie luteranizmu polskiego. Rzeczpospolita związana była bowiem od 
1697 r. unią personalną z Saksonią. 

Uzyskanie opieki Hohenzollernów miało dla pietyzmu przełomowe 
znaczenie. Przy ich pomocy A. H. Francke jako jeden z organizatorów 
Uniwersytetu w Halle uczynił z niego centralńy ośrodek propagandy pie
tystycznej na całą niemal Europę. Ten potomek mieszczan lubeckich ob
darzony był zresztą niezwykłymi talentami organizatorskimi. Zdołał on 
stworzyć wielką fundację, która objęła i prowadzone przez niego pedago

gium, i sierociniec, i bursy dla studentów przybywających z licznych 
krajów europejskich. Szeroką sławę (a także środki finansowe) zapewnia
ła mu produkcja lekarstw znajdujących licznych odbiorców w całej Eu
ropie. W założonej przez niego drukarni powielano tysiącami dzieła pie
tystyczne, zwłaszcza pisma samego Franckego, a także w olbrzymich 
nakładach Biblię, po niemiecku, , po czesku, po polsku i w innych ję
zykach. 

Francke starał się poszerzać krąg zwolenników pietyzmu przede wszy
stkim przez ich bezpośrednie wychowywanie. Stąd płynęło dążenie do 
stworzenia w Halle ośrodka pedagogicznego o światowej sławie. Zapew
niała mu ją reforma nauczania, szerokie wprowadzenie pomocy nauko
wych, wdrażanie do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy, 
rezygnacja z łaciny na rzecz języka ojczystego jako języka wykłado
wego; położenie silnego nacisku na znajomość języków współczesnych, 
m. in. także orientalnych. W ślad za tym szła także żywa działalność
• 

2 H. S c h 1 e c h  te, Pietismus und Staatsreform; 1762/63 in Kursachsen (Archi

var und Hi stori ker, Fest schrift H. O. Meisner, 1956). Por. też Ne v e u x, op. cit., 

s. XXXIII-XXXVIII, i E. Be y re u t  he r, August Hermann Francke und die
Anfćinge der okumenischen Bewegung, Leipzig 1957, s. 231-232. 
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misyjna. Widzieli ją pietyści zarówno w zapoznawaniu ze swymi poglą
dami luteranów. jak w sięganiu do tej ludności, która nie miała zapew
nionej dostatecznej opieki religijnej {np. ludność litewska w Prusach 
Wschodnich), czy wreszcie w nawr.acaniu na wiarę chrześcijańską pogan. 
Z inicjatywy pietystów duńskich zorganizowane zostały np. pierwsze mi
sje luterańskie w Indiach. Opieka nad nimi stała się jednym z elementów 
łączących pietystów i ich sympatyków zarówno z Rzeszy, jak i z innych 
krajów, m. in. z Polski. 

Dążenia Franckego sięgały chyba zresztą jeszcze dalej. Halle miałoby 
stać się Nową .Terozolimą, jednoczącą wszystkie kierunki chrześcijańskie. 
Jeżeli bowiem dopuszczało się możliwość indywidualnego interpretowa
nia Biblii, trzeba było w konsekwencji tolerować inne kierunki. Stąd ten
dencje ekumeniczne w pietyzmie, próby porozumienia się z kalwinizmem, 
z kościołem anglikańskim, pewna tolerancja wobec prawosławia, katoli
cyzmu, nawet islamu a. Program taki wykraczał jednak znacznie poza 
możliwości epoki. 

Związanie się z Hohenzollernami miało wszakże dla pietyzmu również 
negątywne strony. Fryderyk I, a zwłaszcza Fryderyk Wilhelm I dostrze�li 
bowiem w pietyzmie wygodne narzędzie dla swej polityki umacniania 
absolutyzmu w Prusach. Za jego pomocą mogli bowiem osłabiać pozycję 
ortodoksji luterańskiej, która w ówczesnej sytuacji solidaryzowała się nie
kiedy z opozycją stanową, reprezentując dążenia do ograniczenia wy
bujałych uprawnień władcy. Także w polityce zewnętrznej Hohenzoller
nowie posługiwali się pietyzmem dla oddziaływania zwłaszcza na otacza
jące ich kraje, tam gdzie wymagały tego interesy pruskie. Tym chyba 
wytłumaczyć można silne parcie pietyzmu wzdłuż wybrzeży Bałtyku -
poprzez Pomorze, Prusy, Kurlandię aż po opanowane w tym czasie przez 
Rosję Inflanty i Estonię, gdzie zresztą wszędzie utrzymywał się od 
XVI w. luteranizm. Również wciąganie Sląska w orbitę wpływów pie
tyzmu zgodne było z kierunkiem ekspansji politycznej Prus, które stara
ły się zdobyć sobie oparcie w krajach habsburskich, zwłaszcza w Siedmio
grodzie, na Morawach i w Czechach 4• To powiązanie z pruskimi intere
sami odbijało się w niemałym stopniu na możliwościach ekspansywnych 
pietyzmu właśnie na ziemiach polskich. 

Pietyzm hallski, jakkolwiek stał się w pewnej mierze typowy dla pie-

3 Bliżej o tym B a y re u t h e r, op. cit. 
4 E. W i n t e r, Die Pflege der west- und siidslavischen Sprachen in Halle

im 18. Jahrhundert (Deutsche Akademie der Wissenschaften, Veroffentl ichungen 
des lnstituts rur Slavistik , nr 5, Berlin 1954, s. 7-9). Por. też K. Depp er ma n n, 
Der hallesche Pietismus und der preussische Staat unter Friedrich III., 1961; C. 

Hi nr ich s, Der hallische Pietismus als politisch-soziale Bewegung des 18. Jahr

hunderts (Preussen als histoTisches Problem, 1964).

4 - Sobótka 2/72 
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tyzmu w Europie północnej, nie wyczerpywał wszakże wszelkich kierun
ków tego ruchu. Wspomnieliśmy już o gminie w Herrnhut. Istniał również: 
bardziej radykalny kierunek pietyzmu, ,,marzycielski", który wywodził 
się z teologiczno�filozoficznej myśli Schwenkfelda, Jakuba Boehme i Wa
lentego Weigla. Domagał się on całkowitego odrzucenia organizacji koś
cielnej, bo jest ona niepotrzebna, jeśli prawda tkwi w każdym, w sobie 
samym. Najwybitniejszym przedstawicielem tego radykalnego pietyzmu 
był Gotfryd Arnold, który ogłosił Unparteyische Kirchen und Ketzer

geschichte. Radykalny pietyzm był odrzucany nie tylko przez ortodoksję, 
ale i przez kierunek hallski. Doszło nawet do tego, że mimo głoszonej· 
tolerancji pietyści hallscy nie cofali się przed prześladowaniem radyka
łów (np. Józefa Konrada Dippela). 

Mimo zróżnicowania istniały wszakże wspólne dla wszystkich piety
stów zasady. Przede wszystkim należało tutaj odrzucenie czysto intelek
tualnej wiedzy jako podstawy wiary. Na plan pierwszy wysuwali pietyści 
wiarę opartą na osobistym przeżyciu i doświadczeniu, przyjmowali „reli
gię serca" za punkt wyjściowy w stosunku do Boga. Redukując źródła 
wiary do Biblii, odrzucali pietyści filozofię arystotelesowską i opartą na 
niej teologię. Charakterystyczne dla nich było wreszcie przywiązywanie 
dużego znaczenia do konwentykli. 

Stosunkowo szeroka była społeczna podstawa pietyzmu. Pietyści, zwła
szcza radykalni, potrafili pozyskiwać sobie zwolenników wśród chłopów, 
rzemieślników, drobnych kupców. Były to te grupy ludności, które szcze
gólnie dotkliwie odczuwały swe upośledzenie społeczne i trudną sytuację 
materialną, a w nowej ideologii religijnej chętnie szukały lepszych per
spektyw na przyszłość. Trzeba się zastrzec, że pietyzm w niewielkiej 
tylko mierze odpowiadał tym oczekiwaniom. Wzywając każdego do sam� 
dzielnego pogłębiania swego życia religijnego, podnosił wartość każdej 
jednostki, bez względu na jej pochodzenie. Przy tym_ wszakże pietyzm 
ugruntowywał w tych warstwach postawy wygodne dla patriarchalnego 
pracodawcy przez rygorystyczne zasady etyczne. W gruncie rzeczy był 
to kierunek najbardziej odpowiadający tendencjom mieszczaństwa do 
emancypacji, do uwolnienia się w sprawach ideologii od opieki państwa 
i kościoła. Prowadzi1: do podważenia autorytetu ówczesnej władzy i istnie
jącej hierarchii społecznej s. 

Jest wszakże rzeczą charakterystyczną, że wśród zwolenników pietyz
mu znajdowała się także szlachta. ·Był to z jednej strony wynik natural
nego dążenia pietystów do pozyskania sobie władców czy możnych, bez 

" 

s Sc hl e,c h te, oP. cit., s. 362; K. D. Schmidt, Grundriss der Kirchenge

schichte, Gottingen 1960, s. 424. 
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których trudno było opierać się naciskom ortodoksji. W niektórych kra
jach, gdzie luteranie stanowili mniejszość, szlachta mogla w pietyzmie 
dostrzegać drogę do nadania luteranizmowi bardziej ekspansywnego cha
rakteru, niż zapewniał to godzący się z sytuacją ortodoksyjny kler. Ale -
jak to już podkreśliliśmy - także ideały etyczne pietyzmu, postawa, 
którą propagował, mogla odpowiadać szlachcie. Według przesadnego nie
co sądu Troeltscha nawet konwentykle miały być szkołą rezygnacji 6. Na 
pewno pietyzm był daleki od jakiegokolwiek społecznego radykalizmu. 

Szanse rozwoju pietyzmu na ziemiach zamieszka'lych przez ludność 
polską w dużym stopniu związane były z sytuacją na nich luteranizmu. 
Trzeba· tutaj dokonać pewnych zastrzeżeń. Przy rozpatrywaniu dziejów 
luteranizmu polskiego, zwłaszcza w drugiej połowie XVII i w XVIII w., 
nie jest łatwo znaleźć elementy łączące go w całość. Znaczna część lud
ności polskiej wyznającej luteranizm zamieszkiwała ziemie nie wchodzące 
wtedy w skład Rzeczypospolitej: Śląsk, Pomorze Zachodnie, Prusy Wscho
dnie. Ludność ta, przeważnie chłopska i mieszczańska, nie miała wyso
kiego stopnia świadomości narodowej. Od innych grup narodowościowych, 
zwłaszcza Niemców, wyróżniały ją język, obyczaje, tradycje kulturalne. 
Ale stopień świadomości narodowej wśród tych pozostałych grup, także 
Niemców, nie był również wysoki. Często zdarzali się utrakwiści, ludzie 
mówiący zarówno po polsku, jak i po niemiecku, nieraz piszący w obu 
językach, których trudno byłoby wiązać tylko z polskim czy tylko z nie
mieckim kręgiem kulturalnym. Podobna sytuacja istniała zresztą i na nie
których obszarach Rzeczypospolitej. Występowały przy tym stałe prądy 
migracyjne, wiążące te wszystkie ziemie. Migracje takie obejmowały 
większe grupy ludności, jak i kler. Nieraz w Rzeczypospolitej spotykało 
się pastorów pochodzenia pomorskiego czy śląskiego, na Śląsku zaś bądź 
Pomorzu zdarzali się pastorzy działający poprzednio w Rzeczypospolitej. 
Dość powszechne - jak to wykazał A. Rombowski 1 - było uzupełnia
nie studiów w szkołach położonych na terenie Rzeczypospolitej, m. in.
w celu lepszego opanowania mowy polskiej.

W tej sytuacji w toku dalszych rozważań konieczne było przy oma
wianiu luteranizmu polskiego trzymanie się zasady terytorialnej jako 
punktu wyjścia. Rozumiemy przez to skupienie uwagi na tych terytoriach, 
gdzie w omawianym okresie ludność polska występowała w zwartej ma
sie czy stosunkowo licznie, unikając przecież zbytniego zajmowania się 
jednostkami czy grupami, o których wiadomo, że były tylko jednostro:1.-

6 E. Tr o e I t s c h, Gesammelte Schriften, t. IV, Ti.ibingen, s. 169.
7 A. Romb owski, Nauka języka polskiego we Wrocławiu, Wrocław 1960,

s. 185-210.
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nie związane z kulturą niemiecką. Jest to zabieg może sztuczny, nie zaw
sze łatwy do zrealizowania, ale w przeciwnym razie trz.eba by było -
jak to zwykle robili historycy niemieccy -· w ogóle zrezygnować z próby 
przedstawiania sytuacji luteranizmu polskiego na obszarach poza ówczes
ną Rzecząpospolitą. 

Otóż ogólnie biorąc, sytuacja polskich lu�eranów kształtowała się od
miennie na obszarach należących do państwa brandenbursko-pruskiego, 
inaczej w Rzeczypospolitej i na Śląsku. W pierwszym wypadku, a chodzi 
tutaj o obszary Prus Wschodnich, Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubu
skiej, luteranizm był religią panującą. Rozwój pietyzmu zależał na tych 
terenach od przychylności panującego, od ułożenia się stosunków między 
kościołem ortodoksyjnym a zwolennikami pietyzmu, nie hamowały go 
natomiast inne ograniczenia. 

Odmiennie wyglądała sytuacja na pozostałych ziemiach polskich. 
W Rzeczypospolitej w ciągu XVII w. nastąpiło pogorszenie się położenia 
protestantów. Jakkolwiek podstawowe zasady konfederacji warszawskiej 
z 1573 r. nie były kwestionowane, jednak wprowadzono ograniczenia 
prawne, zmniejszające ich znaczenie. Apostazja była więc surowo karana, 
zabroniono budowy nowych zborów czy nawet remontów dawnych, 
a w początkach XVIII w. zamknięto dla dysydentów dostęp do urzędów, 
sejmu, ograniczono możliwości zdobywania przez nich wyższych· stopni 
wojskowych. Wprawdzie w wielu miastach i po wsiach, 'Zwłaszcza w Po
znańskiem i w Prusach Królewskich (Pomorze Gdańskie), dominował na
dal luteranizm, ale wszędzie musiał się bronić przed napierającym katoli
cyzmem, który nie wahał się sięgać do środków tak bezwzględnych, jak 
zastosowane w Toruniu w 1724 r. 

Szlachta masowo odwróciła się od reformacji już na przełomie XVI 
i XVII w. Pod koniec XVII w. niewiele rodzin szlacheckich trwą.lo jesz
cze przy luteranizmie, oczywiście z wyjątkiem lennej Kurlandii. Miesz
czański czy w najlepszym razie mieszczańsko-chlopski charakter lutera
nizmu polskiego przesądzał o jego pozycji w szlacheckiej Rzeczypospo
litej. Luteranizm starał się więc tylko bronić tych uprawnień, które 
jeszcze ·zdołał utrzymać. Stosunkowo silne były w nim tendencje ireni
styczne, które ułatwiałyby wspólny opór przeciwko katolicyzmowi. Na
tomiast pojawienie się nowego kierunku, zwłaszcza zwalczanego przez 
ortodoksję luterańską, mogłoby narazić na szwank interesy protestantyz
mu. Wszelkie tego rodzaju zróżnicowanie wewnętrzne ułatwiałoby klero
wi katolickiemu ingerencję. Nastawienie katolicyzmu było przy tym 
w Polsce jak najbardziej wrogie wszelkim próbom samodzielnego inter
pretowania Biblii. Sprawa Zygmunta Unruga, skazanego jako „ateista" 
za zbieranie wypisów z dziel różnych teologów, wśród których znalazły 
się sformułowania uznane za ateistyczne, jest wskazówką, na jakie nie-
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bezpieczeństwa można się było narazić s. Nie tworzyło to atmosfery ko
rzystnej dla pietyzmu. 

Nie lepiej kształtowała się sytuacja na znajdującym się pod panowa
niem habsburskim Śląsku. Traktat westfalski warował wprawdzie prawa 
luteranizmu przynajmniej na obszarze niektórych księstw, gdzie zastrze
żono swobodę kultu. Na większej części terytorium Śląska władze cesar
skie odebrały jednak po 1648 r. kościoły z rąk protestantów, poddając 
ludność naciskowi rekatolicyzacyjnemu. Część protestantów emigrowała. 
Pozostali jeżeli zdołali się oprzeć naciskowi, pozbawieni byli opieki ze 
strony kleru ·1uteraiiskiego albo - szczególnie na obszarach podgór
skich - znajdowali ją u tzw. leśnych kaznodziejów, którzy w punktach 
trudno dostępnych, wśród lasów i gór, pełnili swe obowiązki duszpaster
skie, narażeni zresztą na surowe represje w razie ujęcia ich przez urzęd
ników cesarskich. 

Po wymarciu Piastów śląskich w 1675 r. v,rładze cesarskie przystąpiły 
do odbierania protestantom kościołów także na terenach księstwa brze
skiego i legnickiego, chronionych przez traktat westfalski. Dopiero inter
wencja szwedzka w czasie wojny północnej zmusiła Austrię do przyjęcia 
konwencji w Altranstadt w 1707 r. i przywrócenia w obrębie tych księstw 
poprzedniego stanu rzeczy. Cesarz wyraził wtedy także zgodę na budowę 
w 6 miastach tzw. kościołów „laski", które miały zapewnić luteranom 
na terenie całego Śląska lepszą opiekę religijną. Jeden z takich kościołów 
powstał w Cieszynie. 

Podobnie jak w Rzeczypospolitej, tak i na Śląsku istniały warunki 
nie sprzyjające rozwojowi pietyzmu. Jedynie na tych obszarach, gdzie 
prawa luteranizmu zagwarantowane były umowami międzynarodowymi, 
pietyści mogli działać śmielej, nie obawiając się, że ich wystąpienia mogą 
pociągnąć ujemne dla protestantyzmu skutki. 

Trzeba się z góry zastrzec, że pełne przedstawienie sytuacji i rozwoju 
pietyzmu na ziemiach polskich nie wy<laje _się w obecnym stanie badań 
możliwe. Dysponujemy raczej wiadomościami ułamkowymi, które z tru
dem daje się złożyć w całość. Wynika to w pewnym stopniu z samej 
podstawy źródłowej. Trzon jej stanowią akta sądowe lub dochodzeniowe, 
rozrzucone po rozmaitych archiwach i zbiorach, oraz korespondencja -
najbogatsza w archiwum Franckego w Halle - która jednak dotychczas 
nie była przedmiotem systematycznej kwerendy polskiego historyka. Nie
wiele jest przy tym źródeł pozwalających dokładniej zapoznać się z po
glądami polskich pietystów (choćby w formie kazań). Znane nam w tym 
zakresie materiały pochodzą głównie z przesłuchań sądowych, siłą rzeczy 
niezbyt pewnych. Publikacji programowych zachowało się bardzo mało. 

s A. K r a u shar, Sprawa Zygmunta Unruga, t. I-II, Kraków 1890. 
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Wydaje się, że dalsze kwerendy, m. in. w archiwach parafialnych, mogą 
przynieść jeszcze interesujące pod tym względem odkrycia. Ale zaintere
sowanie ze strony polskich historyków pietyzmem było dotychczas dość 
skromne. Zajmowano się nieco jego ogólnymi założeniami, zjawiały się 
także oprac.owania dotyczące roli pietystów w poszczególnych ośrodkach, 
np. w Cieszynie czy w Toruniu 9. O wiele więcej zrobili na tym polu 
historycy niemieccy, często wszakże nie wdając się .w ró�nicowanie mię
dzy polskim a niemieckim luteranizmem lub rozpatrując cały problem 
wyłącznie z punktu widzenia niemieckiego kręgu kulturalnego, w naj
lepszym razie oddziaływania niemieckiej kultury na polską. Oczywiście, 
trudno negować tego rodzaju wpływy w pietyzmie, byłoby jednak wy
raźnym uproszczeniem dostrzeganie tej tylko strony zagadnienia. Z tym 
zastrzeżeniem można się więc odwołać do licznych prac Th. Wots<:hego, 
zajmującego się dziejami pietyzmu na ziemiach polskich 10, do licznych 
opracowań poświęconych pietyzmowi na Śląsku 11 czy zwłaszcza w Pru
sach Wschodnich 12. Wiele nowego materiału wniosły prace E. Wintera 13, 

który zresztą traktował sprawy polskie na szerszym tle zainteresowań 
pietystów hallskich wschodem Europy. W sumie wszystkie te prace dają 
wiele ustaleń szczegółowych, ale nie stanowią dostatecznego oparcia dla 
ujęcia syntetyzującego. Nie mogło to nie pozostać bez wpływu i na po
niższe rozważania, na zakres poruszanych spraw i na hipotetyczny cha
rakter większości twierdzeń. 

9 E. A d 1 e r, Pietyzm i jego rola w kulturze niemieckiego Oświecenia
(Euhemer, V, nr 5, Warszawa 1961); J. N a r  z y ń s k i, Ruch pietystyczny XVII 
i XVIII w. w świetle religijnych i dogmatycznych założeń kalwinizmu (R<>czniki

Teologiczne, 1964, nr 11); K. Mat w i j o  w s k i, Z działalności pietystów w księ
stwie cieszyńskim (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, XVII, 1962, nr 2, część 

nie opublikowanej w całości pracy magisterskiej, znajdującej się w Arehiwum 

Uniwersytetu Wrocławskiego); S. S a 1 m on o w i c z, Tragiczny spór Michała Bo
gusława Rutticha (Zapiski Historyczne, t. XXXV, 1970; t e  n że, Profesor Jan
Fryderyk Bachstrom (Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum, 

w druku). 
10 Trzeba tu wskazać przede wszystkim na jego cenne materiałowe studium 

Der Pietismus in alten Polen (Deutsche Blatter fur Polen, Poznań 1927-19-28). 
11 Jakkolwiek brak pracy obejmującej w sposób syntetyczny dzieje pietyzmu 

na Sląsku, jeżeli pominie się wzmianki w zarysach historii kościoła ewangelickiego 

na tym terenie, jak np. u E. A b  d e r  s a, Geschichte der evangelischen Kirche 
Schlesiens, Wrocław 1886, s. 146-154. 

12 Za najwartościowszą uważam rozprawę E. R i e  d e s  e 1, Pietismus und 
Orthodoxie in Ostpreussen (Schriften der Albertus Universitat, herausgegeben vom 

Konigsberger Universitatsbund, Geisteswissenschaftliche Reihe 7, Konigsberg 1937). 

n E. W i n te r, Die Pflege ... ; taż, Halle als Ausgangspunkt der deutschen 
Russlandkunde im 18. Jahrhundert (Veroffentlichungen des Instituts ftir Slavistik, 

nr 2, Berlin 1953); t aż, Die tschechische und slovakische Emigration in Deutsch
land im 17. und 18. Jahrhundert (Veroffentlichungen ... , nr 7, Berlin 1953). 
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Mimo trudnej sytuacji luteranizmu na większej częsc1 ziem polskich 
w XVII w. i spadających nań ograniczeń istniały w nim grupy odbiega
jące w mniejszym lub większym stopniu od poglądów ortodoksyjnych. 
Początkami swymi sięgały one często XVI w. Tak np. na śląsku, a także 
na Pomorzu, w okolicach Gdańska, utrzymywały się gminy szwenkfeldy
stów, nie uznające luterańskiej organizacji kościelnej i w niejednym 
bliskie pietyzmowi. Stosunkowo licznie występowały na Śląsku (nie bez 
znaczenia był tu wpływ J. Boehmego) grupy „marzycieli", ,,entuzjastów", 
,,separatystów", poddające się tendencjom mistycznym i chiliastycznym 14. 

Skupiały ich szczególnie większe miasta lub trudniej dostępne ośrodki 
wiejskie. Sympatyków tych sekt, niezbyt zresztą licznych, spotyka się 
także na Pomorzu Gdańskim. 

Wydaje się, że do tych gmin czy grup najłatwiej docierała początkowo 
propaganda pietystyczna. W każdym razie na Śląsku pierwszym obiek
tem zainteresowań pietystów stały się gminy szwenkfeldystów. Nie cho
dziło przy tym o pietyzm radykalny. Zwolennicy tego kierunku zjawili 
się, o ile wiadomo, na Śląsku stosunkowo późno. Dopiero w 1716 r. wy
.stąpili we Wrocławiu pierwsi propagatorzy pietyzmu z Buedingen, 
a w 1723 r. niejaki Jan Roch wzywał miasto do pokuty. Nie spotkali się 
jednak z większym oddźwiękiem i rada zmusiła ich wkrótce do opuszcze
nia miasta. Natomiast na szwenkfeldystów zwrócił uwagę już około 1690 r. 
sam Spener. Próbował on wtedy doprowadzić do porozumienia między 
szwenkfeldystami a kościołem luterańskim. Wobec postawy ortodoksyjne
go kleru nie udało mu się tego. przeprowadzić, niemniej stanowisko Spe
nera przyczyniło się do spopularyzowania zasad pietyzmu wśród szwenk
feldystów. Nie było więc przypadkiem, że pierwsze wpływy pietyzmu 
zaznaczyły się najwcześniej na tych obszarach, gdzie było stosunkowo 
wielu zwolenników Schwenkfelda, a więc w księstwie oleśnickim i brze
sko-legnickim. Księstwa te stały się też najważniejszymi ośrodkami pie
tyzmu na Śląsku. Dopiero z czasem główny punkt ciężkości przesunął się 
do Cieszyna. 

W odniesieniu do Śląska, podobnie zresztą jak i do innych ziem pol
skich, nie dysponujemy danymi pozwalającymi na ustalenie, które parafie 
i kiedy przejęły ideologię pietyzmu. Nie pociągało to bowiem za sobą 
zmian w statusie parafii. Wpływy pietyzmu w danej parafii ocenia się 
przede wszystkim z analizy postawy pracującego w niej kleru i nauczy
cielstwa. Bada się więc związki z uniwersytetami pietystycznymi, przede 
wszystkim z Halle, korespondencję pastorów ze Spenerem, Franckem czy 

14 Th. W ot s c h k e, W. Sc li-w a r t  z, Ein Beitrag zur Geschichte des Vor

pietismus in Schlesien (Zeitschrift des Vereins fur Geschichte und Altertum 

Schlesiens - dalej skrót: ZfGS - t. LXIV, 1930, s. 89). 
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innymi przywódcami pietyzmu. Wskazówek dostarczają też przesłuchania 
przed sądami czy konsystorzem. Zwłaszcza zakaz czy krytyka tańców uwa
żane są przez większość historyków za ważną informację o występowaniu 
pietyzmu na danym terenie. N a podstawie tego rodzaju materiałów moż
na stwierdzić, że już w latach osiemdziesiątych XVII w. poglądy piety
styczne zaczęły się krzewić w księstwie brzesko-legnickim. 1690 r. odbyła 
się nawet wizytacja tamtejszych ośrodków pietystycznych. W latach dzie
więćdziesiątych znane są już nazwiska paru pastorów związanych z pietyz
mem. Podobnie było i w księstwie oleśnickim. Wśród tamtejszego kleru 
pietystycznego szczególną rolę odgrywał Fryderyk Opfergeld. Był on z po
chodzenia mieszczaninem śląskim. Studia rozpoczął na Śląsku, kontynuo
wał je w Rzeczypospolitej, w Poznaniu, dokąd się udał ze względu na 
język polski, ukończył na uniwersytetach niemieckich. W Lipsku zapewne 
zetknął się z pietystami. W każdym razie jako zdecydowany zwolennik 
pietyzmu wystąpił po spotkaniu w 1703 r. ze Spenerem w Berlinie. Opfer
geld był wtedy drugim pastorem w czysto niemal polskiej parafii 
w Twardogórze. Organizował on zbiorowe modlitwy, konwentykle, w ka
zaniach głosił poglądy pietystyczne, dal im także wyraz w -druku. Gdy 
w 1709 r. Opfergeld objął stanowisko pastora seniora i zaczął konsekwent
nie realizować głoszone przez siebie zasady, napotkał sprzeciw ze strony 
konsystorza, który w końcu usunął go z urzędu, po czym musiał opuścić 
Śląsk is. Losy Opfergelda są bardzo charakterystycz!"le dla pastorów piety

stów na ziemiach polskich. 
Pewien związek z pietyzmem miał - jak się wydaje - ruch tzw. 

modlących się dzieci. W 1707 r. w zachodnich częściach Śląska, podobno 
na wzór wojska szwedzkiego, które przechodziło tamtędy do Saksonii,. 
dzieci zaczęły się gromadzić poza osadami i w szyku wojskowym, wy
brawszy na kaznodzieję kogoś spośród siebie, odprawiały modlitwy. Z cza
sem ruch ten objął szerokie połacie Śląska, a dzieci zaczęły opanowywać 
kościoły, wypędzając z nich duchownych. Energiczna akcja ze strony 
władz kościelnych doprowadziła wprawdzie do odzyskania kościołów, nie
mniej ruch ten przetrwał w różnych stronach Śląska aż do 1709 r. 16 

O rozmiarach pietyzmu na śląsku w tym czasie najlepiej świadczy 
zaniepokojenie władz cesarskich i kościoła katolickiego, który obawiał się 
zagrożenia swego stanu posiadania na Śląsku. Posypały się edykty i za
rządzenia zabraniające krzewienia tu pietyzmu. Na osoby, którym do
wiedziono, że mają zapatrywania pietystyczne, spadały grzywny lub kary 

1s M. Fe is t, M. Friedrich Opfergelt. Ein Beitrag zur Geschichte Schlesiens

(Correspondenzblatt des _ Vereins ftir G eschichte der evangelischen Kirche Schle
siens, t. XLI, 1907, s. 273-310).

1& Sc hi mm e 1 p fenig, Zur Geschichte des Pietismus in Schlesien von

1707-1740 (ZfGS, t. IX, 1869, s. 225-22.8).



Pietyzm na ziemiach polskich 249' 

więzienne. W prześladowaniu pietystów współdziałali zresztą z władzami 
cesarskimi ortodoksyjni luteranie. Egzaminowano szczegółowo kandyda
tów na pastorów, konfiskowano książki, w których dopatrywano się sym
patii do pietyzmu. W 1712 r. śląski Oberamt w porozumieniu z luterańską 
radą miejską Wrocławia wydał dekret potępiający pietystów i grożący im 
karami sądowymi. Wszystkie powiaty miały obowiązek regularnego nad
syłania sprawozdań o ewentualnych postępach pietystow. 

Także w Rzeczypospolitej pierwsze wpływy pietyzmu datują się sprzed 
uformowania się ośrodka hallskiego. Z przebywającym w Dreźnie Spene
rem nawiązał np. korespondencję ok. 1690 r. plóciennik ze Wschowy 
Johann Hirsch. Był on zdecydowanym zwolennikiem pietyzmu, organi
zował we Wschowie konwentykle, uzyskał zresztą poparcie jednego z pa
storów. Po utworzeniu Uniwersytetu w Halle zjawili się tam rychło
przybysze z Rzeczypospolitej - w 1694 r. było ich 3, w 1696 r. - 2. Na 
przełomie ostatniego dziesiątka lat XVII i pierwszego XVIII w. spotyka 
się już pietystów i w Gdańsku. Należał do nich m. in. radca Lange. Po
magał on w korespondencji z Franckem i w przesyłaniu wydawnictw 
pietystycznych. Jednak w Gdańsku dominowała ortodoksja. Do szczegól
nie zaciętych przeciwników pietyzmu i osobiście Spenera należał rektor 
tamtejszego gimnazjum Samuel Schelwig, który już wtedy starał się nie 
dopuszczać do umacniania się wpływów pietyzmu na tym terenie 11. 

Propaganda pietystyczna sięgała wówczas także do Warszawy. Wpraw
dzie Mazowsze zastrzegało sobie, że nie ścierpi niekatolickich nabożeństw 
na swym obszarze, ale przy rezydujących w stolicy posłach Prus, Danii 
czy Szwecji działali kaznodzieje luterańscy, na których kazanie schodziła 
się tamtejsza gmina luterańska. Oddanym propagatorem pietyzmu okazaf 
się Gerbert Vechtmann, kaznodzieja przy poselstwie duńskim. Według 
Wotschkego w 1701 r. otrzymał on wydawnictwa hallskie Franckego 
i w swych kazaniach rozwijał zbliżone do niego poglądy. Miały one wy
wołać duże zainteresowanie warszawskich luteranów. Wydaje się wszakże,. 
że ta propaganda pietystyczna w Warszawie nie trwała długo. Wskutek 
wydarzeń wojennych Vechtmann musiał w 1 702 r. opuścić stolicę, a okres 
najazdu szwedzkiego nie sprzyjał dalszej akcji tego typu. O wznowieniu 
propagandy pietystycznej w Warszawie mamy wiadomości dopiero z lat. 
dwudziestych. 

Sympatyków pietyzmu spotyka się w tym okresie również w innych 
miastach Poznańskiego i Pomorza Gdańskiego, w Lesznie, gdzie bywały 
konwentykle, w Bojanowie, Rawiczu, Śmiglu, a także w Toruniu. Wia

' domo też o sporadycznych kontaktach szlachty luterańskiej z Rzeczy-

11 W ot s c h k e, Der Pietismus in alten Polen, s. 429-432; W i n ter, Die

Pflege ... , s. 62. 
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pospolitej z Franckem, np. Krzysztofa Zygmunta Unruga, który w •1702 r. 
zabiegał o umieszczenie w sierocińcu szlachcianki polskiej 1s. 

Najbardziej trwały charakter miały postępy pietyzmu w Prusach 
Wschodni-eh. Już w 1698 r. założył ·pod Królewcem szkolę pietystyczną 
urzędnik kamery Teodor Gehr, który był jednym z pierwszy<:h propaga
torów pietyzmu na tym terenie. Ortodoksi spowodowali wszczęcie do
<:hodzenia przeciwko Gehrowi, któremu nakazano likwidację szkoły, nie 
2a·hamowało to jednak dalszych postępów pietyzmu. Znaczne wpływy 
zaczął zdobywać sobie pietyzm, gdy w 1703 r. na Uniwersytet w Kró
lewcu powołany został Heinrich Lysius, teolog z Flensburga, bliski 
Franckemu. Do jego współpracowników w, Królewcu należał m. in. Jan 
Fryderyk Bayer, który długie lata spędził w Gdańsku, Warszawie, Toruniu 
i Elblągu 19. 

Ogólnie więc biorąc, początki pietyzmu na ziemiach polskich były 
dość wczesne. W latach dziewięćdziesiątych XVII w. i w pierwszym dzie
siątku lat następnego wieku sympatycy pietyzmu działali między lute- . 
ranami polskimi w wielu ośrodkach. Nie wydaje się wszakże, by poza 
nielicznymi wyjątkami ich działalność pociągała za sobą głębsze i trwalsze 
rezultaty. Nie powstały przy tym wówczas żadne silniejsze ośrodki pro
pagandy pietystycznej na ziemiach polskich. Także Halle nie zdradzało 
jeszcze większego zainteresowania bardziej systematyczną akcją na tym 
terenie. Dopiero następne trzydziestolecie przyniosło pewne zmiany pod 
tym względem. 

Oddziaływanie Halle na ziemie polskie polegało początkowo niemal 
wyłącznie na wpajaniu w tamtejszych studentów zasad głoszonych przez 
Spenera i Franckego i przygotowywaniu w ten sposób kadry duchownych 
i nauczycieli. Lic2Jba studentów pochodzących z Rzeczypospolitej nie była 
.zbyt wy_soka. W pierwszej połowie XVIII w. studiowało. w Halle około 
90 słuchaczy z Małopolski i Wielkopolski. Liczniejsi byli zapewne studenci 
z Prus Królewskich, nie mówiąc o Wschodnich, nieco słuchaczy pocho
dziło także z Litwy. Stosun'kowo znaczny był również napływ ich ze Ślą
ska. Już w 1698 r. Francke zorganizował w Pedagogium specjalną klasę 
dla dzieci ze śląska (było ich wtedy 12). Liczba ich wzrastała w następ
ny<:h latach. 

Obok studentów pochodzących z Rzeczypospolitej istniała także pewna 
grupa słuchaczy gotowych do pracy duszpasterskiej na jej terenie, ale nie 
znających języka polskiego. Być może w związku z tym projektując po-

1s W ot s ,c h k e, op. cit., s. 431-434.

19 G. Sommer f e  1 d t, Vbertragung .des Pietismus von Halle a S. nach Lo

oenicht-Konigsberg (Zeitschrift filr Kirchengeschichte, t. XXXIV-XX.XVI, Gotha 

1913, 1916, 1917). 
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wstanie kolegium orientalnego Francke przewidywał w 1702 r. wprowa
dzenie nauki języka polskiego w Halle. Od razu jednak zjawiły się głosy, 
że dla propagowania pietyzmu wystarczy przybyszów z Rzeczypospolitej . 
Ostatecznie w 1704 r. utworzono lektorat języka polskiego, który objął 
.Jakub Henning z Prus Wschodnich. Lektorat nie istniał jednak długo, 
a sam Henning udał się do Wilna, by wśród tamtejszej gminy luterańskiej 
propagować pietyzm. Dopiero w latach 1731-1735 wznowiono lektorat 
polski, który prowadził Ukrainiec, Todorskij. Jest zastanawiające, że 
Franckemu nie powiodło się pozyskać nikogo z Polski dla prowadzenia 
tego lektoratu, którego poziom zapewne nie był zbyt wysoki 2°. 

Natomiast istotną rolę odegrało Halle dzięki publikacjom w języku 
polskim. Jakkolwiek przez cały XVII w. ukazywały się zarówno w Rzeczy
pospolitej, jak i na Śląsku druki luterańskie łkancjonały, Biblia, kazania) 
po polsku, to przecież liczba ich ·nie odpowiadała potrzebom. W początkach 
XVIII w. odczuwano wyraźnie brak polskiej książki luterańskiej, zwła
szcza Biblii, tym bardziej że w obliczu propagandy pietystycznej orto
doksja nie była zainteresowana w jej rozpowszechnianiu. Mimo nalegań 
ze strony działających na ziemiach polskich pietystów Halle stosunkowo 
długo nie zdołało przystąpić do publikacji Biblii. Wcześniej, bo w 1717 r., 
ogłoszono wszakże tu dzieło Arnda Wahres Christenthum w tłumaczeniu 
polskim dokonanym przez profesora gimnazjum toruńskiego Michała Bo
gusława Rutticha. Druk Biblii zapowiedziano w 1722 r., ogłaszając możli
wość jej prenumeraty z góry w Berlinie, Królewcu, Toruniu, Wołczynie, 
Wrocławiu i Lipsku. Tłumaczenie miało się oprzeć na gdańskim wydaniu 
z początków XVII w. Ale wydana jednocześnie strona reklamowa spoty
kała się z surową krytyką i dopiero pokonując trudności z korektorami 
i tłumaczami {m. in. przy pomocy tegoż Rutticha) dopiero w 1726 r. opu
blikowano w Halle Biblię w języku polskim w nakładzie 5 tys. egzem
plarzy .. Wydaje się, że popyt na nią był dość duży, jakkolwiek władze 
pruskie starały się także zapewnić jej odbiorców. Fryderyk Wilhelm I 
wydal polecenie, by w każdej parafii w Prusach Wschodnich zakupiono 
przynajmniej jeden jej egzemplarz. Także. poselstwo pruskie w Warszawie 
rozdawało egzemplarze gratisowe. Natychmiast p0 przy,byciu pierwszego 
transportu Biblii do Królewca wysłano stamtąd 700 egzemplarzy do 
Rzeczypospolitej, gdzie wiele osób już ją poprzednio zaprenumerowało. 
Licznych odbiorców znajdowała także Biblia na Śląsku. O dużym popycie 
na3lepiej zresztą świadczy fakt ponownego jej wydania w tej samej licz
bie egzemplarzy w 1738 r. w Królewcu 21. 

20 W i n ter, Die Pflege ... , s. 10-11, 58-62, 68-77. 
21 Tamże, s. 62-68. W o t s c h k e, op. cit., s. 437, 445; R i e d e se 1, op. cit.,

s. 125.



252 Józef Andrzej Gierowski 

Inną formą propagowania pietyzmu przez Halle były kolekty na rzecz: 
misji w Indiach, a także bezpośrednia korespondencja Franckego z sym
patykami pietyzmu. Obie te.formy stosowano także wobec mieszkańców 
ziem polskich. 

Dostarczając druków polskich, szkoląc duchownych Halle ułatwiało 
propagandę pietystyczną na ziemiach polskich. Bardzo istotną rolę odegra
ło wszakże przez pomoc w utworzeniu dwu ośrodków oddziaływających 
wprost na ziemie polskie, mianowicie w Cieszynie i w Królewcu. 

Gdy w połowie XVII w. wymarli Piastowie cieszyńscy, księstwo ich 
przejęli Habsburgowie i odtąd ingerencja w sprawy wewnętrzne księstwa. 
m. in. religijne, stała się zna·cznie silniejsza. Dążenia rekatolizacyjne Habs
burgów napotykały wszakże zdecydowany opór miejscowej ludności,
w znacznej większości polskiej. Wobec likwidacji kościołów luterańskich
ludność ta popierała akcję leśnych kaznodziejów. Miała przy tym popar
cie części szlachty, która. pozostała luterańską. Konwencja altransztadzka
otworzyła przed luteranami cieszyńskimi możliwość uzyskania swego koś
cioła. Początkowo wzniesiono drewniany barak, ale już w 1710 r. pastor
cieszyński Muthman poświęcił kamień węgielny pod wznoszony gmach
kościoła.

Cieszyn leżał na styku państwa polskiego, czeskiego i węgierskiego, 
co jakby predestynowało go do roli ośrodka akcji pietystycznej wobec tych 
krajów. Na ten fakt zwróciła Franckemu uwagę szlachta śląs'ka, pozosta
jąca z nim w korespondencji, i zwłaszcza bliski mu pietysta, a zarazem 
pruski „emisariusz polityczny" A. Adelung. Przebywał on przez pewien 
czas przy boku wodza antyhabsburskiego powstania węgierskiego, Fran
ciszka Rakoczego, następnie osiadł we Wrocławiu, skąd kierował akcją 
pietystyczną na Śląsku, pełniąc zarazem zadania zlecane mu przez władze 
pruskie. Adelung zajął się organizacją cieszyńskiej placówki. Zorganizo
wano w krajach protestanckich kolektę na budowę kościoła „laski" i rów
nocześnie dopilnowano, by wśród pastorów cieszyńskich znaleźli się 
współpracownicy Franckego lub sympatycy pietyzmu. Pierwsza próba nie 
powiodła się. Bliscy Franckemu pastorzy Voigt i Schneider musieli zre
zygnować ze swych funkcji, gdy jezuici wykorzystali przeciwko nim arty
kuł konwencji altransztadzkiej, postanawiający, że na nowe placówki 
mogą być powoływani tylko rdzenni Ślązacy. Pozostał w Cieszynie jed
nak Jan Muthman. Pochodził on z księstwa brzeskiego, z typowo utra
kwistycznego domu z silnymi tradycjami polskimi. W czasie studiów na 
Uniwersytecie Lipskim uczestniczył w założonym przez pochodzącego 
z Polski profesora tej uczelni Jana Cypriana Collegium Amicum zajmu
jącym się pielęgnowaniem mowy poiskiej, a zwłaszcza czytaniem Biblii

w polskim języku. Powołany do Cieszyna na pastora w 1709 r., pozostał 
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tutaj do 1730 r. Pozostawił po sobie szereg publikacji zarówno w polskim, 
jak i w niemieckim języku. 

Pietyści mogli również nadal liczyć na poparcie ze strony szlachty 
cieszyńskiej. Do ich najbardziej oddanych zwolenników należał zwłaszcza 
Morawiecki, właściciel Bobolowie. Nie tylko podtrzymywał on korespon
dencję z Franckem, ale przechowywał również u siebie duchownych pie
tystów oraz sprowadzał na swój adres książki z Halle. Morawiecki prze-

" 

.znaczył także pewną kwotę na stypendium studenckie w Halle. Dzięki 
temu poparciu możliwe było podjęcie ponownej próby obsadzenia piety
stami Cieszyna. W 1719 r. powołany został na jednego z pastorów Jan 
Adam Steinmetz. Pochodził on również z księstwa brzeskiego i był synem 
pastora będącego zwolennikiem Spenera. Sam głębdko przejął się zasada
mi pietyzmu. W parafiach śląskich, w których poprzednio działał, starał 
się zakorzenić pietyzm. W przeciwieństwie do Muthmana nie znał jednak 
dostatecznie polskiego, co. budziło riawet wątpliwości przy powoływaniu 
go do Cieszyna. Toteż do pomocy Steinmetzowi dodano w 1721. r. jako 
polskiego katechetę Ludwika Samuela Zasadiusa, syna pastora spod Klucz
borka. Studia w Halle związały Zasadiusa z pietyzmem i wkrótce zasły
nął jako znakomity kaznodzieja. Również szkoła cieszyńska znalazła się 
w ręku pietystów. Zresztą na 16 nauczycieli, którzy przewinęli się przez 
tę szkolę do 1730 r., co najmniej połowa miała za sobą studia w Halle. 
Nawiasem mówiąc, szkoła cieszyła się olbrzymim powodzeniem. Wiadomo, 
że schodziło się do niej tyle dzieci polskich, że nie mieściły się w budyn
ku i część z nich przysłuchiwała się zajęciom przebywając na ulicy 22. 

Działalność pietystów w Cieszynie ustała po 1730 r., kiedy po długo
letnim procesie zostali wyrokiem sądowym usunięci ze Sląska. Niemniej 
pozostawiła ona trwałe ślady. Przez Cieszyn przeszła znaczna liczba wy
dawnictw hallskich przeznaczonych nie tylko dla Polaków, ale i dla Cze
-chów, Słowaków i Węgrów. Ponadto przyczynili się oni do odrodzenia 
życia religijnego luteranów cieszyńskich. Przez kazania, szkołę, własne 
wydawnictwa (obok Muthmana na wyróżnienie zasługują druki Zasadiu
sa pisane piękną polszczyzną) trafili do miejscowej ludności i sprawili, 
że C"ieszyńskie stało się najważniejszym polskim ośrodkiem pietystycz
nym. Także po 1730 r. nie ustawały konwentykle. Poglądy pietystów, 
-zwłaszcza żądania sprawiedliwego traktowania poddanych, znalazły od
bicie w postawie ludności. Gdy zaostrzył się nacisk katolicyzmu, w 1736 r.

22 O pietyzmie w Cieszynie pisał ostatnio ze strony polskiej M a t  w i j o  w s k i, 

op. cit., że strony historyków niemieckich H. P at z e  1 t, Der Pietismus im Te

schener Schlesien 1709-1730 (Kirche in Osten, t. VIII, Gottingen 1969). Por. re
cenzję tej pracy K. Matwijowskiego (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, XXV, 

1970, nr 1, s. 116). 
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doszło w dobrach kameralnych do powstania, w którym wzięło udział 
około 1800 chłopów. Na czele tego ruchu stanęli Jerzy Sikora, Maciej 
Pilch i Jakub Niedoba. W postulatach swych chłopi łączyli żądania reli
gijne i społeczne. Wprawdzie przywódców ruchu surowo ukarano, jednak 
część ich postulatów uwzględniono, m. in. zakazano urzędnikom kamery 
mieszać się do spraw religijnych poddanych 2s. 

Trwalszy charakter miały także związki pietystów cieszyńskich z dru
karzem i księgarzem z Brzegu Trautmannem. Nawet po usunięciu piety
stów z Cieszyna pośredniczył on w sprowadzaniu publikacji hallskich, 
sam też ogłaszał dzieła pietystów, polskie i niemieckie. 

Inaczej potoczyły się dzieje pietystów w Królewcu, gdzie dzięki po
parciu monarchy udało im się utrzymywać wpływy zarówno w kościele, 
jak i w szkolnictwie, zwłaszcza na Uniwersytecie. Jak już wspomniano, 
podstawy pod rozwój pietyzmu w Królewcu położył właściwie Henryk 
Lysius. Jednak dopiero powołanie przez Fryderyka Wilhelma I w 1724 r. 
na profesora Uniwersytetu Królewieckiego Jerzego Fryderyka Rogalla 
otworzyło okres przewagi pietystów. Mimo silnej opozycji ortodoksyjnej 
Rogall zapewnił sobie dominujący wpływ na funkcjonowanie uczelni 
i w ślad za tym na kształcenie nowej kadry kleru oraz obsadzanie sta
nowisk. Po śmierci Rogalla w 1732 r. jego dzieło kontynuował inny wy
bitny pietysta, Franciszek Albert Schultz, 

Jednym z problemów, które musieli rozwiązywać pietyści z Królewca, 
była obsada licznych polskich parafii luterańskich. Znaczną bowiem część: 
Prus Wschodnich zamieszkiwała ludność polska, która osiedlała się tutaj 
już w czasach krzyżackich. Była ona niemal w całości luterańska. Uni
wersytet Królewiecki w okresie swego powstania odgrywał poważną rolę 
w dziejach polskiego protestantyzmu, jednak w XVII w. przygasła ona 
wyraźnie. Po zerwaniu związku lennego z Polską osłabło zainteresowanie 
sprawami polskimi. Doszło do tego, że w początkach panowania Fryde
ryka Wilhelma I wiele polskich parafii od lat było nie obsadz°onych. Po- . 
dobna sytuacja panowała i na terenach zamieszkałych przez ludność li
tewską. Król początkowo życzył sobie, by obsadzać je ludźmi wykształco
nymi w Halle. Okazało się to jednak mało realne z_e względu na niski 
poziom tamtejszego lektoratu polskiego i litewskiego. W tej sytuacji po-
wolano w Królewcu w 1727 r. seminarium litewskie, po czym grono około 
40 studentów polskich samodzielnie zażądało utworzenia seminarium pol
skiego i poprosiło Rogalla o jego kierownictwo. Byli to zapewne członko
wie polskiego Collegium Biblicum, które od pewnego czasu prowadzone 
było prywatnie przez przyjaciela Rogalla, Schumanna. Ostatecznie doszło 

23 Pat z e  1 t, op. cit., s. 163-165. Por. też uwagi J. Leszczyńskiego w: Historia

Sląska, IH PAN, t. I, cz. III, pod red. K. Maleczy�skiego, Wrocław 1963, s. 175. 
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do formalnego utworzenia polskiego Collegium Biblicum, którym Rogall 
kierował do swej śmierci 24• 

Pietyści królewieccy zabiegali również o wydawanie polskich książek. 
W 1,7'38 r. w Królewcu ukazało się wspomniane drugie wydanie Biblii

oraz polski kancjonał. Rywalizacja z pietystami zachęciła także królewiec
kich ortodoksów do podjęcia polskich publikacji. W 1730 r. polski pastor 
królewiecki wydał Nowy Testament z psalmami. Dzięki temu nastąpiła 
poprawa w stosunku do stanu z początku XVIII w., kiedy w wielu para
fiach polskich nie było ani jednej Biblii, ani katechizmu, ani kancjonału 
polskiego. 

Nie wydaje się natomiast, by pietyści królewieccy ,zdołali mocniej 
oddziaływać na inne ziemie polskie. Pod ich wpływem znaleźli się sym
patycy pietyzmu w Elblągu. Wydaje się również, że i pietyści wileńscy 
czuli się związani z Królewcem. Wreszcie część publikacji szła do Rzeczy
pospolitej. Ale podobnie jak w Cieszynie, tak i w tym wypadku pozycja, 
którą sobie zdobył pietyzm, miała znaczenie przede wszystkim dla ugrun
towania się poglądów pietystycznych wśród polskich luteranów zamiesz
kujących Prusy Wschodnie. 

Jeżeli chodzi o warstwy społeczne, wśród których pietyzm znajdował 
swych sympatyków na ziemiach polskich, to można by tutaj powtórzyć 
wstępne uwagi. Wiązało się to w znacznej mierze z charakterem lutera
nizmu. W każdym razie największe oddźwięki znajdował pietyzm wśród 
mieszczaństwa, jakkolwiek na niektórych obszarach (np. w Cieszyńskiem) 
udało mu się uzyskać także wielu zwolenników wśród chłopstwa. Na 
Śląsku dużą rolę w rozwoju pietyzmu odegrała szlachta. Wydaje się przy 
tym, że szczególnie kobiety były wrażliwe na propagandę pietystyczną. 
Właśnie wśród szlachcianek znalazło się sporo protektorek pietyzmu. Już 
zresztą w XVIII w. badacz epoki przedkantowskiej L. E. Borowski uwa
żał, że w Prusach pietyzm otwierał drogę do bogatych kobiet i dobrze 
płatnych urzędów 2s. Wyrywkowa analiza pochodzenia społecznego stu
dentów hallskich, dokonana przez K. Matwijowskiego 26, potwierdza te 
ogólne założenia. Większość studentów to dzieci szlachty, pastorów oraz 
bogatego mieszczaństwa. Natomiast w sierocińcu hallskim znajdowały 
schronienie również dzieci plebejskie, zwłaszcza rzemieślników. 

Trudności zakorzenienia się pietyzmu na ziemiach polskich wyni)rnly 
nie tylko ze specyficznej sytuacji luteranizmu polskiego, wąskiego za
sięgu społecznego propagandy pietystycznej, obaw przed zbytnim pod-

24 R i e d e s e 1, op. cit., s. 51-52. 
2s L. E. Bor ows ki, Ober die allmćihlichen Fortschritte der gelehrten Kul

tur in Preussen bis zur Kantischen Epoche (Preussisches Archiv, 1793). 

2s W pracy magisterskiej Pietyści i ich działalność na Sląsku Cieszyńskim. 
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porządkowywaniem się interesom politycznym Prus czy niechęci katolic
kich władz państwowych. Szczególną rolę odgrywał tu ortodoksyjny koś
ciół luterański, który czul się zagrożony rozprzestrzenianiem się pietyzmu 
i zwalczał go wszelkimi dostępnymi środkami. 

Okazało się to jaskrawo np. w sprawie cieszyńskiej. Inicjatywa zwal
czania pietystów wystąpiła tutaj ze strony katolickiej. Kler katolicki spo
dziewał się, że uda mu się wyzyskać istniejące sprzeczności do osłabienia 
protestantyzmu. Już w 1722 r. dziekan cieszyński Swider oskarżył Stein
metza, Zasadiusa i Muthmana o organizowanie konwentykli. Władze za
broniły im tego na przyszłość, bez większych rezultatów. Wtedy powołano 
komisję inkwizycyjną, która od 1723 r. zaczęła przesłuchiwania. Komisja 
ta pozyskała sobie ortodoksyjnych pastorów, zwłaszcza Jana Chrystiana 
Hentschla. Zeznania jego i pastora Schmidta .stały się podstawą oskarżenia 

· o pietyzm. Dzięki poparciu udzielanemu pietystom przez wpływowe oso
bistości księstwa cieszyńskiego proces udało się długo przewlekać. Obie
strony zwróciły się do uniwersytetów o ocenę poglądów oskarżonych pa
storów. Uniwersytet w Jenie odrzucał oskarżenie, natomiast Uniwersytet
Wittenberski skłaniał się do zdania ortodoksów. Ostatecznie w 1730 r.
zapadł wyrok usuwający pietystów z Cieszyna. Pozostali obaj ortodoksyjni
paśtorzy, ale jednocześnie nastąpiło znaczne ograniczenie samodzielności
gminy protestanckiej 21_ 

Zwróćmy jeszcze uwagę na sytuację pietystów w Toruniu. Jakkolwiek
ortodoksja miała silną pozycję w Prusach Królewskich, przede wszystkim
w Gdańsku, w Toruniu znalazła się grupa zwolenników pietyzmu. Należał
do niej wspomniany już Michał Bogusław Ruttich, od 1710 r. profesor
gitp.nazjum toruńskiego. Poprzednio prowadził on agitację pietystyczną
w Moskwie. Jako były kapelan luterański przybył z wojska rosyjskiego
inny zwolennik pietyzmu, Jan Reinhold Boehm, od 1711 r. pastor w koś
ciele Sw. Trójcy na Nowym Mieście. Za radą Franckego sprowadził on do
Torunia Jerzego Jana Fryderyka Bachstroma, ucznia Buddeusa. Ortodoksi
odmówili mu instalacji na Sląsku, prześladowali go też i w Toruniu. Gdy
po śmierci Boehmego Bachstrom objął jego miejsce i został profesorem
gimnazjum (był on znakomitym lingwistą), zaczął energiczną agitację pie
tystyczną. Wygłaszał kazania po polsku i po niemiecku nawiązując do
zasąd pietyzmu, organizował konwentykle, zwłaszcza w gimnazjum. Na
to zareagowała Rada Miejska: najpierw zakazała mu organizowania kon
wentykli, a gdy to nie pomogło, osadziła go w więzieniu. W 1720 r. Bach
strom opuścił Toruń i przeniósł się do Węgrowa 2s_

21 M a t w i j o w s k i, Z działalności pietystów w księstwie cieszyńskim; 

Pa t ze 1 t, op. cit., s. 159-163. 
2s W ot s c h k e, op. cit., s. 438-439.
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Wszystko to działo się w okresie, gdy podejmowane były kroki zmie
rzające do zjednoczenia obozu protestanckiego w Polsce wobec rosnącego 
nacisku katolicyzmu. Zabiegał o to wtedy zdecydowany zresztą sympatyk 
pietyzmu Daniel Jablonski, potomek egzulantów czeskich, w tym okresie 
kaznodzieja dworski w Berlinie, a zarazem senior unitarian wielkopol
skich, osobistość bardzo wpływowa w państwie pruskim 29. Jablonski był 
wielkim protektorem pietystów w Berlinie. Popierał także poczynania 
Zinzendorfa. Z jego inicjatywy doszło w 1712 r. w Toruniu do synodu 
generalnego, a w 1718 r. w Gdańsku do odnowienia współpracy lutera
nów z braćmi czeskimi. W tymże czasie Jablonski zabiegał, zresztą bez
skutecznie, o zmniejszenie różnic między pietystami a ortodoksami w Po
znańskiem, w Gdańsku i w Toruniu 30. 

Wygnanie Bachstroma nie doprowadziło wprawdzie do całkowitego 
zlikwidowania pietyzmu w Toruniu, odebrało mu jednak przywódcę. Sam 
Bachstrom był do tego stopnia nieprzejednany wobec ortodoksów toruń
skich, że po wyroku toruńskim w 1724 r. pisał: ,,meine Gegner hat's ge
troffen". Nie ustawał zresztą w propagowaniu pietyzmu, najpierw w Wę
growie, a od 1724 r. w Warszawie, gdzie został kaznodzieją przy posel
stwie pruskim. Zresztą od jesieni 1725 r. pietystą był także pastor powo
łany do opieki nad saskimi urzędnikami i gwardią. Bachstromem zajął się 
też sam wpływowy minister Augusta II Jakub Henryk Flemming. Osłaniał 
go przed prześladowaniami ze strony katolików, którzy mieli czyhać na 
jego życie, tak że Bachstrom kilka razy musiał zmieniać mieszkanie. Po 
śmierci Flemminga w 1728 r. Bachstrom opuścił Warszawę i udał się do 
Stambułu. Po powrocie stamtąd był w 1730 r. lekarzem królewskim we 
Wschowie. Zmarł tragicznie w więzieniu Radziwilla w 1741 r. 31 Bach
strom był najbardziej przedsiębiorczy z polskich pietystów, nie pozbawio
ny przy tym żyłki awanturniczej, co odbiło się ujemnie na jego dzia
łalności. 

Zacięte walki toczyli ortodoksi z pietystami w Królewcu, wciągając 
do nich samego króla. Być może związane z tymi konfliktami było także 
rozbicie, jakie nastąpiło w gminie luterańskiej w Wilnie, jakkolwiek pod
stawą jego był przede wszystkim antagonizm między rzemieślnikami 
i masami plebejskimi a bogatym kupiectwem. W 1725 r. drugi pastor 
wileński, Frank, przy poparciu rzemieślników usiłował wprowadzić zmia
ny w nabożeństwach. Wywołało to opór ortodoksyjnego seniora i ku
piectwa. Obie strony szukały oparcia i u władz katolickich (jedni u bisku-

29 N e v re u x, op. cit., s. XXXIII, 231-234. 

Jo A. R h o d e, Geschichte der evangelischen Kirche in Posener Lande (Mar

burger Ostforschungen, t. lV, Wi.irzburg 1956, s. 104). 

31. Sal mo n o w i cz, op. cit.; por. też jego życiorys w Polskim słowniku bio

graficznym, t. I, Kraków 1935, s. 202. 

5 - Sobótka 2/72 
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pa, drudzy u nuncjusza), i za granicą, w Królewcu i w Berlinie. Ostatecz
nie w 1731 r. zwyciężyła partia ortodoksyjnego seniora, a Frank jako pod
dany pruski został: odesłany do Królewca 32. 

Jak można się więc było przekonać, ortodoksja wykorzystywała swe 
wpływy we władzach państwowych czy miejski-eh do usuwania co ener
giczniejszych zwolenników pietyzmu ze swego terenu. Nie cofano się przy 
tym przed współdziałaniem z katolickim klerem. Donosy, oskarżenia, prze
słuchiwania przed konsystorzem, procesy były często spotykanymi forma
mi walki obok dysput prowadzonych za pomocą kazań lub publikacji. 
Wspomniany rektor gimnazjum gdańskiego Schelwig miał przygotować 
zaginioną dzisiaj historię pietyzmu pisaną ze stanowiska ortodoksyjnego 
przeci�ika. Głowa ortodoksji królewieckiej Jan Jakub Quandt starał się 
wydawać współzawodniczące z pietystycznymi druki w języku polskim 33. 

Z wyjątkiem terenów .znajdujących się w granicach państwa pruskiego 
pietyzm nie miał więc na ziemiach polskich korzystnych warunków roz
wojowych. � rezultacie nie wyszedł poza stadia propagandowo-organiza
cyjne, o dość zresztą sporadycznym charakterze. Inna rzecz, że pietyści 
występowali na znacznym obszarze (od Śląska po Kurlandię). Liczebność 
ich była chyba niewielka. Dla Śląska obliczano w latach czterdziestych 
pietystów na 4 do 8 tysięcy 34, z czego Polacy nie stanowili zapewne wię
cej niż poł:owę. Pozostaje też do ustalenia, w jakiej mierze pietyzm opa
nował parafie polskie w Prusach Wschodnich. Poza tym obszarem i może 
Cieszyńskiem trudno byłoby wskazać na poważniejsze skupiska polskich 
pietystów. 

Staraliśmy się już poprzednio zwrócić uwagę na niektóre przyczyny 
powodujące taki stan rzeczy. Zbierzmy je raz jesz�ze. Przede wszystkim 
na obszarze, gdzie dominował katolicyzm, luteranizm musiał: zabiegać 
o utrzymanie jedności nawet kosztem rezygnacji z podnoszenia form ży
cia religijnego. Wyłamanie się z ortodoksji groziło oskarżeniem o kacer
stwo (np. na Śląsku) i pociągało za sobą ujemne skutki dla całej gminy
protestanckiej, jak to można było zaobserwować w Cieszynie. Drugim
momentem, który zaważył na możliwościach rozszerzania się pietyzmu na
ziemiach polskich, było powiązanie go z państwem pruskim. Sympatie pro
pietystyczne w Saksonii, o których już była mowa, nie zdołały zapewnić
mu przewagi w zdecydowanie ortodoksyjnym kościele saskim. Nie ulega

32 G. Rh od e, Brandenburg-Preussen und die Protestanten in Polen. 1640-

1740, Leipzig 1941, s. 206. Autor nie wiąże tego ruchu z pietystam i. 
33 N i e  t z ki , D. Johann Jakob Quand.t, Generalsuperintendent von Preussen

und Oberhofprediger in Konigsberg (Sch riften der Synodial-Kommission fiir ost
preuss ische Kirchengeschichte, Konigsberg 1908, z. 3); R i e d es e 1, op. cit., s. 125. 

34 Th. W ot s c h k e, Herrnhutes erste Arbeit in Schlesien (ZfGS , t. LXIX, 
1933, s. 184). 
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wątpliwości, że pietyści oddawali nierzadko usługi polityczne Hohenzoller
nom (by powołać się choćby na działalność Adelunga na Śląsku, Bachstro
ma jako kaznodziei przy poselstwie pruskim czy sympatyka pietyzmu 
D. Jablonskiego, który dla obrony uprawnień dysydentów polskich nie
wahał się zabiegać o protekcję Prus czy Rosji). Rozwój pietyzmu przy
padł ponadto na okres wyraźnego napięcia w stosunkach politycznych
między Polską a Prusami. W �eh warunkach trudno było liczyć na szer
szy oddźwięk propagandy hallskiej wśród luteranów w Rzeczypospolitej,
z których zdecydowana większość ( obojętnie - Polaków czy Niemców)
była lojalna i przywiązana do państwa, w którym żyła. Być może tym
m. in. da się też wytłumaczyć niechętne pietyzmowi stanowisko Gdańska.

Wszystko to nie znaczy, by działalność pietystów na ziemiach polskich
była zjawiskiem obojętnym czy całkowicie drugorzędnym dla dalszego 
rozwoju kulturalnego Polski. Szczególnie istotne znaczenie miał pietyzm 
dla ziem polskich znajdujących się wtedy poza granicami Rzeczypospolitej. 
Troska o udostępnienie każdemu podstawowego źródła wiary - Biblii,

o stworzenie możliwości jej samodzielnej interpretacji zmuszała pietystów
do posługiwania się językiem narodowym, dostępnym dla każdego. Na
terenach polskich konieczne stało się zapewnienie wykształcenia dosta
tecznej do obsługi duszpasterskiej i szkolnictwa liczby duchownych i na
uczycieli, biegle władających językiem polskim. Wprawdzie i ortodoksi
nie zaniedbywali podobnych zabiegów, ale jak się można było przekonać
na przykładzie Prus Wschodnich, nie była to akcja dostatecznie systema
tyczna. Bez względu więc na akcenty polityczne, jakie się za tym kryły,
pietyzm przysłużył się walce o zachowanie i prawa mowy polskiej na
tych terenach. Nie bez znaczenia było także podjęcie działalności wydaw
niczej w polskim języku w momencie, gdy ortodoksyjny luteranizm prze
jawiał wyraźną stagnację. Wszystko to prowadziło do podtrzymywania
odrębności kulturalnej ludności polskiej zamieszkującej te obszary i sta
nowiło jeden z elementów ułatwiających kształtowanie się świadomości
narodowej czy nawet je przyspieszających, jeśli uwzględni się podniesie
nie przez pietystów poziomu szkolnictwa.

W tym też chyba tylko sensie można widzieć także w polskich pie
tystach prekursorów Oświecenia. Wprawdzie wiadomo, że jednym z te
renów, gdzie najwcześniej występowała ideologia Oświecenia w Polsce, 
były luterańskie miasta Prus Królewskich, jednak bezpośrednie oddzia
ływanie pietyzmu nie było tutaj, jak się można było przekonać, zbyt silne. 
Raczej wpływał on pośrednio, skłaniając do refleksji i krytyki istniejącego 
stanu. Nie bez znaczenia był i negatywny stosunek pietyzmu do racjona
listów, zwłaszcza do Christiana Wolffa i jego zwolenników. Tak więc 
wprawdzie wybitny historyk i prawnik Gotfryd Lengnich studiował 
w Halle, ale mistrzami jego byli ludzie związani nie z Franckem, lecz 



260 Józef Andrzej Gierowski 

właśnie z Wolffem 35. Gdy pietyści doprowądzili do usunięcia z Uniwer
sytetu Królewieckiego Chrystiana G. Fischera za głoszenie poglądów bli
skich Wolffowi, pierwsze schronienie znalazł on w Gdańsku 36. Z czasem 
te antagonizmy między pietystami a „wolffistami" osłabły, nie wydaje się 
jednak, by wpłynęło to wydatniej na oddziaływanie pietyzmu na prekur
sorów Oświecenia w Polsce. Dla pełnego oświetlenia tego zagadnienia ko
nieczne są jednak jeszcze badania nad r.o:z;wojem nurtu racjonalistyczne
go w luteranizmie na ziemiach polskich. 

Zdając sobie sprawę ze słabości pietyzmu na ziemiach polskich trudno 
byłoby wszakże historykowi, zwłaszcza zajmującemu się dziejami nie pań
stwa, lecz narodu polskiego, lekceważyć znaczenie tego kierunku czy 
uważać go tylko za przejaw przelotnych wpływów zewnętrznych. Na nie
których bowiem przynajmniej obszarach był on zbieżny z istniejącą tam 
potrzebą bardziej samodzielnego kształtowania poglądów na podstawowe 
problemy bytu ludzkiego, potrzebą charakterystyczną dla nowożytnego 
człowieka. 

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Nie jesteśmy w stanie przed
stawić udziału pietystów polskich w rozwoju doktryny. Ale mimo słabości 
ruchu pietystycznego na ziemiach polskich nie wydaje się, by był on bez 
znaczenia dla rozwoju'IIlyśli pietystycznej w Rzeszy. Była już mowa o pol
skich źródłach inspiratorskich. Ograniczmy się więc do podkreślenia jed
nego faktu. W 1731 r. Bachstrom napisał Traite de Ła reunion des re
ligions. W tymże czasie Daniel Jabłonski ogłosił swą Historia con.sensus

sendomiriensis, w której sławił ugodę sandomierską w 1570 r. Podobnie 
więc jak protestanci polscy w poprzednich wiekach, tak i pietyści i ich 
sympatycy w początkach XVIII w. byli zwolennikami. zaniechania walk 
religijnych i szukania kompromisu. Mogli spodziewać się, że w pietyzmie, 
skłaniającym się ku tendencjom ekumenicznym, znajdą żywe zrozumienie 
tych koncepcji. 

DER PIBTISMUS A UF POLNISOHEN BOD EN 

Vor einem breiten Hintergrund der Entwicklungsgeschichte des Pietismus, des
sen gesellschaftlichen und ideellen Quellen stellt der Verfasser die Geschichte des 
Pietismus auf polnischem Boden dar. Der Autor unterstreicht die unterschiedli
chen Entwicklungsbedingungen dieser Bewegung auf Gebieten, die sich damals 
ausserhalb der Grenzen des polnischen Staates befunden haben, wo das Luthertum 
die herrschende Religion war (Prusy Wschodnie, Pomorze Zachodnie, Ziemia Lu
buska) gegentiber den tibrigen Teilen Polens, darunter auch denjenigen, die sich 
innerhalb der Habsburger Monarchie befunden haben. D_er Autor zeigt ferner den 

35 W i n t er, Die Pflege ... , s. 77. 
36 R i e  d e s  e 1, op. cit., s. 40. 



Pietyzm na ziemiach polskich 261 

aktuellen Stand der Forschung i.iber den Pietismus in Polen, die Entwicklungs

wege dieser Bewegung, ihre Genesis, die Einfliisse der verschiedenen pietistischen 
Zentren - besonders die aus Halle stromenden - sowie die polnische Einwirkung 
auf diese Richtung in der protestantischen Kirche. Stark betont wird die Bedeu
tung dieser Stromung ftir die weitere kulturelle Entwicklung Polens, insbesondere 
der ausserhalb der Grenzen Polens sich befindlichen Teile. Durch die Verteilung 

der Bibel und von Gebetbiiche11n in polnischer Sprache, hatte der Pietismus zur 
Erhaltung des Polentums in diesen Teilen beigetragen. 

l 




