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P r z e d m o w a .

Pobudkę do napisania niniejszej rzeczy o jezuitach cie

szyńskich w okresie kontrreformacji dały ciekawe^aczkolwiek 

szczupłe napomknienia o działalności tychże jezuitów,znale

zione w historiach protestantyzmu na Slę-sku cieszyńskim Mi

chejdy i Biermana. ffiadomości_te podawane zresztą dość ogól

ni kowo czyn5 ły na rani e wrażeni e płodów protestanci ej ten- 

dencyjności. Postanowiłem dojść do prawdy. Do badania tej 

sprawy zachęciły mnie obf i te, ni ewy korzystano materiały w 

archiwum Szersznika, wchodzą cym w skład zbiorów muzeum miej

skiego w Cieszynie. Korzystanie z nich udostępnił mi kustosz 

teg ‘ź muzeum p.inż. ikfcor £arger,za co mu składam na tym 

miejscu serdeczne podziękowanie.

Dziejami jezuitów^ cieszyńskich nikt się dotychezas 

nie zajmował. Nie ma o nich wzmianki w dotychczasowych hi

storiach jezuitów prowincji czeski ej ,do której Cieszyn nale

żał. Pierwsze,wstępne prace przygotowawcze do napisania hi

storii tej prowincji przedsięwziął o.Bogusław Balbinus /

1621 -  1688/ . Wykorzystał je jego następca o.Jan Miller, 

pisząc dzieło pt; "Historia provinciae Bohemiae societatis 

Je^u ailt&ore i .Joannę Miller S.J.'% które jednak n ê zostało 

wydrukowane,na skutek przedwczesnej śmierci autora.Ha pod

stawie tego rękopisu o#Jan Dreyhausen sporządził w roku 1741 

chronologicznie ułożone strzeszczenie /synopsi^_qu$a&dam 

chronicam/ pt:”Historia provinciae Bohemiae societatis Jezu 

ąuoad mate:ram suam in seri em aHnorum continuam disponi coe- 

pta a P.Joannę Dreyhausen in Oollegio Glementino Pragae 1742.

1/Schmidl,Historia Prov.Bohemiae P.I /praefatio/
2/ L.c.
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Tom XI tej pracy, który ̂ bej mu je lato od 1644 - 1724 nigdy 

nie został wydrukowany . Dwa lata po ukazaniu się dzieła 

Jreyhausena o.Jan Schmidl zabrał się na nowo do opracowa

nia dziejów prowincji czeskiejfktór§ wydał p t:"Historia 

societatis Jesu prorinciae Bohemiae". Pierwszy tom ukazał 

się w r.1747 i_obejmuje lata 1555 - 1592,drugi ukazał się 

w r .1749,trzeci 1754,czwarty i pi$ty 1759. Mimo olbrzymiej 

objętości dzieło to sięga tylko do roku 1653. Ponieważ dzie

je jezuitów cieszyńskich zaczynają się dopiero w r.1670 

więc też nic w tym dziele o nich nie ma.Nie traktuje również

o nich najnowsza historia prowincji czeski ej pióra o.Alojze- 

goKroessa,bo sięga tylko do roku 1650 . Jedyna na większy 

skalę pisana historia jezuicka,w której dzieje placówki cie

szyńskiej znajduję oddźwi ęk to 4 - tomowe dzieło Bernarda

)uhra:"Geschi chte der JesSuiten in en Landem ieutscłier Zun-
3/ - - - - ~

ge". Część druga tomu TY , mówiąc o dziejach kolegiów pro

wincji ś lisk ie j,poświęca między innymi kilka wierszy na s. 

458 rezydencji cieszyńskiej.

Podobnie jak u dziejopisarzy jezuickich tak i w 

mi jscowej literaturze cieszyńsko śliskiej nie znajdzie czy- 

telnik wiele o wspomniany q|i jezuitach. Popularny artykuł o 

ich działalności napisał ks.Józef Londzia pt: "250-lecie po

bytu o.o.jezuitów w Cieszynie",zamieszczony w"Gwiazdce Cie

szyński ej" z dnia 10,14 i 17 września 1921. 0 ojcach rezyn

1/ Huffman, Oi o Jeiui ten in Głogauif
2/ Pierwszy je j tom ukazał się~w Wiedniu w-r.1910.

, drugi wyszedł W'dwóch częściach /T-1927,TT-1938/.
3/ Ukazał się w rbbu 1928.
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dencji cieszyński ej traktuje autor jednakże tylko w numerze 

z dn̂ a 10 IX,w dwu natomiast dalszych pisze o misjonarzu 

biskupim o.Tempesie i  o eksjezuicie Szerszniku,założycielu 

"bogatego muzeum cieszyńskiego* Materiały do powyższego ar

tykułu dostarczyły autorowi 3 pierwsze kartką kroniki, jezu- 

i olr e j,zatytułowanej:"Historia Resiftentiae" , Najwięcej da

nych, dotyczących dziejów misji jezuickiej w Cieszynie za

wiera artykuł profesora Karolai Baddy ,zamieszczony^ w XTT 

rocznym sprawozdaniu cieszyńskiej szkoły realnej z r.1885 

pt: "Materialien zur Ges chi chte des Protestant* smus im 

Herzogtum KjMffldbsii Teschen'. Przygodnie wspomina o niej 

Bieraan w swym dziele p t;” Geschichte des Protestantismus 

in l*)sterreichisch - Schlesien1’ /Praga 1897/ ,na s.80 i  81. 

Podobnie pastor ewangelickiego zbom krakowski ego,Karol 

Michejda w swej książce zatytułowanej; HDzieje kościoła 

ewangelickiego w Księstwie cieszyńskim",/Cieszyn 1909/ 

poświęca jezuitom zaledwie 4 strony /66,68,69 i_7o/.Niek

tóre dane dotyczące Płaszcza sprawozdania jezuitów oraz 

ĉh gimnazjiam znajduję się w książce Antoniego Petera 

pt: MGesch‘ chte &er Stadt Teschenwydanej w Cieszynie w 

r.1888. Parę zaledwie* ogólnikowych wzmianek ma o nich 

/jo aui t o oh e* oogyfoki oh/ rozprawa, która w pierwszym rzę

dzie powinna się była zajmować ich działalnością,Jest ni$ 

dysertacja ks.Oskara Zawiszy pt: Reformacja i  kontrreforma

cja na Śląsku Cieszyńskim . Znalećć jg. można w trzech rocz

nikach /1931.1932 i  1933/ czasopisma f,Hasz Kraj51,które do 

r.1935 wychdziło w Czeskim Cieszynie. Wzmianki o jezuitach

1/ Zob.s.17.
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cieszyńskich mieszczę się jeszcze_w "Historii'Śląska Au- 

stryacldego",pióra i£ranci.szka Popiołka /Cieszyn 1913/na 

str.lO lfw "Dziejach Cieszyna' tego samego autora /Cieszyn 

1916/ na s.212 i £13,ponadto w dziele Bogusława Biermana 

pt: "Geschichte des Herzogthums Teschen", wy danym w Cie

szynie w r.1863 na s.328. Autorzy owych trzech ostatnich 

dzieł czer a li wiadomości o jezuitach z opracowań poprze

dnio już wymienionych, reszcie jeszcze Z zmianki o cie#x 

szyński ch członkach T.J^dS^im  artykule^prof.Earola 

Raddy pt: "Urkundliche Beitrfico zur Geschichte des Protes

tanta smusjm Herzogtum  ̂ Teschen bis zum Toleranzpatent", 

zamieszczanym w IX programie cieszyńskiej szkoły realmj 

z roku 1882.

Rozprawa niniejsza ma za cel odsłonić mało znany 

dot$d odcinek historii kościelnej Śląska ©ieszyńskiego.

Do jej napisania posługiwałem się niewykorzystanymi do- 

t§.d materiałami rękopiśmiennymi,uzupełnia ję.c je źródłami 

drukowanymi oraz opracowaniami.



Znamy 3 głodne rodzaje kronik,które prowadzono w 

każdym domu jezuickim. Pierwszy typ to "Litterao annuae” ,
-fylMj- i/'©i©*'*0"

drugi "Hi storiae” f Od początku isn^ema Zakonu dla zbu

dowania i budzenia zapału do pracy apostolskiej poszcze

gólne domy i  prowincje przysyłały sdbj,o krótkie sprawoz

dani© z życia i pracy swych, członków , Zbiegiem czasu 

przysyłanie tych relacji_stało się obowiązkowe,a od roku 

zaprowadzenia kongregacji prokuratorów /1565/ włóczono 

"Litterae annuae” do szeregu dokumentów,które miały być 

co roku,a potem co 3 lata posyłane do Rzymu. Wedługin- 

atrukcj i "Porania scribendi” miano w nich podawać lic z 

bę osób,rodzaje prac,szczególnie należało uwzględniać] 

prace w szkole,w konfesjonale,misje,nawrócenia,rocznice 

uroczystości,należało przytaczać szczegóły dotyczące bu

dowy i  przyozdabiania kościołów i w ogóle wszystko co za

sługiwało na uwagę i  coacc mógło przyczynić się do_zbudo- 

wania i  krzepienia ducha Nadsyłane ze^rowincji całego 

Zakonu '‘Littorae annuae” były w Bzy rai e opracowywane i  wy

dalane drukiem. Już g^zy korcu w.OT zaczęły się "Litterae 

annuae,ł różniczkować . Jedne nazywały się dalej "Litterae 

annuae” lub krótko ”Annuae” ,te podawały statystykę prac

bJ Iródła niedrukowane.

1/ Bednarski Stan.ks«Pol5nica w archiwach jezuickich /od- 
b itl^  z XX tomu " fa k i  Po lsk ie j”/ Iraków 1935,s. 162 -  
In s tit i tom SoBietabis Jesu"ITT,poświęca w ustępie”Por- 
mula spribendi” cały rozdział pisaniu ”IAtterae ijłunae” 
/"De L^tter^s annuis"/ od punktu 26-32, b.44:45.

1/ "Agent primo dę profefetu Nostrorum in Domino et exp li- 
cąbunt,siquid in oo_genere ad aedificationen facere pos- 
s it ' etc.Institutum TTI "ibimula scribendi” punkt 29.S.-14.

3/ Bednarski o.c.164 } /



każdego kolegium, li czby osób,liczby uczni ów, liczby wysłu

chany eh spowiedziom*, róceń,udzielanych sakramentów i  wo- 

góle sprawozdania z wszelkich prac apostolskich,szczegó

ły zaś odnoszące się do dziejów kolegium,ważniejsze zda

rzeni a,sprawy roaj$tkowe,religi jne^ miejscowe i tp*to_ 

wszystko ujmowano osobno jak^ tzw^^e^gestae1' , ”Historiae** 

lub też pod innymi tytułami . Poza tymi dwiema kronikami 

prowadzono w każdym domu diariusz,w którym wyznaczony do 

tego hi storyk zapisywał zdarzenia ifenolo dni a już to zwy

czajne już to nadzwyczajne. Ponieważ jezuici brali czynny 

udział w życiu społeczeństw przeto interesowały ich sprawy 

nie tylko ich Zakonu ale też ogólnoświatowe,regionalne i  

miejscowe. W ten sposób powstawały diariusze,posiadające 

nieraz wielką warfcoóć źródłowy • Prócz powyższych kronik 

posiadało jeszcze archiwum każdego domu jezuickiego inne 

źródła jak "irucius missionisM,będące szczegółowszym roz

winięciem statystycznych danych z odnośnych Litteraeannu- 

ae,album sodalicyjn£,katalogi ojców,nawróconych,uczniów 

wreszcie księgi gospodarcze. Organizacja archiwów jezuic

kich pomyślana była^trójdzielnie, łasne archiwum miały 

posiadać poszczególne 'omy,prowincje,a wreszcie w Rzynńe 

było archiwum centralne całego zakonu.

1/ Bednarski o.c.164 

2/ L.c. 162



7

Poszczególne |jAiinuaeH i  katalogi ojców pisywano w 3 egzem

plarzach. Z ni ch jeden przesyłano do archiwum prowincji, 

drugi do Rzymu a trzeci zostawał w archiwum danego dorau.

Z wyźej wymienionych rodzajów źródeł jezuiclrch zachowały 

się w archiwum^Szarsznika wszystkie z wyjątkiem dwóch:ka- 

talogów ojców i uczniów. Brak tych ostatnich wyrównuję, ut 

mi eszczane po di ari uszach vpi sy. -e&łortkriw ci es-gyilskiej pla-

Jako z»#a4nicz«--źródło do napisania historii pla- 

cówki jezuickiej w Cieszyn! eposłużyła autorowi kronika 

pt :f,Histori a__RQsi.dentiae_Societa_ti s Jesu Teschi nensis ex- 

tracta ex_lnnuis eiusdem Reslndętiae et scripta a Patre 

Daniele Nitsch serfco anno Superiora atąue adeo eiusdem ex~ 

perimeniala scienti.a sufififcienter comprobata .1700 maxime 

ęuamuiit Parochia a nobis tenebatur1'. Kronika ta liczy 340 

stron ta fo lio  i  obejmuje dzieje jezuitów cieszyńskich od 

roki 1671 do 1757. Na początku posiada pięciostronicowy 

wstęp. Następujące po mm dzieje lat od 1671 do 1681 s? 

pisane tę sam$ ręk$,pozostała zaś część kroniki składa 

się z wklejanych roczników,z których każdy pochodzi od 

innego autora. Każdy rocznik nosi tytuł "Annuae Residen- 

tiae Societatis Jesu Teschinii anno".Widać więc.źe autor
—  -  S, „  , —  —  i

miał początkowo zamiar pisać ̂ historię lecz uplsawszy k il

kanaście stronic zadowolił się wklejaniem roczników. Tak 

więc kronika powyższa jest w części flh ń n & f a w^zęści 
zbiorem "Litterae annuae".



Brakuje w kronice następujących roczników: 1700,1707,1713, 

1714,1715,1729 /połowa/,1733,1740 - 1754,1756,1758 - 1773. 

Treść brakujących roczników po aję, zwykle k±ótire notatki, 

zamieszczone w rocznikach następych lub też sprawozdania, 

obejmujące przestrzeli^ ki Iku lat.' Poszczególne roczniki s$ 

pisane według stałą^^--gewtarzaj$ê go~sQtiematu. Treść ich
r

da oię uj$c' w następujące człony treściowe:

1.Liczba ojców

2.Uzyskanie dekretu przeciw protestantyzmowi

3.Kazania

4.Liczba penitentów i  przystępujących do Komunii św.

5.Nawracanie heretyków na drodze przekonywania

6.Działalność charytatywna jezuitów

7.Spis darów na rzecz kościoła jezuickiego.

Go do sposobu pisania wyznać trzeba,że autorzy rocz

ników bynajmniej nie ukry”aj§ brutalnych, jak nam się dziś 

wydaje ,ale zgodnych z duchem czasu metod nawracania protes- 

tantów_przez więzienia i kary. Przebija nawet ze słów ich 

wyraźnie zadowolenie z pognębienia herezji, jakimbgdź to się 

stało sposobem. TJderźS îż w tym bojowym usposobieniu wzglę

dem protestantów_,w podawaniu sposobów postępowania z nimi 

s§. wszyscy rocznikarze zgodni - widocznie pisali to co czu

li i co rzeczywiście urało miejsce,nie poczytując tego wca

le za ujmę dla Zakonu.

1/ Kronika 1^czy 2 ta te sprawozdania.Pierwsze zamieszczo
ne po roku 1/10 nosi tytuł: .Litterae Annuae Hesidentiae 
Soc-etatis Jesu Teschi mi. ab A.1705 usaue ad A.1710 in- 
cKuswe".^ Drugie znajduje sic po roku 1722"pod tytułem: 
jipitom® mstoriae Jomus hesidentiae Tescbinensis Socie
tatis Jesu ab anno 1717 od annum 1722 incfiusiveM.



Ale i pewa$ doz$ chełpliwości sę. zaprawiano roczniki.,zwła

szcza ilefcboć traktuję, o działalności dobroczynnej jezui

tów, jak| roztaczali nad ubogimi,chorymi i więźniami. Uwy

datnia się ona ponadto w sprawozdaniach z przedstawień 

młodzieży szkolnej,co znamionuje stnle się powtarzaj 

refren if,cum magtta Societatis comaniatione’ .Owa przesa

dna czasem gloryfikacja wyników zgadza się z celem^do ja

kiego miały służyć roczniki, fiidać u rocznikarzy nieprze

ciętny znajomość Pisma św.,mitologii,autorów klasyczny di. 

Styl ich jest napuszczony na modłę barokowy,upstrzony f i 

gurami retorycznymi. Pismo cechuje takiż sam barokowy roz

mach. Autorami poszczególnych roczników byli prawdopodob

nie superiorzy. Stwierdzić da się tylko z całę, pewnodcię, 

autorstwo wymienionego w tytule kroniki Daniela Nitscha, 

od którego pochodzi wstęp,roczniki 1694,1695,1696 oraz 

częići roczników 1697,1698,1699 . [lastęphe źródło to kro

nika o dużo mniejszej objętości,zatytułowana;rrlnnotatio 

(luaedamJiistori. ca de origino Missi ons et Besidentiae So- 

ęi.etati_s_Jesu Teschini (exjrariis fo liis  ot manuscriptis 

Nostrorum Primorum PatrSm collecta ot in ordinen quem-
* '' * LU O ~ '

pian- ro :acta.A.1752". Kronika ta liczy 125 s.4 i  obejmu

je lata od 1671 do 1688.Jest ona streszczeniem pierwszych

17 roczników kroniki pierwszej. Jak widać z tytułu,autor 

miał zamiar pisaó historię,która by obejmowała równ‘ eż po

czątki rezydencji,atoli doszedłszy do r.1688 porzucił pi-

l/Swiadcz$ ?> tym słowa na s»3«,kiedy autor wymieniwszy o. 
Daniela Nitscha,który po śmierci o.Hawelki. zarządzał 
paraf i $ cieszyńską kontymuio:,ł7 annos oramus Paro c h i ..
'/,e wyżej wymienione roczniki. s$ autorstwa o.Daniela Nit
scha można tym udowodnić,że pisane s$ ta sama ręka,co 
wstęp,ponadtn w~latach tych / 1695-1700/był~Nxts ch probo
szczem parafi cieszyńskiej a w tytule kroniki wyznaje - -
a^noh* s° tgnelr ŝ or  ̂̂  rQzy ■Qncji!1ma;dme quamdi^Parochia
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sanie. Kronika ta o tyle zasługuje na uwapfźe jest w niej 

wiele wiadomości,których brak w kronice pierwszej.

Do typu powyńogycfa. kronik zaliczyć również należy 

małe zaledwie 32 strony obejmujące dziełko pt:MIruct_us_e_ 

Miss^onibas a ^odam_S• J.Sacer lote _co%ctuą_a__. 1757̂ ' .Tiud- 

no docioc,któBr-je napisał .Podaje autor w nim wyniki dzia

łalności misyjnej,które osi^gn^ł w r.175? na różnych pla- 

cówkach prowincji jara czeskiej a między innpmi w Gieszynie.

Zajmuje się on szczegółowymi opisami nawróceń osób,krótych
- ' _ djj/' - - - 

nazwiska nie podaje. Rękopis ten naszego tematu nie wnosi

prawie nic nowego,jest tylko potwierdzeniem wiadomości po

danych w kronice pierwszej i  drugiej.

Materiału do naszjdcowania dziejów rezydencji w 

dzisiejszym Cieszynie Zachodnim,dostarczyły d$ie historie 

tegdż domu. Pierwsza z nich to "Historia domus Te^sinen- 

ąis r.J.u&iue a :_annum 1905 ezclusiTe ’ . Obejmuje 52 strony 

niepaginowane in fo lio . Ha trzech początkowych kartkach 

podaje autor streszczenie dziej w jezuitów cieszyńskich 

x przed roku 1885,po czym kolejno opisuje dzieje dzisiejszej 

rezydencji. Kronikę tę wykorzystał o.Stanisław Załęski do 

napisania ustępu pt:"Howy kościół i  rezydencja w Cieszynie*', 

/890 -  1905/,zamieszczonego w drugim tomie "Jezuitów w Pol

sce porozbiorowej,Kraków 1906H,ha str.1062 - 1070.

Do tego samego celu posłużył mi ci$g dalszy wspom- 

nianej kroniki Napisany w osobnej księdze,zatytułowanej
-  _

Historia domus Tasątnensis jib anrio 19f)6̂ _. rfcejmuje ona dzie

je jezuitów z byłego Czeskiego Cieszyna od r.1906 do czasów 

dzisiejszych. V* dniu 28 ?I 1938 posiadała 109 stron zapisa

nach, in folio,niepaginowanych.
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Po kronice głównej drugie pod względem wartości 

źródła Btanow4| 4 diariusz©* S| one tym cenniejsze, że 

wypełniają luki poprzedni oh. kronik,a do końcowych lat re

zydencji /1758 1773/ stanowią jodyny-zbiór wiadomości * Di-- 
“ ' ' o .

ariuRZ jrierwszy liczy 680 stron in 4 A obejmuje okres

czasu od 1 V 1707 do 31 X0 1721. ;)ią:rius_z diugi o obję

tości 176 stron in fo lio  zawiera dzieje lat od 1729 /20 X/ 

do 1749 /31 UT/. Jest pisany na początkowych zwłaszcza 

stronach dość niedbale. Brakuje w nim roku 1733 /od czerw

ca do grudnia/ ,1734,1735,1736,1744 /od października do gru

dnia/ ,1745,1746 /od stycznia do września/

_yi_ariusz_tri2oęi_ zatytułowany :/i)iarium Resióentiae 

Sęcietati s_Jecu iesciiinii AJit^e&bri jlani_1750,ł obejmuje la

ta od 1750 / l n/  do 1757 /31JITI/. Liczy 132 strony in fo

lio . Swym starhnya pisnem robi diariuaw trzeci najlepsze 

wrażenie ze wszystkich.

Diariusz czwarty p t:,łDjarium ^esiientiae Societa

tis Jesu __ eschinii_ A^Se t̂enbri__A. 17R7__ad_nnnuLi 3772“ li czy 

2Oi strony in fo lio . Z zaznaczonego w ty tule_ czasokresu za

wiera lata i m  /I T j^ io  1766 /3l XTT/,a dajoje lat od 

1770 /I 1/ do 1772 /lo VJ.lT/ podaje tylko w streszczeniu. 

Sk|d ta luka pomiędzy rokiem 1766 i  1771? Autor trzech koń

cowych miesięcy roku 1765 /o.Mikołaj Krebs/ po wyliczeniu 

ojców rezydencji z r.1766 zaznacza,że sprawozdanie z tegóż 

roku będzie pisał już w nowej księdze,po czym koi Gzy księgę 

zwykłym A M D G / Ad majorem Del. g^oriam/.

1/ Poprzednie dwa diariusze s$ bez tytułu.
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Następny zaó autor /8.franciszek F$uVwyzna je, ż® ponieiraż 

n; e znalazł nowej księgi diariusza przeto wpisują materi

ał- do starej. Dziwnym jest dlaczego autor 2 lat ostatnich 

wpisał je do starego diariusza i dlaczego nie zaczął no

wego, skoro zaczętego nie znalazł. Rzecz ta nasuwa przypu

szczenie, źe przeczuwał on bliski koniec rezydencji cie

szyńskiej .

Autorami diariuszy były superiorzy rezydencji. 

’;?zkazn;j$ n® ta i;anii«s^ kryteria -wewntrtez»e> Przy zmian 

nie bharakteru pisma jest pfcawie zawsze notatka o ustą

pieniu lub śmierci byłego superiora a następstwie nowe

go. Auto.row\e piszący o superiorze w trzeciej osohie l i 

czby pojedynczej podaję, drobiazgowo wszystkie jego czjn- 

nodci każdodzienne,a ^nnych ojców traktują tylko margi

nesowo. Większa cząśź autorów opowiada o sobie w pierw

szej osobie liczby pojedynczej,gdy tymczasem innych o j

ców przytacza ;>o nazwisku. Jeżeli się porówna wymienio

nych ojców ze spisem członków rezydencji umieszczonym 

na początku każdego rotoi w diariuszach,okazuje się,że 

brak tylko nazwiska superiora. Jest więc nim sam piszą

cy .Piszę, też ci autorowi e o "załatwieniu takich spraw, 

które moĝ . wchodzić jedyni© w zakres kompetencji supe

riora.
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Treść d-śriuszy jest różnorodna. Wśród szarzyzny opi

su codziennego trybu życia znajduję się w ni di notatki. i> 

ważnych dla_rezydencji chwilach; o pobycie biskupa Schaff- 

gotscha w Cieszynie,o stratach jakie ucierpiała rezydencja 

podczas wojen śliskich ?podaj§ dokładne opisy urzą

dzanego corocznie Bożego £robu i td.Tu i ówdzie odzywaję. 

się w nich echp ważniejszych wydarzeń dziejowych. Ze wzglę

du na sw$ rozmaitość treści stanowię, bogaty skarbnicę dla 

historyka kościoła,sztuki,liturgii i  socjologii. Osobnego 

potraktowania wymaga diariusz o bezwzględnie mniejszej od

poprzednich wartości pt;*' piarium_Coazictus r£enczinensisV 
- * 0 ”, ■ "

Liczy on 920 stron in 4 & obejmuje lata od założenia kon

wiktu Tenczyńskiego 1713 /6  XJ/ do 1745 /31 ITT/. Aczkol

wiek diariusz ma tak wielkg, ilość stron to jednak treść i  

właściwej trudno się w nim dołi skae. Zasadniczym jego te

matem jest spisyi^anie darowi zn na rzecz konwiktu i odwie-
•*» mtr.

dzin regensa „przy czym w rzeczach ważniej szych, dotyczących 

rezydencji treść jego pokrywa się z treścią równoległego 

mi w czasie diariusza rezydencji. Autorem jego jest każdo

razowy regens tonwikfcu^iezmiernej ceny, aczkolwiek posia- 

Iaj&c*j dla*niniejszej pracy"wartość uboczną jest oiariusz 

misjonarza biskupiego na księstwo cieszyńskie O.Leopolda 

Tempesa pt:M Diarium Missionis Episoopalis Vratislavensis
~  -  — r-

coepta_a la JłprilisJuaiii 1716"• Obejmuje on 447 stron nie-
““ •; ** *0 ~ *  ̂” o . _ _
patynowanych in 4 . Szaro ,półpłócienie okładki zawiązane sę. 

dwiema parami sznurków. Diariusz jest pisany drobniutki emi
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literami,trudnym do odczytania,co zapewne "było powodem, 

że nie zwracał on na sic do tej poryuwagi. Odsłania on 

działalność wielkiego swego autora,misjonarza L.Tempesa, 

który sŵ  iyta#»czn§. działalnością przyczynił się w głó

wnej mierze do tego,że dzisiaj Sl^sk c‘ eezyński jest w 

przeważnej mierze katolickim.

Dalszy grapę ćródeł tworzy 2 spisy: spis konwer- 

tytów i członków sodalicji cieszyński ej .Pierwszy z nich 

aa tytuł:" Liher ah_haeresi Coiwersorm_in Ecclesia P.P. 

Societatis Jesu Teschi ni i ab ann 1720". Wylicza ta księ

ga ewange lików spoza Cieszy na, których nawrócili jezuici 

w latach od 1720 -  1773. Brakuje w niej spisu z następu-
« - y *

j^cych lat: 1723,1724,1725,1726,1741 - 1750,1757- 1763, 

1764,1765. Braki te,choć w częóci da się uzupełnić w o- . 

parciu o kronikę główny i  diariusze. Źródło to o tyle za

sługuje na uwagę,ża można w nim odnalećć nawróconych przo

dków dzisiejszych rodzin ćl^ski ch. Posiada v45/̂ źapTsanycBy 
w ' o 

stron in 4 .
Drugi spis to wielkie,kosztowne album sodalicyj- 

ne:” Album lafcinae So^ojitatis ‘,1'escliimi11, obejmujący o- 

koło 1200 stron in folio,z"których zapisanych jest 79. 

Dostała je w darze założona w r.l?31_przez jezuitów so- 

dalićja cieszyńska. Album to wartości ówczesnych 50 reń

ski ch jest oprawne w aksamit,na którym widnieję ślady 

drogocennych zapewnie blach. Sodalicja cieszyńska dzie-

»
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liła  się na sodalicję wewnętrzny,w skład której wchodzili 

uczniowie szkoły jezuickiej i  na sodalicję zewnętrzny,zło

żony z szlachty i  baronów. Byli oni zarazem protektorami 

sodalicji uczniów, Album zawiera każdoroczny wykaz sodali

sów - uczniów,co uskuteczniał sekretarz tejże sodalicji, 

oraz własnoręczne podpisy sodalisów - protektorów,zamiesz

czane przed każdorocznym spisem sodalisów - uczniów. Na 

początku albumu znajdują się 4- grube kartki,na których 

wpisali swe nazwiska 4 najznamienitsi Bo&alisi - protek

torzy. Wśród nicłi na pierwszej stronie widnieje podpis 

ks*Wojciecha Badziwiłła,starosty rzyczyckiego. Bpis soda

lisów cięgnie się aż do roku 1782,

Ostatni wreszcie zbiór materiałów rękopiśmien

nych, którymi się posługiwałem w napisaniu niniejszej roz

prawy stanowi 5 ksi$g rachunkowych pt:1’ Pationes", zawie

rających wszystkie rachunki z całego okresu dziejów pla

cówki jezuickiej# Rachunki kontrolował przy każdorazowej 

wizitacji rektor opawski.,w dowód czego na każdej prawie 

stronie widnieje jego podpis. Iflifg i te in£oinuj§ o stro

nie finansowej 4-lacówki^cieszyńskiej t j.o  je j wydatkach 

i  dochodach.

W pracy niniejszej miałem ponadto możność: ko

rzy stan; a z odpisów dokumentów i wyci^ów z Archiwum Kra-
w

j owego w Bernie /t-llihri sches landesarchńw/ oraz z irchiwum 

ministerstwa spraw wewnętrznych w iedniu, tctórych mi łas

kawie dostarczył p.dyr.franciszek Popiołek. Wie zawierają 

onejnic istotnego dla dziejów jezuitów eieszyitakich; s§. ra

czej t^lko potwierdzeniem prawdziwości przytoczonych faktów 

w wyżej cytowanych źródłach;toteż,by uniknąć niepotrzebnego

balastu nie powoływałem się na nie.
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b/ Źrddła niedrukowane.

Pod tym tytułem wymienić należy 2 wspomni&n̂ a

ju£ wyżej artykuły prof.Karola Raddy . Pierwszy to :MMa_te_-

ri ali en jzur Ges chi chte desJ?rotestantismus J.m Herzogom

Teschen” ,zjpmieszczóny w XIT spraw oz ani u rocznym szkoły

realnej w Cieszynie z r .1885. Artykuł ten wydany w późni e-
o

jszym czasie jako Cdbitka obejmuje 42 strony 8 •

Drugi artykuł tegóż autora noazsi tytuł:HUrkun- 

.ilicheJleHr^e zur Gesghichte tes Protestantigimis jm_Her-- 

zog tum_Teschen bis zum TolgranzpatentH. Jest zamieszczony 

w TI programie cieszyńskiej szkoły realnej z r. 1882,na s.

1 -  39.

W badaniu pewnych faktów trzeba było sięgnąć do

podstaw prawodawstwa jezuicki ego,kfcóre się mieści w trzech-
ł/

tomowym Instytucie T. J ;T_nst i tu tum Societatis Jesu.Yol.T -TH ,
V* «*• f f  W  ^  . V '*•'

Florentiae_1892 - 1893,Vol I.Horeiitiae 1892,X7T t  684,Vol 

IT,£lorentiae 1893,XTV + 622 ♦ 14/oł III,Florentiae 1893,

IT * 733. Wszystkie tomy formatu in fo lio .

Podstawowe źródło do poznania zasad szkolnictwa 

jezuickiego stanowi wytl&na j>rzez G.M.Pachtlera dzieło pt: 

nBatio|m et i nsti tut i ones _scholasti cae_ Societatis _Jesu_per 

Geraaniaia olii^Yigfintes collectae conoinnatae dilucidatae a 

G.M.Pachtler S.J.^ł Berlin 1887 ,VTT - 524 /z mapkg. na koiicu/.

1/ Eadda był katolikiem.



Jest to tom drogi ̂ 4 - tomowego wydawnictwa zatytułowanego: 

"Monumenta Germaniae Paedelgogi ca,SdiulordnuEgen,Schulbttcher 

und padagogische Miscelfenfien ans den Landen deutschor Zunge. 

Unter Mitwi rknng oi ner Anzahl von ifachgelehrten herausgege- 

ben von Karl Kehrbach1’ . Cytowany wyżej tom obejmuje "Ratio 
- **• 

studiorum'1 w trzecłi jego zasadniczych etapach, mianowicie z r. 

1586,1599 i 1832.

Dla poznania wewnętrznej organizacji oraz ustaw 

jezuicki.di sodalicji mariańskich w dawnych wiekach^,nieodzo

wna jest książka Mullona Jilldera T.J.pt:,ł La_Congregazionę 

Marianâ  sjtudiąta nei_doęumenti” . Roma 1911. Dzieło to składa 

się z dwóch części: Parte prima,La Congregazione Mariana s. 

183, Parte seconda,Documenti s.329*$z gwiazdkę,/, tkzi. wyggyły
wxjh3rihgft-yw>:ł'irtłigly,

Do naszkicowania tła historycznego posłużyła au

torowi niniejszej rozprawy czterotomowe dzieło Jana Schmidla 

pt:• Histsrią©_Soc_ietatis «rosu_Prov.incń§§ Bohemiaę,jągaee.''.

/tom TY ma dwie części/j.Dzieło to z uwagi na przytaczane w 

nim w całej rozciągłości różne dokumenty zaliczyć należy ra

czej do źródeł « i ż  do opracowań, przystałem- z dwóch tomów 

tej pracy,tomu pierwszego i trzeciego. Oba wyszły w Pradze 

w latach 1747 i 1749. Pierwszy zawiera stron: 10 nlb + 660 

-f 56 nlb, trzeci; 1236 + 92 nlb. format in fo lio .
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kres- ĵ-e-as-tatni 0 dwa źródła .1 mkow ano- to "Statutą 

synoclalj a cli  pecesaga _sancŻae eecles^jae_ Vrajń ̂ ayi.enąi s11̂ 

'%dałfej« w Wrocławiu. /1854/ M.3e r-ontbachiw objętości 347s^ 

fedzież dzieło ks.dra J.JungnHza zatytułowane:" J i-  

aitationsbeji cht.8_dsr jii_5£ąs&J3ręslau. J?chi Makonat_ Op^eln.
. * -  . o

Erster Taeil". Breslau 19o4,4 fUT ł* 897. Jest to tom drugi 

wydanego we Wrocławiu w latach_1902 - 1908 czterotomowego 

dzieła wizitacji biskupi eh,zamieszczonego w s e r ii;H TerÓf4 

fentl^ chungen aus dem fflrstbi schbfU chen Di8zesa&- .rdpv 

zu Breslau..
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Ważniejsze opracgwam&Ł

A n d e r s  Sduard. Ges chi chi 0 der evangelischen Kir che 

Scfrlesiens. Breslau 1883,266 /Breslau 1886,  ̂ 266/.

B e d n a r s_k i Stani słgwJ^T^ , Upadek i odrodzenie 

szkół jezuickich w Polsce. Iraków 1933,537 + 1 Hłb,8 /na 

końcu 9 tablic i mapa/.
B i e r m a. n n Got t Irek, Ges chichte des Herzog thums Te-

0
schen. Teschen 1863, XIX 4 396,8 .

B i o r m a n n  Gottlieb. Ges chi chte des Protestantismus 

in Dsterreichisch -  Schlesien. Prag 1897,VT -f 223,8 • 

B r a u n  Joseph S.J. Liturgisches Handlexikon. Regensburg 

1922,7111 +344,8°.

C z e r w o n k a  Bernhard. Geschichte der ewangelia chen

Kirche in B8hmen. Bielefeld und Leipzig 1870,Bd.TT,XTrT[
o

♦ 671 4 1 ralb,8 .

i) u h r -Bernhard. Geschichte der Jezuiten in den Landem 

deutscher Zung® ,Bd^IV, b t.II #Mtlnchen - Regensburg, 1928,VI 

+• 606 t  2 ffllb.

D u h r Bernhard. Dle^S t u 1ienorć 1 nu; ig der Gessellschaft 

Jeau. i^reiburg in B*1896,TTT1 4 286 t  2 mlb,8 . 

G r t l n h a g e n  Golmar. Geschichte Schles^ens. Gotha 

1884 - 86,Bd,H,s.YTT *  446_/Qpellennaclmeisuhgen/. 

H o f f m a n n  Hermann. Me Jezuiten in Brieg.Brieg 1931, 

VTTT + 128,8°.
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3Lfl.ŹLLm  . & J Ł o  Jesuiten in Deutsch - Y'ar-

t onb e ig •;' chwe i  dni t z 1931£i23 - 1 nlb,8?

H o f f m a n n  Iiemaim. Die Jesuiten in Glogau .Breslau 

1926,8.136,8?

3M.£.JliLiŁ.A -ilsm im » Die Jesuiten in Oppeln 1934?44l

+ 1 m tQ°.

BoJLJLiLiLJ^^ Die Jesu4ten 4n SchweldnHę.

Sdbotfft rriz 193̂ ,s.375 + 1 nlb.

Hub er A lf ons rGeschi chte Óstereiehs. Grotha 1896,Bd^?y 

s.XX -+ 618 t 2 nlb,8°.

Ł r o e s s .,lrps Ł.J. .Geschi chte der Bofrschen Prostaif
*• •  * » w

der Gesollschaft Jesu,Bd,I - II,M en 1910 - 1938,Bd^T, 

f i  en 1910,XXVII - l007,BdfTT ,Abt.l. ,;.-en 1927 ,XOT 4- 384, 

Abt.2., ien 1938,385 - 910.

II a i  b Tjtranz, Jr.. Geschi chte Oesterre4 dis mit besonde- 

rer Btfćks;cht auf Oultuiges chi chte. Wien 1874 ,Bd.IT, s.YTTI 

f  330 4- 2 nlb / z taraema tablicami genealogicznymi/.

, Dzieje kościoła ewangelickiego w 

księstwio ci es zyls kito .Giessyn 1909,s.295*

P e t e r  . ntonif Geschichte der Stadt teschen. Teschen 

1888,knlb + 241,8°.
* " * 

Ł-S„.P. i  ..a i JL,-J,ianciEąokx. Dsieje Cieszyna.Cieszyn 1916, 
s.2 nlb + 270.



L.o k terno* Szok. tefeje Śląska austrtóclroco.

Cieszy 11,1913 ?416 + f f l l l / .“** - » "*■ w W
S c h lo s i n k er Inawig .,r. fGeschi chte BfltaaonsfPrag 

Leipzig 1869,YTTT 4 657.

S o d d e 1 t iranŁ Iaver.(.Tesch4 chte es Bistums Breslau. 

Breslau 1929,8°,134.

T o m e k  ..Wlad.. Geschi chte BHhmens in ttbersi chtlicher
w .» « *

Darstselłung*Prag 1055,s.6 nlb -f 489 + 1 nlb,8°.

Vi 7 t r z o n s Jan. Życiorys proboszcza L.3 ana Szorszn^ka

Zaranie Śliskie rok VI,zeszyt 3./30 TI 1930̂  st^.131 - 138
. . .

oraz rokYT,zeszyt 4. /31 XTT 1930/. s. 1. 6 - 194.

Z a h n J . i Jardinanćl TH und Leopold I .  Yoa YestphSli- 

cchen bis zu la r l oficer Eriodon 1648 - 1699. i en 1869 ,s. 

270 + 2 nlb^

Z a ł  o s i Stan4 sław, Jezu4ĉ  w iolsoe.Tom I  cząńC I ,  

Iasrów 1900,m  + 445,8°.

Z s M .^ J L l^ k jfijglaŁ. Jezuici Polsce porozb4 orowoj. 

Część TT,Kroków 190̂ 1323 1300 / z &ap§ na koiicu/,8°.

Z i e r. 1 e r Ecinri ch.l)4e Gegenreformation in £ cnlesien. 

Halle 1888,Y i + 107,8°.
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S k r ó t ? .

Annotatio - "Annotat4o ûldam historica de origine ission^s 

et Residentiae Societatis Jesu Teschinii ex Yariis fo li i s et 

manuscriptis Nostrorum Primorum iatrum co&cta et in ordinen
. y

(luejBpiom re iaćfe 1752” zob.n.|9.

piąr.Coj#* - "Diarioffl ConyiiDtus Tenczinensis" zob,s43£,
- 7 , " Diarium Missionis - - - - - - 

Di ar. Mi ss.Ep. _ _ Epipcopalis Yratislaviensis

coopta a 1& Aprfcliljlnni 1716" zob.s$3;f.

iii ar#BesJ - " Diarium Residentiae" z lat 1S507 /l TY/ - 1721

/31 AIT/ zob.s.#.

Mar.Res .TT - Diarium Residentaae z lat 1729 /20 1/ - 1749 

/31 XIT/ zob.s.#.

Di ar.BeG.TIT - "Diarium Residentiae Societatis Jesu Te s che ni i 

A Novenbri Anni 1750" z lat 1750 /I XT/ - 1757 /SI XTT/ zob, 

s .H .

Diar.Res.TY.- "Diarium Residentiae Societatis Jesu Teschni.i 

A Septembri A.1757 ad annum 1772" obejmuje lata od 1757 

/I IJ/ jin  1772 /16 YTTT/, zob • s ,ld •

Hi st. ! oraus T. '1 Hi s t orla ómusTess i nensis S.J .usque ad 

annum 1905 exclusive" zob*s. i 0.

Hist.i omus TT -  Historia domus Teschi nensis n fanta mr  

ftraiast sdH&ates ab anno 1906" zob. s .10.
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- ''Historia Residentiae Societatis Jesu Teschi- 

nensis aztracta ex Annf&s eiusdem Residentiae et scriptli 

a Patre Daniele Nitsch sezto anno Superiora atoue adeo 

eiusoera exper4mentalimEi scient^a sufficlenter coiaproba- 

ta A.1700 max'mo gnani-?ribParochia a nob̂ s tdthat&r'’ zob. 
s 1hc.̂ 7.
Lib.convers.~ !,Liber ab haeresi Conversorum in Ecclesi a 

P.P.Societatis Jesu Teschinni ab anno 1720” zob.s
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1. Rzut _oka _na_ przebj eg kont rro foTm cgj ŵ  sąsiadujący eh. 

js_ ]ffii_ostwern_ ci eszjrlskirajkra jach austriacki ch do czasów 

Leopolda J_.

Można sobie na początku zadać pytanie: kiedy 

się rozpoczęła kontrrefo&aacja w krajach austriackich? 

Biorąc rzesz szerzej i  rozważając §$• jako reakcję na 

zakusy refomacji ^ trzeba  stwierdzić,że szła ona rów

nolegle z tę. ostatnią. Chwilami wzmagał się je j promier' 

/za Ferdynanda 1/ 1596 - 1564/,chwilami przygasał / za 

Maksymiliana IT 1564 - 1576/,zależnie od mniej lub wię

cej katolickiego nastawienia monarchów.^Właściwy jednak 

ruch kontrreformacyjny zaczyna się od nieszczęsnej dla 

C z e c h  bitwy białogórskiej /8 U  1620/. 0dkg,d Habs

burgowie utracili w Niemczech swe znaczenie jako cesa

rze,starali się tym siln iej przez ograniczenie praw sta- 

nowych wzmocnić sw$ władzy w krajach dziedzicznych au

striacki ch oraz w Czeschach i  na Węgrzech. Równocześnie 

dożyli przez wytępienie protestantyzmu do przywrócenia 

jedności religijnej ,kfcór§. uważali za nieodzowny waiunek 

rozwoju państwa. Rzecz była trud% óo zrealizowania,
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zwłaszcza w Czachach,oj czyinie hnsytyzmu* W kraju tym, 

protestantyzm miał tylim zwolenników,źe Rudolf TI /1576

- 1612/ zmuszony był wydać " l is t  majestatu*' w r.1609 / 

20 TPl/,którym przyznawał stanom czeskim wolność wyz

nania ewangelickiogo i  prawo stawienia swoich, kościo

łów, Gdy jednak protestanci,opierając się na tym przy

wileju zbudowali zbory w biskupich miastach Urobię i  

Biunowie, zostały one zburzone za zgodg, następcy Rudol

fa TT .racieja /1612 - 1619/. Oburzeni tym protestanci 

wywołali krwawy rewoltę,której początek dała słynna 

defenestracja /23 V 1618/ . Następca Madeja F e r 

d y n a n d  IT /1619 - 16 37/, uzyskawszy prócz po - 

parcia papieża i  Hiszpanii pomoc Ligi katolickiej wkro

czył lo Czech i  rozgromił powstańców w rozstrzygającej 

bitwie pod Biał$ Gór§,. Zwycięski cesarz postanowił wy

zyskać we$ przewagę wszechstronnie tak pod względem po

litycznym, jak narodowym i  religijnym. Chc$c pognębić 

buntowhiczy protestantyzm,zmobilizował a©saga wszystkie 

siły - st$d kontrreformacja w kraju czeskim przybrała 

charakter najbardziej ̂ radykalny* Zaczęło się od wypę- 

dzenia predykantów z miast /1621/. Początkowa to roz

porządzanie dotyczące miast rozciągnę.! cesarz na całe

1/ Haber, V 106.



Czechy w r.1624 /18 V/ i  aa kazi wszystkim ni ekatolifetóm 

duchownym opuścić kraj w przeciągu 6 tygodni. Ich. miej

sce obsadzono kapłanami katolickim . Równolegle z rugo* 

waniem ińowierczego duchowieństwa zmuszał do emigracji 

z kraju niekatolicką ludność. W r.1622 wypędził z Mo

raw 20.000 anabaptystów,a 24 TTI 1624 wydał zarządzenie, 

na mocy którego prawo obywatelstwa w mi astach królews- • 

kich przysługiwało katolikom,natomiast innowiercy

mieli być wypędzeni . Mimo nakazów emigracyjnych.,skaza

ni na banicję nie kwapili się z opuszczeniem kfcaju. To 

też przepełniały się nimi więzienia,do których, ich za

mykał główny pomocnik cesarza w dziele kontrreformacji 

ks.Lichtenstein. Chłopom i  mieszczanom nakazano przejść 

na katolicyzm,a tych,którzy się tejau^wisbraniali urządza

no żołnierskie kwaterunki,trwające dopóty dopóki miesz

kańcy domu nie wykazali się poświadczeniem odbytej spo

wiedzi. Rozporządzenie cesarskie z 12 listopada 162§ czy- 
\ . & f  

niło te kwaterunki normalnym środkiem "nawracania" .lak

dalece się bano tych " l i  chtensteinewskich dragonad" 

świadczy choćby następujący przykład. Gdy mieszkańcy 

miasta Lysa nad Łab$ usłyszeli,źe zbliżają się do miasta 

osławieni żołnierzepuścili miasto z dymem i uciekli do 

sąsiedniej Saksonii X Tak działo się powszechnie; miesz-

1/ Schlesinger 537; - Huber V 216. 
27 Huber Y 213.
3/ L.c. " 217. • - 
4/ Sclesinger 538*,- Tomek 407.
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kańcy albo się_uginali pod przymusem albo też uciekali 

maaowo za grani cę, szczególni e do Saksonii, której wład

ca,elektor saski był opiekunem protestantyzmu. Majątek 

uchodźców konfiskowano i dopiero wstawiennictwo księcia 

saskiego Jana Jerzego,poparte prośbami arcybiskupa me- 

^ótnckiego skłoniło cesarza do wydania pozwolenia dla e- 

migrantów na sprzedanie majątków przed opuszczeniem 

kraju .

Żeby uj$ć pracę kontrreforma«y j ną w pewien_ 

system wyznaczył cesarz w lutym 1627 na wniosek jezui- 

tów fS.Lamosftaini ego i  O.Mlipa wychowawcy Ferdynanda 

ITT/ komisję^w której skład wchodził arcybiskup praski, 

kardynał IIarrach,hr. Jarosław Martyni c,Indoryk von 

Talmberg i Krzysztof Wratysław Mitrowi c. Członkowie tej 

komisji mieli mianować misjonarzy dla nawracania prote- 

tantów. Każdy z tych misjonarzy otrzymał do pomocy świe

ckiego towarzysza. Protestantom wyznaczono termin na po

uczenie i  powrót do_ wiary katolickiej ,po upływie którego 

fizasu na opornych miano się nakładać kary,nękać ich kwa

terunkami. W ten sposób planowo prowadzona praca kontr- 

reformacyjna objęła swymi kręgami całe Czechy,począwszy 

od Pragi. Ponieważ delegaci przekraczali cfcęściowo za

kres swego działania i posługiwali się więzieniem wzglę

dem opornych,ludność uciekała w lasy i za granicę,tak źe 

wsie i miasta pustoszały.

1/ Huber V 217.



Chłopi łączyli się w bandy ?które wszczynały bunty,trudniły 

się rozbojem,napadały na tlobra duchownych i  panów katolic

kich . Po chłopach i mieszczanach przyszła kolej na szla

chtę. Po swym przyjaździe do Pragi podpisał Ferdynand TI 

patent / 31 YTT H&7/,według którego członkowie stanu ry

cerski ego,wzbraniający się przeićć na katolicyzm maję, o-
- - ~ - 2/ 7 dóbr ~ -

puścić kraj w ci^gu 6 miesięcy . Na sprzedaniewyznaczono

im termin dalszego pó^ofe. Sierotom szlacheckim wyznaczo

no katolickich opiekmów. Dla przeprowadzenia powyższego 

zarządzenia ustanowił cesarż s$d,na którego czele stał ar

cybiskup praski kardynał Rarrach. Niektórzy spomiędzy pro

tes tan ck ie j szlachty dali się skłonić do przejścia na kato

licy zm,większa natomiast część i to rodziny bogatsze wye-
- - - - - ~ - - 3/ 7 ' ~

migrowały,co pociągnęło za_sobę wyludnienie kraju . Niep#- 

mogło m zapobiec osiedlenie się w nim obcych rodów i bo

ro ty oh kupców. n "ksul^d&oi” - tak_bowiem zwano czeskich 

emi grantów, osi odlali si ę w Sfcfcsonii,Brandenburgi i ,Prusie ch, 

a nawet w Szwajcarii i Holandii.

Większe trudności i to natury czysto prawnej na-
 ̂ x r

potkał cesarz przy przeprowadzaniu kontrreformacji na JxL§- 

sku. Kraj ten po wymarciu Piastów był Miększej swej połaci 

w posiadaniu cesarza. Piastowie utrzymał' się tylko w księ

stwach brzeskim,lignickim,oleśnickim,wolawskim /do r.1675/

1/ L.c. 218. Tomek, 408.
2/ Schle singer 538*,-Huber 219;- Tomek 410. 
3/ L.c.} —  Anders 79j- Tomek 411.
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i  w cieszyńskim / do r. 1653 / , prócz nich udzielnego wład

cę miało także księtwo opawsko - karni ows ki e , którym rządził 

/od r.1622/ Karol Li chtenstein.

Zaraz na poca^tku rewolucji czeskiej Sl5.sk po

łączył się z Czechami i złożył we Wrocławiu przez swyoh_ 

rzedstawicieli liołd Jitrydeiykowi palatyi:skiemu,a w bitwie 

białogórskiej brało po stronie "króla zimowego" udział 

kilkuset rycerzy śliskich. Zdawało się więc,że naii spadnie 

zwoi i zwycięskiego cesarza ten sam los co aa Czechy. Atoli 

elektor saski Jon Jerzy uzyskał dla Śląska przebaczenie ce

sarza tzw. "a^raen" drezdeńskim z 28 lutego 1621 Zadowa

la ł się więc cesarz mianowaniem katolickich urzędników w_za

rządzie księstw i  odbieraniem kościołów,Ib których katolicy 

roa c iii  sobie jakiekolwiek prawa. Tylko w hrabstwie kładzkim, 

które właściwie stanowiło część składowy Czech wypędzono w r. 

1623 duchownych protestanckich . To samo powtórzyło się w Ny

sie z tym,że ludności postawiono znan$ alternatywę przejścia 

na katolicyzm lub opuszczenia kraju. Los Śląska uległ jednak 

#ogo®szeni u,skoro hr.Kansfeld,broni $cy sprawy owanrel4 cisi e j , 

pobAty przez wojska cesarskie_pod wodzą Wallensteina podczas 

przemarszu prze z ziemię śliskie znalazł poparcie u tutejszej 

szlachty /1626/ . Pomoc szlachty śliskiej uzyskał również

1/ Gr&naogen IT 189 j- Zi ogier 47.
2/ IMber V 228; -Głtmhag en TT 217.
3/ Łiegler 55.
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*» .
diugi obrońca sprawy ewangelickiej książę Ernest \ Weima*u, 

który po czasowym oporze ,uległ również przewadze Wallen

steina. Po tycli wypadkach tfl^sk stał się widownię. % cał$ 

bezwzględności% przeprowadzanej kontrrefornacji,której po

dłoże prawne nadał wydany przez Ferdynanda I I  edykt resty- 

tucyjny /6  marca 1629/. Ster tej akcji u jęli w swe ręce 

dwaj ludzie: hr.Hannibal t:on Dolina,prezydent kamory ś lis 

kiej i hr.Jerzy Oppersd orf, namiestnik Głogowa • Dwaj ci 

przywódcy przyzwali z Czech, osławionych dragonów lichten- 

steinowskich. I  powtórzyły się na Śląsku te gwałty i pre

sje, jaki eh widownię, były n* edawno Czechy. Żołnierze ciąg

nęli od miasta do miastafzab»aterowywali się u mieszkań- 

ców i dopiero poświadczenie odbytej spowiedzi uwalniało 

biednych ludzi od niemiłych gości , Najsmutniejszy kar

tę swej działalności pozostawili lichtensteinowcy w Gło

gowie,gdzie rózgami zmuszali swych gospodarzy do p rze 

czenia się wiary lutarsMej ,wy&Z" erali - według współ

czesnych świadectw - niemowlęta mat kom, grożąc ich uśmier

ceniem,tak że współczesny świadek jezuita Merlich nie za-— ^ ■ T
wa^hał się nazwać tych. eiisoesów “grzeciiami o pomstę co

/
nieba wołającymi1'.

1/ Huber f  228;- Grttnhagen IT 218. 
2/ Anders 84. ■ 7 
3/ Grfli&agen 220 Zi egler 65.
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Po Głogowi ę przyszła k^lej na księstwo żegailskie, 

gdzie wypędzono predykantów i oddano kościoły katolikom^. 

Stę.& odkomenderował Dohna kołnierzy do księstwa świdul c-
”  ' “ /K -

kiego  ̂ jaworskiego. Zarządca tych księstw Bibrau nie Wy

stępował w gorliwości o rewindykację dusz głogowskie m 
•*/

Oppersdorfowi .1 tu jnataŁ groB§. przed butnym żołnierze®

staranę się zmusić ludność do porzucenia srizxxx laterskiejo/
wiary .

Skutki tego nawracania rodzaju nawracania okazały 

się dla Śląska opłakane. Podobnie jak w Czechach tak i tu 

ludność uciekała tłumnie za granicę# Gdy w r.1530 /15 Tl/ 

11 chtensteinowscy skierowali swe krok5 prjraz wtóry do 

Bunzlau znaleźli z 7000 osiadłych tu Ślęzaków zaledwie 4 

rajców i  22 mieszczan. Wszyscy inni na wiedć o zbliżają

cych się "zbrojnych apostoła** uciekli do łużyckich mi ast 

nadgrani cznych,a biedniejsi pochował-i się w lasy .

Kie naruszone pod względem wyznaniowym zostały ty l

ko księstwa,; zie jeszcze panowali ewangeliccy Piastowie : 

Brzeg, Ligni ca, Olejni ca, Wolaka a prócz nich Wrocław,w któ- 

rym radykalne kroki Johny jaraliźował_magistrat. Natomiast 

odczuło na sobie grozę kontrreformacji w stopniu nie mniej

szym niż poprzedni e ksi ęstwo opawsko - karni owaki e , którego 

właścicielem był sam wódz słynnych dragonów Lichtanstein.

1/ Anders 81.
2/ Ziegler 68.
3/ Zob.Grtinhagen t t  233. 
4/ Anders 88.
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Najłagodniejsze formy przybrała kontrreformacja 

na Węgrzech. Jej przeprowadzenie tym sposobem,co w innych 

krajach,było tu niemożliwością. Dopiero co ugasił cesarz 

krwawe zarzewie bunt#'protestanckiego księcia Bethlena

Gabora,z łdbćiym w pokoju nikolsbursMm /31 XTT 1621/ zmu-
1/ ~ . 

szony był oględnie pertraktować ,gdy z_drugiej strony gro

ziła mu potęga turecka. To też metodzie gwałtu ustąpiła

tu pozytywna praca nad odrodzeniem katolicyzmufktćr§ kio-~ 'h.
rował prymas węg4ersk* kardynał /od r.1622/ Piotr P ẑmśny, 

arcybi skup ostrzyhomski .

Sur ałe zapędy knntrreforsacyjna iterdynanda I I  

zostały powstrzymane przez sukcosy wojenne Gustawa Adolfa. 

Po śmierci. Ferdynanda TI wstąpił na tr^n Jego syn F e r 

d y n a n d  TTI /1637 - 1657/, który odsiedzi czy ł  po ojcu 

to samo nastawienie w sprawie tolerancji relig ijnej .Zdła

wiony za poprzednika protestantyzm czeski, jeszcze nie był 

zamarł. Okazały t o ,te-wymownie 3 dekrety nowego władcy: 

pierwszy z dnia 15 grudnia 1638,drugi z_19 stycznia 1639 

i  trzeci z 4 lutego togóż roku,które opierając się na fak- 

cie,że jeszcze wielu zostaje w kraju mieszkańodw,trwaj§- 

cych uporczywie w swym kacerstwie,nakazują ij. opuścić 

kraj do 24 lutego lub przejść na katolicyzm .

Huber V 196;- Mayer TT 56. 
Ł.c, 245.
Czerwonka TT 647.i3/
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Pokój westfalski /28 X 1640/ zakończył gehennę 

30 - letnią' wojn|£ lecz jo-o postanowi eni a w sprawach re li

gijnych ni o miały znaczenia w habsburskich ktfaiach dzie

dzicznych. Była to więc tylko łaska J  eżeli cesarfc pozwo

l i ł  wrócić do Czech kilku wygnańcom i wejść w posiadanie 

dawniej do nich należących gruntów • Go do Śląska zawar- 

tazostała w pokoju westfalskim osobna U£oda*flłocr której 

księstwa,w który di panowali jeszcze udzielni Piastowie 

miały zatrzymać wolność wyznania,natomiast mieszkańcom
— * w  w  ^

obszarów należących bezpośredni o do cesarza przyznano 

tyle,źe nie było wolno ic& zmuszać do opuszczenia kraju 

tudz~eż pozwolono im uczęszczać na nabożeństwa ewange

lickie do miejscowości średn ich . Ponadto dano im zez

wolenie n̂  budowę trzech zborów: w d$'fcdnicy,Jaworzu A 

Głogowie *Zato wszystkie inne kodcioły protestanckie na 

Śląsku zostały zamknięte i oddane w ręce kŝ jbsaźw kato

lików. Dokonywała tego specjalna® komisja w latach 1653 

i 1554, W zimie r. 1653 zamknęła kornis^ 200 kościołów * 

w księstwach świdni ckimi i  jaworskim . 7 lat późniei
7 “ >  * "nastąpiło zamknięcie kaplicy ja  kowej hr.Promnica w 

Pszczynie ‘ .

U  L.c, 648.
ZL Anders 102.
3/ Grdnhagen TT 320.
4/ Bańka Józef#ką,.Dekanat pszczyński w czasie reformacji 

protestanckiej i  odrodzenia katolickiego na t le  stosun- 
kow koścoelnyęh bliska. Chorzów 1937,63.
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2. Strujk|urą Jgakr®u_jęzjr ck* ęf,o_, jego rozwój i_ udzutł y  

kontrreforraocij Czech L ^l^ską.

W dz'cle kontrreformacji najwybitniejszy rolę 

odgrywał zakon jefcuitów,założony w r*1534 przez św.Igna~ 

cego a potwierdzony przez Pawła J.TI /1534 - 1549/ w r. 

154H* Zdobył on sobie w krótkim czasie rozgłos potężnej 

m ilic ji Chrystusowej, której nic nie może stanąć na zawa

dzie w rozszerzaniu tsłefófe kościoła i  ugruntowaniu jego 

upływów, 'fen genialny rozmach V działalności młodego Za

konu nadała mu prócz wybitny ch indywidualno  ̂c i , w chodzą

cy cii w jego skład przede wszystkim jego mistrzowsko pomy- 

ćlana s t r u k t u r a  w e w n ę t r z n a .  Jej podłoża 

prawnego należy szukać w instytucie T.J. Jak wszystkie 

twoiy łudzicie tak i  to dzieło przeszło pewien rozwój za

nim trę skrystalizowało w formie dzisiejszej* Pierwotnie 

jogo tytuł brznrał: "Tnstytut Towarzystwa Jezusowego z 

objaśnieni m i". Napisał go w języku hiszpańskim św.Tgnacy

a przetłumaczył na język łaciński w r.1553 sekretarz Za- 
 ̂ 1/

konu O.Jan de iolanco . późniejszym czasie kongregacje 

generalne_dodawały do£ w miarę potrzeb czasu objaśnienia 

i uzupełnienia,a także generałowie wydawali swe zarządze

nia,które były obowi^zuję-ce dla całego Zakonu i  jako takie

1/ Załęsłd I  74.
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wcielane do jego prawodawstwa.Jjnstytut św.Ignacego nada

je Zakonowi trzy znamienne piętna: świ|tobliwość życia, 

którf, maj 9 się odznaczać jego członkowie,organizację_pra- 

*ie  wojskowy,wreszcie splendor nauki, któr$ maj§. jaśnieć 

ojcowie. Te trzy dewizy wypisane na sztandarze Zakonu 

przyświecały mu przez cały ci$g jego dziejów. Żeby osi§g- 

n§ć cel pierwszy,musiał każdy członek T.J.z godnie z in

stytutem przejść długipasmo*prób_i przygotowań, Musiał 

składać te siebie co dzień Bogu ofiarę ubóstwa i  posłu

szeństwa. Chcąc być zakonni ki era przerodził młody adept 

dwuletni nowicjat - "probatio prima5' . Placówka jezuici© 

w Cieszynie należała do prowincji czeskiej,która miała 

swój dom nowicjaeki w Bernie. Tu pod okiem mistrza nowie- 

juszów kształcił się kandydat w pobożności,pokorze,zapar

ciu się siebie. Po skończeniu dwuletniej próby młoify no

wicjusz skłądał trzy śluby proste i jeże li ^  el^Mskończo- 

nego gimnazjum zostawać bratem zakonnym, natomiast absol

went gimnazjum stawadfsię scholastykiem. Scholastykat, 

który polegał«a studipianiu fo lozofii w Ołomuńcu lub 

Pradze /wyjątkowo we Wrocławiu/ trwał 3 lata. Po jego 

ukończeniu zakonnik otrzymywał tytuł magistra i  miał o- 

bowi^zek uczenia w jednym z gimnazjów zakonnych w pro

wincji. Urzęd nauczycielski spełniał magister zazwyczaj

1/ Institutum ITiConsti tutiones cum declar./p.Tfc.III s.59
2. L.c. p.TV,c.7,s.62.



3 - 4  lata,po czym studiował przez 4 lata teologię w Oło

muńcu lub Pradze /niekiedy we Wrocławiu/. Zwykle po trzech 

latach studiów teologicznych otrzymywał święcenia kapłańs

kie. Po czwartym roku teologii ,a wi ęo po 10 latach powoła

nia zakonnego i  po 30 roku życia poddawał się młody kapłan 

trzeciej probacji przez 10 miesięcy,po przebyciu kfrórej 

składał 3 śluby /uroozyste/ jako tzw: pomocnik duchowny 

/'•coadi&tor spiri tuaiisr'/lub też jako profes trzech ślu

bów /"professus trium voturum!,/,a jeże li prócz świątobli

wego życia odznaczał się ponadto wybitną^t&Hf wiedzę 

składał składał profesje czterech ślubów • Profes i  czte

rech ślubów /"profesro ąuattuor votorum"/ stanowi 

dziś ntanów^/ klasę właściwych członków Zakonu.

Przeszedłszy powyższe stopnie trzech probacji 

członek Zakonu zostawał na stałe nauczycielem w gimnazjum 

jezuickim lub na uniwersytetach Zakonu we Wrocławiu,0ło- 

murcu,Pradze lub też oddawał się pracy duszpasterskiej 

jako katecheta,kaznodzieja,spowiednik. Jeżeli mieszkał w 

kolegium lub rezydencji zwał się "operarius",jeże li miał 

siedzibę poza nimi nosfTmiano "missionarius".

Organizacja zakonu jezuickiego jest monarchicz- 

no - konstytucyjna. Na jego czele stoi prowincjał ^”prae- 

positus generalis ,Admodum reverendus Pater Noster"/.Obiera



go kongregacja generalna,w której skład wchodzą przedsta

wiciele prowincji Zakonu. Kongregacja jest instytucją wyż

szą nad generała ma prawo go kontrolować^pociągnąć do od

powiedzialnością nawet pozbawić urzędu . Bezpośrednio od 

generała zależm są prowincjałowie stojący na czele prowin- -gj - - - - - - - - - - 
cji J. Mianuje ich generał,dając im do pomocy i kontroli 

czterech doradców /"consultores”/.Prowincję stanowią jedy- 

n©stkowe placówki jezui cki e , którymi są domy profesów,kole

gi a,rezydencje oraz misje. Domy frofesów utrzymują się wy

łącznie z jałmużny. Kolegia są domami uposażonymi w dobra 

ziemslre i mają szkoły zarówno dla młodzieży duchownej jak 

i dwieclrej. Zarząd kolegium spoczywa w rękach rektora,któ

rego mianuje generał. Do pomocy ma on 3 doradców. Mniejszą 

od kolegium jednostką jest rezydencja. Rządzi nią superior 

z dwoma pomocnikami. Podlega on rektorowi najbliższego ko

legium. Kolegia i rezydencje utrzymują częstokroćjnisje. Są 

to najniższego typu placówki jezui ckie,a różnią się od ko-_ 

legium i  rezydencją tym,że są niestałe i  mogą być lada chwi

la zwinięte. Charakteru placówki stałej nabierają z chwilą ~ ^ - - - 
podniesienia ich do rangi rezydencji. Mają też mniejszą i -  

lość członków niż rezydencjo. Ifo czele misji stoi superior.
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Placówka Jezuitów c4 es: yilsld ch należała do p r o- 

w i n c j i  c z e s  k i  e j . Jakież były je j początki ? 

Pierwsze kolegium na ziemi ach niemiecki ch powstało w Kolonii 

w r. 1544.a po nim w r.1522 pierwsze na ziemiach aur.iiriackldh 

w Wiedniu,po czym w r.1556 kolegium w Pradze , z którego 

wzięły poczytfeŁ wszystki e śliskie kolegia* W r.1551 założył 

św.Ignacy prowincję nie^iecky,który w r.1556 podzielił na 

dolno i  górnoniemiecky • $y ootatniy-do której-należały T»i-e- 

-4ań- i Prago rEydził św.piotr Konigy /1521 * 153? /1 Gdy spo- 

wodu zbyt bujnego rozrostu Towarzystwa Jezusowego,w jej 

skład wchodzić zaczęłp zbyt wiele kolegi ów,następca św.Ig

nacego generał Jabib laynez /um.1565/ wydzielił z niej pro

wincję austriacką /1563/. Od tej ostatniej odłączono w r. 

1623 samodzielny prowincję ozesky . Również i  ta prowincja 

została podzielona,kiedy i^deryk I I  wszedł w posiadanie^ 

Slyska pokojem we Wrocławiu /1742/,Dreźnie / 1745/ i  Akwiz- 

gramie / 1748 /. Na jego życzenie nastąpiło utworzenie pro

wincji śliskiej,która obj ĵfiessała kolegia położone na obsza

rach przez nie^o zajętych 30 .XI 1754 • Rezydencja cieszyńs

ka jako leżyca w księstwie “Ci eszyLSłdm,które_obok księstwa 

opawskiego i  nyski ego aie weszło w skład posiadłości fryde- 

rykowych pozostała nadał przynależny do prowincji czeskiej.

1/ Iroess I  2.
2/. Schmidl I 88.
3/ L.c. __177.
4/ Tenże JJi 485.
5/ Duhr, Geschichte er^Jes.1? 406.

4
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Od zarania swych, dziejów jesfeici w Czechach 

cieszyli się szczególny opiekę, cesarzjjgp, toteż rozwój ich 

Zakonu szedł tu w tempie przyśpieszonym,a kolegia wyras

tały jedno po dr gim. Jardynand I,który ich zaprosił do 

Pragi obdarzył przybyłych 21 11 1556 ojców dobrami Ojbin 

i Dobroluk . Jezuici utworzyli tu ko leg i um_ przy koście

le św.Klemensa,a przy nija gimnazjum,które się wktrótce 

przekształciło na uniwersytet. Dzięki ofiarności szlach

ty czeskiej i  dworu otwarli misjonarze prassy w ci$gu

m . w.5 nowych kolegiów: w Ołomuńcu,Kładzku,Neuhaus,Kro- 
- - - - -  ■ - “ * się - “

mołowie i  Komoiowie. Niewszędzie im jednak dobrze dzia

ło, xtx częstokroć* musieli znosić szykany ̂ protestant ów, a 

nawet stawali s^ę przedmiotem ich napaści jak wjiomoto-

legium i  zmusił ojców do ucieczki w r.1591 . To wrogie 

nastawienie do jezuitów wzrosło z chwilą wy ani a listu

majestatu,a punkt szczytowy osiągnęło wkrótce po wybuchu 

rewolucji. ,k': edy to yydbnnPKCTjaiiaikifomKBaipsk Jteck 8 

czerwca 1618 wj$ „dzono aakonni ko w z całych Czech • Ną za- 

jutrz po wyjściu z kraju 170 członków Zakonu^opublikował 

dyrektoriat dokument,w którym wylicza powody ich wypędze

ni -&akonow-i-1ac-chco pod j arzmo-Btoli cy Apo

stolski aj pmłM4--w f̂figaiLkle-narodvtgio podmlga władza-^pyge-

1/ Schmidl T 130; - Kroess I  43.
2/ L.c. I-  ■ 618.
3/ Tenże oc.ITI 104; - Schlesinger 496.
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ci^pedwtadnym-4 odwwtDierfgzefr-gffe^iadi-gdebyTO^fcgjemni--
efr~4---wHł̂ n rynn̂ ńb. TOłaria gnmi ani nmi jftn̂ nn v^mm £ompl

«zy ^^!«a4a^-w4trłir g-majętk4 ,rai©sza się do rządów poi4 tycz- 

«ynh . »V oatoym c^ęu BarEueajpi cbo jezuitom złe tłumacze

nie I- stu majestatu o raz machina cje,fc którymi sprawili to, 

że_utrafo?istów zmuszano do przyjęcia re lig ii kat .więzieniem 

i innymi sposobami . Po bitwie bi ałogorskiej wygnani zakon

nicy wracają do swoich kolegiów. Do Pragi przybili już 20 
/listopada 1620 . Dla Moraw wydał Ferdynand I  osobny l is t  

23 I 1621,którym przywraca wygnany Zakon,sławiąc jego skro

mność, spokojne źycie^bałość o nauczani e rałodzieży^orli- 

woóć w służbie Bożej . Przyzwani z wygnania jezuici ję l i  

się współpracy w dziele kontrreformacji.

Na czym polegał ten i eh udzi ał ? Już dokument 

z 9 TI 1618 zarzucał im,że za ich staraniem rzucano utra

kwistów dó więzienia. Zarzut ten zdaje się znajdować pot

wierdzenie w dokumencie proskrybuj^cym jezuitów z Moraw 

z dnia 6 maja 1616 . Obwiniają tam stany morawskie jezui-

I I  127.

jtegf s , ailroumgue Dynastę mm GathŹłicorum^arceribus.et 
. alv ‘ s machinie,ad roligionen sub una fuerittt au&acti!,Lc,128.

3/ L.0.245.
4/ ,f?f>ros nempe eos Religi os os, modestiae^si ngularis ,v itae  

quiatae,conYersationis optimae esse: Ineducanda Juv©ntute, 
et ad-probitaten^ustruenda dosudareHetc.L.c.265.

5/ Jest on przytoczony u Schmidla w tomie I I I  na 8*171.

!!i|Tid sedule inctmibulit ,»|t Ssdene Homanam staMJjjsuat, 
omnilHSamia ct quid£jutd ast in 0rb§ teraiua,irr5s jugo 
a© posten^?rfeięsubbjicianx ..7 . Magistratus contra sub-

gi^rtJatus concttent .. per 
^sciant,atque i ta conscien- 

Te^płsstorum exsmplura socuti
. ..w en politicum7e^^^^^memvriB an-

administrationis sapcularis se logeraafT&SSSDML 
Go-dejBUffi rem adiuzerunt.ut utradutstae in ditionibus

ditos et subditoi 
Canfessiones arca 
t^s homi nuo^lecrnśntur.'.' 
ad se_a%r§Eant...in ragi
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<cr  - - - - - - - -
tów,że z .powodu aicippozbawiono życia wielu magnatów i  wy-

Jaf© krew niewinny . Zarzuty te należy "brać z pewnym zas

trzeżeniem, jako że i  l is t  rehabifej$cy Zakon T.J'.,wydany 

przez .Ferdynanda TT /23 I  1621/ dla Moraw zbija je choć w

formie bardzo ogólnej jako oszczerstwa niczym nie uzasad- 
2/ • 

ni one . Przyznać jednak trzeba*, że zawierały one pewn$

szczyptę prawdy,któr& potwierdziły czasy po bitwie b:ało- 

górskiej. Opierając się na SchmidlUj norma lny proees naw

racania w Czechach przedstawiałby się następująco. Ha sa

mym czele z rozkazu cesarza szli dr<jgafti JJchtensteina,ła

miąc opór protestantów przez kwaterunki i liczne kary, 

wtr^cajgc krngbniejszych do więzienia. Pod ich osłony po

dążali jezuici i  starali się drogę, katechizacji przekonać 

uciśnionych i więźniów o prawdziwości wiary katolickiej. 

Miejsce dragonc5w l i  chtensteinowski chzajmowała w czasie 

późniejszym nonjtalna akcja władzy świeckiej,zdążaj$ca do 

wykorzenienia protestantyzmu,której program wytyczał ce

sarz za pomocy raz po raz aię ukazujących dekretów. Jaki 

był skutek tego nawracania*? Znamienny. jest tu oświad

czenie Schmidla,który przecież był tym czasom bliski®.

1/ "eius /Jesuitsrum sectae/ causa multi Magnati yita 
sirtt et sanguis iimoxius effusus" L.c. •

2/ Przytoczony u Schmidla w całości t.TTI,s.265.



"T zauważono to powszecłure we wszystkich krajach austriac

kich” - pisze on - *ż« lioaai /plufcimi/ z tych,którzy zos-_
—  w  -  ^

ta li przymuszeni /do przyjęcia wiary katolickiej/ dekretami 

cesarza,groźbami ,a także siłę. wojskowy początkowo ozięble, 

ba mm± obojętnie a nawet obłudnie przystępowali do złoże

nia wiary tgiznania wiary rzymskiej; lecz wnet potem poucze

ni troskliwie przez naszych ojców od pierwszego swego uch- 

wyoeni a . i j  M t  S0“ -*J  j
mi od dawniejszych katolików t  bronieniu i  wyznawaniu re lig ii"

To jedna •es^M działalności jezaickiej. Bruga zda

rta tej księgi to cicha,pełne samozaparcia,nie poparte zbroj

n y  przemocy nauczanie, katechizowahie przekonywanie. Aby 

swych konwerty t̂ów zespolić śc iile j z f e  dołem wznawi a li 

pielgrzymki do miejsc cudovw<&iU!i?Z£dzali wystawne nabożeńst

wa, rozszerzali między ludem^si^żki za pomocę. utworzonego w 

r.1671 "Bractwą ćv« Wacława” .

Liczba pracowników na niwie Bożej wzrastała^za 

każdym rokiem,tak że w r.1670 było prócz 5 wyżej wymienionych,

12 nowych kolegi<5*? w samych Czechach, nie licząc Slę.ska: dw* 

Tgnacego i dw.Mikołaja w Parądze /obok św.Klemensa/,kolegium 

w Berni e,Brzeżni cy,Grodziszczu,!ławie,i\lattau,Sadowię /£5nig- 

gratz/, Litomi erzy cach, Ołomuńcu ,Telczynie i  Znoimie.

1/ MŚt ful t omnino id passim per orane s Provtncias AuBtriacas 
obseTvatim,qu5d coruffi plurimi,qui Caesaris decretis,minis, 
ac ci mi l i  tar i adactiyatąue a co tepidi ,simulantesque ad 
profitendam Romanam fidem accesnarant; mox /accedente se- 
dula Pat rum nostrórum insti tutione/~a primo i l lo  veritatis 
agnitae complexu,supra caBteros~d2Ltiqui4ores Gatholicos,ad 

f tuendam ornandamq.ua religionem incaliirint!,.L.c.938.
2/ Schlesi nfer 595. *
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Po przeglądzie rozwoju i  działalności jezui

tów w Czechach należy zzłoilsi się z kolej, zapozna z prą

ci irozrostem jezuitów na Ś l ą s k u .  Bfizeez jest tym 

łatwiejsza,że dzięki 'badaniom ks.Hermanna Hoffmanna znamy 

już dzieje_licznych placówek dl^slr ch. Do tej pory wydał lis. 

Hoffmann historie kolegiów: brzesk  ̂ego,niegowski ego, jeleni o- 

górskiego,niemiecko - rycowsk'ego,opolskiego,dwidni^ckiego 

i żegańskiego.

JS jaki sposób przyszli jezuici na Sl^skjl? Smnt- 

no przedstawiał się w ».16 stan katolicy ztau w tym kraj u. Już 

w r.1548 pisał kanonik wrocławski Cochleus,że zaledwie 50 

kościołów w diecezji ma katolickiego proboszcza • Wielkiemu 

brakowi kleru mogli, zaradzić choć częściowo jezuici. Dama- 

gał się ich uczony konwertyta Eryderyk Staphylus /1512-1564/, 

a za nim sam Ferdynand I ,  Odczuł ich brak dzielny biskup Mar

cin Gerstmann /1574 - 1585/ i  sprowadził w r.1581 dwóch ojców, 

którzy mieli gjacować przy katedrze wrocławskiej w ro li księ

ży pomocników . Hie udało się jednak biskupowi założyć w tym 

czasie kolegium ś? powodu koprze jednanego stanowi ska^jpi ę,żę.t 

i  stanów,dowodzących,że byłoby to naruszeniem pofeoju .Właściwe

W  aM»

l/Hoffmann, ~2ur Toigeschi chte der Jesuitenniederlassungen 
in Sahlaśisn 213. - - 

3/Jungn4tz J.Dr., Martin von Gerstmann,Bischof von Breslau. 
Ein"2eit uni Lebensbild aus-der schlesischen Kirchenge- 
schichte des 16-Jahrhundert,Breslau 1898,290. GrCLnhar en I I  127. 

3/GrCLnhagen 127.
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rozszerzenie się Towarzystwa Jezusowego na Śląsku przypada 

na czas wojny trzydziestoletniej* Wtenczas to utworzono 

piemsze kolegium i  gimnazjum w Nysie /1622/,kolegium w 

Głogowie /1626/:,na utworzenie którego .przeznaczył cesarz 

pokaźny sumę ze sprzedaży protestanckiego gimnazjum aka

demicki, ego w Bytomiu , kolegium w Żeganiu /1628/w Świdnicy 

/1629/,we Wrocławiu /1638/ - przy którym w r.1702 została 

utworzona akademia jezuicka,w Opawie /1642/,w Niemieckim 

Sycowie /1645/. Po pofcsk pokoju westfalskim tr«?a dalszy 

proces zakładania kolegiów na Śląsku* r.1653 przychodny 

jezuici do Jeleni ogóry,w r.1668 do Opola,dwa lata później 

do Gieszynta,w r.1681 do Brzega,a wreszcie do Lignicy 

/1689/.

Jakgi bronię, posługiwali się jezuici śliscy w 

zwalczaniu herezji? Żeby się o tym przekonać śledźmy ich 

poczynania w kolegium głogowskim dwa lata po ufundowaniu 

tegóż kolegium . Dekretem z 26 TY 1628 nakazał cesarz iter- 

dynand TT protestanckim głogowi anom wydanie kościoła para

fialnego jezui tom, Ogłoszenia togo )krętu spowodowała pow

stanie,które stłumił Dohna za pomocy dragonów. Przywódców

1/ Hoffmann,Die Jes.in Glogau 14.
2/ Poniższa relacja oparta na Hoffmannie, Die Jes.in 

Glogau s.14,15,16.



gupny wtrątcrl do więzienia,a u mieszczan zakwaterował swych 

żołnierzy,pozostawiając im wszelką swobodę ,z wyjątkiem mor

du i  plądrowania. Jednemu z ojców dał Johna pozwolenie na 

przyprowadzenie tych,którzy chc$ być katolikami,aby ich na

stępnie uwolnił od udrą ki żołnierzy. Zaledwie się o tym do

wiedziano,gdy po ki lita godzi nach zgromadziło si ę przed domem 

jezuitów wielu protestantów z oświadczeniem,że chc§, zostać 

katolikami. Ostatecznie stanęło na tym,że ten,kto przyniesie 

świadectwo wyznania wiary od jezt-itówjbędzie uwolniony od 

kwa te rumu. Tym sposobem w ci^gu 6 dni na katolicyzm prze

szła większa część mieszkańców. Przez codzienne miewane ia - 

zania oraz pogadanki prywatne starali się misjonarze wyrobić 

u konwertytów także wewnętrzne przekonanie. Po nawróceniu 

Głogowa towarzyszyli zakonnicy/było ich 3: Jerzy Agnitanus, 

Krysztotf Heller i  Maciej Neureicher/ Dohnie po całym księst

wie,stosując wszędzie tę sam§, metodę nawracania. Po dwumie

sięcznym okresie czasu mogli się poszczycić nawróceniem 

20.000 protestantów. Bywało,że jezuici n ê tylko aprobowali 

metodę przymusu I l e  said 'eH ęmac ni§ równ: eż posługiwał i.Przy- 

Sialem tego jest Niemiecki Sycówfgdzie swym̂ bezwzględnym po

stępowaniu wywołali przecifcko sobie powstanie ludności pro

testanckiej w r.lS73. Kompleks dóbr z miastami Niemieckim 

Sycowem i Ifeustadtel był dawniej posiadłościę, rodu Sprint- 

zensteinów. Jeden ,;ego przedstawiciel Jan Ernest Napisał
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dobra w testamencie prowincji czeskiej jezuitów,która je
1/

przejęła w posiadanie 30 KIJ 1645 . Odt$d w tej rozległej,
■ w  „  **" *

lolka wiosek obejmującej posiadłości zaczęły się rz$dy pro

wincjałów czeslr cli,oparte na wytyczonej przez pokój west

falski zasadzie; "cuius regio eius re lig io ". Ha mocy zarzą

dzenia prowincjała Szymona SchUrera /1670 - 1673/ usunięto 

ti r.1570 wszystkich protestantów ze stanowisk urzędników, 

a magistratowi sycowskiemu nakazano zastosować to samo 

względem funkcjonariuszy miejskich* Za uczęszczanie do mar

chii brandenburski ej na nabożeństwa karano 2-dniowym wię

zieniem g co było przeciwne postanowieniom pokoju westfal

skiego. Ohok_stosowani a tych represji nie-zaniodbywali je-

z dci kazai i  katechizacji. W r.1671 trzej ojcowie chodzili
" 3/

od domu do domu i  nawracali . Tymczasem w r.1672 superior 

Obeig wydał dla obydwu miast rozporządzenie,że nie wolno 

protestantom nadawać prawa obywatelstwa i żędać od pastorów 

udzielania chrztów i  asystowania przy ślubach. Do zaogni enia 

dość już napiętej sytuacji przyczyniła się odmowaa odpowiedź 

superiora Obergc*na prośby sycowsldch rotestantćw,kt<5 rzy się 

domagali cofnięcia zakazu dzwonienia przy pogrzebach protes

tanckich, odmawiani a prawa obywatelstwa sycowianom i tp./24 TT 

1673/ . Doszło do tego,że poddani wczęli powszechny bunt,gro*

1/ Hoffmann, )ie Jes.in Deutsch-Vartenberg 22. 
2/ L.c* 35.
3/ L.c. 36.
4/ L.c. 40.

i



ma&zili się w kupy, uzbrój ona w widły i  cepy, uczestniczyli
1/

w odprawianych po lasach przez predykantów nabożeństwach . 

Przy pomocy wojsk cesarskich udało się stłumić powstanie. 

Napełniły się więzienia sycowskie buntownikamitktdiych ce

sarz skazał dekretem z 7 października 1673 na 6 miesięcy 

aresztu o chlebie i  wódzie . Wiciu uciekło - ym skonfisko

wano maj&tłd. Po zgnieceniu powstania dzieło katolicyzowa- 

nia wzięło potężniejszy niż przedtem j?r>zraach,tak źe w r.

1683 cały Hiemiecki Syców był już katolicki. Przed przy

jęciem wiary katolickiej wzbraniało się tylko 3 mieszkań-
ó f

ców,których jezuici zmusili do emigracji . Nie mniej e- 

nergi czo^tebyło postępowanie jezuitów w księstwie opawsko- 

karniowakim. Przysyła tu prowincjał w r.1671 na życzenie 

księcia Li chtensteina dwóch misjonarzy 0. 0*ArnoldaKngei*-i 

Jaru Pantera. Wnet po swym przybyciu zażądał O.Mngel od puł

kownika dragonów Jana Gerharda,by mu na kaźdg*. zawołanie 

użyczał żołnierzy do pomocy w przeprowadzeniu dzieła kontr

reformacji •

Snopowiatła UŁ ówczesne metody działania rzuca 

list,który wysłały stany do cesarza 28 marca 1671,domagający 

się usunięcia misjonarzy. Skarży się w nim szlachta,że jezu

ic i posługują się w nawracaniu zbrojny egzekucją,odmawiają

1/ Ii. c. 4-6»
2/ l .c .47.
37 L.c.*48.
4/ Bienaann,Gesch,c:es Prot.73.
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protestantom pogrzebów,chrztów,ślubów,tak źe chłopi powo

dowani strachem uc^ekaj§ z bóter szlacheckich,jak się to 

zdarzyło Krzysztofowi Skrbenskiemu,ki;óry tym sposobem ut

racił większy część swych poddanych . Gesarz,który już 

przedtem był zamianował jezuitów kaniowskich w dowód uz

nania "misjonarzami cesarskimi",odpisał biskupowi ołomu- 

nieckiejnu /8  VIT 1671/’ sdunip: sńuMsi źe na skrtegi stanów

nie zważ a, w dowód czego polecił Urzędowi Głównemu konty-
_ — — .

nuować nadalchwalebne dzieło! Słowa pochwały wyraził rów

nież w liście z tego samego dnia,wystosowanym do ks.Lich- 

tensteina,w którym mu dziękuje za gorliwość,z jakę. wspie

ra poczynania misjonarzy .

W innych kolegiach śliskich to opieranie się 

jezuitów o ramię władzy świeckiej i  stosowanie metody przy

musu nie występowało tak jaskrawo,atoli i tamone istniały* 

Dla skutecznego wytępienia herezji wyjednywali jezuici od

praw* edne dekrety już tona dworze cesarskim juź to/fit Urs&ę- 

M M p atpm  we Wrocławiu, jak równiej u magistratów miejs- 

k; ch i wrocławski ej kurii biskupiej •

U  I** c •
2/ L ic.74. ~
3/ Hoffmann,iiie Jes.im Brieg 15; - Tenże.Bie Jes.in Oppeln 

19; - Tenże,Jie Jcyfl.in SchweidnAtz 229,230,233,236,245.
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Do rzędu, miast ygdzie akcja jezuicka przybrała os

tre ,duc£em--eztpi~^^ należał również Cieszyn. 

Ale jak gdzieindziej tak i_tu ostatecznie zwycięstwo zawsa- 

azięczali jezuici nie więzieniom ani karom,ale wytrwałej, 

ci chej,pełnej zaparcia działalności duszpasterskiej,a w 

szczególności katechizacyjnej. Taktyka władz świeckich, 

którę stosowali względom protastantów^probata je j,a  nawet 

stosowanie ze strony jezuitów nie powinna nas dziwić .Taki 

był duch czasu. Środkami, wyżej wy łuszczonymi posługiwali 

s4ę 4 zarówno katoli cy jak i protestanci.!,Dobrej wiary” w 

sprawach re lig ii nie uznawano u przeoiwników . Jemiei-by—  

- dziecki em czasttr_3§,ź§,c do tego,by wszyscy protestanci 

stali się^katolikami stosowali środki,które wówczas były 

powszechnie w użyciu,a dzisiaj uznane s$ za taktyczna a 

nawet moralnie niedopuszczalne •

Zaświta j$c wreszcie rzeea- oĝ ;- f̂ergebLa- ôwiedzie -̂

X ks.Hoffmannemże działalność katolików czy protestantów 

w tych czasach wcale nie dowodzi,jakoby ci byli gorsi lub 

tamci lecz do^dzi tyl&o. jednego: i!że w cięgu dziejów luda- 

korlci popełni g no w cię. ż na nowo pożałowani a>(błędy^łdm .

1/ TenżejDie Jes.in Schweidnitz 248.
2/ T en że> e  Jes.in Brieg VT.
3/ Tenże,Die Jes.in D.-Wartenberg 7; Muter cytuje te słowa 

7  X93f ^ 0m z gazety: "Bhein - l ainische Yolkszei tung,ł
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3. S t o s u n k i . r e l i g i j n o  - p o l i  t  c z n e  

w k s i ę s t w i e  c i e s z y ń s k i m  p r z e d  

p r z y b y c i e m  jez u i t ó w.

Przypatrzywszy się ruchowi kontrreformacyjnemu 

w krajach austriacki-ch oraz wziąwszy pod uwagę udział Ja

ki w nim mieli jezoici,przejdźmy na teren księstwa cieszy

ńskiego^ którym miała się niebawem rozpętać stuletnia wal

ka między katolicyzmem a protestantyzmem,między jezuitami 

a zbuntowanymi mieszkańcami tej ziemi. Ziemia cieszyńska 

tworzyła i  tworzy je&nę. odrębny całość. Odrębność ta,która 

j$ odcina od reszty 31§ska zaznacza się w swoistym dorobku 

kulturalnym ludu ci es ryński ego, w jego języku, pieśniach, zwy

czaj ach, archi tekturze, zdobni ctwie, a ponadto w stosunkach wyz

naniowych. Odmienna bogiem od ziem do niej przyległych,które 

są. krajami na wskroś katolickimi posiada Sl§sk cieszyński po

ważny odsetek/40 %/ ewangelików. Źródeł tej .odrębności kul

turalno - wyznaniowej szukać należy w przeszłości historycz

nej tego kraju,Jfeko też ^  samym jego położeniu geograficz

nym. Ziemia cieszyńska ma kształt czworoboku,którego bok po

łudniowy stanowię. Karpaty,oddzielające j§, od Słowaczyzny. 

Jedyny furtę w tej ścianie gór stanowi przełęcz jabłonkowska,
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która była ważnym szlakiem handlowym,ł$cz$cym dawniejsze 

Węgry ze mięskiem* Gran̂  cę zachodzę, stanowi rzeka Ostra- 

wi ca j  dzielę ca Sl$sk od Moraw ,wechodni§. Biała,poza którę, 

rozciągaj$ się ziemie Małopolski.

Najbardziej otwarty jest SSlę,sk cieszyński kuW w •*" ■*» ■— w W **• v

północy,gdzie granicę stanowi częcdowo Wisła,częściowo 

Olzaja reszty dopełnia dopełnia granica powiatowa. To od

cięcie granicami naturalnymi od ziem sąsiednich sprzyjało 

udzielności politycznej kraju,którf utracił dopiero z chwi

lą rozpadnięcia się Austrii podczas wojny światowej.

Ziemia cieszyńska początkowo do Slj^ka nie na

leżała lecz wchodziła w skład ziemi krakowskiej . Bolesław 

Krzywousty w swym testamencie /1138/ oddał ję wraz ze Śląs

kiem swemu synowi Ji łady sławi TT. Odt$d w ci^gu dziejów dzie

liła  losy Śląska i  tę. drogę, weszła w jego skład. Po śmierci 

Władysława TT została objęta granicami księstwa opolskiego, 

a osobny dzielnicę jako tzw. księstwo cieszyńskie utworzyła 

w r.1290. Piiuwszym jego księciem był Mieszko T /1290-1316/ . 

Odtę.t władali ks^&ęta piastowscy ksi ęstwem cieszy/skim do 

r.1653. Konńcowi władcy tejże"dynastii prowadzili życie peł

ne uciech i  zabaw,kfeóre spowodowało pustki w kasie książęcej *

1/ Popiołek,Jzieie Sl.Austr.35.
2/ Biermann,Gescn.des Herz.Teschen 53.



toteż uczepili się skwapliwie nauki Lutra^która im dawała 

okazję do grabienia majątków kościelnych . Wtargnęła ona 

do księstwa cieszyńskiego w czasach,kiedy rz^dy opiekuńcze 

w zastępstwie małoletniego Wacława I I  Adama sprawował mag- 

nat morawski,wielki protekto^ braci ezesłr ch na Morawach 

Jan Pernstein /1528 - 1545/ . Gmnt podatny pod rozszerza

nie się reformacji przygotował_husytyzm, który wy ci sn$ł_głę- 

bokie piętno na stosunkach religijnych Cieszyna i  okolicy, 

chciwość szlachty .patrzącej nienawistnym okiem na majątki 

koś cielne, poza tym rozwiązłe życie duchownych, którzy pod 

wpływem pierwszego podmuchu nowej wiary stawali się jej 

P^lennikami Jako też ogólny,chętny posłuch ludności dla 

nowinek religijnych. Przyczyny te spowodowały nader szybkie 

rozszerzenie się protestantyzmu. Już w r.1545 cieszyński 

kościół prafialny był w rękach protestantów. Pierwszym dzie

kanem protestanckim na całe księstwo cieszyńskie był pro-3/
boszcz tegóż kościoła Jan . Powodzi reformacji nie oparły 

się klasztory w tynże mieście. Klasztor bernardyński zbu

rzył fanatyczni tłum psretestanckich mieszczan,pod jego na- 

porem ustąpili dominikanina ich wsi Mnistwo i  Krasnę za

garnął ksi§.źę Wacław Adam ,

1/ PopiołekjDzieie Cieszyna 206. 
2/ Biemiann.Gescn.des Protes.13, 
3/ Uc.14.
4/ L.c.



On też wygnał w r.1560 benedykpw z Orłowej,bio- 

r§c w swe posiadanie ich rozległe dobra . Za rzędów regen

cyjnych Katarzyny Sydonii /1579 - 1595/,która włodarzyła 

księstwem cieszyńskim w zastępstwie małoletniego Adama Wa

cława, protestantyzm zostaje ujęty w noimy organizacyjne 

ordynacją kościelny i  szkolny,którę. to księżna wydaje 20 

IV 1584 • Za je j rządów wybudowali wybudowali protestanci 

kościółek św,Trójcy w Cieszynie /1585/. Żywiołowa siła pro

testantyzmu cieszyńskiego zostaje tatamowana chwilowo na 

skutek niespodziewanego przejścia na katolicyzm księcia 

/ A ama Wacława /1579 -  1617/ w r.1610. Książę ten przeszedł
„ w  —  —  ^

na katolicyzm z pobudek politycznych,spodziewając się,że 

cesarz obdaruje go księstwem opawskim* Przed nawróceniem 

dla zapoznania^spę z wiarę. katolicką sprowadził z Ołomuńca 

dwóch jeeaitów . Nawrócony książę jak przedtem był gorli

wym opiekunem protestantyzmu,tak teraz stał się równie wiel

kim protektorem katolicyzmu. I  rok po swym nawróceniu spro

wadził napowrót do Cieszyna dominikanów,a w r.1614- urządził 

pielgrzymkę do Kalwarii i&.JLicznym udziałem szlachty.

Kościół parafialny^oddał proboszczowi katolick^e-
7 “ 7 5/ -

mu Maciejowi Bidzkiemu . Po śmierci Adama Wacława księstwem

zawiadywała w czasie małoletraości ifrydei7 ka fłilhe^róoe raia

1/ Michejda 8.
27 L.c.11.
3/ L.c.22.
%, Kroes I I  798. 
5/ Michejda 23.
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regencyjna,w której skład wchodził biskup wrocławski Karol, 

księżę opawski Karol z Lichtenstei nu i  starosta ziemski, z

Opola Jerzy Oppersdorf . I  czasie ich rządów uzyskują na

rafialny . Największego odprężenia doznaje pro estantyzm za

ostatniej księżny cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji /1625 -1653/. 

Yiydaje ona co prawda w r.1629 słynny przywilej,którym zabra

nia heretykom cieszyńskim zajmować s ij handlem,tudzież za

myka im dostęp do magistratu i cechów • Był to jednak dekret 

wymuszony przez^esarza Jferdyhanda I I I  i  jako taki nigdy nie 

był egzekwowany .

Po śmierci Elżbiety Lukrecji /19 Y 1653/ księstwo

cieszyńskie dostaje się pod bezpośrednią zwierzchność cesarza 
f  v ~ •' ' 5/
i zostaje zaliczone do krajów korony czeskiej.

Księstwo Elżbiety Lukrecji było już nieco okrojo

ne i nie pokrywało się bynajmniej co do obszaru z księstwem 

Piastów przedreforraacyjnych. W roku 1560 Wacław I I  Adam prze

kazał na własność swemu synowi, lirydeiykowi iazimierzowi,Biels

ko ,-tórydek i  trysztat. Bielsko po jego śmierci /1571/ przeszło
- —  «*** 

w posiadani e Karola z Promni^potem zakupił je Adam Schaff- 

gotsch,a wreszcie hr. Sunnegk . Iszyscy 4 byli gorliwymi pro-

1/ Popiołek,Dzieje Sl.nustr.98.
2/ Michejda 24. - - - -
3/Zob'.'Bo łątkiu R.S9^.Por.Radda,0aB”Privilegium der H.Elisabet 

Lucretia und die Gegenreformation./Y Programm der k.k.Stadt 
, realschule in TeschenJ  9 - 

4/ Michejda -35': • - . .
5/ Popiołek.Jzieje Sl.itustr.64.Biermann.Gesch. les Herzogth.

. TosTjhea &C8-. '
6/ Popiołek,Dzieje Sl.Austr.l.c.
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tektorairr protestantyzmu toteż za ich rządów no?.'a wiara 

zapuściła tu głęboko korzenie.

Państewka Kiessyiy /Minderhe&chaften/ cie

szyły się pewnę. udzielności^ i  jak za czasów ksi^ż^t me 

byłśjf od nich zależne tak po i ch wygaśnięciu nie podlega

ły władzy starosty ziemski eg o, który w imieniu cesarza wy

konywał władzę nad księtwem. Instytucją pośrednią między 

starostę. a cesarzem był Urz$d Główny w Wrocławiu,który_ 

sprawiał władzę naczelny nad całym Śląskiem. Dobra ksią

żęce przeszły na własność Komory cesarskiej. Zawiadywał 

nimi zarządca,utrzymujący po wsiach kameralnych zastęptt  ̂

urzędników. Zwierchnię. nad nim władzę dzierżył naczelny 

urz$d kameralny we Wrocławiu,a ten zaś podlegał prezyden

towi komory,ryzydującemu we Wiedniu. Urzfd ten ustanowio

ny w r.1527 sprawował funkcję za pomocy trzech sekretaria

tów^ któryęh^edenjbył dla Austrii,drugi dla Czech a trze

ci dla Węgier . 0 wielkim znaczenia dla księstwa cieszylis

ki ego była czeska kancelaria dworska /Bbhmische Hofkanzlei/. 

Był to dz^ał Isaacelarij^dworskiej utworzonej przez Ferdynan

da I ,  dla pomocy w rządach, ir  załatwianiu wszystkich spraw 

prócz finansowych i  wojskowych /te ostatnie bowiem załatwia

ła komora dworska /Hofkanmer/ i  rada wojenna /Kriegsrat/ •

1/ Mayer I I  115. 
2/ L.c. 114.
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Po reorganizacji z dnia 31 grudnia 1669 rozpadała się kan- 

celaria dworska na kancelarię /ekspedycję/:wwm$trzno aus- 

triack$,doljp i  górno - austriack%.,czeską, węgierskę, i  sied

miogrodzką . Kancelarie te wydawały w imieniu cesarza roz

porządzeni a,przyjmowały interpelacjo i  protesty od zarzą

dzeń starostów ziemski ch i  td.

Włóczenie księstwa cieszyńskiego pod wzglę

dem administracyjnym do kraju czeskiego i całkowite uzależ

nienie go od cesarza nie wpłynęło wcale na samorząd miasta 

Cieszyna,który pozostał nienaruszony. Sprawował go burmistrz, 

®aj$cy do pomocy czterech rajców. Tworzyli oni razem z pisa

rzem miejskim,który załatwiał czynności kancelaryjne tzw. 

magistrat . Pod_względe$ kościelnym stanowiło księstw ocie

szyński- komisariat biskupi,wcho zę.cy w skład archidiakonatu 

opolskiego. Ha czele komisariatu,któxy obejmował dekanaty 

cieszyński ,fiydecki,frysztacki i  bielski,stał komisarz bis

kupi, którym był zazwyczaj dziekan cieszyński. .

Ze śmiercię, ostahiej księżnej cieszyńskiej
V  >•* ' V  «U  «~  s,' «—  ^

zabrakło protestantom okuńczej r.;lr tar;.;ży.t piastowskich,
***• ^

która ich osłaniała przed zapędamLkontn^formacjjnymi Wied

nia. Piastujący władzę polityczny starosta ziemski miał zle

cone od cesarza wskrzeszenie katolicyzmu w księstwie.W tym

T/ I.t ;.l 15. ”
2/Popiołek,Dzieje 0‘ eszyna 16.
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celu. w rok po śmierci Klżbiety Lukrecji /lo54/ została mu 

dodana do pomocy komisja religijna,w której skład wchodził 

dziekan frysztacki Yiacław ntyk i  pułkownik Abraham Stein- 

kellor^{ Komisja ta zajęła się zamykaniem kościołów w księ

stwie, kdWre po wtargnięciu_reformacji przeszły w ręce pro

testantów, Pozbawiona kościołów ludność uciekała masowo do 

Gzaczy,gdzie przystępowała do komunii luterskiej• Ni© poma

gały wielokrotnie przez cesarza jtyrćynanda I I I  /3iS37 -  1657/
mU W

i Leopolda I  /1657 - 1705/ wydawane dekrety,mające na celu 

zupełno wykorzynienia herezji, 1 powszechnymużyciu były he

retyckie książki,które czytano zwłaszcza wniedzielę wporze 

nabożerstw. Przebywali w księstwie bezkarnie predykanci ,uiz$- 

dzaj^c w lasach i stodołach zgromadzenia,połączone z nabo

żeństwami tpodczas których zachęcali ludność do wytrwałości. 

Protestancką byłaludność wieśniacza, protestantami byli 

również mieszczanie, Ifcd̂ piiaa

0 życiu parafialnym cieszyńskiego katolicyz

mu nie mogło być mowy. Prócz starosty i  zarządcy komory, 

znikoma ilość^miałków ważyła się przyznawać otwarcie do ka

tolicyzmu. W przygniatającej większości protestanck^Jbyła 

również szlachta. Dość jasne światło na stosunki religijne 

w księstwie rzuca sprawozdanie jezuity n.Jana *&sp$s£ Tan- 

neraz dnia 19 TO 1666,- a więc_4 lata przed utworzeniem 

misji jezuickiej w Cieszynie,jakie tenże składa prowincja

łowi ze swego pobytu w księstwie. Pisze w nim,że poza sta-

* T V  x/
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rost$ ziemskim Biesem prawie cała szlachta cieszyńska jest 

protestancka# Spomiędzy 140 je j przedstawicieli tylko 14 

jest katolikami, Z nich czterech czy pięciu było wychowan

kami kolegium jezuickiego w Ołomuńcu-lecz zostali stamtąd 

wyrzuceni. 1 całyf księstwie nie można naliczyć więcej psik 

nad 300 katolików. Nie był też O.Tanner zbudowany swym po

bytem w Cieszynie, Opowiada, *e gdy szedł ul5 o» za svm  

chowankiem Maksymilianem Beesem,któremu w -drodze do rodzi

ców towarzyszył z kolegium^łoMmieckiego,ludzie chodzili 

za nimi jak za dziwolągami ,

Teschinii culuftatim nos populus seąuebatur simul monstra. 
Rauua , liateri ali en 8.
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R O Z D Z I A Ł  I

U t w o r z e n i e  o r a z  d z i e j e  z e w n t r z -  

n e m i s  J i W05).

Dla beznadziejnego stanu katolicyzmu cieszyńs

kiego pozostawał jedyny powszechnie w tych czasach stosowa

ny środek ratunku: sprowadzenie słynnej,nieustraszonej ,łmi- 

licji^papieslrejn -  jezuitów. Atoli środek ten próbowany do

tychczas dwukrotnie na niwie religijnej księstwa,chybił zas 

rasas pierwszym i  drugim razem. Już Adam Wacław jak wyżej po

wiedziano, sprowadził na swdj dwór z Ołomuńca dwóch jezuitów^ 

Przybyli oni to Cieszyna przed Bożym Narodzeniem roku 1610 . 

Nie maj$c własnego_kościoła odprawiali nabożeństwaw kapli

cy zadkowej. Po świętach Bożego Narodzenia pdtócili misjo

narze do Ołomuńca lecz w krótce sptykaray ich znowu w Cieszy

nie,bo na początku wielkiego postu następnego roku / 16 I I  

1611/. Misjonarze pracowali w mieście do malkanoEy,^'

1/ Kroess I I  798.
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Wielkanocy,po czym wrócili do macierzystego kolegium. 

Działalność ich ograniczała się jydynie_do dworu ksią

żęcego i  miała na ogół "ba rdz o, skąpe wyniki. Prowadzili 

dysputy z pastorem Lowczanym ,a podczas drugiego swego 

pobytu w Cieszynie wymogi* na księciu jego usunięcie i  

zamianowania na je^o miejsce_katolickiogo proboszcza 

Macieja Rudzkiego . Usiłowania podejmowane w kierunku 

nawrócenia protestanckich mieszczan i. ludu chybiły zu

pełnie. Zwątpiwszy w odnowieniu katolicyzmu w księstwie 

wywędrowali na powrót do Ołomuńca . Taki sam los spotkał

2 jezuitów,którzy przyszli do Cieszyna że Śląska Dolnego 

około roku 1650~. Gdy po śmierci Elżbiety Lukrecji dzia

łalność kmtrre formacyjna komisji relig ijnej nie dawała 

żadnych wyników,katolicka szlachta,choć słaba liczebnie 

podejmuje myśl ponownego sprowadzenia jezuitów do Cieszy

na. Szczególnym propagatorem tej idei był starosta ziems

ki baron Kaspar Borek z Tworkowa,a gdy_on ustąpił w r. 1669, 

jeszcze gorliwsze starania ^ e j  sprawie podj|ł jego nas

tępca hr.Jan Erydei^k Larysz . Usiłowania jego pcpierał_ 

baron Rudolf Sobek i  Jerzy Bees,który osobiście obchodził

' dwory szlacheckie,zbierając podpisy,pod wygotowany przez
- - - ' ' 6/ 

siebie petycycję do easarza Leopolda I  . Okazja wysłania

1/ L.c,598i
o'/ £ q 799, **■ - -
3/Nie-byr^to więc jezuici z Rzymu,których miał sprowadzć 

isi$&ę,wracajac stamtąd - jak twierdzi Annotatio s.4
i Peter na s.149.

> 4/ Annotatio 4,-Peter 149. " 7 .
5/ Hrabia ten Był za młodu Zaoiętym protestantka i utrzymy

wał na swym zamku w Karinie predykanta,którego mu Opro
wadził dziekan frysztacki Otyk. Michejda 61.

6/ Hist.Res.l.



petycji nadarzyła się,kiedy cesarz w dniu 10 I? 1669 r.
r

wystosował pisipo do Urzędu Głó\vnego,w którym mu nakazyw

wał rozszerzać 'gorliwiej katoli cyzm w księstwie cieszyń

skim . Gdy Urz$d Główny zwrócił się do starosty wysłał 

tenże do cesarza wyżej wspomniany petycję /26 H 1669/, 

Prosił w niej imieniem katolickiej szlachty o przysła

nie do Cieszyna^ jezuitów i  o oddanie im na własność 

domów ksątżęcych . Gdy petycja ta pozostała bess echa,wy- 

słał laiysz 13 71 1670 do cesarza alarmujący list,w  któ

rym ponuro maluje opłakany stan katoli cyzmu w księstwie
3/

i  nalega o przysłane jteśsk jezuitów . Pismo to wywarło 

pożądany skutek,bo już 12 VII ukazał się dekret cesarski 

polecaj^cy Urzędowi Głównemu popieranie cieszyńskiej mi

s ji jezuickiej . Widoczni® cesarz wcześniej już zadecydo

wał o je j utworzeniu* 2. zabiegami szlachty szły równole

gle starania samych jezuitów prowincji czeskiej,którzy 

również $$żyli do założenia swej misji, w Cieszynie. Pro

motorem tej sprawy zarówno na dworze cesarskim jak i  u

biskupa Sebastiana Bostocka /1664 - 1671/ był 0.Arnold 
5/

Angelus .

1/ Peter 150.
2/ Lio.j - Radda,Materii en l ł .
3/ Dokument ten w całej rozciągłości przytacza Peter na 

s.150 - 153-; ~
4/ Kadda.Iilaterialien 11.
5/ Hi st.Res.l.



Wieść o decyzji cesarza i. pozwoleniu biskupa 

wrocławskiego wy^oiała wrzenie wśród stanów ewangelic

kich. Ufna w potęgę pieniądza szlachta protestancka wy

syła posłów na dwór cesarski,którzy za pośrednictwem 

przebip&onych urzędników starają się^odwiaś^ cesarza od 

zgubnego dla nich w skutkach zamiaru • Kiedy starania ich 

jkotfczyły s*ę niepowodzeniem wysyłają 9 kobiet lecz i te 

nic nie wskórały,bo jezuici w czas ingerowali w tej spra-
~ - * zf —

wie za pośrednictwem O.Blumecki ego . By udaremnió na przy

szłość' wszelkie zabiegi protestantów d$ż§. do szybie ogo za

łożenia swej misji w Cieszynie. Już 8 1TTTT 1670 wręcza pro-
•Mfc* W  v X

wincjał 0.Szymon Schtlrer 1670 $ TT - 1673 23 TV]I w Ołomuń

cu ^ekret nominacyjny fUJanowi i Pawłowi. Beranko- 

wi . Misjonarze c i ,wstrzymani przez jakieś trudności,które 

się niespodziewanie wyłoniły przybywają dô CJaeszyna I4wrze-

śnia 1670 - w dzień Podwyższenia św.Krzyża , przyjmowani
- 5/ - -

uroczyście przez starostę i  katolicką szlachty . Nowoprzy

byli do Cieszyna ojcowie byli członkami kolegium opawskie

go i  tworzyli now$ od niego zależny misję. Przed je j zało

żeniem kolegium opawskie posiadało już misje w miejscowoś- . v * „ *- ” ~ 6/ 
ciach Bronsdorf, Poamersdorf i  Lichtenstein .

1/ Afcnatatio 5.
2/ HisIRes.2. * Ą 
37 Zob.^DoSatki^s.W.
4/ Annotatio”t!1ffiist.Res.l2.-;i nie w r.1672 jak ma Kauffmann 

w swel kronice :;Gedenl-d)Uch'xnr die Stadt Teschen" 1836 
, w"tomie TT.na s .141./rękopis/

5/ Zob .'^Dodatki" na S.-2M 
6/ ')uhr TT 458.
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O utowrzeniu misji jezuickiej w Cieszynie aydlał 

już kanonik ołomuniecki Mikołaj Sarkander, który dnia 20 

TUI 1623 ustanowił na zgfedę, swego brata Pawła fundację 

wynoszący 1866 florenów 40 graj carów# Wedle woli fun&ato- 

ra mieli z niej korzystać jezuici, ołommieccy tak cługo 

dopóki, nie zostanie założone kolegium w ?Jqgi erskim Gro

dziszczu a to Basta ostatnie do czasu założenie misji lub 

rezydencji w Cieszynie . Pieni$dze te były ulokowano u 

księcia granickiego Dittrichstelna". Niestety z pieniędzy 

tych misja cieszyńska mało co dostawała • 0 podstawę ma

terialny dwieżo powstałej jni s j i  troszczyło się w głównej 

m*eiiae macierzyste kolegium ołoinuifcki e. Ha je j utrzyma- 

nie wyznaczył O.Ianner z kasy prowincjalnej 600 florenców • 

Czyniąc zadość prośbie stanów/z dnia 26 XT lo69/ 

przeznaczył cesarż jezui tom na mieszkanie 4 domy książęce 

dekretem z dnia 24 XTT 1670 . Domy te kupiła księżna Elż

bieta lukrecja w r.1648 otj. mieszczan cieszy* skich Gelora, 

Lxautnera,Berbera i  Gbza .

1/ Hist.B3s.2j, Godnym uwagi;jes t,dlaczego Łarkandrmńe" 
ołoinuńieccy-pamięta! '1 o Cieszynie. uidęcZnie byli zwią
zani węzłami pokręcieńsiwa z cieszyńskimi Sarkam1 rami 
albo też jezuicl"ołomunieccy mieli już dawno w progra-; 
mie utworzenie misji w Cieszynie i  w~tym duchu wpływali 
im fundatora przy utworzeniu fundacji*

2/ Hisi.Bes.2.
3/ Zob.Rationes.
47 « n .

,!'es#3,-i eter 153.
154.
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W czasie późniejszym dobudowała do nich kaplicę.

Po śmierci księżnoj domy wraz z kaplicy jjrzeszły na włas

ność komory. Mimo nakazu cesarskiego zarządca komory nie 

chciał oddać je zu ity  domów,zasłaniając się wielkimi kosz

tami reparacyjnymi • Gościnnego przyjęcia użyczył bezdom

nym zakonnikom sekretarz czeski Paweł Zima . Było to wiel

kie dobrodziejstwo i poświęcenie ze strony sekretarza,któ

ry dobrze musiał sobie z tego zdawać sprawę,że przybycie 

jezuitów do Cieszyna aóiygało na nich powszechny nienawiść. 

Prześladowali go za to protestanci ze szczególny zajaiM* 

zajadłości*,a szykany, jakie wzglądem niego stosowano fcosły

w miarę tego jak się wzmagały kontrroforrnacyjne zapędy je-
3/

zul&ifeat: . Po półtoracznym okresie przenieśli się zakonnicy
4/

do mieszczanina Wizg oda,u którego mieszkali do roku 1673 •

W tym roku po długotrwałych petycjach, jalre wysyłali do 

cesarza zarówno jezuici jak i starosta z^enski Larysz,prze-
-*» —' W  w  W  —I •*> **» W

kazał im zarzydca komory stosownie do rozporządzenia dworu 

jeden^ domów ksiyźęcych na bezpłatno mieszkanie oraz ka

plicę . Zastanawiającym jest, dlaczego jeden tylko dom odda

no jezui t oh,mimo źe dekret cesarski, z dnia 36 H I 1670 odda

wał im wszystkie cztery. Widocznie spowodowały to intrygi

1/ HistsRes.3.
37 Wróżona m  też powszechnie nieszczęsny koniec życia i W ri 

1682 zapadł na przewlekły chorobę.podczas której trosklt- 
Tne-Bię mm opiekowali jezui ci,spłacajyc dług wdzię
czności, irciy umarł w tymże roku urzydzili mu wystawna po- 
grzeb, ainnatatio 46.

4/ Hisfc.Res.3.
5/ .Annetatio 32.
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zarządcy komory, który tłumacząc się wielb'e®i kosztami nie 

chciał odnawiać wszystkich. Prócz parska zamieszkiwania jed

nego domu książęcego i nadziei na trzy pozostałe posiadali 

jeszcze jezuici na własność' tzw. ,fraenrr cę,ł• Dom ten tak naJy 

zywano,gdyż istotnie kfMęta piastowscy b i l i  w mm monetę, • 

Po ’ ch wygaśnięciu przeszedł w rgco tlrsenkeckow ej, która znów 

zapisała kolegium opawskiemu. To ostatnie woale się oii nie 

troszczyło i^dy powstała misja w Cieszynie zrzekł się go 

na jaj rzecz . Lecz przyjęta w posiadanie "mennica" "była 

prawie ruderę i  trzeba było wielkich wydatków,by y-ł odno

wić. Zwi^óciła s^ę przeto misja do cesarza,który na ten cel 

ofiarował 400 reńskich /1680/,&Tanner wyasygnował z kasy 

prowincjalej 150 reński ch,pownę. kwotę of4arował magistrat, 

w^ele fioł ożyli hojni ofiarodawcy, a co nie dostawało wtięto 

z kasy samej misji . Przy pomocy tych ihnduszów odrestauro

wano stary dpm,przeznaczając go na szkołę jezuicką. Oddano 

go uroczyście pod opiek| dw. <acławowi,którego imię zostało 

umieszczone na fasadzie . Dla nowej szkoły cieszyńskiej 0-

fiarował magistrat wkfcrótce po odnowieniu, plac przylegaj$-- . - - - - 5/
cy do mennicy,który miał służyć co użytku młodzieży . Plac 

tela niebawem przerobili jezuici na ogród,zostawiając tuż

1/ Popi ołek, i)zi eje Cieszyna 
2/ Ibst.Res.3.
3/ L.c.54.
4/ L.c*
5/ L.c.3.
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koło szkoły niewielkie podwórze. Ogród otoczyli płotem,po-
1/

sadzli w nim drzewa owocowe , kwiaty oraz krzewy ozdobne. 

Trzy lata później /1683/ magistrat powiększył go przez fia-
J  “  2 r /  (

rowanie doń przyległego kawałka gruntu . Lecz powierzcho

wnie odrestaurowany "mennicg'1 ci$glo "było trzeba naprawiać. 

Naprawiono j$ w r . l 688,wt^dy też wysypano podwórze żwirem 

by fundamenta nie upadły . Jeszcze gruntowni ejszej repara

cji dokonano w r.1697 kosztem 120 florenów . Stan posiada

nia misjp, powiększył się w r.1685 o ogród,lfeszęoy na przed

mieściu ;,kfcóry dla niej zakupili dwaj bracia tanciszek_ i  

Henryk Laryszowie z wdzięczności za opiekę,jakg, staczali

zakonnicy w czasie choroby ich ojca,starosty ziemskiego,
6/

zgasłego w r.1685 .
Prócz tych ogrodów posiadała jeszcze misja po

le w środku wsi Bobrku,które je j dawała Ama Mitmayerowa 
7/ - -

/20 TEII 1688/ . Ponieważ jednak znajdowało się ono dość da

leko od Cieszyna,a komora domagała s ij  rocznie 31 reńskich 

podatku,superior Hawelka sprzedał je .

1/ Z owoców *ch rzadko kiedy'korzystali, gdyż prawie co roku 
, stawały się łupem złodziei.

O l sl ~
3/ f,area ne dómus fundament? labefactarentur s ilice  strata est" 

Hist.Res*88.
4/ Hist.ReSil41. ' 7 .. . . *.
5/ Annetat 150̂ 46. Ogród t̂en znajdował się przy szpitalu mielski 

i był~jego właśnościa przedtem zanim-go kupili Laryszowie - 
dla misji.Kupili go jednak bez domku.który się w m nr znaj dc

szu.Wreszcie w r. 1697 jezuici uwolnili się od te- 
n ciężaru.kupując domek na własność.Hiśr.Res. 141.
i ślIRes.70.

ę.3.C .



67

Dalsze poważne źródło dochodów stanowiły dla 

misji cieszyńskiej pieniądze spadkowe odziedziczony przez 

0*Hoffmeistera, 0. Radliński ego,O.Trchałę i 0.Wiolę . Z sum 

tych. korzystała podobnie jak z funaacj', otrzymuj ę.o z ni 

od prowincjała Zakonu co pewien czas odpowiednią k ’otę .

Obok darowizn na większy fikolę otrzymywali jezuici mnóst

wo podarunków mniejszej wagi* Szczególny troskliwością o- 

taczeł misjonarzy starosta ziemski JanEryderyk I^rysz,któ

ry bardzo czysto zapraszał i cli do siebie m  obiad 4 przysy

łał im rozmaite p od a runie. Za przykładem starosty szła azł* 

szlachta i baronowie. Hr*Wilczek kazał im co roki dowozić 

drzewo z Olbrachcie,IranciSZek Ganchin, czuwający nad mono

polem solnym zaopatrywał ’ ch w sól,Górecka z J skrzy czy no 

przysyłała różne artykuły żywnościowe,h r.fino krzewy ozdob

ie  i tp. Szlachta składała im_w_podaiunki upolowany zwierzy

ny, masło,ryb^ przed kaźd  ̂ wigilią,różne sprzęty domowe i tp.

Hie mniejszy pieczołowitością otaczało łato lic- 

kie społeczeństwo k a p 1 i c ę j e z u i c k ą .  W pierw

szych latach po je j odzyskani u, kromki nic nie wzmiankują o 

darowiznach. W miarę jednak jak jezuici wskrzeszają zamarły 

katolicyzm,inwentarz kaplicy zaczyna się powiększać* Szcze

gólne przedmioty powstawały przez długotrwałe nieraz składki

1/ L.c.2. "
2/ Zob.Rati ones.
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już to jako darowizny możnej jakiejś osoby, na j części ej 

spośród szlachty,wreszcie niektóre rzeczy zakupili je 

zuici własnym kosztem. Ze składek wiernych zakupiono 

puszkę o pojemności 900 komunikatów tudzież tabernaku

lum /1678/ . Najczęstszymi darami były obmsy z koron-
T  m **“ *

kami ręcznej roboty,adamaszkowe antypendia,przetykane
W <r W

złotymi nićmi, ornaty ze srebnej lamy o wzorach kwiato-(
* w fyf 

wych,humerały i alby z bogatymi obwódkami /atttfcfrisium/ , 

ozdobne frędzle,zwiszaj^ce na rogach ołtarza^zwane w ję

zyku liturgicznym angularia lub appenditiae . Ofiarowywa

no wspaniałe z tyłu ołtarza zwiszaj^ce dorsalia,kosztow

ne,okrywy j^ce tabernakulum z czterech stron tkaniny -te

tra ve la ,parat2»oata M oli cha,bogato haftowane jąoduszki, 

zasłony dla obrazów,wreszcie wazony z kwiatami sztuczny

mi i  świece na ołtarz.

^rócz powyższych_dość częstych darów ofiaro

wała zamożna szlachta przedmioty wielb*ej wartości,które 

tu zasługują na wzmiankę. Do ni ch w pierwszym rzędzie na

leży zaleczyć srebrny lawa ter z z dzban topi, który darował 

starosta ziemski Rudolf Sobek w r.1690 , 2 srebrne koro

ny,w który di pewne części były ze złota jako też srebrna

1/ Annstatift 43, ~ - * . "
2/ Auriprisiiim‘7 auriphrygium,frisium,phrygTum/ była to ob

wódka z nici jedwabnych i złotych,częsta nasadzana per
łami. Przyoslsb^ano ni$ humerały,alby,mitry,dalmatyki, 
antypendia i inne paramenta. Braun-33.

3/ iUc.23.
4/ L.c, 299.
5/ Hisfees.,96.
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lampa o 94 uncjach wagi/wartości 75 reńskich . Na uwagę 

zasługuje ponadto darowana w r.1691 poduszka roboty tu

rę ck? e j ,zdobyczna drogocenna szata turecka,ktdrę. przero

biono na ornat. Obydwa dary bgj;y łupem świeżo odniesio

nego zwycięstwa pod Slankamen • ?/ r.1685 darowano wzo- 

.r?yst& sukienkę dla statui Ma-tki Boskiej, Nie mniej of*»*-

lności Blu-

Do stanu okazałego^ doprowadź ona kaplica i-  

dz^e na nowo w zapomnienie z chwilę.,gdy jezuici staję, się 

włodąroag.i_parąfij ci eszyilskiej.Było to już z dawna prze- 

dmiotejji ich zabiegów. Ograniczeni do ciasnoty swej kaplicy 

nie mogli rozwinie na większy skalę działalności duszpas

terskiej. Słali przeto do cesarza suplikiŁby dla zwiększe

nia skuteczności ich działania powierzył im zarząd parafii 

cieszyńskiej. Prośbom stało się zadość,kiedy po śmierci 

dziekana cieszyński ego Aleksandra Klaybora z Tarnowskich 

gór /1670 - 1692/ dekret cesarski z dnia 14 października 

1692 zamianował superiora misji 0.Jerzego Hawełkg^robosz- 

czem i  dziekanom cieszyńskim na okres pięcioletni .Należało

1/ L."C.88; ~ ' ~ "
2/Odniesione przez Austriaków nad wojskami tureckimi zwy

cięstwo pOd-SlankottoA /19 YTTT 1691/ stanowiło ważny etap 
w ofentfywie,z%żaj§cej do wypierania Turków z teropy. Ze 
strony"tureckiej poległo wtedy 20.000 żołnierzy,a wśród 
nitsh wielki wezyr, dowódea janczarów t  18 paszów.Zahii 259,261. 

3/Ofiarowała w r . l6o8 srebrne ampułki z tackę..Iiis%Res.88;
4/W tym samym roku daratowała na rzecz kapli cy ornat o wzorach 

,kwi at$wycn.Ł.c,
5/jungnitz 571. ~ “ _ ” “ 7
6/f)ekret nazywa jezuitów cieszyńskich misjonarzami cesarskimi

i jako taki na&aje im parafię .His^Res. lo3,lo6 ,-Kńuffmann,Ge- 
denkbuch fttr die Stadt Tesche TT 146.

jasnymi okazały się żony szlachty a wszeze|ó 

dowska,Goczałkowska,Bckartowa i  Rafcfcinowa .
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jeszcze prosić kurię bis kupię, we Wrocławiu o aprobatę ce

sarskiego postanowienia. Po dłuższej zwłoce otrzymali ję. 

w r.1693^ Wnet potem komisarz biskupi i  dziekan frydec- 

ki Samuel Henryk Wolff z Brzezna wprowadził uroczyście^ 

nowego dziekana cieszyńskiego do kościoła parafialnego. 

Misja liczyła w tym czasie 4 kapłanów,z tych 2 oddawało 

się duszpasterstwu parafialnemu a 2 uprawiało w dalszym 

ci$gu działalność misyjną przeważnie_poza miastem. Zawła

dnąwszy parafy jezuici z całg. energią j ę l1 S1{2 preęy 
duszpasterski ej ,by nie dać przeciwnikom powodów do oskar

żeń jak to sami wyznaję . Nieprzyjazne względem ni ch na

stawienie zaznacza się w duchowieństwie świeckim,które 

nieżyczliwym obem przyglądało się nieustannem potężnie

niu wpływów jezuickich. Toteż kler czy ni ł^ starań a u bis

kupa wrocławski eg o,by ich usunął z parafii lub by iia przy

najmniej dał wikarego w oBobie^Jpiędza świecki ego, dla kon

troli w dysponowaniu dochodami . Lecz kuria wrocławska na 

instancje misji pismem z listopada r^ku 1694 uznała obecny 

stan rzeczy Mb nie wymagający zmian • - r*1695 super^yr 0. 

Hawelka zostaje odwołany z Cieszyna na inn§ placówkę .

1/ Hisf.Kes.ln6. 
27 L.c,
37 L.c.116.
47 L.c.110.
57 L.c- 
6/ L.c.4.
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To "było upragnionym momentem dla duchowieństwa świecki e- 

go,by starać się o odebranie zakonnikom^arz^dzaiiia pa

rafią. Ulegając jego wpływom komisarz biskupi nie chciał 

uznać nowego supejiora misji 0.Daniela Nitscha probosz

czem cieszyńskim . Nie widząc innego sposobu wyjścia z 

tak powikłań#  ̂ sytuacji udaje się nowomianowany superior 

do biskupa wrocławski.ego Franciszka Ludwika /1683 -  1732/, 

od którego otrzymuje potwierdzenie prawa administracji na

okres czasu przewidzianym dekretem cesarskim z dnia 14.X.2/
1692 . Termin ten upływał w dniu 29 VI 1697 roku. Na po

nowne prośby jezuitów wbrew maoŁina-ajoii-przeciwnilajw misji

dwór przedłużył im okres zarządu parafię na nowe pięc^ele-
- 3/ - 7

cie • Lecz kuria wrocławska nie chciała im już przysłać po-
~4/ - - * ~ w - -

twierdzenia. Zaniepokojeni długim oczekiwaniem wysyłaj

jezuici delegacjęjw r.1698 na dwór2by wpłynął na kurię .

Zabiegi okazały się bezkuteczne. Mimo to utrzymali stę^

jeszcze przy parafii do rota. 1700,w którym musieli j$ o-

puście z drzkazu prowincjała,zatrzymując jednak prawo _
w  “*■ 0  J

głoszenia kazali . Po ich ustąpieniu dziekanem cieszyńskim 

został proboszcz frydecki Henryk Samuel Wolff z Brzezna

1/ L.c.116i 
27 L.o.ias.
3/ L.oil30.
47 L.tttł&r.
57 L.0.144.
6/ L.o.161,4.
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/1700 -  1705/#który niezbyt życzliwym okiem spoglądał na

te ingerencję zakonników w sprawy swej pa ra fi i  • ioteż po

roku rządów wyjednał od kurii wrocławskiej rozporządzenie

zabr niająoę jezuitom pełnienia funkcji kaznodziejsk i^

przy cieszyńskim kościele parafialnym. Ograniczeni znów

do ciasnoty swej kaplicy nie mogli misjonarze przeboleć

tego,że musieli zrezygnować z p a ra f i i .  By sobie tę stra 
sy

tę wynagrodzić przystępują do rozszerzenia kiplioy .X.ecz 

już po pierwszych krokach w tyra kierunku uczynionych* 

spotkali się ze sprzeciwem duchowieństwa świeckiego* a 

szczególnie dziekana cieszyńskiego*który się obawiał kon

kurencji* Hegatywnle ustosunkował s ię  również do tegói  

przedsięwzięcia zarządca komory * z ramienia którego otrzy

mali kaplicę wraz z domem książęcym na warunkach tylko 

użytkowców / " titu lc  usufruetuarliw/ -  nie mogli więc nią  

samowolnie rozporządzać. Jezuici jednak nie uważali wca

le  na jego protesty i rozpoczęli pracę nad je j  rozszerze

niem, Interpelacja,jakie wnosił zarządca do zwierzchnic

twa koraory wrocławskiej pozostały bez echa,a nawet komora 

cichaczem dała misji pozwolenie na dokończenie przedsię-
V

wziętego dzlełg* • Kozbudowę finansowały hojnie stany,a 

wszczególnośoi starosta ziemski, ^racami kierował O.Kmeryk

1/  H is t . H e 3 . 161 ,
2/ L. c.
*$/ I».O. 16“i.
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Sui^egi,którego wysłał do Cieszyna na życzenie superiora 

prowincjał Zakonu O.tferdyhand waldhauser /l8.V 1688 -  25 

XI 1703/ . W rozszerzonej kaplicy miewali misjonarze ka

zania do ludu,który się tłumnie zbiegał,przy czym sam na

wet starosta ziemski przychodził tu na nabożeństwa w nie-
■4./

dzie lą  i święta • -Lecz kler xi*sak± świecki z dziekanem 

cieszyńskim na czele nie dał za wygraną. .Dziekan ten wys

ła ł  w r.1701 do kurii wrocławskiej pismo,w którym oskar

żał jezutów,że bezprawnie powiększyli kaplicę,zamieniając 

ją  na kościół. Zaruca im następnie,że wbrew postanowieniom 

synodu wrocławskiego z r.1653 /26 V/ odprawiają nabożeństwa 

i głoszą kazania w niedzielę i święta w porze,kiedy się od

prawia w kościele parafialnym suma,odciągając tym sposobem
3/

lud od teg$& kościoła . Srzeci zarzut obwiniał ich o wyko

nywanie funkc j i ,kt óre należą jedynie do kompeteneji probo- 
4/

szcza * Chodziło tu w pierwszym rzędzie o prawo udzielania 

chorym sakramentu ustatniego ulejftMw.Namaszczenia, j^rawo 

to przysługiwało jezuitom wyłącznie w stosunku do chorej, 

najemnej służby oraz wzglądęm chorych,potostających w ich 

domu. Przywilej ten udzielony konstytucją .Leona X " l/is

1/ L .c .4.
2/ L.c.162.
3/ Synod powyższy w roddziale "De ordine l)ivinorum o f f i -  

oiorura* taką stawia dla zakonników regułęi* . . . "  in 
.‘ioc les iis  antem Hegulariurn uominicis et fe st is  tam 
conciones,quam divina o ff ic ia  semper praemitti debe- 
aut,ne a parochialibus vel principalibus jscclesiis po- 
pulus avoceturH. Montbach

4/ Hist.Kep.162.
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quae pro fidelium" /1513/ Braciom Mniejszym na zasadzie
1/

ooramunicationśś privilegiorum zyskali również jezuici , 

Chcąc mieć śc iś lie jszy  kontakt z protestantami jezuici 

cieszyńscy wychodzili poza ramy tego przywileju budząc 

tym sposobem niezadowolenie proboszcza.

Sprawa rokowała groźne dla jezuitów następ- 

stwo»lecz została w porę zlikwidowana przez komorę wro

cławską,która dała kurii odpowiednie wyjaśnienie.Niedłu

go potem Samuel Wolff otrzymał od niej l is t ,w  którym mu 

nakazywała,"aby przemilczał to,co się stało z kaplicą

ojców fow.Jezusowego i zostawił całą rzecz w stasnie o-
2/

becnym 1 Dziekan w i*dzia ł się zmuszony do zaniechania 

skarg,tymbardziej,że i starosta okazywał się dla jezu i

tów bardzo przychylny i dla przypieczętowania oałej spra

wy dobudował do kaplicy własnym kosztem zakrystie^ lO 'V ,  

a wewnątrz ufundował ambonę . Na rzecz powiększonego do

mu iiożego zaczęły się sypać obficie darowizny. Zaraz w 

r . 1701 wnętrze jego wzbogaciło się o nowy ołtarz św. 

Franciszka Ksawerego . Mensę darował kardynał Kolonicz

a obraz świętego bogaty w srebro i złoto oraz srebrny
6/ .

krucyfiks nieznani dobrodzieje

1/ Institutum I ,  Uompendium pririlegiorum 567.
2/ . . . ”ut quea acta sunt circa Sacellum P.P.Societatis

prernat et in statu re linguat".Hiat.Kea.ltxi,0/ iiłOilZo#
4/ L. c . 16 4 .
5/ Ł. c .

6/ L.c.
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R o z d z i a ł

D z i e j e  z e w n ę t r z n e  r e z y d e n c j i  

/ 1 7 O f  * 1 7 7 3 / .

Grdy się  udało jezuitom powiększenie kap li

cy , zakrzątali się żywiej około odzyskania domów książę

cych. Istotnie brak ich dawał się im odczuwać coraz bar

dziej. Podupadająca mimo licznych reperacji "mennica" 

nie nadawała się już w zupełności na szkołę, w samym 

domu liczba ojców zwiększyła się do 5»a czasem sięgała  

nawet do 6, Ciasnota mieszkania dawała się tym bardziej 

we znaki ,że chodzili tu liczn i podróżni,prosząc o goś

cinę i przenocowanie. Toteż od czasu,gdy połowa misjo-
t .»

narzy zmuszona by^af%rogi plebanii cieszyńskiej »misja 

wysyłała do cesarza natarczywe prośby o odstąpienie je j 

dalszych 3 domów. Starania zostały uwieńczone orzecze

niem dekretu cesarskiego z ^8 czerwca I703,który im od-
1/ .

dawał na własność 4 domy książęce w-raz z kaplicą .

1/ iii 3t.Kes.o2.Pet*r 154, wobec tych dwóch wiarogod- 
nych świadectw twierdzenie Duhra /IV 458/ jakoby 
misja otrzymała te domy w r.1704 jest niesłuszne.



76

Uroczyste przekaznie tych domów jezuitom odbyło się wo

bec tłumnie zebranej publiczności. Przez uzyskanie sta

łe j siedziby placówka jezuicka w Cieszynie strac iła  cha

rakter zmienności,cechujący misję,a tym samym,faktycznie 

stała się rezydencją. Formalne podniesienie je j do rangi 

rezydencji nastąpiło w r.1705 dekretem prowincjała Jana 

M illera /25 XI 1703 -  26 XII 1707/ . By się  pozbyć c ię -

żaru płacenia podatków zap łac ili  jezuici ryozałtowę su-
2/

raę 1700 florenów • Wobec faktu uzyskania własnych zabu

dowa* zbędną się stawała stara i c iąg łe j naprawy wyma

gająca mennica. Toteż,gdy się nadarzył nabywca w 030bie

hr.Bludowskiego ojcowie odstąpili mu ją  za 1000 f lo re -
3/

nów 10 VII 1704 .

Rolę mennicy,w której dotąd mieścił s ię  lokal 

szkolny objął jeden z domów książęcych,w którym dwa poko

je przeznaczono na lokal szkolny . tfesztę miejsca za ję li  

w domach ojcowie i wychowankowie jezuiccy. Jeden tylko 

pokój według zobowiązania zastrzegła sobie komora,na od-
V

bywanie sądów ziemskich i traktamentu dla 3ędziów • Acz

kolwiek nabycie domów położyło kres ciasnocie mieszkanio

wej jezuitów to jednak nie wystarczyły one dla pomiesz

czenia wszystkich wychowanków jezuickich.

1/ Duhr IV 45b,
2/ Hist.Res.lb2,
3/ kociołek,i>zieje Cieszyna^c. 
4/ Peter 157.
5/ Popiołek,JUzieje Cieszyna ald.
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By temu zapobiec kupuje rektor rektor opawski O.Knittig 

wobecnodci superiora Jfeliksa dom na ulicy Srebrnej od 

Ewy Nisk^wej^S/lO 1713 .

He podstawie specjalnej umowy zawartej z

miastem uwolniono znóy; i  ten dom przenaczony na konwikt 
 ̂ ~ 2/ * * 

od ciężarów miejskich . Właściwym jednak fundatorom konwik

tu był hr.Adam Wacław Tęczyński,starosta krajowy ̂ któr  ̂ wy

znaczył fundację 26000 florenów na utrzymacie 16_̂ ubogich 

wychowanków . Pierwszeństwo w przyjmowaniu mieli nr et. 

synowie przyjaciół fundatora re lig il katolicki.ej lub ewan- 

geli cjp.ej , których jednak n ê było wolno zmuszać do zmiany 

wiaiy. Gdyby n'e stało szlachty, mogli byt przyjmowani tak

że synowie mieszczan. Po długiej zwłoce potwierdził cesarz 

fundacjQ,zastrzogaj$c sob^e prawo prezentowania czterech

synów szlacheckich. na ••ychowankćw konwiktu.resztę miol-*
~&f }jyzxr cUŁr

wyznaczać zarządcy tej instytucji / T  imieniu rezydencji 

rządził nim wyznaczony z ramienia rektor kolegium opaws

kiego regens, maj ę-cy do pomocy ̂ zastępcę sub regensa. Konwikt

został uroczyście .poświęcony i  oddany pod opiekę dw.Trójcy 
- - 5L ~ w  * '

6 listopada 1713 . Pierwszym jego rektorom był 0.3an Lch5n-

born.

1/ Peter 154. “
2/ Popiołek,Dzieje Cieszyna 213. .7 , 7, .
3/ llist.iies^yj&tek odnośny dotyczący fundacji konwiktu 

, znajduje eic u Petera na s.175.
4/ Hist.Res.288.
5/ Dier.Gonr.6 XI 1713.
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racaj&c do sprawy odzysl.ania domów książęcych, 

zaznaczyć trzeba,że stanowi ona w dziejach jezuitów cie

szyńskich fakt przełom^. Zdobycie stałej sied*iby,a nade 

wszystko świadomość wpływów, jakimi sięNńesz^ł zakon jezu

icki na dworze cesarza Leopolda I_, przyczyniła się niema

ło do wzrostu znaczenia rezyu.encji_do wzmożenia d^żeń,,któ

ry di celem było ponowne rozszerzenie własnej już kaplicy. 

Powiększony w r.1701 Dom Boży zdołał obj$ć zaledwie 500 

osób • Tymczasem ludność garnęła się tłumnie do jogo wnę

trza,spędzona %dz$ słuchania słowa Bożego,którego jezui

ci byli niezrównanymi głosicielami* .ledzeni pragnień1 aa 

gromadzenia pod sw% ambony jak największych tłumów,przy- 

Istępują jezuici do ponownego rozszerzenia kaplicy , którego 

dokonano w r .1707,zamieniając j$ tym sposobem na kościrł . 

Wnętrze nowego kościółka było ubogie i  trzeba było wielk 

ki di nakładów pieniężnych,by_ je_wzbogacić. Dawne ołtarze, 

które były odpowiednie (Ha niewielkiej kapliśy,teraz oka

zywały sw$ noeproporcjonalnośś ao przestrzeni kościoła*

Z pornoo$ przyszli jezuitom dobrodzieje* Z nich na pierw

szym g-łararg miejscu wymienić należy komendanta załogi woj

skowej z szańców jabłonkowski ch hr.Jana Piotra Pocciego,

1/ Iiiot.Res.161. , \  '
Z Brak dokładniejszych dfinyciro tym" fakcie ma swe źrodło 

w tvm,że "Historia Kesident'ae< Me zawiera rocznika"
17 (fi. Istnie je o nim wzmianka w roczniku 1718: 'Oratorium 
anno superiora dilatatum' Hist.Res.195j i  w;cytowanym wy
żej strzeszczeniu;!,Litterae Annuae Residentiae Societatis 
Jesu feschinii ab 1.1705 usque ad 1.1710 inclusive!,*Hi st* 
Res*205*
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który własnym kosfctem wystawił w_nowym kościele główny 

ołtarz • Poszczególne jego części sporządzono we Ifryd- 

ku , a .wymalowania podjął się malarz cieszyński Józef fem
3/ - - - - - - -

Wanek • W na&stawie ołtarza umieszczono obraz Matki Bos

ki ej Śnieżnej, który już zdob̂  ł  poprzedni ołtarz główny 

oraz 2 nowe obrazy boczne,przedstawiające św.Ignacego i 

św,Stani sława Kostkę, Kamy obrazu Matki Boskiej /nieżnej 

dała wyłożyć na swój koszt drogimi kamieniami Magdalena 

Jagoszówna,córka pisarza miejskiego . Wkrótce obraz ten 

zaczęli wierni ozdabiać wotami. Ostatnią fazę w upiększa

niu ołtarza głównego stanowi rozwieszenie ponad taberna

kulum jedwabnego baldachimu w r.1761 i  umieszczenie w nay 

/stawie ołtarzowej figury św.Ignacego i  Marii Magdaleny • 

Prócz hrabiego looci clilubnymi zgłoskami w dziejach koś

cioła zapisał się również burgrabia cieszyński Karol Spens

de Bouen,który wystawił okazały ołtarz boczny św* Jana We- 
6/ - -  - 

pomicgna /1710/ .Kilka miesięoy po jego poświęceniu zawie

szono jego nadstawi e obok wizerunku ów. “Gudotwory czes

kiego” obraz św.Alojzego /20 11 / . W następnym roku wnętrze

1/ Li,c. 196.- Diar.Res.I.19 TV 1710. 
27 Diar.Res.T.6 T 1708.
3/ L .c .19 tv 1710.
4/ L".c.
57 Di'nr.Hes.17,31 T 1761.
6/ H+Et.Res.207-.
7/ Mar.Kes.T ,20 VI 1710.
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kościoła wzbogaciło się snów o je .on ołtarz boczmy z obra

zom św.Anny,który wnet po poświeceniu, pozłocono . Ołtarz 

wystawiła własnym kosztem Joanna Celestowa,a obraz darował 

Heniyk Ti^l,emerytowany kapitan załogi na szańca di jabłon

kowskich . Prócz wyżej wymienionych istniał jeszcze w koś

ciele dawny ołtarz sw.jfranciszka Ksawerego, odnowiony kosz

tem. Jerzego Heubauera, który (̂ la ni ago ofiarował taberna

kulum . Attoll 15 czba ołtaizy wydawała i i f  jezuitom nie

wystarczająca, skoro w roku 1754 urządzaj publiczne skład

ki. na wystawienie nowego ołtarza św.Tekli^tórej kosztowny

obraz otrzymali w r.1752 od Bołuna z Berna . Ołtarz stanął 5/ “ * - - - - - -
w r.1755 ,a w 2 lata później wyłożono go marmurem i inkrus

towano,czego dokonał bielski malarz Heinfc. Zbiórka okazała 

g if  takobfita ,ie wystaw* ono z mej jeszcze w tym samym ro

ku niewielki ołtarzyk Ukrzyżowanego, W przestrzenia oh między 

ołtarzami były umieszczone obrazy riw.&ataiagny,ifranciszka 

' a$*za,dw#Józefa i św. alentego,którega odowił nieznany 

ofiarodawca złotę. korony/1726/ , Do rozmnożenia kultu św, 

Jana Hepomuc§>na przyczyniła się niemało statua świętego 

darowana w r,1709 . Poza wyżej wymienionymi ofiarodawcami

1/ L.c.25 HT 1711. 
27 L.c.26 VIT 1711.
3/ L.c.12 ITT 1712. 
4/. L.o.7 ‘‘/I 1752. 
5/ L.c.26 tt 1755. 
67 L.c. 11 TOI1757. 
7/ L.c. 0 TI 1709.



wielu było tek*ch,którzy ciągłymi datkami i darami wspiera

li kościół jez&ioki. Do nich zaliczyć trzeba w piorwszym 

rzędzi o starostę ziemski ego Wacława Tęczyi sir eg o, zarządcę 

komory Jam Sunaglia,hrabi ego Beesa ,b aronów ę, Skrawarskę.. 

Jezuici umieli się wywdzięczać za wyświadczone dobrodziej

stwa. Kajzasłuźeńszych. po ich śmierci chowali w podzie

miach kościoła. Pozwalał im na to lis t  apostolski Klemen

sa I  " Nuper pro parte'* z 3 V III 1672 '. Pierwszy spoczął 

w podziemiach pod Równym ołtarzem ten, który go wystawił

- hrabia Jan Poeci . Zmarły za życia wyraził życzeni0 ,że 

po śmierci chce spocząć w podziemiach kościoła jezuickie

go. Gdy umarł,wniesiono jego zwłoki do kościoła rezyden

cji /30 I 1709/gdzie ich strzegły warty żołnierskie przez 
“ i

całę. noc* . Nazajutrz po uroczystej mszy św. i wygłoszonej 

mowie żałobnej złożono je w krypcie wśród honorów wojsko-
4/ - * - * * ~

wych . W podziemiach kościoła pod ołtarzem f§w,Eranciszka 

Ksawerego spoczywa Jadwiga ,Zimówne,córka Pawła Zimy,u
_ - - -5/ “

którego mieszkać jezuici . Pochowali ję tu ® wdzięcznoś

ci dis jej ojca jak i dla osobistych zasług. Za życia bo

wiem ofiarowała srebrny kieł ich, a w testamencie na cele

1/ Ineti tutum I,Litt.ap*197. 
2/ mst.Kes.2nl.
3/ Diai.Kes.1,30 I 1709.
47 L.c. T.31 f 1709.
5/ Diax.Res.IT, 23 TT 1730.
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kościoła zapisała 75 reńskijh . Pod ołtarzem ś » • ,mrj pocho

wano je j siostry M iozyn ę" i  Weroniką ,poa wejście^ do 

kościoła "baronową Zuzannę Krawitzową i  Skrawarską .

Pod posadzką kościoła jezuickiego mieszczę, się

również trumny kilku ojców rezydencji. Pierwszy spoczął 

tu 15 U  1732 O.I'ranek,po nim H.Schram pochowany pod wej

ściem /30 T 1741/• Tuż przy nim leży 0.Józef jfrey /28_IX 

1741/ i nieco później /20 T 1758/ zmarły O.Glenck. Obok 

superiora o.Prancka pochowano vj r.1765 między ołtarze^ 

Śv,Amy i dw.JRranciszka Ilsawerego superiora O.Gresaelspe- 

xpcrgera . V.ieści się w podziemiach jeszcze jedna trumna, 

które zaj^o\ała miejsce m&skiase gup£ odosobnione pod oł- 

tsrze... Jana Hepomuoyna ,kryj ą ca w sobie śmiertelne 

szczątki uczira jezuickiego s^a bogatego kupca cieszyńs

ki ego Franciszka Brachettiego •

A wielkie znaczenie w dziejach rezydencji miały 

trzy ?:ojny ćląskie. Ifrydeiyk TT,król pruski, wstąpiwszy na 

tron rozpoczą| swą działalność od tego,2e przygotowawszy 

silne wojsko,zażądał od Kar- ’ Teresy odstąpienia SŁłąska.

:  V

l/L.c.25 TT 1730.
2ZDiar.ResJ.29 XTT 1720.
3/ HistiKec.^7.
4/ mar.Iies.TT, 14 TH 1740.
57 Hist.il9s.327-. " ,
6/ Umarł on zabity“nieszczęsnym trafem przez swego znajo

mego ~w r .1742.Do lego trumny młodzieniaszka przytwier
dzono cynową tafchcę z napisem:”Hic jacet Eranciscus 
Brachetti Silesius Teschinensis Supremae Onassis Gram- 
maticae stud*osus,Natus 172? 9a~Aprilis.mortuus 8fi sep- f/ 
teiabris Societatis nostrae Oandidatus.BBąui.escat im pace. 
Diar.ResJCLO TX 1742, - Jiar.Conv l.c .
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Mo czekają o odpowiedzi na &%n propozycja przekroczył gra

bi cę tej dzielnicy 16 H I 1740 i  zwyciężał Austriaków pod 

Molwicami, W ten sposób rozpoczęła się pierwsze wojna ś l i 

ska,w czasie której wojska pruskie górując nad austriacki

mi pod względem sprawności bojowej i wyposażeni a,odniosły

szereg KWycir.atw, Od zawieruchy nie pozostał -wolny. nawet
- * - go " 

odległy Slrsk cieszyński... W r.l741^panowały wojska prus

kie,któro '’ a* ' c o Jabłonkowa • !?o r5* eszyna wtargnę

ło pruska husarie pod wodzę, generała de la '.lot te 1 lutego 2/ v
1741  ̂ Po zakwaterowaniu wojska udał się super*ofr Pupeni 

do dowódcy,by uzyskać zapewnienie całkowi tego bezpi eczeó- 

stwa dla rezygnacji oraz swobodp w oprawianiu nabożeństw,

co mu się powiodło. Za to rnnHftli jezuici utrzyi^waó 3żoł-
- - 3/

nierzy,którzy sio zakwaterowali w refektarzu letnim • Za

jezdni żołdacy n:o siedzieli w Cieszynie bezczynnie lecz 

uwijali a ifp o  okolicy,plądruj\c i grabiąc mienie ubogiej 

ludności • TTrzę.dzali też wycieczlr do odległejszych miejs

cowości . 7 dniu 19 lutego wyrywa sig z miasta od:zia ł żoł

nierzy na z łup i. o nie listka. Z wyprawy wracają obarczeni 

wielu zdoby czami,wśród których ni o brakło szat i naczyń_ 

kościelnych • Wykupili je od ni di mieszczanie i zanieśli

1/ Bi e mann i Ges ch,des,h erz n' es cher, 230* 
27 Mar.BesIn, 1 TT IM #
M  Uc.16 TI 1741,
4/ L.c.2n TT 1741.
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w darz o rezydencji. Po wyprawie mistsckiej strach zapano

wał wśród zakonników,1)7 nie spotkał ich zabudować los koś

ciołów mistecki ch ze strony rozzuchwałego żołnierstwa.LBCjs 

obawa okazała_się płonny,bo husary pruskie zachowywali się

względam jezuitów zupełnie poprawnie,a katolicy spośród 

nich uczęszczali na nabożeństwa do ich kościoła* Ba - sam 

ich dowódca de la Motto okazał si<} nawet ^ro^ktoapea re- 

zydenoji,bo gdy pijany żołnierz zaczepił n̂  ulicy o.Satzen- 

dorffera ukarał go przykładnie więzieniem • Załoga pruska 

ustąpiła z Cieszyna na wio46 b zbliżającyoh się oddziałach 

wigierski ch • Wkrótce też i wojna została zakończona poko

jem w Berlinie 28 VTT 1742,kićrym Maria Teresa odstąpiła

try6eiykowi TT cał7 "lęsk prócz księstwa c'eszyi.skiego,
* " 7 w 7 “3/ 

nyskiego i opawskiego •

Zani epokojony

kładaj^cę. konstelacją polityjzn^.oba?;'aj§c iAą utraty swych
w  W  w  , w

zdobyczy rozpoczął Ery dery k w r. 1744 drug& '-ojny śl^skg,.

W dniu 15 IX 1744 wpadły do_Cieszyna 4 szwadrony pruskiej 

husari* • Miasto kosztowały ich 50doiowy pobyt 6020 ilo -
4/ " 7 7 7 7 7renów ale rezydencji nie dali się zbytnio we znaki*

1/ l .c .3 ITT 1741. O.V,acław JSntznndorffer,urodzony w Sko
czowie 10-17 1704 miał 2 braci',z których Adam był rów
nież. jezuitę ,wybitnym"- dogmaty loem, autorem 2 naukowy ch 
traktatów,?, Józef komisarzem biskupim i  proboszczem vr 
Bielskn.O.Wacław Kntzendorffer był w późniejszym czasie 
superiorem misji piekarskiej /1752-1753/,a następnie 
wicerektorem kolegium"opolski ego.Na tym stanowisku uiaarł
2 I I I  1770 .Hoffmann, Die 
Jesuiten-in 0ppeln,Ś28,329.

2Ż Biemann,Gesch,des Herzogth.Teschen 339.
3/ Mayer I I  146. - w •
4/ Biermann,Geschi chte des Herzogth.Tescłien 339.

-  -  -  
korzystni a się  «.lajaonarchii /u-



lejna zakończyła się pokojem w Dreźn 3 Inia l-> KIT 1745, 

który potwierdzał postanowienia pokoju wrocła-7P,V‘ ego.

Najdalej idące następstwa dla rezydencji mia

ła trzecia wojna kląska,zwana siedmioletnią. Rozpoczął ją

JSryderyk TI w r.1756. Do Cieszyna wkroczyło w dniu 7 I  

1758 r. wojsko praskie w liczbie 700 kołnierzy pod wodzą 

generała Wernera. Miasto musiały zapłacić wysoką kontry

bucjo w pieniądzach i żywności . Rezydencji wyznaczono

do zapłaceń* 3 100 złotych ale dzi o Id zab; egotm o.R<6sjfenr- ~ w 3/ -
schopfa obniżył generał tę krcotę do 24 złotych . Po trzech 

dniach wojsko opuściło Cieszyn lecz zażądało od całego 

księstwa kontrybucji 40.onn talarów . Pod koniec roku 1758 

/13 H/zyskuje Cieszyn nieoczekiwanego gościa w osobie bis

kupa wroeławstiego Mlipa Cotharda Schaffgotscha /1747— 

1795/ . Biskup ten został 9 lat temu jako ulubieniec Ery- 

deryka V  wyniesiony przeze: na stolicę biskupią. Bę&ąc 

kannonikiem kapituły wrocławskiej prowadził życie lekko- 

ny^lne i przez .szereg lat /dr r.1746/ należał do loży ma

ser sinej. Zastawszy bi skupem zawiódł nadzieje, jakie w nim 

pokładał król prosld ,spodziewają<yrn ę,żo nowokoaeekrowa ŷ 

książę kościoła bęclzi© powolnym narzędziem w jego ręku.

1/ Diar.Res.ry',? T 1758.
2/ Bie mann, Ges ch. des Harzogth.Teschen 232. 
3/ Diar.fieslTY,7 I 1758. '
4/ B+ennann,Gesch.dos Herzogth.Teschen 232. 
5/ Diar.Res.T®,13 iJ 1758.
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Po^-stępieniu bomem na stolec biskupi Schaffgotsoh okazał 

się gorliwym obrońcę, praw kościoła . Ta zmiana asposobie- 

nia wykopała przepaść niezgody między biskupem a królem. 

Do całkowi tej zerwani a stosunków doszło,gdy w r.1757 Wro

cław ściśnięty pierścieniem wojsk austriacki oh,przeżywał 

ciężkie dni oblężenia. Wówczas to biskup na życzenie Ma

r i i  Teresy,o którym mu doniósł komisarz wojenny wojsk 

austriackich Kolowrat,schronił się do Johannesbergu,a

gdy i tu nie czuł się pewnym przybył do Cieszyna,w to-
- - 2/ - 

warzystwie kanonika hr.Wilhelma Prażmy • Przez cały ci§g

swego pobytu w Cieszynie książę biskup często odwiedzał 

rezydencję,darząc jezuitów szczególny sympatią. Otacza

l i  go też ojcowie czułę opieką,chcę.c sobie zaskarbić je

go życzliwość. Urządzali na jego cześć przedstawienia 

młodzieży szkolnej, składali mu wraz ze szkołę, pełne baro

kowego wykwiiitu życzenia noworoczne. W zamian za to bis

kup przyznawał im pierwszeństwo przed dominikanami,chlu

biącymi się starożytnością swego zakonu. Podczas swego 

pobytu w Gieszynie wyświ ęcił kilkunastu_kandydatów na 

księży. Przed święceniami odprawiali oni z jego rozkazu 

w rezydencji tygodniowe rekolekcje. By świecić przykła

dem sam biskup odbył pod kierownictwem jezuitów ośmio-

1/ Sepelt 83.
2/ Handbuch des Bistums Breslau, Breslau 1910,XXTX.



dniowe rekolekcjo,mieszkając u nich przez ten czas ♦Nabo

żeństwa odprawiał biskup Schaffgotsch najczęściej w koś

ciele prafialnym, lecz kilkakrotnie celebrował sujjię ponty- 

fikalnę. również w kościele jezuickim,a nawet w r. 1759 

prowadził we wtorek wśród oktawy Bożego Ciała jezuicką 

procesję z Hâ dw•Sakramentem* Pobyt biskupa w Cieszynie 

był przerywany kilkakrotnymi wyjazdami do J?rydku,Jabłon-
' ■ • u - f  - - D

kow a,, Karwiny,gdzie 5 sierpnia 1759 k^nsegrował kości»ół.

W dniu 4 XI 1759 zjawił się niespodziewanie pod aurami

Cieszyna na czele wojska pruskiego major ton launewitz 
v 3,1

® zażądał od miasta sumy 16000 talarów * Głównym celem

nągadu było pochwycenie biskupa Schaffgotscha,którego 

ucieczkę uważał xsDcx±raiźi£ król prg^kiza zdradę i  przej

ście do nieprzyjacielskiego obozu . Biskup zmiarkowawszy 

zakusy uratował się HS±EExk$ na czas wyjazdem do

Ołomuńca • Wojsko pruskie przemocy wtargnęło do miasta, 

wyiraźyło braaę rezydencji lecz szkód większych nie wy

rządziło,gdyż ojcowie wypłacili oficerom 80 talarów - 

kontrybucji i  zobowiązali się utrzymywać 8 huzarów

1/ Mar. Re Si IV ,3 IV 1759.-
2/ t <Tif«riia a zm .i.0 . 5  v i t i  1 7 5 9 .
3 / pssiii BiepBnn,GescnToes łl erzogth.Tachen 232,
U  Ssroelt 83. . . . k M
% r
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Roczny pobyt biskupa wrocławskiego w Cieszynie 

przyczynił się niemało do podniesienia powagi rezydencji# 

Na skutek_jego_rozporz$dzenia księża z cieszyńskiego komi

sariatu biskupi ego,pragnący się ubiegać o probostwo mieli 

odtęd składać egzamin proboszczowki przed superiorem. Po

nadto polecił tenże książę kościoła, by wszyscy_księźa od

prawiali co pewien czas rekolekcje w rezydencji. Ale nie 

brakło i  ujemnych skutków. Zakazał bowiem zakonnikom / w 

czerwcuj759/ noszenia wiatyku do chorych. Odtęd miano 

nosić Przen.Sakrament wyłącznie z kościoła la fia lsa^  pa

rafialnego i  to publicmie przy zapalonych świecach • 

Jeszcze kilkakrotnie witała rezydencja w swych murach 

biskupa - wygnańca,któremu po zawarciu pokoju w Huberts- 

burgu /1761/ odmówił król prawa zarządu pruską częścią 

swej 2&zpkn&|i diecezji. Pozostający f  niełasce królew

skiej arcypasterz obrał za miejsce swego pobytu Johannes- 

berg,gdzie przebywał aż do samej śmi erci ,przy jeźdza j$c
W  W  «•*»

często do Cieszyna.
W pruskiej części diecezji wrocławskiej rzą

dzili zań biskupi koadiutorzy Jan Maria Strachwitz / 28 I  

1787/,ajjo jego śmierci Antoni Jferdynand von Rothkirch und 

Panthen

1/ L.c.21 VT 1759. 
2/ Seppelt 84.
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Po p&wrocrie Pannewitza wojska pras kr e jesz

cze dwukrotnie dały się we znaki. Cieszynowi* W g?. 1760,

nierzy,puszczając dymem kilka budynków • Nierównie wtę- 

kszy oddział,bo Tcz^cy 2000 konnicy i  piechoty praskiej 

wdarł sięt lo miasta 31 ęp: maja 1762 pod wodzę, pułkowni

ka Hartha . Do ni ego to udaje się od razu superior rezy

dencji o*Franciszek Klauzal wraz z przeorem dominikanów,

"by go prosić o zabezpi eczenie klasztorów przed ewentual

nymi napadanr wyuzdanego żołdactwa* Harth odniósł się 

przychylnie do prośby,dał superiorowi l is t  bezpieczeńst

wa oraz wyznaczył dla rezydencji osobnego żołnierza,któ

ry ̂ e j miał pilnować otrzymując za to 1 grosz aa godzi- 

kę • Oczekiwane odprężenie nadeszło,gdy 3 czerwca cz^ść 

wojska wyiuszyło do ifrysztatu • Lecz pozostali w mieście 

oficerowie zagrozili rezydencji zdemolowaniem,jeżeli nie 

złoży należytego okupu* Otrzymawszy p^eniędze wynieśli 

się z miasta z resztę wojska,przy czym zabrali^z sobą 100 

łu dziło  Irobót fortyfikacyjnych i  kilku urzędników miej

skich", Z powodu tych cięgłyoh niepokojów rodził się_̂  

wśród mieszkańców miasta popłoch,ludność uciekała z mias

ta rozpraszali s^ę też uczniowie jezuiccy,tak że cierpiała

3/ L.Ci31 V 1762* 
4/ L.c.3 VI 1762. 
5/ L.c.6 VT 1762.

1/ Bi ermann.Gesch. des .Herzogth.Teschen B32. 
2/ Diar.Res.IV,31 V 1762.UJ  L /  C i  JU •  4. t O  D  •  J, V  m U J .

3/ L.Ci31 V 1762*
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na tym mocno nauka szkolna. Toteż z wielką radością powi

ta li ojcowie wieść,że został podpisany pokój “W Hubertsbu- 

rgu /15 I I  1763/,kończący niesczęsn^ wojnę. Pokój był o- 

statecznym przypieczętowaniem panowania Jtyderyka IX nad 

Śląskiem,z którego zostały przy Austrii tylko 3 księstwa; 

opawskie,cieszyńskie i  nisskie.

Prócz głębiącego rezydencję molocha wojny rów

nież i klęski _żjw\ołowe_ dawały się je j we zna Id. Kilka kro

tnie zagrażało je j niebezpieczeństwo ogni a. pierwszywypa- 

dek pożaru,który nieomal nie strawił całej rezydencji zda

rzył się 2 X 1710,kiedy to wskuzek nieostrożności % które- 
- - - - - - -  - y  -

gośzojców stanęło w płomienach jedno mieszkanie • Pożar 

ten dało się jednak szczęśliwie zlokalizować. Innym razem 

zagrażał rezydencji ogień,który wybuchł w górnej części 

miasta 24 V 1718. Domy jezuickie uratował nagły wiatr, 

nadając żywiołowi odmienny kierunek . Najgroźniejsze nie- 

bezpieszeństwo dla rezya ncji przedstawiał pożar,który 

wybuchł w Cieszynie 13 maja 1720 i  strawił 3/4 miasta.



przypisywali jezuici ów* Franciszkowi Ksaweremu • -fielkie
w  *** *" *** "** **” "*

szkody wyrządziły mieniem jezuitów parokrotne wichury,z k 

których najsilniejsza M^a była w r.1757 /17 VTTl/*Zerwa- 

ła ona ch z reźydencji i koócioła,połamała drzewa w o-

eiołowe były dla rezydencji nadlatujące raz po raz wieś

ci o wypędzaniu jezuitów z poszczególnych krajów euro

pejskich* Jyiugowano ich z Portugalii /1758/,z Hiszpanii, 

i£rancji i  królestwa neapolitasiskiego /1767/. W Austrii 

RT7n Marii Tersv.Józef tudzież doradca dworu Kaunitz do-

ni stra Pombala dwory burbońskie wraz z portugalskimi za

żądały od Klemensa XTTJ kasaty T.J.w całym kościele* Gdy 

na tronie papieskim zasiadł Klemens JOT rz^dy ponowiły 

sw ataki* Pod ich naporem papież podpisał breve kasacyj-

ne“ Dmominus ac Redemptor Nos ter" 23 lip  ca 1773, które
~ 4/

znosiły cały Zakon * Ze smutkiem przyjęła breve Maria 

Tersa lecz "pomna na obowi$żek słuchania boskiego auto

rytetu lidcioła0 wydała ze swej strony dekret w dniu

1/ L*c*13 -V 1720*
27 l*c*TY,17 TO1 U57* ' ' 7 7
3/ Fessier 4*J* .Geschichte yon Ungarn,Leipzig 1883,V 441.
4/ Institutuip I  ,Litt*ap*313*

grodzie*

Atoli groźniejsze niż wszystkie kl^ski źy-



2 X 1773 ,znosz^c^ zakon jezuitów na terenie kraj dra podle

głych je j władzy . Los jezuickich placówek austriackich 

podzieliła również rezydencja cieszyńska, niedługo po de

krecie Marii Teresy otrzymała podgjsany przez cesarzi/li st, 

który decydował o je j rozwiązaniu *

1/ Eessler lc . 
2/ Peter 158.
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ROZ D Z I A Ł  1 .

O k r e ś l :  Od ut k o r z e n i  a i  i  s j i  do  

u s t ą p i e n i a  s u p e r i o r a  P i s s k a  

/ 1 6 7 O - 16 7 ^ / .

Działalność misji cieszyński ej przypada na 

czas,kiedy na wiedeńskimi tronie Habsburgów zasiadł ar- 

cyfeffipBfkatoli cki cesarz Leopold T /1657 - 1705/. Cesarz 

ten przed objęciem zwierzchniej władzy w państwie był
^  w  -  -

przeznaczony do stanu duchownego i tylko nagła śmierć 

starszego brata Ferdynanda TY /1S54 -  1657/ wyniosła go 

niespodziewanie na tron. Nowy monarcha w rzeczach re li

gi lnych stosował taktykę swoich poprzednibw. Uważając 

się zobowiązanym w sumieniu do przywrócenia swych bł$- 

dz^cych podwładnych nałono kościoła używał do tego 

wszelkich środków,poświęcał tej sprawie wszystkie swe
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siły . Odczuły to na solne Czechy,gdzi® nielicznym już 

protestantom zakazał najsurowiej odbywania nabożeństw 

domowych /patent z 7 XII 1697 i 23 VT.II 1701/ . Jeszcze 

wjwiększym stopniu odczuły to księstwa śliskie: brzes

ki e flignicłre i wolawskie,gdzie w r.1675 umarł ostatni 

przedstawiciel Piastów Jerzy Wilhelm* Mimo tego,że wol

ność religijna była tu zawarowana pokojem westfalskim, 

cesarz pozamykał w tych księstwach kościoły i  wypędził 

protestanckich duchownych . W innych księstwach, akcja 

kontrreformacyjna postępowała systematycznie naprzód. 

Poszczególni starostowie ziemscy otrzymywali z Wiednia 

instrukcje,któro ich wzywały do bezwzględnego tępienia 

protestantyzmu. Poczynania ich wydatnie wspierali jezu- 

ici,któiych znaczenie w tym czasie doszło do punktu 

kulminacyjnego. Cesarz był przecie ich wychowankiem. 

0,Krzysttof Mdl]er były nauczyciel monarchy jako też 

o.Jan Ebeihard Neidhadt,spowiednik zdołali mu prócz wie- 

dzy i gawo|(p charakteru wsczepić także przywiązanie do 

Zakonu T.J, ,które często dokumentował wypełnianiem wsze

lkich j eg o_ życzeń, Pora więc dla działalności misji jezu

ickiej w Cieszy nie, jeże l i  chodzi o przychylność sfer rzą

dzących byłft jak najpomyślniejsza. Przeciwnie atoli rzecz

1/ Czeiwciika I I  643.
2/ L.c.
3/ Anders 121,122.
4/ Huber YI 60.
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aię miała z podatnością gruntu,na którym pracowała.Toteż 

badając dzieje jezuitów cieszyński ch,mimo woli nasuwa się 

podobieństwo ich działalności do akcji,jaką rozwijały za

łożone wr.1582 przez Batorego w środowisku czysto pro

testanckim inflanckie placówki ^©zutckie: kolegium w Ry

dze oraz rezydencje ją Dorpacie i Wenden /H?osi/. Go pra

wda nie ma w historii Jezuitów olszyńskich tak dogłęb

nych wstrząsów jak rewolucja kalendarzowa /1584/ , ale 

praca ich wśród wrogich katolicyzmowi mieszkańców na ni& 

/mniejsze natrafiała trudności* Założoną w Cieszynie w r. 

1670 misję jezuicką tworzyli dwaj ©jflowie: su erior o.

Jan Pissek i  o*Paweł Beranek. Pierwszy z nich - o.Jan 

Pissek był rodem_® Pawłowic koło Żorów. Po skończenia 

gimnazjum w Opawie /1652/ wstąpił do nowicjatu tamtejsze

go kolegium. Po jego ukończeniu studiował w Pradze f i lo 

zofię,po czyisijbył nauczy ci elem w Litmi erzycacłT.Po skoń

czeniu teologii /1664/, został sujlministrem w Clementinum 

w Pradze a od 1655 ministrem w Iczynie,skąd też zamiano

wany członkiem kolegium opawskiego dro&ą na Ołon&nńea
izostał wysiany doCieszyna . Odnośnie do drugiego brak 

sczegółów biograficznych. Misjonarze ci stanąwszy niepewną

95

1/ Z&ł(;srf3&5 - 280;
2/ Hofmam, :)ie Jes.in Oppeln, 334. 
3/ L.c.
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nogę. na gruncie cieszyńskim uczuli się otoczeni morzem 

protestantyzmu# Earaz też wypowiezdś&li mu stanowczą, 

"bezwzględną walkę*

Pierwszy swój atak zwrócili przeciw warstwie 

społecijaejiffia,która stanowiła f ila r  protestantyzmu w księ

stwie - na § z], ąch tg _ewan{ięlicl^, Zanim jednak 'wystąpili 

jawnie przeciitko n ie j,postarali się o zebranie materiału 

oskarżeniowego,którego im_chętnie udzielili proboszczowie 

na ich życzenie . Do misji zaczęły raz po raz napływać 11- 

styjbrzeinienne ^zlaahty,malujące w ciemnych kolorach nie

dolękatolicyzmu. Proboszcz trzy cioski, Maci ej Roratius w 

piśmie z dnia 8 ma ja 1671 oskarżał dziedzica von Logau o 

uporczywość w wierze luterskiej i  o zbezczejszerósiszczenie 

święta Matki Boskiej w dni u 6 kwfefcnia przez pracę swych 

poddanych. 0 to samo oskarżał Weikharda Skrbeiiskiego z 

Iojlsk’e j , ponad to Goczałkowskiego z Dzięgielowa o niewy

pełnienie przyrzeczeni a,którym się zobowiązał pr, ejść na 

katolicyzm po zawarciu związku małżeńskiego z Anną Górec

ką. Proboszcz z Dobrej,Adam Maksymilian Gilin /jeleń/ do

nos* ł /16 V/ o wypadku ciężkiego pobicia do krwi,któregp 

się dopuścił na nim Wilhelm Golkowski ,gdy bowiem strofo-

1/ Oskarżenia te w oryginale przytacza Radda ,Materialien
12 '** 16 •
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wał go za sprofanowanie święta ów.Wawrzyńca przez zamaza

nie swych poddanych do pracy w polu nie bacząc na godność 

kapłańską pobił go dotkliwie. Z Jasienicy proboszcz doniósł 

17 Y,że we dworze Jana Blendowskiego w Jaworzn odbywają się

co niedzielę lutersłde nabożeństwa. Paweł Józef Yitulini 

proboszcz z Czechowic skarżył się w piśmie z dnia Zb Y,że 

w państewku bielskim grasują jawnie predykanci, chrzcząc i  

rozdają komunię lutersk^,a gdy im w tyra kilkakrotnie usi

łowali przeszkodzić proboszczowi e ftłum prote stanc Wyrzu

c ił ich kamieniami. Proboszcz cieszyński, Aleksander Klay- 

bor oskarżał /Z6 Y/ Karola Goczałkowskiego z Dzięgielowa 

że gromadzi poddanych, i  czyta im kacerski e pasty l i i .  Dzie

kan bielski. Krzysztof Jan Burian ża lił się / 26 Y/na Ju

liusza Minogi i, w ład c'cielą paćstowka b' elskiego,że wraz 

z szlachtą faworyzuje protestantyzm ,utrzymuje predykan-
w \ — » -*mt w> i

ta,że szlachta wysyła swe dzieci na Węgry dt> szkół pro

testancki ch. Znamienne są zeznania proboszcza z Błędowic, 

Adama Alojzego-Tkaceusa /3VI/,który podaje,że zelżył go 

Bernard Markiof'ski,ponadto kilkakrotnie doznał spotwarze

ni â od samych błędowi czan. Jego poprzednika Pawła Cauae- 

logo przed 6 laty tak pobił Marklowski ,te niedługo potem



93 ‘

zmarł. J5 podobnej jak poprzedni e tredcijbył protokół,kfcó- 

17 spir>ał proboszcz cierllcki Jerzy Orlik/3 VI/. Stwier

dza on,że Jan Kostek pobił do krwi proboszcza z Karfcinefj- 

Błażeja Twatrdochę,a Jan Janikowi cz,proboszcz doniasłowi cki 

tak został poturbowany na cmentarzu przez swych parafian, 

że doznał złamania ręki • Ciężkie oskarżeni© wysuwa prze

ciwko Janowi Kostkowi,który w obecności Ifryderyka Pelhrzi-

ma pobił był na drodze 2 franciszkanów,zdążającyh z Krako- 
. 7  " ' 7  . zostałwa do Cieszyna* Sam również oskarżyciel pobity przez Wa

cława Pellirzima. Proboszcz zebrzydowi óko - marklówiokł, 

Szymon Kosini skraży się /7 A/ tże Adam Wilhelm Stultz żyje 

w ni oprawnych związkach z-Joanną i<lilęar,a swą służącą po

syła co pewien czas do Czacy na protestanckie nabożeństwa. 

Żądaną relację przesłał równiaż na ręce superiora Pisska 

proboszcz kalwiński,Błażej iranciszek Twardocha w dniu 8 

X,w której oskarża Jana Boitka o pobicie. Obwinia ponadto 

Goczałkowskiego e Dtonawy © zatrzyMnie u siebie predy- 

kant a# Narzekał,że kaiuja ludzie po domach czytają posty- 

le protestanckie szlachta natom'ost gwałci święta,w czym 

celuje Rarzasaowski z Górnej Suchej i  Pelhrzimz Dolnej 

Suchej.



W czasie,kiedy jezuici przygotowali s ię jio  wys

tąpienia przeciwko protestanckiej szlachcie zwrócali swe

czujne oko na l u d n o ś ć  w i e j s k %* Pozbawiona 

kościołów,zbierała się ona po lasach,gdzie predykanci od

prawiali nabożeństwa lub też ci lgnęła tłumnie do ^ 9°y 

wbrew dekretowi cesarskiemu z dnia l 2^Kpca 1670. . To 

niewielkie miasteczko należące do Węgier stało się jakby 

protestancką. Mekk§. Podążali do niej ewangelicy z Sl$ska 

cieszyński ego, z Moraw, a nawet ze Śląska Ornego i. Średnie

go w takiej ilośc§f&e dowódca załogi^na szaicoch jabłon

kowski ch naliczył ich w cięgu 3 miesięcy 10*000,gdy prze

chodził^ przez przełęcz jabłonkowską . By tomu zapobiec 

zwrócili się jezuici przy poparciu dziekana cieszyńskiego 

Aleksandra iukaybora do cesarza z piy)b$.,by przeszkodził 

udawaniu się protestantów do Czacy . Odpowidzi§. na pety

cję było rozporządzenie Urzędu Głównego z dnia 14 wrześ- 
' 4/ ' ~

ni a 1571, zakazując wędrówek do Czacy • Z kolei Babrali

się jezuici do-zlikwidowania nabożeństw protestancki ch,

oćfbyranydi po lasach* Wielu grasujących po księstwie

predykantów wypędzi l i  a najwybitniejszego z ni ch Bernar- 
5/ “ " “ 6/*

fa Praźana uwięzili przy pomocy władzy świeclrej .

1/ Michejda 65.

2/ Annatatio 7j-Htśkfifs.l3.
3/ Radda,Matenalien 16*
4/ L.c. - - - - -
5/ Był to prawdopodobnie krewny Jana Prażana,który był 

m r*1627 pastorem w Pogwizdowie a później w Haźlachu 
. i  Błędowicach.Ilichejd.a 42,43.

6/ Annotatio 7/ - łiistltes.13.



Musiał to być łubiany liowszechnie predykant,skoro szlach

ta nie wył^czaj^c katolickiej starała się u dworu wiedeń

skiego o jego uwolnienie. Lecz zwyciężyła interwencja je 

zuitów. Bernard Prażan został skażany na rok wigzienia”o 

chlsbie i  wodzi©” ,a po odsiedzeniu kary musiał na zawsze 

opuścić kraje austriackie,do których mu n; o było wolno 

„rocad P; S karę g . * ^

szlachcie został zebranymi jezuici mogli wystąpić z do

tychczasowej względem_niej rezerwy. Wygotowali obszerny 

akt,w którym oskarżali o nadużycia natury religijnej na

stępujących ze szlachty: fteikharda Skrbejiskiego,Gotfry

da Log allla, Au a ma &tultza,Karola Sobka,Henryk© Góreckiego, 

Karola Goczałkowski ego,Jana Kostka, Bernarda Marklowskie-

sjp ego,Bogusława Pillara i  Henckia . Prócz tego domagali 

się ukarania ki.lku innych,którym zarzucali przewinę apo- 

s'tazji._Dp_tej kategorii winowajców zaliczyli Karola Sob

ka, prąci Ligockich i Fryderyka TMka. Równocześnie wyra

żali prośbę,by usunięto ze stanowisk asesorów sę-dowych

Tymczasem materiał oskarżeni owy przeciwko

go, 4liielma Gol^owski ego, Vacław, " lhrzina, Jana Skrbeń-

1/HiriRes.13. 
Ĵ̂ oueUA>/
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Karola i  Skrbenskich i  by godność! te objęli

katolicy • Akt wręczyli staroście żeńskiemu z źę-daniem 

wszczęcia prawidłowego procesa sadowego* frydeiyk La

rysz oddaj; sprawę prokuratorowi komory,a_ten Urzędowi 

Głównemu • Zanim wyrok został wydany dosięgli jezuici 

szlachtę na innej drodze  ̂ Przeważna je j caęść posiadała 

własne domy w Cieszynie • Domy te były gniazdami_pro

testantyzmu# W nich bowiem wychowywały się dzieci szla- 

chockie pod kie równi ctwem_predykanta,który pod płasz

czykiem nauczyciela spełniał funkcje kapelana domowego* 

Jezuici postarali się o usunięcie tych. zatajonych pre

dykantów, opierając się na dekrecie cesarskim z dnia 14ąj _ ~
I I  1671 • Pozbawieni nauczycieli, jedni ze szlachty od

dawali swe dzieci do szkoły jezuicki e j, inni sła li je do 

szkół protestanckich na S51ę.sk Średni. Jezuici dmnagali 

się u starosty ziemsbego,by te dzieci odwołał .Dla wy

chowania dziewcząt sprowadziła misja z Opawy nauczyciel

kę katolicką

6/ L.c.

Annotatio 8.
HistRes.13.
L.c.

Popiołek',Dzieje Cieszyna 141
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Po szlachcie przyszła kolej na m i e s z c z a n  

c i e s z y ń s k i  c h .Byli odą w gorszym położeniu niż 

chłopi i  szlachta# Nie mogli się bowiem/na nabożeństwa 

protestanckie odprawiane po lasach,bo straż miejska czuwa

ła pilnie przy bramach* Brak kościoła i  nabożeństw zastę

powały im książki. iuterskie,a przedewszystkim postylle, 

które czytali zachłannie zwłaszcza w porze nabożeństw nie

dzielnych. Chĉ c temu zapobiec wpadali jezuici niespodzie- 

wanij do domów protestanckich i  zabierali czytającym ksią

żki .By zmusić ich do uczęszczania na nabożeństwa katolic- 

kie_wprowadzli_kontrolę obecności,a na nieobecnych nakła

dali kary pieniężne. Zjpiekiędzy tych wystawili w koście

le parafialnym w okresie zarządu parafy ołtarz "lśniący 

od^złota” . Ale był to tylko krok wstępny do ciosu zasa

dni czego, jękami ała misja zadać mieszczaństwu ze strony,- g@ " ~ - 
jęz której się ̂ najmniej spodziewało.

Groźny swego czasu przywilej Elżbiety Lukrecji, 

którego nawet sama tejiężna nie egzekwowała poszedł już 

dawno w zapomnienie . Było nawet przekonanie wśród miesz- 

czan,że żostał on skasowany,jak to wynika z relacji magi-

1/ MLibros haereticos,qui teropore Divinorium in donibus"- 
privatis praelegebantur lectori.bus eripfiimiB,'ilnnotatio"8, 

Z/ łss "Neglectores verbi Diyini multis ad jivina compi&si, 
er ąuibus postea aeąuisime collectis Ara Magtta in raro- 
chiali iicclesia auro splendida &urexerat,lHist.Bes.2.

3/ L.c.



straty złożonej na ręce komisarza Nasona w dniu 22 maja 

1663 . Tymczasem przyklej odnaleźli jezuici w archiwum 

księcia Gundakera Lichtensteina,męża fiilźblety Lukrecji 

i przesłali go casarzowi do potwierdzenia,co nastąpiło 

5 XH 1671* Po dłuższej zwłoce wystosował cesarz do sta- 

rosty_zi emskiego dekret /18 V 1$ 2/, który mu nakazywał 

opublikować mieszczanom cieszyński a przywilej zmarłej 

księżnej Jako obowiązujący. Przy jego ogłaszaniu nie o- 

beszło się bez niepokojów  ̂które wczęły kobiety,a szcze

gólnie Hoża Schwiderwitz . Egzekutywy dekretu pilnowali 

jezaaci o.Pissek_i Jan Karol /Baranka już wtedy nie było 

w Gieszynie/* Spisali wszystkich protestantów cieszyńs

kich,aby ich wyrugować z cechów, urzędów, po zbawić prawa 

handlu. Ostrze dekretu cesarskiego z dnia 18 V 1672 było 

skierowane również przeciwko poddanym komory,którzy up

rawiali rzemiosło,jako też przeciw je^ urzędnikom,z któ

rych większa część była protestancka . Dekret powyższy 

nakazywał zarządcy komory ogłosić przywilej na przedmie

ściach Cieszyna,gdzie mieszkali jego podwładni, jako też 

protestanckim urzędnikom kameralnym po wsiach. Lecz za-

l/. Radda ,Urkun41i she BeitrSg® 1,3.
2/ Raddo IlSateri ali en 18.
3/ L .c .] i .
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rzę-dca Abraham von Ketem nie tylko przywileju nie ogło

sił,a le  nawfct specjalny pieczy otaciał protestanckich 

rzemieślników zamkowy ch, mi a s t ich wypędzić. ̂ Okazał się 

więc wyraźnym antagonistę, jezuitów. Stosunki między_nim 

a superiorem Piaskiem byłyjuż od dawna napięte. Swiai- 

czy o tym choóby skaiga wniesiona przez tegdż jezuitę do
W

cesarza 9 I  1672,że na skutek braku odpowiednego nacisku 

ze strony zarządcy,jego poddani opuszczają nabożeństwa. 

Teraz więc zebrał o.Pissek świadków,spisał obszwtne pro

tokóły, dowodzie wymownie,że zarządca komory faworyzuje 

protestantyzm . Abrafeam von iScl©nf który z oburzemem pa

trzył na metody postępowania,jakie stosowali wzgędem pro-
¥ *

testantów jezuici,a wszczególnooci Pissek,uczuł się zmu

szony do wystąpienia zaczepnego przeciw superiorowi. 

Uczynił to,wysyłaj$c l is t  /26 YTTI 1672/ do prowincjała 

Zakonu o.Szymona Sch&rera/1670 6 I I  - 1673 23 TY/,w któ

rym stwierdza,że opublikował statut religijny na obszarze
~tpkomory,a mimo tego o.Pissek wysunął przeciwko niemu świad

kóŵ  dlatego prosi,by tego tak surowego ojca "raczył pow

ściągnąć od tych i  podobny ch przesięwzięć". Znamienne s$

1/ Przytacza je w oryginale Radda,Materiał!en 19.
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słowa,w których zarządca kreśli charakterystykę superio

ra: "nie ma wlnim ani okruszyny łagodności /nie tylko izg 

względem mnie/ ale nawet względem innych ludzi, którzy w 

sprawach sumienia i  re lig ii daję. się prędzej potci^n^

ludzkim i łagodnym traktowaniem niż surowością i  groźba
mi/

mi". List zarządcy nie pocięgn^ł za sob§ żadnych następstw 

dla o.Pisska,natomiast skarga tego ostatniego wniesiona 

do kancelarii czeskiej osiągnęła skutek. Niebawem pojawił 

się dekret tej ostatniej nakazujący kategorycznie urzę&ni- 

kom komory,by albo przeszli na katolicyzm albo zrezygnowa

l i  ze stanowisk, W rezultacie znikoma ich liczba przyjęła 

wiarę katolicką -  w.4ród nich kwestor komory /ąuaestor Ca- 

merae/,zarządca lasów /sylfis pr&fectus/ oraz zawiadowca 

zboża /praefectus rei frumentariae/,większa część natomiast 

zwłaszcza spośród urzędników niższej kategorii porzuciła 

swe stanowi ska^z poborcę, podatków / ąuaestor contributio- 

nuV aa czele • *

1/ . ."hunc ?ati*on.i:n quo ne mi caąuidem humanitatis relu- 
cę<Tetianfeiga aliosliomines,qui in materia concernente 
cfensci entias et religionsm, comitate ac mansuetuditie do- 
cuntur"p^tius quam~seY$rxtate minisve trahuntur - ab his 
ac simiłibas coeptis dftgnetur dehortsri - qui per septem 
$uibus o ffic io “hic praesum annos nihil tale passus sum. 
ttą ut Pater hicwpro fla^ello^mihi a IJeo videatur~datus, 
qui ex mus cis i mo ex nihilo conatur elephantos producera’.' 
Radda, Materialien 20,

2/ HistKer,18.
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Równie pomyślnie wyniki osiągała misja o i le  

chodzi o urzędników miejskich._0$poxnie natomiast* 

szła sprawa z ckechami. Jezuici przeprowadzili śledztwo 

zarównolstarszyzny cechowej jak i wśród terminatorów i ^  

czeladników. Obszerne ich zeznania wysłali do cesarza . 

Wyznawała w nich młodzież cechowa,że przeszła<-by na ka

tolicyzm, gdyby cesarz postawił ostrzej sprawę kontrre

formacji,bo odpadłby wzgląd na krewhych i  przyjaciół, 

którzy j$ wstrzymuję, od nawrócenia się. Uczynione ce

sarzowi przedstawienia jezuitów miały w rezultacie de

kret wydany za pośrednictwem Urzędu Głównego 22 paździor** 

alka 1672,stanowiący,że c i , którzy w ci§gu gół roku nie 

przejdą na katolicyzm maję. opuścić Cieszyn • Roporz§cize- 

nie to wywołało wielkie poruszenie zwłaszcza w r̂ód szla

chty, która obawiała się,że gdy jezuici upomję. się z m1e- \ - — 
szczaństwera przyjdzie na n£t kolej. Wysyłają do cesarza 

memoriały,podpisany przez 50 posesjonatów,w którym się 

skarżę, na ucisk religijny,grożę, interwencję. państw pro- 

testancki ch • Mwaoriał pozostał bez echa ale wyniki, ja

ki e spodziewall się osiągnąć jezuici powyższym dekretem 

były znikome. W mieście panowało ogólne wzburzenie,a na

czele malkontentów stanęli 4 możni mieszczanie: Jerzy
- - 4/

Raiss,Jan folwarczny,Jan Reilbacher i Wacław Jastrzembski.

1/ L.c. - 
2/ Aimptatio,13.
3/ His\Kes.2l.; ;
4/ Radda,Materialsen 20,
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Otrzymawszy dekret banicyjny po wyznaczonym do nawrócenia

fterminie\sig, wnieśli reinrs do cesarza 24 kwiflbnia 1673 . 

Gdy odpowiedź nie nadchodzi la, zdobyli się na podstęp.Roz- 

puści f̂ezg wieść po mieście,że byli na dworze cesarskim, 

źe monarcha okazał się dla nich łaskawym,pozwalając im 

mieszkać w Cieszynie* Powszechnie kr$ż|^y pogłoski, że 

sodprężenAe religijne wkfcrótce nastąpi .Opowiadania owych 

4 mieszczan wyrobiło u mieszkańców miasta przekonanie,że 

cesarz jest łagodny,a ucisk ewangelików dzieje się wbrew 

jego woli,wszystkiemu bowiem,co się na ich niekorzyść 

stało s4 winni jezuici . Kr^ź^cymi po mieście wieściami 

przejął się starosta ziemski,a gdy mu przedstawiono pod- 

robion pismo cesarskie w sprawie owych 4 mężów,przy znał 

im prawo bezpiecznego mieszkania mms% w mieście.Superiot* 

Pissek^zgaduj|c, że sę> to j>odstępne machinacje protestan

tów, którymi \ si ę dał uwikłać starosta udaje się do Wiednia
3/w towarzystw żołnierza 8 VH 1673 . Ctfsarz bawił w tym 

czasie w Laksenbargu. Gdy mu przedstawiono fjuperiora mi

sji cieszyń sir ej przyjął go bardzo życzliwie, wypytywał 

się o owoce misyjnej pracy jezuitów. Przyrzekł superioro

wi szczególny opiekę nad misję,,zapewnił misjonarzom mieaz-

1/ Annotatio 13# 
2/ I.c .
3/ Hi(£Res.22.
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kanie w domach książęcych oraz przeznaczył odpow4 edni fun

dusz na utrzymanie trzeciego ojca . Został również o s u 

nięty zasadniczy cel podróży: zdemaskowanie podstępu pro

testantów cieszyńskich. 2<araz też 21 lipca otrzymał sta- ~ - - ■ - 
rosta ziemski od cesarza nakaz natychmiastowego załatwie- 

n̂ a sprawy z ow$ czwórką. W razie ich emigracji miał pa

miętać o obsadzeniu i ch domów katoli karri. Wnet potem 2 

z nich przeszło na katolicyzm,a 2 wyemigrowało do Jrysz- 

tatu. łącz i  st^d wypędził ich dekret Urzędu Głównego, 

któiy się obawiał l!,by ni o stali się porodem złego przy

kładu dla inn^ch,jako czekaj&cy na wolność religijny u 

wrót księstwa . Wypadek ten nzw~ał wszystkie nadzieje 

mieszczan na odprężenie religijne i  pociągnął za sob$ 

zwiększenie akcji kontrreffeancy jne j ze strony jezuitów. 

Ponieważ mieszczanie poparci przez szlachtę zanosili 

skaiga do dwom,że_misjonarze bezprawnie przeprowadzają 

rewizję donów i  zbieraję,_podejrżane o nieiyrawnnlornoóci 

książki,jezuici wyjednali u dworu dekret 21 l^pca 1673 

pochwalający i  ch dotyćhczasowejpostępowanie. Odt$d poi 

d z ie lili sobie miasto na okręgi i odbywali w nich częste,

-̂/ L» c.23.
Z L.c. - - - -
3/Radda .Materialien 21*, -Annotat i  o§ 19.-Biermann, Ges ch. des 

Protest 81.
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niespodziewane rewizje mieszkań. W cięgu pani miesięcy

skonfiskował 0.Piasek w 1/4 części miasta przeszło 200
1/ ' 

księ-żek protestancki di . >ekret Nakazywał ponadto tym,

którzy nie należy do stanu, szlacheckiego,prywatnego czy

tania kśi^żek nieprawowi emej traśoi, śtfiwwu i  modlitw,

Ciemniejszym ciosem dla protestantyzmu cieszyńskiego było
■—  ^  - i*  **

wydalenie tajnego predykanta Tarnów czego, którego po zde

maskowaniu ,uwięźił i oskarżył na dworze wiedeńskim Henryk
mf

Chluciecki . Nie długo po nim mus-*ał_również opuścić mias

to księgarz protestancki,ponieważ nie mógł się wykazać 

dowodem obywatelstwa cieszyńskiego . Ze szpitala miejskie

go zostali usunięoi protestancka wstęp.do niego zamkofł 

im raz na zawsze magistrat,powzi^wszy w tym względzie za 

radę o«Pisska stanowczy uchwałę .

Konsekwencje postępowania jezuickiego odczu

l i  nawt_żebracy. Pod dyktandem superiora Pisska wydał sta

rosta ziemski Jfiyderyk Larysz w roku 1673 rozporządzenie, 

które orzekało,że żebrać w całym księstwie wolno tylko ka

tolikom, Ograniczenie to odczuły ciężko tłumy żebra|x5w i

1/ Annotatio 22,
2/ Radda ,Materialien 20, 
3/ Annotatio 23, 
i/cL2ł .21
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żebraczek,od których, ro ił się Cieszyn. Obchodzili oni co 

piątek okoliczne wsie,żebrząc po domach. Skutek powyższe- 

gp rozporządzenia był nieoczekiwany. Na katolicyzm prze

szło tylko 6 żeb raczek i  paru bardzo stary cli,niedołężnych 

żebraków,którzy si.ę ba li,utraty toi&Mii źródła utrzymania 

w wypadku nie stosowania się do decyzji starosty • "His

toria Residontiao'* wspomina o pewnym żebraku,który co pe

wien czas indagował przechodzącego jezuitę^żali już ma 

iść do spowiedzi -  bał się bowiem,że utraci prawo żebra

nia nie będ§c "dość gorliwym w wierze' •
■s

Szczytowym zarządzeniem,którego ostrze zwra

cało się dotkliwie przeciw protestanckim mieszczanom cie

szyńskim był dekret c&sarski o ślubach,pogrzebach i chrztach.

Już 14 7ITT 1671 zawyrokował Urz$d Główny odnośnie do mie-
¥

szczan cieszyński ch,że żaden protestancki przybysz mie może

wchodzić w związki małżeńskie z cieszyniaczk| zanim me
“* 3  / “ ~ ~ *

przejdzie na katolieyam . Jezuici wczęli sterani a,by dek

ret ten rozszerzono na wszystkich mieszczan cieszyńskich* 

Skutek był po ich myśli,bo 27 YT 1673 wyszedł® dekret ce

sarski ,aprobowany przez konsytorz wrocławski,który orzekał/

1/ HififcRes.25.
2/ L.c.41. “ - 
3/ Radda.Materialien 16.
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że wstępować' może w związki małżeńskie w Cieszynie jedy

nce katolik. Zakazywał ponadto grzebanie niekatolików 

w zi emi poświęconej ."By jednak umarli nie zostawali n^e- 

pogrzebani^- brzmiał w dalszym c^  u dekret -^należy dla 

nich wyznaczyć poza miastem kawał mepoś?ń ęconego pola,

jak to bywa i  po innych katolickścłi miastach. u
ln t

W miarę ^ego jak wzrastała agresywność je 

zuitów względem mieszczan protestanckich,potężniała toż 

jako jej przeciwwaga_działalnodć antykatolicka. Swaflgeli- 

cy nie tylko trzymali si ę wytiwale swej wiary, ale nie po

zwalali ponadto swym sąsiadom przechodzić na katolicyzm. 

Na tym polu zasłynęło szczególnie kilka kobiet,któro 

psfagały podżegały mieszczan przeciwko konwertytom i  roz

taczały siln$ agitację antyjezuicką. By zniszczyć ich 

zgubny dla katolicyzmu cieszyński ego wpływ,postarali się 

jezuici u magistratu o wybudowanie na drodku rynkn drew

nianej klatlp ,do której miały być zam. kane owe "apostoł

ki szatana , -

1/ L.c.23'; - - - - - -
2/ Tn_fori meditullio lotore nostre erecta lignea cavea, 

co i oae raulierculae intłcude--rentur,c]uae satnana© Apos- 
tolas a:;orent,..et a liis _ad non aiimlecten:am Mstraa 
rolig^oLom fiunt hort^at^ces".Annotatio 2l}-HidtHes.25.

f
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Tymczasem wśród ludnodci wiejskiej wrzało coraz

bardziej, ifiwangeliccy chłopi,nie bacząc na zakaz cesefcski

rem był głośmy na cały £?lę.sk Jerzy Budziński ,ohełpi|0̂ s ij 

tym,że Hjuż 2000 owieczek pował z owczarni papieski e j” . 

Na us-̂ lnę prośbj jezuitów cieszyńskich wydał cesarz w r, 

1672 de kret, skazujący Budzińskiego na wygnani©* Do my da

ni a tegoś rozporządzeni a przyczynił się równi eź biskup ni- 

trzański,do którego diecezji należała Czaca. Misja cie

szyńska bowiem raz po rez wysyłała do niego gońców, by 

położył kres ” czadeckim zbiegowiskom11, Budziński opuś

c ił wprawdzie Czacę,lecz błę..kaj$>c się po okolicznych wio

skach ^gromadził w umówionych miejscach nadal do niego 

cięgn, cy lud,wygłaszał doń kazania,odprawiał nabożeństwa. 

Proboszcze®, cza ieckirn na jssgu miejsce predykanta został 

mianowany o*Kazimierz Gabeński '. W dzień instalacji,gdy 

komisja cesarska,która miała wprowadzać nowego proboszcza 

zażądała wydania kluczy koecielnych,lud podniósł ^unult

i zmusił komisję wr$a2Z proboszczem do ucieczki

/14 IX 1671/ ciągnęli nadal tłumnie do Czacy,gdzie pasto-
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Czaca przez dłużsay ozas została bez katoli Oki ego dusz

pasterza i  po staremu lud protestanci ci$gn%ił do niej.

11 @ pozostawało nic innego jak tylko zaątaa^ dla pątni

ków przełęcz jabłonkowską* Zabiegali o to jezuici u wro

cławskiego Urzędu Głównego,który czyniąc zadofM ich ży

czeniu zwrócił się do kor en;;auta załogi jabłonkowskiej 

hr*de >occi,by postawił przełęczy straż,która miała 

chwyta' zarówno u łających się do Ozacy, jako też predy-
ftrł*Ł~ a/

kantów ,^kradaj $cy ch. się z ęgier na Sl^sk * P ry  łapanych 

predykantów miał komendant odstawiać staroście,a na "zwy-

„ łyoh y m m *  « * * *  * *  * * * * *  1*  m
chłostę. •

Strzeżenie granicy klęsko - węgierskiej 

osiągnęło cel jedynie częściowo, iołożyło kres węditfwkjf* 

protestantów na Węgry ,le oz n4o przeszkodziło zakradania 

się na ' las k predykantów z Węgier. 5 ku tir ok tych okolicz

nô  ci wzmaga się w księstwie ich tajna dziaMnodó* Wsie:

W i erzbi ca, Ustroń, Ochaby ,Gruszów ,iler ani ce staję, silę oiro-

dkami i di pracy. Mnożę, się nabożeństwa prawie że publi- .
~ - 3/

oznie, podnoszę butniej głowę protestanccy poddani komoiy •

1/ Annotatio}^0.
2/L* o* ■
3/ HidfcBes.24. --Annotatio 19.
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Wobec tak" ego stanu rzeczy starosta ziemski wniósł zagy- 

tatrę do Urzędu Głównego fz  1 TT 1673/,jak należy posż$- 

pić z osobami,które przychwycono na nabożeństwach luter- 

sldch. Urzę/i Główny odpowiedzi a ł,że szlachtę należy ka

rać grzywny 100 dukatów,poddany ch więzieniem, a gdyby ich 

było stad na karę pieniężny nakładać na nioh grzywnę 

1 - 2  marek, leżeliby się taki chciał nawrócić f na leży mu 

darować karę • Hozpocz jła się nagonka na protestantów. 

Schwytani na nabożeństwach chłopi często woleli płacić 

kary i siedzieć w więzieniu niż przechodzić aa katolicyzm, 

Z nakazu jezuitów pachołkowie starościńscy ze szczególny 

zapamiętałością zasadzali się na szlachtę,by j§, pochwycić 

na nabożeństwie. W kilku miesiącach po ogłoszeniu dekretu 

udało im się stwierdzić obecność 20 członków rodzin szla

checkich na nielegalnych zebraniach, Kiedy im postawiono

alternatywę: nawrócić się lub płacić .100 dukatów cała
2/ - - ~

szlachta wniósła do cesarze protest . W odpowiedzi nań 

cesarz darował wszyśśkim karę. By sobig powetować niemoż

ność dostania s4ę do Gzacy udawało się w elu ze szlachty 

po zamknięciu granicy węgierskiej aż do miejscowości

1/ Radda,^aterialien'2ii.
2/ HawrtJcił sic t^iko jeden z nich Rasecki,starzec 60- 

letni. Aanotatio 35.
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„  .  -  y  - - -

,h Ldwen,w księtwie brzeskim . Wędrówid te "były jezuitom solę. 

w oku. Wystosowali do kancelarU cesarskiej memoriał, by 

cesarz zakazał im tych podróży. Lecz tymrazem ponieśli 

porażkę. W dniu 21 czepca 1673 otrzymali odpowiedź, że 

cesarz nie może zabronić udawania się na legalne nabożeid-

stwa protestanckie w obrębie Śląska,bo to sprzeciwiałoby
- - - - 2/ 

się postanowieniom pokoju westfalskiego •

Tymczasem wozęte przed trzeic loty kroki s|do- 

we przeciwko szlachcie przyniosły pożądane wyniki * Obwinie

ni zkszanl zostali na wielotygodniowe więź* en4 o /Wacław 

Pelhrzim na 12 tygodni/ i wy solce grzywny pieniężne.Aposta

ta Karni Sobek został pozbawiony stanowiska asesora s^dowe- 
-3/ 

go .

Cała dotychczasowa działalność jezuitów opiera

ła się na stosunku harmoni jnej współpracy ze starostę,, ziem- 

'stóffir-Atoli\zaszedł incydent,który x$3$ wytworzył przepaść 

nieporozumienia miedzy obiema stronami# Najście miało prze

biegi następujący . Starszy syn starosty Jan Jerzy Larysz 

został niespodziewanie zabity 4 TX 1673 przez Jerzego lud

wika Góreckiego. Niedługo potem doszło do wiadomości sta-

1/ Radda,Material^en 22.
*2/ L-.Ci
3/ HiStRes.25. o*
4/ Opis ten podany według Ra .ay, Materna li en 23,24.
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rosty,że o.Pissek prowadzi tajne konszachty z mordercy i  

że przyrzekł m ochronę, ZSbrał więc mieszczan,spisał 

protokóły,by móc przeciwko ojcu wyst&pić. Gdy się dowie

dział super4o&r,że starosta wzywał przeciw niemu na świa

dków ludzi świecki ch,protestował "przeciw tak jawnemu po

gwałceniu prawa kanonicznego” . Tymczasem siostra Górec

kiego wysłała na dwór wiedeński żołnierza z listem od 

superiora Pieska do ta tej szych jezuitów o,; aliera i  Ka- 

stulusa,którzy wyjednali u cesarza wypuszczenie Górec

kiego na wolność. Drugi l is t  ponadto wręczony cesarzowi 

oskarżał starostę o naruszenie nietykalności kościelnej. 

Przyparty do muruJir.Larysz,nie widząc innego sposobu 

ratowania sytuacji,przedstawił czeskiej kancelarii dwor

skiej wszystkie swe zasługi,jakie położył około rozkrze- 

wi^nitt w; ar  ̂ katolickiej w księstwie, a ponadto oskarżył 

o.Pisska o zagrożenie mu ekskomuniką. Przeprowadzono 

w tej sprawie roaes,który wypadł na niekorzyść starosty.

Działalność jezuitów do roka 1674 ograni

czała się zasadniczo do samego miasta Cieszyna.Po:.a jego 

mury rzadko, ki ody wychodzili, a ludność wiejską ścigali 

samymi tylko de kretami, które o^zekwował starosta .W roku



1674 rozszerzyli pole swego działania również m  w i  e ś .

Oburzona tym szlachta wysyła co cesarza liczne memoriały,
¥

w których się skarży ,że jezuici niepokoją je j poddanych 

swymi niefortunnymi sposobami nawracani a,a nawet̂ zrausfca- 

jg, ich do uc‘ eczld# W odpowiedzi na ićo  ukazał się res

krypt cesarski 7 llpga 1674,który orzeka,żo memoriały sę. 

"pełne dnresznóśęi” i  nalsjzuje szlachcie,by nie zmuszała 

do pracy swych poddanych w niedzielą i święta lecz,by ich 

zobowiązywała do brania udziału w nabożeństwach katolic

kich • Mimo tej porażki,jaką poniosła warstwa uprzywilejo

wana nie byli jezuici zadowoleni ze swych poczynań poza 

Cieszynem,bo brakło im należytej asystencji ze strony sta

rosty, który nie zgadzał się z nimi co do sposobów postę

powania z protestantami* Już 7 VIT 1674 otrzymał on tajnę, 

instrukcją z Wiednia,by do ludności wiejskiej nie stosował 

ani kar więzienia ani ,pieniężnych,bo to pocisnęłoby za
-  -  -  -  “  -  

sobfc skargi szlachty \ Ponieważ jezuici skarżyli się na 

brak zupełnego poparcia z jego strony,otrzymał 14 VII na

kaz,by "sw  ̂ asystencją zwiększał ich autorytet” .Lecz to nie 

ruszyło sprawy z miejsca; ba nawet stało się źródłom nowy ch

1/ "mit vinlftn-llitzfrkBitan angeftiftt seifił‘ Michejda 74; —
. Radda,M$te:naXifn 26. “ ; ~ ~

2/ ...das inerementum He lig i om s catholicae aut aem̂ Lanae 
durch hei lsambe IJnterwe^sungjbono ezemplo et ̂ tevi modo'j 
wen^es'ni cht~mit Eiatóarcerirung ,|eldstrafen und deiglei 
chen violentien geschi eht propagi ort.Bi ermann,Gosch.pes 
Prot.83.
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skarg,jakie obie strony wysyłały do Wiednia. Tym razem do

niesienia starosty ziemskiego aatrafiły do przekonania u-

rzędnikora kancelarii czeskiej,tak iż wyłoniła się obawa,że 

o.Hssek będzie zmuszony opuścić Cieszyn. Lecz w porę za

pobiegł temu prowincjał Zakonu o.Hołieneger /23 TT 1673 - 

23 TT 1676/ wpłynął na zmianę decyzji^jpncelarii z obywy, 

by czećć 'Zakonu na tym nie uc4erp4ała .

Doznawszy zawodu w swej działalności po

za Cieszynem,cofnęli się jezuici w raury miasta,ponawiaj$o 

kampanię przeciwko protestanckim mieszczanom* 13&_ czoło 

wysunęła się sprawa_kateckizacji_. Jezuici, spisali w miaś

cie wszytsłr e dzi ec i,zdolno do przyjęci a komunii, św.Miały 

one oct&d uczęszczać co niedzielę na k a ^ - 

c j ę* IRektdrzy rodzice - zarzuca kronikarz - zga

dzali się wysyłać swe dz4eci na te katechizacje,byleby ich 

aa my cłi pozostawiono przy swej wierze aż do dmiorci • Tnni 

natomiast woleli płacić wielokrotno kary. Wreszcie z roz

kazu wicestarosty Rudolfa Sobbka wtrącono 1 di do więzie

nia razem z dziećmi,które winny były uczęszczać na kate- 

chizację . Pozbawieni nadziei ry clił ago uwolnienia / ńms.

1/ Radda,Materiał4on 24. 
2/ Annotatio 34.
3/ HidtHes.30.
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/bo - starostajwyjechał był na iłuższy teas o Wiednia/ wy

syłają uwięzieni mężowie swe żony do Jrzędu Głównego ze 

skargą. Urzęd Główny wydał natychmiastowy rozkaz wypusz

czenia na wolność aresztowanych , lecz jeszcze przed wy

konaniem wycofał go na skutek interpelacji Rudolfa Sobka* 

Protestanci próbują innej jeszcze drogi,na której by mog

l i  cod wskórać. Wysyłają do elektora saskiego delegację 

kobiet. Viy s ło iczk i prosząc go o wstawieaicfcwo wręczyli 

mu memoriał do cesarza . Skarżyli się w nim ewangelicy 

na ucisk religijny ?;brew sumieniu,na który wcale nie za

sługują,bo bronię ziemi śliskiej przeciw nieprzyjaciołom

i żywię gorące przywiązanie do domu habsburg&śego.Zezna- 

wali,że już od roku 1672 proszę dom księźęcy/na odprawie

nie swych nabożeństw według wyznania augsbusrskiego - nie

stety bezkutocznie. i.'eraz ponawiają swe prośby,by im przy

najmniej prywatn*’ e było wolno mo ilid się i czytać postyl

le. W końcu przedstawi aję krzywdę,wyrzędzonę uwięzionym 

ojcom rodzin i ich. dzieciom oraz błagę ĵ . o wypuszczenie 

z więzi er wozystlr ch aresztowanych za wiaro . Cesarz przy- 

chylił się prośby elektora saskiego i dał Urzędowi Głów-

1/ Bięrmaim,Gescn.des Prot.81.”
Zj “Histouia BesidentiaeM opowiada jeszcze,że gdy~kobiety 

powróciły z podróży do Urzędu Głównego".udali się doń 
sami aresztowani,zostawiajęc w więzieniu swe żony prze
brane za możczyzn.Lecz jak % tamte tak i  ci nic nie 

, wskórali .msfcRes .31.
3/ L.C.3E.
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nemu rozkaz wypuszczenia uwięzionych,lecz równo cześnie^za-
w

znaczył,że po wyjściu z więzienia maję. się nwrócić w ci$-
■v ~ T T  y  Tgu trzech miesięcy albo opuścić Cieszyn • Po wypuszczeniu 

więźniów na wolność 4 z nich wy emigrował o, reszt a przes%«.

' prła na katolicyzm' •

Wszyscy dotychczasowi emigranci cieszyńscy 

kierowali swe kroki do jobliłldego |Sgr8*t«tll|fdy i  tu spo

tykały ich przód ładowania, udawali się do B i o 1 s k a « 

któro było twierdzę, protestantyzmu w księstwie# Z niego

to wo<ił%* słów kronikarza 'jak z konia trojańsIregoM: płynęło
*3/

wszelki o zło na cały Slęsk oidsa^dskl 2 Były to czasy,kie- 

dy państewkiem bielskim po śmierci Juliusza Sunegka zarzą

dzali protestanccy opiekunowie,w zastępstwie jago małolet-

nich synów* Magistrat składał się wyłącznie z protestanc-
"" \ •*

kich członków,którzy nie dopuszczali nigdzie do jakichkol

wiek objawów katolickiego ducha* Po wsiach,a nar/et w samym

Bielsku przebywali jawnie predykanci,przybysze z poblis-
“4/ “ J  *

kich Węgier lub z Polski . Widząc ten smutny stan katloli-

cyzmu Imielskiego powzięli^jezuici mydl założenia tu swej

misji . W tym celu wysłali do casarza petycję 20 sierpnia

1/ Bi' e mann,Ges ch.des Prot #81.
2/ Hi sliRes. 32 i-Annotatio 35* - - *
3/ . . . ,łcum inae tamąuam ex equo trojano omne malum yn;Du- 

catum Teschinensem ....hactenus effandere sese solitum 
fuerit” * -Annotatio 41.

4/ Bi ermann, Ges chi des .Prot• 82.
5/ Michejda 71.
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1676,w której po przedstawieniu buty protestantyzmu biels

kiego prosili go,aby pozwolił wysłać do Bielska dwóch, oj

ców misjonarzy dla nawrócenia tamtejszych, dusz. Cesarz wa

hał się czy przez przeprowadzenie kontrreformacji w pań

stewku pośrednio tylko od siebie zależuym nie naruszy po

stanowień pokoju westfalskiego. W swej wątpliwości zasi$- 

gn$ł rady Urzędu Głównego w lifc ie  z dnia 29 YTII ,w którym 

go zapytywał jak się ma sprawa z przywilejami,które hra^ 

bia Sunegk dał mieszczanom bielskim i  poc&inym w okolicy • 

Tymczasem do superiora Pisska napłynęły lis ty  proboszczów 

z okolicy Bielska,w których skarżyli się na przeszkody, a 

nawet potwarze jakich doznawaj  ̂ ze strony protestantów. W 

swej biedzie prosili go o pomoc i^alegali,by co rychlej 

u-feorzono w Bielsku misję jezuicką • Misjonarze przedkłada

l i  ich zażalenia staroście ziemskiemu prosząc go,by ukró

c ił zuchwałość protestanckich protektorów. Ale starosta 

nie chciał się miesząć do spraw,które nie wchodziły w ramy 

jego kompetencji. Ze swej strony rezerwy wyszedł dopiero 

wtedy,£dy Urzę.d Główny w liśc ie  z dnia 18 stycznia 1677 na

kazał im l̂roz% utraty łaski, cesarskiej wyst^pi^ przeciwko 

opiekunom protestantyzmu w państewku bielskim .Równocześnie

1/ L.c.72. " “
2/ Radda.l aterialien 3'\ 
3/ L.c.31.



\

122

Urz$d Główny podał do wiadomości radzie opiekuńczej,spra

wującej zarząd państewka,ż© starosta ziemski użyczy misjo

narzom pomocy urzędowej,ażeby mogli mi eszkańćów] skłonić do 

odwiedzenia katolickich koś ci ołów, a wreszcie do przyjęcia 

wiary katolickiej *

Maj$c zwrócony uwagę na Bielsko nie zauważy

l i  jezuici niebezpiecańfctwa , jalde zagrażało katolicyzmo

wi cieszyńskiemu ze strony p r e d y k a n t ó  w, którzy 

się bezkarnie wkradali w same nawet przedmieścia Cieszyna. 

"Krzykacze” /rabulae/ owi - jak ich nazywają źródła - naj

więcej im sprawi a li zmartwienia i najbardziej psuli 4 di 

dzieło. Już w memoriale wystosowanym do cesarza w lipcu r. 

16711 sk rzy li się,że w promieniu upali od Cieszyna zarówno 

w wioskach kameralnych jak i szlacheckich zbierają się wie

lotysięczne xtłumy wieśniaków na. nabożeństwa,które predykan

ci odprawiają dla nich po lasach . W Pierścu i  Oldrzycho- 

wicach diały trw^ć te zgromadzenia protestanckie przez prze

ciąg trzech dni • Czynię-c zadość i ch życzę nitta wystosował 

cesarz do Fryderyka Laiysza rezolucję 14 TO 1674, w której 

mu nakazywał chwytać predykantów,a ich protektorów karać 

dla odstraszenia innych • Ponieważ wkrótce potem nastąpiło 

zaostrzenie stosunków między starostę, ziemski® a o.Pisskiem,

1/ Michejda 72.~Biermann,Gesch.des Prot.82. 
2/ Hist*Hesi33;
3/ Bieraann.GeBdi.des.Prot.84.
4/ Badda,Iateri-alien 27.
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które n êoroal nie skończyło się wydaleniem z Cieszyna te- 

go ostatniego więc też starosta nie kwapił się wcale eg

zekwowani em wydanych za sprawę, jego przeciwnika rozporzą

dzeń* Ponieważ plaga "leśnych kaznodziei" dawała się coraz 

bardziej we znaki jezuici alarmowali w Urzędzie Głównym, 

by wkraczał w te nadużycia. Urz$d Główny odesłał i  oh do 

starosty zi emsk̂  eg o, który powinien wglę.dn$ć w te sprawy • 

Dał mu ponadto dokładny instrukcję Jak ma postępować z pre

dykantami i  ich protektorami • Nie czekają.c na pomoc sta

rosty w tym względzie jezuici sami naznaczyli za schwyta

nie i  dostawienie predykanta 20 florenów nagrody. Obwiesz

czenie to nie miało żadcefeo skutku. Dzięki, ich zabiegom 

ujęto dwóch pastorów, jednego w okolicy Dobrej,drugiego - a 

był znany apostata Wacław -  w posiadłoś ciach barona 

Skrbeńskiego *_Schwy1>ani,jak^i inni zalewający księstwo 

predykanci byli ucieki ni erami z Węgier habsburskich, sk§d 

ich wypędził dekret królewski 16 TTT- r.1674. Ban' cyjny 

ten edykt był końcowym etapem stłumionego buntu,jaki_po- 

dnieśli przeciw cesarzowi Leopoldowi znakomi ci magnaci wę

gierscy: Piotr Zriny,Iranciszek Sa^d^^raaciszek Rakoczy, 

Franciszek Krzysztof Erangipan i  inni •

dukatów a Krzysztofowi __
nabożeństwie protestanckim kazał złożyć ad causas pias
10 grzywien .Bi ermann, Ges ch. des Prot.193.

2/ Hi st.Res.41#
3/ Mayer IT 78,82. Powodem spisku tych magnatów były gnę

biące Madziarów począwszy od pokoju W Wasva3r/ł0 YIT' 
1664/kwaterunki żołnierzy austriacki ch,jak nie mniej 
cięmiężenie protestantów.



Jakkolwiek ze strony starosty ziemskiego nie 

doznawali jezuici wydatnego poparcia to jednak szedł im 

na rękę m ag i^s_t r a t  c i  e_s z_y ń s k i .  Za jego 

wiedzy zaprowadzili kontrolę spowiedzi wielkanocnych, za 

pomocy kartek. Nazwiska tych,którzy je j nie odbyli poch

wali ławnikom miejskim,a ci wymierzali oponentom karę , 

Boleli naćlj: tym jezuici,źe w ewangelickich pogrzebach, 

które ciągnęły procesjonalnie przez miasto.brały udział 

dość często cechy cieszyńskie# Pochody te bywały jakby 

manifestacjami protestantów. Toteż wnieśli petycję do

magistratu,który stosownie do ich żądania zabronił ce

chom brania udziału w tego rodzaju pogrzebach. Zakazał

tom . Misjonarze cieszyńscy byli wielkimi propagatorami 

postów szczególnie sobotnich, Do zachowania ich nakła-... - V _ _ - - 3/
niałi w równej mierze katolików jak i  protestantów .

Ponieważ zachęty ich nie przynosi ły rezultatów posta

nowili cel ten osi%gn$ć na drodze przymusu. Pod ich na- 

porem zakazał magistrat w r.1677 wszystkim rzeźni kom w,* - - - - - ------  - 4/
mieście sprzedawania mięsa w soboty i w w igilię świ§t .

1( Annotatio 42. 
2/ L;c .
3/ Hi^.Res.45.
4/ L.c.46.
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Prócz tego i  sami jezuici czuwali nad zachowaniem postów 

i  wszelkie wykroczenia w tym kierunku karali baidzo rady

kalnie, Rewidowali bowiem w soboty doip,a gdy znaleźłi 

garnek z mięsem zabierali go z pieca *

W końcam roku 1677 wolę. prowincjała Za

konu o.Macieja Tannera /1676 /23 TY/ - 1679 /I 1/ został 

z Cieszyna odwołany o,Jan Pissek na stanowisko rektora 

kolegium opolskiego . Motywami usunięcia go z Cieszyna by

ły zapewne ciągłe śtarcia między nim,a zacnym starosty _ 

c ie s z y ń sk im ,które uniemożliwiały współpracę, Eakfc ustąpie

nia superiora $isska z Cieszyna stanowi_zamknęcle pierw

szej,wstępnej fazy działalności misji cieszyńskiej. Zasa

dni czę, cechę, tego okresu jest wielka agresywność jezuitów 

względem p ro te s ta n c k i ch mieszczan cieszyński ch* Byłto 

punkt kolminacyjny wszystkich szturmów,jakie przedsiębra

l i  jezui ci,by drogę, przysumu,gróźb,kar,wi ęzien £ffiisić pro

testanci^ ludność Cieszyna do porzucenia zakazanej wiary, 

której s&ę tak zawzięcie trzymała, bezwzględnym po

stępowaniem ściągali na siebie je -̂ nienawiść* Nienawiść 

ta stłumiona wewnątrz uwydatniała się niekiedy i na zewnętrz.

V  , ad wuWoriuni sablatitiżstidiębus lollezrdun dLas 
cum carnibus ex foco abctulimus .Irśunes.llo.

2/ Hoffinann,Dio Jes.in Oppeln 334,
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W obawie przed władzę, świecką nie dopuszczano się co pra

wda większych ekscesów,mimo to jednak zdarzały się wypad

ki ,że grupa zacietrzewionych mieszczan ciskała kamieniami
- “ 3/

do refektarza,gdzie siedzieli ojcowie . Wypływam tej nie

nawiści było również niepochlebne przezwisko "jadowici" , 

którym ich darzono, jako też ciągłe sk^agi,jakie na ni ch 

posyłali protestanci do cesarza. Inicjatywę do i ch reda

gowania dawała zamożna mieszczanka cieszyńska Sodrowero- 

wa zwana Ktai^niark^,która też udawała się z nimi do Wie

dnia. Poselstwom tym położyli je z iic i kres w j.1675,kiedy 

to postarali się o je j wypędzenie z Cieszyna. Niekorzyst- 

nym momentem dla sprawy jezuickiej byłe również i  to, że 

pewna część katolickich mieszczan żywiła ku nim nie-chęć. 

Nieprzychylnie odnosili się do nich dominikanie cieszyńs

cy,którzy w potężniejących swymi wpływami zakonni kadi dw. 

Ignacego widzieli niemałych rywali. Przychylnie natomiast 

do ich poczynań odnosił się poca t̂kowo starosta ziemski, 

część mieszczan cieszyńskich,a nade wszystko katolicka 

szlachta,która starała się o ich w z g lę d y ,widząc ich 

wszechwładny wpływ na dworze wiedeńskim. Okres ten aczkol-

1 . Hi a. Ras. 21. “ v “ * ,1 . ,  , n
2/ .. . ''c iu o s ill i  non Jssuitas.sed Jedontas /po czesku,

" jedovity" -  " jadowity"/est venenatos solent compeJfare". 
L.c. -lot

3/ iinn^otatio 37.



127

wiek obejmował najmstfê BÊ  ze wszystkich przestrzeń cza

sowy był jednak okresem najbardziej bojowym w historii 

placówki jezuickiej. Ten wielki rozmach,ten niepohamowa

ny impet,skierowany do tego,Jby siłę. wykorzenić z Cieszy- 

na protestantyzm, na dała misji osobistości o wielki, ej wy

trwałości i eneigij żywotniej - o.Jan Pissek siedmiolet

ni superior misji •

1/ Zostawszy'z polecenia o.Schwerffera rektorem kolegium 
opolskiego /21 XT7 1677/ pracował na tej idtaBiśBjea no
wej placówce tylko 3 lata .bo 10 X 1680 padł ofiara • 
grasującej tu zarazy. Hoffmann,flie Jes.in Oppeln 334,337.
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O k r e s  ITj; - Od u s t ą p i e n i a  s u p e r  i - 

r i  o r a P i  s s k a  d o  k o n w e n c j i  a l t r a n -  
s z t ade k i  e j /l  6 7 8 - 1 7 0 7/.

W poca§tkowych dniach roku 1678 na czele km 

misji cieszyńskiej stanął nowy superior o. J a n S C r i-  

b o n i u s  ̂ Pole pracyjakio zastał w Cieszynie nie uśmie

chało się doń podatnością gruntu. Spotkał się z hardę, pos

tawy protestantów,którzy pod wpływom wieści nadlatujących 

z Węgier śmiało podnosili głowę. Tymczasem za bariery wy

niosłych Beskidów,oddziały postańców węgierskich pod wodzę. 

Sfoeryka TftkSlyego ścierały się zwycięsko z regularnym wojs

kiem cesarskim* Powstanie fftk&Lego było z jednej strony re

akcją na katolicyzowanie kraju,po stłumieniu buntu z r*l671,
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a z djsogiej strony samoobrony narodu przed uszczupleniem 

samorządu kraj owego, którego pogwałceń4 em było zamianowa

nie namiestnikiem Węgier Jana Kaspra Ampringen oraz ina 

ny ch urzędników /27 I I  1673/• Sukcesy protestancki ch pow

stańców były ta ł znaczne,że cesarz widział się zmuszony

na sejmie z r.1681 zawarować im tolerancję , przyrzeczo

nej już pokojem wiedeńskim z r.1606 • Na przygnębienie 

powstaiiców raz po raz przechodziły przez Cieszyn oddzia

ły wojska cesarski ego, jako zwiastuny grożącego niebiegpie- 

czeństwa pożogi wojennej,która mogła również obj§c księs

two cieszyńskie. Świadomość powodzenia t^kdlowczyków wznie

cała wśród katolików_popłoch,u protestantów natonrast wy

rabiała pewność siebie oraz nadzieje rychłej tolerancji. 

Uczucia te_ podsycał4 uwijający się coraz śmiejeJ wśród 

ludności wiejskiej "kaznodzieje leśni". Obznajomiwszy s i ę  

z Hsrturę zastanę, sytuację, pierwszy swoję. uwagę skupił no

woprzybyły superior na nieMeJSpieezeństwie płynącym z ta

jemnej działalności predykantów. Dętego też złożył 21 ITT 

1679 na ręce starosty memoriał w tej: sprawie. Odpowiadając 

MŚ  wydał starosta 2 dni później rozporządzenie,nakazujące 

stanom chwytanie predykantów i  zmuszanie poddanych do uczę-



130

- - ; 1/
szczania na nabożeństwa katolickie . Diugi punkt rozporzą

dzenia miał oczywiście na celu uniemożliwi poddanym bra

nce udziału w tajnych nabożeństwach protestancki ch.JaM 

był skutek rozporządzenia? Ŝ iadomo tylko tyle,że w okre

sie Zielonych Światek tego roku złapano jednego p^dykan- 

ta, którego natychmiast odtransportowano do Pragi .Prócz 

tej najważniejszej napotkał jeszcze Scribonius na wiele 

i nny d i bolączek.

Jeżeli wypadło w sobotę dwięto,lud mimo to od- 

byra; w Cieszynie taxgia:tnie czekaj ęicwcale na koniec na

bożeństwa . W szlacheckich domach w mieście ukryrali się 

częstokroć predykanci,a w jednym z nich jreszkał protes

tancki lekarz Kochffleister, którego sobie sprowadziła szla

chta dla własnych potrzeb. Scribonius doniósł o tych rze

czach cesarzowi,a równocześnie prosił go,by starostę zie

mskiego pobudził_do większej gorliwości w sprawie kontr

reformacji nej. Me czekając odpowiedzi od cesarza przed

łożył staroście szereg postulatów . żfdał ukarania Heleny 

layda i Ghrystyny :'aHk,--tóre uciekły -io Brzega. Kazał mu 

zasięgnąć informacji od prboszezów wie,jsk®ch,ezy w dobrach 

szlacheckich nie ukrywają się predykanci,a Bludowskiego

1/ Eadda.i ater^alfen 33.
2f l-Taed*cans ill€.qui Teschinio Pragam promotus est arc- 

tisime jam teneiur compedibus et auabus catenis in mdc 
ma pfirfcimcta sedet" Biermann,Gesch.des Prot• 194; * Rad- 

, da, Antena l i  en 34. '
3/ HistRes.50. - ~ ~
4/ Według Raddy,Materialien 35.
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polecił ukarać za to,że dał schronienie jednemu z nicłi. 

Domagał się,by dzieci niekatolickich mieszczan były zmu

szane do przyjmowania wiary katolickiej, Wyrzucał sta- 

roście,że zasięga rady protestanta Henryka Góreckiego,

1  odpowiedzi na ten l is t  superiora wydał starosta ziemski 

7 TY 1679 na&‘ stratowi 14 punktów obejmuj|ce rozporzędze-
-  . —-----— r- X/

u <v- nie,z których większy wagę maję następujące ;>1, Każdy

mi ©szczania jest zobowiązany uczęszczam' w święta do koś

ci oła, a w szczególności 8 dni przed Zesłaniem Ducha św, 

i  8 dni po tym święcie, W te dni też każdy zobowiązany 

przystąpić razem ze swę. służby do sakramentu pokity i  „ . ; - - - - „ 
przyjęć komunię św. Z. Ponieważ mimo wielokrotnych na- 

poonieii mieszczanie nie chcę uczęszczać do kościoła w 

niedzielę i  święta,nakazuje starosta magistratów^ aby 

wyznaczył pewne osoby dla przeprowadzenia kontroli obe

cności na nabożeństwie jak to niegdyś łoi wielkiemu po

żytkowi bywało, j 3 ,Mieszczanie cieszyńscy maję. być rów

nież obecni na pouczeniach religijnych,które odtęd się 

będę, odbywać zamiast katechizmu, 4. Oficerowie_straży 

miejskiej: komendant Wilhelm Pelhrzim,porucznik Krzysz

tof Andrzejski i  rotmistrz Baltazar Bauer maję. być poz-

1/ Podane według Raddy ,Materi ali en 36,
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bawieni rang a ich miejsce winni zaj§ć katolicy. 5. Anna, 

córka kov?alafktóra się wzbrania przyj$6 katolicym  ma po

zostać w więzieniu aż do czasu nawrócenia. Tak samo nale

ży postąpić z Heleny Petrzyńsk^.. 6. Żona rzeźnika Adama 

Laytiy i kowalowa Chrystyna MaUk nj.aj$ by£ przesłuchane i  

odpowiednio ukarane. 9.1,agi strat ma poci^gnęi do odpowie

dzialności katlickich rodziców,którzy wychowują swe dzie

ci po ewangelicku jak te&o przykład daje nożownik Wacław 

Sturz i  rzeźnik Adam Layda. 10. Ma ponadto magistrat ska-
—  W  -V —  9 •—  i-— -  — * —  ^  -

sować targi sobotnie, jeże li w ten dzień przypadnie święto. 

Jest wielce ^ugnioafc. _rzocz$ ,by duchowieństwo dawało znać 

staroście o wkradający di się predykantach. 11. Jerzy Fryde

ryk Błudow&i ma ponieść karę za przechowywanie predykanta 

i  religijne ekscesy swych poddanych.

\ Równocześnie z wręczeniem pismo magistratowi, 

złożył starosta o. Scribonius owi przyrzeczenie, że wszystki

mi siłami przyłoży się. do dzieła kontrreformacji. Stosow

nie doM życzenia autora listu został przeczytany całej 

gminie cieszyńskiej. Spotkaj on się z wielkim oburzeniom 

zwolenników protestantyzmu .

1/ L.c.37
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O.Scrbonius niedługo zabawił w Cieszynie. Już 

w r.1681 został odwołany,a jego miejsce zajął o. P o s -  

p p 1 i u s.'Superior ten skrócił staroście uwagę na hrak 

ścisłego przestrzegania nakazów uprzednio wydanego pisma 

i nakłonił go do wydania magistratowi jeszcze ostrzejszych, 

zarządzeń /13 ITT 1682/. Według nich miał magistrat odt$d 

czuwać nad tymfby w czasie nabożeństwa wszytki e szynki by-
* v 

ły zamknięte *Młał zakazać rzeźni kom sprzedaży mi ęsa w cza

sie wielkiego postu pod karę. aresztu. Jego członkowie mie

l i  w tymże okresie jako też w wielkim tygodniu rewidować 

wszystkie domy,a przydybanych na spożywaniu mięsa karać 

grzywnę. 1 talara. Dalszym obowiązkiem magistra ta stosownie 

do owych rozporządzeń było czuwać ,by rodzice w okresie

Bężego Hąrodzenis posyłali swe dzieci do spowiedzi i  kómu- 
1/ - ~ 

nil św. . Jeszcze nie zdążył magistrat wprowadź# tych za

rządzeń w życie,gdy na katolicyzm księstwa cieszyńskiego 

run$ł niespodziewany cios ze strony węgierskiej, prowa

dzący partyzancką walko- powstańcy Tbi*ól#yego^ie mog§c 

przedrzeć się przez przełęcz jabłoń o siałby rurŝ e na Cie

szyn jako cel swego napadu wybrali Bielsko.Dolin^ żywiecką

1/ L.c.
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wdarł się tu oddział Petroczego w liczbie 4000 żołnierzy 

& złupił doszczętnie miasto 2 X 1682 . Łupieżcy splądro

wali kościoły,zabili 35 ludzi,a wdród nicli proboszcza

Jana Chrystiana Ririana; poczym obładowani zdo-

pieczeństwa Hugo nękało ludność Cieszyna,paraliżując 

pracę jezuicką aż znikło wre s z ci o, kiedy Tttkftly połączył 

s*',; v* Adri anopolu. z ar ti ą lLarq Mustafy wyprawi aj ?,ĉ ofe 

się pod Wiedeii /3l ITT 1683/ .

W międzyczasie wyłoniła się nowa sprawa, 

która już od dawna oczekiwała załatwienia# i  dniu 4 TTTI 

1681 wydał cesarz Leopold dla Śląska dekret,w którym za- 

kazywał wysyłania s i e r o t  s z l a c h e c k i c h ,  

pozostałych po zmarłym ojcu protestancie poza granicami 

kraju# Dekret zarządał ponadto,że każdy szlachcic protes

tant mógł przed śmiercią wyznaczyć prokuratorów tego sa

mego co on wyznania dla zarządzenia sprawami majątkowymi

swego syna; natomiast starosta winien był wyznaczyć -mu na
*  łwychowawcę młodemu dziedzicowi opiekuna katolika • Dekret

1/ Kronika"lIistRes# utrzymujetże żołnierzy było 5000,nato*
, miast Biermann"podaje-4000. n '

2/ His.Res.56:- Bi ermann,Ges ch.des Herzogth.Teschen 318.
* i  'g ^  ***** ***" 9*m'.

4/ Hensel J! A rote ot ant i  s che Kirchengeschi chte der Gemeinen 
in Schlesien nach allen Mrstenthtimern vomehmeste:nStńd- 
ten und Oefttem dieses Landes,Leipzię 1768,498./Dzieło w 
chociaż stare,zawiera jednak wiele wi adomoo ci, których brak 
u Andersa,Zieglera i £offnera - Gesch.der Reform.in Schles/e^
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ten pozostał w księstwie cieszyńskim bez echa. Toteż jezu

ici apelowali u cesarza za pośrednictwem o.Krzysztofa Stet- 

t ma jera,prosząc g^<inz^iAyliie o przypomnienie go staroście 

cieszyńskiemu* Zabiegi to ponowił nowy superior misji o. 

J a n  l e n t o  r,przedstawiając cesarzowi, że ewangeliccy 

prokuratorzy w większości wypadków wysyłają powierzone im 

sieroty na Sl^sk Dolny lab na Węgry,aby tam bezpiecznie 

mogły być wychowane w wierze protestanckiej. Skarżył się_ 

ponadto,że starosta nie naznacza wcale opiekunów - katoli

ków. Cesarz zasięgnąwszy w tej sprawie opinii Urzędu Głów

nego wysłał do starosty ziemskiego dekret 16 czerwca 1683J . 

który zarządzał,że ewangeliccy prokuratorzy maj| wyrzec się
w  *•*• — *

sprawowania pieczy na&^sierotami szlacheckimi pod karę. 500 

dukatów * « razi© nreû Bzen*' a grzywny, należy id i karać wię

zieniem. Dekret wymieniał po nazwitku te sieroty,które na

leżało uwolnić ou opieki ewangelików,a oddać je na wychowa

nie katolickim przedstaw'cielorn szlachty. Byli to# Wilhelm 

Bess,Ligaxcki,Scipian,Czanawr,V;ilhela Pellirzim,Kostek,ludz

ki .Starzi ński,Karol .Sobek,Wilamowski ,Skrbenski ,Gol&owski,
* - - 2/ ~ - - ~

Lipowski i Szlemer . Rozporządzenie to spotkało się z nie

oczekiwanie siln$ reakcją szlachty,która w kwietniu roku 

1684 wniosła do cesarza rekurs,domagaj&c się wolności w wy

chowaniu dzieci. Gdy protest przebrzmiał bez echa udała się

1/ Hi s. Res .62; ~ Biermann Ges ch. des Prot.06}- Ilensel o.c.5n7. 
2/ Baddi,Materialien 39.
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ido księcia brandenburski ego je j delegacja. Skutek był ten, 

że książę ś kłonił panów protestanckich do .przedłożenia ce

sarzowi na sejmie w Ratysbonie próśb ewangelików śliskich 

/lipiec 1685/ .

Tymczasem wśfdd ludności wiejskiej działo się

coraz gorzej. Urzędnicy komory donosili zarządcy,że lud

się zbiera na nabożeństwa w lasach,uzbrojony i  gytowy mśić

orężnie każde zakłócenie skąpienia modlitewnego .1 między-
~ ~ ^ 3/

czasie umarł starosta ziemski Fryderyk Larysz /22 I  1̂ 85/ ,

a jego miejsce zaj^ł zastępca Rudolf Sobek z Komicy .Zwró

c ił się on do cfisarza z zapytaniem,jakie stanowisko ma za- 

j$ć względem tego co się dzieje na wsi. W liśc ie  z dnia 

25 lutego 1685 p ou cza  go cesarz,żeby względem predykantów 

stosował dotychczasowy taktyką,by nieopatrznie n:e występo

wał z siłę. wojskowy przeciwko $gromadzq#ej się po lasach
w “ ' " “ 5/

ludności ,bo to mogłoby łatwo stać się powodem powstania •

1/ Michejda 76. - w “ ' ' ” "* ,
2/ W roku 1684 donosił zarządca komory casarzowi,źe ^lasach 

okołS Cieszyna~&romadzi się na nabożeństwach około 600 
, lodzi pod bronią. Biermann Gesch.des Prot.85.

3/ Hist.Res.70. ~ ~ - - - ;
4/ Starosta ten żali się zaraz po objęciu nowego stanowiska, 

że szpiedzy,którymi się posługiwał zgasły starosta do pod- 
patryfania nabożeństw zmarli prawie wszy s , aklobecny ch lu
dzi funkcji tej aczkolwiek florze płatnej nikt s^ę podjęć 
nie chce. Biermann*Gesch.des Prot.194.

5/ Raddâ I aterialien,39.
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Nie lepiej działo się w samym Cieszynie. Jttżsi_urzędnicy 

miejscy byli protestantami,a ci którzy nie c&cieli w mieś

cie przejść na katol̂ eyJEm osiedlali sięgną przedmieściach, 

p is o starosty ziemskiego z 7 IV 1679 nie było egzekwowane. 

Supdarror M a r c i n  W i k o w i e  z,który stanął na cze

le misji cieszyńskiej z początkiem roku. 1685 wyrzucał magi

stratowi ,że lekceważy sobie zarządzenia cesarza w sprawach 

religi jnyoh,«_w szczególności podkreślał tot,że wcale nie 

wypędza młodzieży do spowiedzi. Sam starosta ziemski rów

nież poparł i  wystosował do magistratu ostry l is t  /5 IY 

1686/ ,a ponadto usunął ze stanowiska radcy miejskiego Ja

na Reilbachera za to,że jego żona i  córka przyznawały się 

protestantyzmu.

Sprawa wychowywania po katolicku sierot ewan

gelickich wnet po ogłoszeniu dekretu z dnia 16 U  1683 sta

nęła na martwym punkcie, Powodem_tego byłs_brak gorliwości 

starosty, który sam będę.c szlachcicem bał się tykać przed

stawi c ie li stanu uprzywilejowanego,lubo ĉ  byli odmiennej 

wiary* N̂ e mniejszy tego przyczyny była ponadto krótkotrwa- 

łość pobytu w Cieszynie poszczególnych superiorów. Mały 

przec^ęg czasu nie pozwalał im na głębsze zaznajomienie z

1/ Brzmiał on^nastepuj^co-: Protoz was w tom napominagicz,z 
Urzadu Meho dostatecznie-porucztói,zebyste-nad nim-* a ; 
IJrzad, Deere ty irremissibiliter rftkń drzeln,ge skutecznie 
ezeąui ro a l i , a netoliko ty w Memoriału gmenowane osoby y 
gtna*dorosła-a~ ktomu sposobna Hładeż k welikanftozni Spo- 
w&edi effective se postavHi~prziderzana a proti-f/eruny 
Kellerowe Materzy ,pro tak śmiele. a publi czne odporowani 
a odtrhow ani czery swe od katholicke wiry,giz gednuz
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z t$ sprawy. Za superiora M a r c i n a  G r tł n e r a, 

który tylko rok bawił w Cieszynie, zwrócił uwagę na to 

zaniedbanie dekretów o sierotach sam administrator die

cezji wrocławskiej Karol Neander, który w pi&nie z dnia_

23 YT 1687 czyni_wyrzuty staroście ziemskiemu Rudolfowi 

Sobtai,że synowie szlacheccy Wilhelm Bess,Wilhelm Pel- 

hrzijn i  Rostek nie tylko nie maj$ katolickiej opiekunów, 

ale wychowuję, się w szkołach protestanckich . Jakoż,gdy 

do Cieszyna zawitał w r.1688 nowy superior o. W a c ł a w  

K 1 e m e n t, sprawa ta luszyła naprzód. Do szkołyjezu- 

icłrej przybyło kilka s^er^t szlacheckich, między nimi_ 

Górecki i  Rostek. Tu po sześciotygodniowej katechizac^* 

poprowadź li je ojcesne do sakramentu Pokuty i  Ołtarza . 

Kilka innych sierot powierzył o.Klement na wychowanie ba-

roaosini Sedlnickiemu. Reszta synów szlacheckich wychowy-
\

wała się po dawnemu w zagrani cznych szkołach protestanckie 

kr c ,̂ mimo dekretu Urzędu GłównegOjby je stamtąd pościęga- 

no lub też pozostawała w księstwie pod wył$czn§ opieką 

ewangelickich prokuratorów wbrew dekretowi z r. 1683.

pTzigate,s nalezttau anima$versi postnpeHo.ale tak w wssech 
ginydrPunctech intra termanos jurisdicti fiiestsfee Keym.Wule 
a^spasitefłlne Decreta" od WaBs cum effsetu naplsnie a Weł.P. 
MissionariunTw proparł goWani samospasitedlne Wiry ws^eltgaka 
Urzadowa pomocz a ass^sti ucziniena byla.Radda,Materialien 41.

&  c. * "
1/ Hadśa-rMaton al i aa.
27 Hist.Ras.,86.
3/ L.c.90.
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Ponieważ wysiłki zd§żaj$ce do zupełnego wyrugowania ewange

lickich opiekunów nadawały najmniejszego rezultatu,wrócił 

cesarz do postanowienia z r.1681. W tajnej instrukcji do U- 

rzędu Głównego z dnia 25 TV 1690 poleca mu,by sierotom wyz

naczał opiekunów katolickich, z zachowaniem ewangeliclr ch, 

przy czym ca ostatni mieli zarządzać majątkiem sieroty, l^cz 

nadzór nad wychowaniem miał spoczywać w ręku katolików •

W razie, gdyby ̂ któryś z ewangelickich opiekunów umarł, to na 

jego miejsce należy powołać katolika. Jako normę postępo

wania stawia ceaarz: działać więcej łagodnością n©ź przemo

cy . 0dt$d sprawa ruszyła r$czo naprzód. Stosowanie do ins

trukcji cesarskiej ,któr$ przfe=syał:ał Urz$d Główny staroście, 

zacz§ł tenże mianować katolickich opiekunów dla sierot szla-
**• w  lrf w  *** *—  v

checkich. To wywołało protesty szlachty,która nie wiedząc o 

instrukcji mniemała,że posunięcia starosty s$ płodem jego 

samowoli.^Gdy nie pomogły dwukrtone rekursy do cesarza /21 

sieipnia i  5 października 1690/ udała się do stanów niemi 

Mch powtórnie delegacja szlachty z prośby o pośrednictwo .

1/ Hist.Res.94*-Michejda 99;
2/ .. ^mehritoi modo ais mit gewalt und cum strepitfcvor- 

, zogehen'*. Radda Materialien 42.
3/ Michejda 79.
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Reklamacje ta nie tylko,że nie irały żadnych dodatni di dla 

szlachty slttttów ,ale jeszcze pogorszyły sytuację. Niewia

domo na jakiej zasadzie - widoczni© na podstawie nieznanej 

instrukcji cesarza lub Urzędu Głównego-gezuici z o.Hawelkę

na czele przedłożyli aifearościo listę sierot,które miał po- 
T. * ~ ' o

tajemnie porwać i  oddać im |ia wy chlanie. Ponieważ nie mie

l i  na ich pomieszczenie specjalnego domu,przeto ulokowali 

je w domach więcej im oddanyoh mieszczan. Za rad$ jezuitów 

porwano również kilka po protestancki wychowanych panien 

szladieckich i  umieszczono je ^dasztorach żeński.ch w Brze

gu i  Opawie,gdzie się wychn^f^goio^^mły przez 6 ty^ydnl, 

pojezym odsyłano ja na powrót do -gsydł domów rodzinnych .Na 

domiar tego starosta aresztował kilku opiekunów .ewangelio-- ^—  - - - - - - - - 2 /
3d.ch,a między nimi opiekuna dzieci po Czamerze . Postępowa

nie to bynajmniej nie łagodne jak się domagał cesarz w ta j

nej instiukcji,wywołało wśród szlachty ferment, który był 

tym większy,że do jego podsycania przyczyniła się jeszcze 

druga sprawa -- sprawa małżeństw.

Już w r.1671 /14 VTII/ otrzymał Cieszyn^ 

rozporządzenie,źe żad n przybysz,będ$c protestantem nie mo

na katolizycm . Zarządzenie to odnoszące się l i  tylko do

1/ Hist.Bes.124. 
2/ Mi. che j da 79. 
3/ Annotatio 18*



141

Cieszyna zaczęli stosować proboszczowie okoliey^względem 

ludności mej sklej. Każdy chłop chcący wejść w związki 

małżeńsikie musiał przedtem złożyć wyznanie wiary, przy sto

pić do sakramentu Pokuty i  Ołtarza. Skutki tej metody na

wracania były_różne. Byli co^rawda tacy, którzy tym spo

sobem przeszli na katolicyzm ale większość narzeczonych 

wolała się rozejść niż zyskiwać imię znienawidzonych ka

tolików. Nieprawne postępowanie proboszczów względem na

rzeczonych niedługo trwało. Pod wpływem protestancki.ch 

żon udali się u rzędni cy komory do Urzędu §łównego, który 

zakazał proboszczom rozciągania dekretu na ludność wiejs

ką. Upłynęło od tego czasu 16 la t. Jezuici wyniszczyli 

protestantyzm w Cieszynie prawie w zupełności,wielu ze szla

chty skłonił^ do przyjęcia wiary katolickiej a wychowując 

sieroty zyskali dla wiary przyszłych dziedziców .Pozostawa

ły jeszcze ,tefe£a?e nietknięte masy butnego chłopstwa^bezka3>- 

nie gromadziły się około swych "kafcnodziei leśnych". Jako 

zasadniczy środek do pozyskania ich dla katolicyomu uznali 

jezuici uzyskanie i  ̂ egzekwowani e dawniejszego dekretu _o 

małżeństwach,któregp ostrze byłoby zwrócone -.do ludności

1/ W Trzy ci eżu .przeszło na katolicyzm 20 par.L.c.9.
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wiejskiej, Podjęte w tym względzie starania zostały uwień

czone pomyślnym rezultatem. Konsytorz wrocławski oddał 7 

VT 1689 przez siebie opracowany dekret do opublikowania 

staroście /?’ VI 1689/ . Skutek jego ogłoszenia był nieo

czekiwany. W niedługim czasie przeszło na katolicyzm 378 2j - - - - ~ 
par . Atoli zwolna szeregi konwertytów zaczęły maiad ,a co

gorsza zaczęła się szerzyć dezercja wśród poddanych szla

checkich. larzeczenijici akali do Polski lub Węgier.gdzi e 

im pastorzy udzielali ślubu. Kie w ę̂c dziwnego,że szlach

ta podjęła przeciwko dekretowi gwałtowny kampanię,skarżąc 

się wiliście do_cesarza /14 IX 1691/fże na tym^nie tylko 

on* cierpi, ale i pat'stwo,bo kraj się wyludnia i  pozbywa 

s ił roboczych . Cesarz nie wiedział wcale o wydaniu dekre

tu przez konsyafcorz. Wystosował więc lis t  do Bidolfa Bobka 

/17 TC 1692/,w którym wyraża swe niezadowolenie z tegofże 

starosta wypełnia rozkazy konsystorzajbez porozumieniasię 

z głowę, państwa. Dekrett jednak nie zniósł. W osobnym, l iś 

cie polecił staroście przekonać się, czy nawróceni za pomo

cy dekretu żyję szczerze po katolicku, czy nie zagraża kżra-

1/ Htst.Bes.9f). 
Z Michejda 78. 
3/ Hist.Kes.90.
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jowi wyludnieni0/wyrażał ponadto obawę,czy przez wymusza-.  ̂

nie udawanych, nawróceń nie daje się okazji do bluźniorstw.

Z chwilą,gdy jezui c i s i ę  zarząd

cami parafii cała ich uwaga skupia się .na pracy ściśle 

duszpasterskiej. Mimo to przez cały ten czas nie spuszcza-
•u —  - —  — *

j^ istotx z oka sprawy wychowania sierót. Ponieważ szlachta 

skutkiem presji,jekę. na nią z tego powodu wywierano, ode

sła ł! prawie wszystkie sieroty z księstwa na wychowanie za 

granicę, jezui ci zwrócili się się do Urzędu Głównego,by na 

majątek za granicę, przebywającej sieroty nakładała areszt • 

Istotnie w r.1697 otrzymał starosta instrukcje,by zaj^ł 

posiadłości wymienionych mu przez super*ora sierót,na okres

5 - letni ,przy czym opiekunom ewangelickim ustępującym z 

majątku,którym dotychczas włodarzyli nie było wolno zabierać 

czegokolwiek na utrzymanie nieletni ch dziedżi ców. Jla opie

kunów katolicki ch,którzy nie dość gorliwie wypełniali swe 

obowiązki związane z wychowaniem powierzanych im sierot,na

kładało rozporządzenie karę 100 dukatów . W tym też czasie

1/ Gegen denan Genrertiten nicht eben so v ie l und mehr aus 
dem Lande cewiahen oder noch ausweichen und aie Jredurch 

a Lande Tenirsachte d pspulation peTseverire,ąuch-»as 
sonst rati one ąuietris publicae sowohl intrą Promnaam ais 
in adjacente Yieinia der kathol^schen Religi on zum Besten 
geschehen kbnne oder per extortas et factas Gonversi onss 
zu der*Msterung Gottes zu besorgen ware.Radda,Urkundli- 

, che Beitr^Śge 7.
2/ Hist.Res.122.
3/ L.c.135.
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za podszeptem jezuitów porwano syna hrabiego Skrbenskiego, 

którego po śmierci ojca wychowywała matka ewangeli czka i

umieszczono go w szpitalu Braci i. iłosierdzia ,a na kilku !

kaznodzieja protestancki należy konfiskować połowę mienia.

zuici przeciwko szlachcie. Szlachta poniosła w niej gwał

towny porażkę i a jezuici okazali się triumfatorami.

przełamaniem ostatniej zapory,jak$ napotykali na drodze do

zniszczenia znienawidzonej herezji. Po je j przełamaniu uj-
***" *>

rżeli,że w księslwie cieszyńskim z proiestantyzjsbkl zosta

ły tylko resztki. Katoli c$im był cały Cieszyn, który przed

1/ Braci Mi łosierizia Sprowadzi ł~do“ Cieszyna Mam Boiek w r. 
169®. Przybyli bracia ziwócili się do jezuitów jako do 
zarządców parafii " z prośby o odstąpienie im kościoła św. 
Trójcy lecz ojcowie~nie zgodzili się"na to. Po ich ustą
pi em rz  parski dziekan~Wolff zgodził się na tymczasowe 
odstąpienie im tego kościoła* UżywaliTdo r .1719, kiedy po
stawili śwój własny. Pierwsze-łóżko w ich szpitalu fundo
wał" A am Wacław hr.Tenczyiiski,a w r. 1717“ było Już gotowe 
pomieszczenie dla 20 choiych.iopiołek,Dzieje Cieszyna 214. 

2/ iii st.Res.163.
3/ Michejda 83.

nałożono karę 1000 reńskich .

Do gruntownego pognębienia szlachty przy

czyni ł  się jeszcze dekret cesarski z r.1701 /22 UT/ o- 

rzekaj^cy ,że szlacht cowi ,na± terenie którego pejawi się

Dekret ten stanowi zako' * kampanii jak$ podjęli je-

Zwycięstwo było tym większe,że było ono
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ich przybyciom słynął jako twierdza wiary lut orski o j. ku

ter rocznika 1585 w kronice głównej /MHistt>ria ResAden- 

t^aeH/ zaznacza z okazji zgonu starosty ziemskiego Ery- 

der^a Larysza,że Cieszyn liczy już tylko 6 protestan

tów . Liczba ta jept sztuczna 1 trzeba j^ tak rozumieć, 

że ludzi ejprzy zna j&cy się otwarcie do protestantyzmu w 

tym okresie,należeli do rzadkości. dspomniany stan rze

czy znajduje również potwierdzenie w aktach, wizytacyj
nych2*!

W roku 1688 wizytował parafię cieszyńską 

archidiakon opolski Marcin Teofil Stephetius.W wyniku 

wizytacji stwierdza on,że parafianie cieszyńscy w mieś

cie sę. katolikami,a tylko kilka kobiet heretyckich sta
nowi wyjątek .

Podobnie jak z mieszczanami miała się 

rzecz z ludnością wiejsk§.,którę. w pewnym stepom procen

cie wpędzał w objęcia wiaiy katolickiej'dekret o małżeń

stwa ch. [Bzie ło jezuitów było niestety kolosem spoczywajg.-

1/ Htst#les«?0^--Annotatio 48.,/!,qaam ciuitatem si pafceos 
c*vium exirDgs7heter^doxara accepit,ultimis yitae annis 
si psncos ciTiura eximBs catholicam yid it. y ~ q~ 

2/ Zdanie sprawozdawcy wizytacyjnego ■aaajdftlo. potwierdzenie 
4Ł Pi emanuj /Gos ch. des i ro t .32/,który opieraj&c się na 
kronice Saufraanna,twierdzi że w r.1632 były w Cieszynie 
już tyiko 3 kobiety trzymaj^ee się z uporem wiary ~ewan- 
gęiT cki ei :Anna Re' Ibacherowa fAnna Maria Wisskowa i*Wero- 
nil i ,»arkandrowa yP or. Radda, Materiali en 42,Pet er 16,Misfe 
ęfteida 70<Relacji Kaufamanowskiej nie należy jednak brać 
dosłownie,bo gdybirtak było rzeczywiście to w pierorszyjn 
pędzie przytoojsyHby tfc fakt jezuici.a tymczasem ich 
kroniki milczę, o nim. '
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cym. na kruchych n^ach. Główny. metodę, ich dotychczasowe- 

go nawracam a był przy mas. S chomąt tej metody dałtfoysię 

przedstawić naotępujgco. Za staraniem misjonarzy cesarz 

lub Urzęd Główny wydaje dekret skierowany przeciwko pro

testantom. Po jtge ogłecSttdu wielu z nich nawraca się w  ̂ ■ •* — «• w
obawie grożących konsekwencji ,natomi ast tych,którzy krn$- 

bnie nie stosowali się do rozporządzenia wtrąca starosta 

do więzieni a, skęd wychodzą zawsze jako "katolicyn.Jezui - 

ci bowiem doprowadzili do tego.że nikomuniajjyłowolno 

opuścić prędzej aresztu,aż złożył wyznanie wiary i  wyspo

wiadał się. Bywało,że chłop jakiś złspsny na przemycie 

soli . dostawał się do więzienia,a poneważ stał wytrwale 

przy swej luterskiej wierze,siedź*ał w ni m_-ługi czas,nie 

chc ĉ konwertować. Gdy mu obrzydło siedzenie udawał nawró

conego i wychodził na wolność. Bywało i to,że więźnia,kie

dy go przekonywali jezuici o prawdziwości r e lig ii katolic

ki ej ,uderzyły i  obi argumenty sw§. siłę. dowodową. - ale nieste

ty były to wypadki rzadkie. Zimne i  stęchłe rauty cel wię

ziennych bynajmniej nie nastrajały swych mieszkańców dodat-

3/ .......jperąohiani iT jW t l t #  catholi ci j.sftcae adhuc re
ot ant Tern" nae hereti cae” . . . .  3 ungm tz 5 71.

1/ Sól była wtedy tak idziś monopolem̂  Ponieważ była dość 
droga przemycali j$ chłopi z Wieliczki.



ni o do wiary,do kióroj czuli wrodzony niechęć. 1 jednak 

jezuici przywiązywali do katechizacji więziennej wielkie 

znaczenie i  wiele je j poświęcali uwagi,tak że mieszcza

nie cieszyńscy dowcipnie,a zj^azom ironicznie przezwali 

wiezienie szkół# teologi czn# . I  pojęciu jezuitów wię

zienie było filtrom,za pomoc# którego protestanci oczy

szczali się z uporu w herezji. Misjonarze jednak bardzo 

się łudzili,bo tymi sposobami osiągane nawrócenia nosi

ły maskę obłudy,a rzekomi katolicy równali się przysło-■5ljrf- . ' • — — ^
w i  owym kawkom w pawich piórach. Wyrazem tafco były częs

to zderzające się wypadki, że przymuszani do spowiedzi 

i  komunii ćw.narzeczeni,wypluwali im  paciany im irzen. 

Sakrament,chowaj#c go^do kieszeni,by po wyjęciu z koś

cioła nâ grawać io  świętości. Togo rodzaju przewiny eks- 

piowali winowajcy kar# więzienia. W większości wypadków 

skazywali ich jezuici na leżenie krzyżem podczas mszy
/

d\%od podniesienia do komunii źmprzez kilko miesięcy .

-
1/ ...t^Locum carcfirum erud^tus hJtfatiunrserffio a plutfcbus

annis scholara nuncupare consueV‘ t theologi cam Tl.
, Hist.Kes.i^S 

2/ L.c.lOO,lO?e
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Metoda pr2y1nu.su nie była na szczęście jedynym sposobem 

nawracania, irócz niej jezuici posługiwali się jeszcze 

ambony i  szkoły,tudzież katechizacją domowy,która pole

gała na tym,że chodząc od domu do domu pouczali akato

lików i  nakłaniali ich sposobem łagodnym doj>rzyjęcia 

wiary katolickiej. Bródkami tymi posługiwali się jednak 

tylko na planie drugim,zapewne dlatego,że dawały one po

zornie mniejsze wyniki niż owo masowe nawrócenie według
mm

pewnego szablonu 3 akta był dekret cesarski • Zrozumiała 

rzecz,że na tak nietrwałych fundamentaoh zbudowany gmach, 

katolicyzmu cieszyńskiego mógł doznać wstrząsu za lada 

powiewem odprężenia religi jnego. Taki wstrząs rzeczywiś

cie nastąpił. Zaszedł wypadek,który jak grom z jasnego 

nieba sparaliżował dotychczasowy kontrreformacyjny dzia

łalność jezuitów.

1/ Charakterystycznym dla gradacji w używaniu me toć' stoso
wanych przez jezui tów^nawracaniu jest choćby ta kie'zda
nie1 autora rocznika'1698: "Contra haeresinrmiris •moflis' 
^ropu^^YijrrisiAliaaos c"a r c~e r U r f  o r ,aliguos 
nepnt.a -i^tri monialis asSistentia,al4ds bSnignios allo- 
(minm,al<i6s fmontanea l i  bert as sanctae jjidai gremio ad- 
auxi:t. L.c.151,
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R O Z D Z I A Ł  3.

O k r e s  T l i : - Od k o n w e n c j i  a 1 t r  a n- 

s z t a d z k i o j  do  k a s a t y  r e z y d e n 

c j i  /I 7 0 7 - 1 7 7 3 /.

Ucisk religijny,daj§cy s4ę we znaki protes

tantom księstwa cieszyński ago miał miejsce również w resz

cie Śląska,w księstwach lignictóm,brzeskim,olodni ckim* jak 

n4e mniej w samym Wrocławiu. Podobnie jak w księstwie cie

szyńskim tab i tu zabraniano ewangelikom odprawiania nabo

żeństw prywatfcych, karano icfr za wychodzenie na nie do kra

jów sąsiednich. Rozciągnięto na wyżej wymieniony* lanost- 

wa również postanowienie knnsystorza wrocławskiego odnoś

nie do małżeństw, zabierano także siejoty ewangelickie, 

by je_oddać na wychowanie katolickie . Starostowie nie 

przebierali w ńro&kaoh,posługując się w nawracaniu żołnie

rzami. Niajednokrotnie sam nawŁt cqfo$rz Leopold T musiał

1/ Anders 121.
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hamować ioh nadmierny zapał i  zakazywać np. staroć ci a 

głogowskiemu,by przeciw protestantom, chcącym odwiedzić 

nadgraniczne zbory nic^wysyłał dragonów,którzy im gro

z i l i  gołym bagnetami . Ucisk ten wcale się nia zmniej

szył, jak s lf  tego spodziewano,z chwilą wstąpienia, na 

tron Józefy I  w r.1705. Wnet po jogo obj^ciuyrządów wy- 

słał_ i^iyderyk I  do młodego casarza list,w  którym się 

stawiał za protestantami alaskimi 1 wyrażał nadzieję,że 

monarcha ze jdziez obranej przez ojca drogi . Równocześ

nie ewaagelicy niemieccy,tworzący tzw. "corpus evangeli- 

corum" zwrddtili się do cesarza z pidśb^by polepszył 

dolę wspomniany di protestantów,prze z przyznanie im tych 

praw^tóre zostały dla nich zastrzeżone pokojem westfal

skim .Obydwie interpelacje pozostały jednak bez echa.

s '.Tymczasem nad i&tropę, sr ożyła się zawie

rucha wojenna. Na Zachodź-* a toczyła się wojna sukcesyjna 

hiszpańska /1712 - 1713/,a na Północy wszczęta "wojna pół

nocna" dochodziła do szczytu swego nasilenia. Zaatakowany

1/ Grttnhâ en I I  327.
2/ L;0.396. - - - -
3/ Pokó;j westfalski pozwalał na wybudowanie na ^l^ski 3- 

zborow w hnidm cy.Jmrorzu i  Głogowie oraz stosował do 
ę»sifidłod<n szlachecki di zasadę*: „ouius rc&io eius re=- 
ligio.'Pozwalał ponadto ewangelikom ślfakira udawać się 
na nabożeństwa do miejscowości sąsiednich.



król szwedzki, tarol JO*I ,pobiwszy króla duńskiego rozgro

mi ł  wojska moskiewskie pod Naiw$, po czym wkroczył do 

Polski i  puścił się w pogoń za swym trzecim przeciwnikiem 

Augustem I I  Sasem. Dopędziwszy go w Saksonii zawarł z nim 

pokój A3.trans .̂ta(ifcie/l7n6/>wielce dla Augusta niekorzys

tny. Kiedy Karol XTT ci$gn$ł przez Sl^sk^do-Saketfflrr*pro

s i l i  jsc, tutejsi ewangelicy by podjął starania o polepsze

nie i ch. sytuacji ,co tenże uskutecznił ,KB2q£Hx&śp[ wszęzy-
~ 2/

naj^c z cesarzem niemieckim rokowania w tej sprawie • 

Józef I  uwikłany z jednej strony w tocz|c$ się wojnę z 

tencj§,pochłonięty pragnieniem uzyskania korony hiszpań-
-  w  w  —

sldej dla swego brata Korola,gdy zauważył,źe z drugiej 

strony został zagrożony potęgę, zwycięskiego Karola H I ,  

okazał się skłonny do układów. Ha tej drodze przyszło do ( — — ¥ 
konwencji zawartej w Altransztadzie 22 TO I 170?,która 

przyznawała ewangelikom dl^skim znaczne ustępstwa.Ha je j 

podstaw*e m̂ ano m  oddać kościoły odebrane po pokoju west-
-i- ml w

falskim /§!/• Prywatne nub po iloma ch zostały dofc-

wolono,jako też wysyłanie dzieci do zamiejscowyoh szkół.

1/ Anders 134.- 
2/ Ziegler 133.
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Wolno było odt§d powoływać pastorów do ftttlkcji religijnych, 

za pozwoleniem odnośnego proboszcza katolickiego i  po zło

żenia u n^ego przepisanej taksy* Ugoda znosiła nxnisgszno-
*»  w  w

A  -3 £

■s4łe dotychczasowy przykry obowi §zek_dla proififcantów bra

nia udziału w nabożeństwach katolickich / § 3/*Punt czwa

rty zabraniał narzucać sierotom ewangelickim opiekunów 

katoli cki ch. Szlachty nie było wolno odt$d odsądzać od u- 

rzędów z powodu niekatolickiego wyznania / § 9 / .Wiado

mość o zawarciu konwencji wywołała poca$tkowo_wielki, en

tuzjasta wśród protestantów księstwa cieszyńskiego lecz
■*» —  —  ^ wfc-

w kckótce zawiódła ich nadziejtf. Spodziewali się,że otrzy

mają wszystkie te kościoły,który im zabrała komisja re li

gijna w r.1654. Przypuszczenie to opierało się nie tylko 

na pierwszym paragrafie konwencji ale i  na fakcie,że ko

misja szwecko -  aufstriacka oddała wnet po zawarciu kon

wencji 117 kościołów ewan^liktó^księstw: Jignickiego, 

brzeskiego i  oleśnickiego . Atoli ® Cieszynie,który w u- 

godzie nie był wyraźnie wzmiankować zapomniano. Po_wie- 

lu wreszcie zabiegach stan'w cieszyńskich jako też i  pro- 

testantów z innych księstw,stanęła między cesarzem a po-

1/ Mders 135.
2/ Ziegler 135*- Anders 136.
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słem szwedzkim decydująca umowa,zwana recesem egzekucyj

nym,będącym dodatkowym postanowieniem w jprawie wykonania 

ugody altransztackiej. Beces egzekucyjny między innymi o- 

rzekał,że dzieci z małżeństw mieszanych należy wychowywać 

według umowy rodziców /ustęp 6/,pozwalał na odprawianie 

pogrzebów protestanckich ze śpiewem i  tp. Najważniejszym 

był* jednak ustęp ostatni / 10 / ,w którym cesarz wyrażał 

swą, zgodę na wbudowanie 6 kościołów protestanckich, na 

terenie Śląska .Jednę z owych 6 miejscowości był Uieszyn.

Sprawa bfcdowy zboiu 6 i e s z j  £ b k i  e- 

g o znalazła żywy oddźwięk we wszystkich warstwach spó- 

łeczetistwa ewangelickiego. Posypały się datki szlachty, 

rzemieślnicy ofiarowali swę. gotowość do pracy około budo

wy* Za teren pod zbór wybrano giunta położone nad Wyższy 

Bram$ w pewnej odległości od Cieszyna. Urzędowego wyzna

czenia tego miejsca dokonał komisarz cesarski. Jerzy Lud

wik hr  ̂ Zinzendorf 24T 1709,po czym budowa ruszyła na

przód . Budowano kościół drewniany i  to ±ax w tak szybkim 

Jqpdb&x: tempie,że już pod koniec roku 1709 został ukończony.

1/ Bierraann;Gesch.des Prot.91;- Anders 136*• 
2/ Biermann,Gesch.dee Prot.94;- Michejda 97.
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Lacz był to tylko zbór tymczasowy. Dokoła niego bowiem 

wznoszono mu 17 wielkiego do dziś dnia stojącego kościo

ła Jezusowego. 1'Undamonta położono podeń 13 październi

ka 1710 . Do nowo zbudowanego zboru cieszyńskiego ciąg

nęły awsz%d olbrzymie rzesze ewaogeli ków,wynoszące nie

kiedy aż 40.000 • Przychodził tu lud z BielskaJabłon

kowa,a nawet z Pszczyny. Dla duszpasterzowania tych mas 

powołano za zgodę cesarza 4 pastorów : Jana Muthmanna 

/1709 -  1730/tKrystiana Henischla /1710 -  1740/,Jerzego 

Wilhelma Klocha /1711 - 1719/ i Gotfryda Schmidta /1712

- 1735/. Pastorzy ci odprawiali w niedzielę iów ięta na

bożeństwa polskie i  niemieckie,na które już się w sobotę 

zgromadzili ludzie z dalszych okolic. Ponadto spowiadali, 

g łos ili kazania,urządzali katechizacje młodzieży.

Ugoda altransztE&ka jak i  reces egze

kucyjny okazały się w skutkach katastrofalne da katoli

cyzmu cieszyński ego,będącego dziełem dotychczasowej dzia

łalności jezuickiej. Wobec odprężenia religijnego,na któ

re czekało tak wielu zwolenników luteranizmu zaczęły się

1/ B*ormann,Gesch.des i rot.97.
2/ Michejda ł03.
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mnożyć apostazje,a_raczej protestanci.,którzy dotychczas 

na zewnątrz udawali katolików porzucali, teraz niewygodną 

pozę i  stawali się jawnymi ewangelikami* Pastorzy wyko

rzystywali ambonę,by gromić postępowanie jezuitów i  do

wodzić fałszywodć katolickiej nauki* Zwabieni nowością 

rzeczy sami nawet katolicy z przekonania zaczęli uczęsz

czać na ewangelickie kazania. Miasto zalały protestanc

kie książki,które się dostawały również do rąk katolików. 

Wyzyskując zezwolenie konwencji altranszta^ e j, wy stawi

l i  cieszyńscy protestanci budynek szkolny /5 U  1725/,w 

którym powołani do tego_ nauczy ciele wychowywali młodzież.

Do szkoły tej garnęły się dzi eci z całego księstwa cie-
“ -• * “ " ' - " 1/ 

szyńslr ego, między którymi nie brakło r^nieź katolicki ch .

Dość liczny grupę stanowiły dzieci z księstwa pszczyńs

kiego. Wysyłał je tu i  utrzyn^yał własnym kosztem właści

ciel tej ziemi Edward Promnic .[Widząc jak zagrożony jest 

stan katolicyzmu cieszyńskiego jezui ci przedsięwzięli 

środki zaradcze,dla zapobieżenia jego osłabieniu. Zawia- 

dowmili cesartza o tych spustoszeniach,jakie w katolickim

1/ Biermann.Gesch.des Prot.98/ -  lichejda‘ 110.
2/ Bańka J.Es. Dekanat pszczyński w czasie reformacji'' 

protestanckiej i  odrodzenia katoli clr ego na tle  sto
sunków kodcielnyeh Śląska. Chorzów 1937,s.77.



stanie posiadania wyrządził reces egzekucyjny, co się na

de "wszystko zaznacza w masowych odszczep&feństwach. Niemi

le uderzony licznymi tego rodzajudo Wiednia napływający

mi wieściami Józef I,trzymający się w rzeczach religlj-^ 

nych systemu swego poprzednika dał wyraz swemu oburzeniu 

w dekrecie z dnia 3 VI 1709 wydanym dla Śląska,w którym 

napiętnował zbrodnię odszczepieństwa /"criman apostasiaS/ 

zazna cza j§.c,że ci którzy kiedyś wiarę katolicką przyjęli, 

a teraz od niej ostępili maję, ję. napowrót przyjąć w prze

ciągu sześciu tygodni,w przeciwnym .razie należy ich z kra-
- - - 1/ ” - - 

ju wydalić  ̂a majftki skonfiskować .M  drugim planie roz

poczynają. jezui ci kampanię przeciwko pastorom. Gdy pre y- 

kanci atakowali, i ch w kazaniach,synowi eśw.Ignacego rea

gowali na to z ambony jeszcze zapalczywiej ,a gdy to nie

pomagało udawali się do starosty ziemskiego z prośby o
\

pomoc. Starosta Adam Tęczyński był bardzo przychylnie 

ustosunkowany do rezydencji,toteż nie omieszkiwał urzę

dowo gromić past carów i  pocięgać i ch do odpowiedzialnoś

ci kafcnej• Jezuici zabraniali im pochodów pogrzebowych 

ze śpiwem przez miasto,choć na to pozwalała konwencja al- 

transzta&fcka. Słynny jest tego rodzaju wypadek,który się

~  „  „  *

1/ P or.Radia,Urkundli che Beitr&ge 8.
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zdarzył 22 X 1709 • W dniu tym szedł przez rynek cieszyń

ski pochód^pogrzebowy,odprowadzający na cmentarz zwłoki 

protektorki protestanckiej ,Russkowej. Pochód,w którym bra

ło udzi ał^4 pastorów,szkoła protestancka i  tłum ludzi - 

posuwał się wdród "brzmienia tr$b i war lin tu bębnów poprze

dzany płonącymi pochodniami smolnymi. Gdy znalazł się przy 

kościele jezuickim,zatrzymał go superior rezydencji o.Ka

rol Wolff i_zmusił do odwrotu w milczeniu* Protestantów 

w dalszym si§gu chowano za miastem,na odludróg. bez bicia 

dzwonów. By przeszkodzić uczęszczaniu dzieci katolickich— — w , — ■ — — ^
do szkoły ewangelicki-ej,przeprowadził jezuici w oparciu o 

starostę rewizją spisu uczniów tejże szkoły i  wykreślili 

z niego dzieci rzekomych katolików. Korzystając z tego, 

że ugodaaltransztadzka nie zakazała konfiskowania książek 

heretyckiej,z nowym zapałem rzucają się do rewizji domów. 

Plony bywały^obfite tym więcej ,źe w pracy tej wydatnie po

magał zakonnikom zarzędca komory. Skonfiskowane księżki 

dla postrachu innym palił oprawca nrejski^na stosie w

6 rod 

Olzy .

1/ Diar.Res.I, .£ X 1709; - - - 
2/ 14 n i l  spalił"kat miejski 52 książki protestanckie,/1714/ 

które sprowadził do Cieszyna ludwik Mevius.nauczyciel 
szkoły protestanckiej. Diar.Res.I 14 YTTT 1714.

rynku opodal pręgierza,po czym popioły wrzacano do
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Największy jednak plagę.,która w ciągły niepo

kój wprawiała jezuitów,była działalność pastorów poza 

Cieszynem. Według konwencji altransztaozłrej i regensu e- 

gzekucyjnego był. wolno pastorn® wykonywać funkcje r e li

gijne poza BPasteiâ w którym stał zbór., ale tylkoza poz

woleniem proboszcza katolickiego danej parafii i  po zapłar 

ceniu odpowiedniej taksy, Do funkcji religijnych zalicza

ło się odprawianie pogrzebów,odwiedzenie chorych,udziela

nie chrztów i  ślubów* Prawo udzielania pozwolenia dawało 

księżom katolickim sposobność badania,czy osoba,która chce 

się ożenić,czy chory pragnąws^ odwiedzin pastora lub zmar

ły, którego chcę. pogrzebać jest rzeczywiście ewangelikiem i  

czy nie da się w jakiś sposób stwierdzić jego nominalnej

choćby przynależności do kościoła katolickiego* Lecz posta-
\

nowienia tego strona ewangelicka nie respektowała. Pastorzy 

bez pozwolenia proboszczów katolicki di chodzili po wsiach, 

urządzali katechizację, po domach,chrzci 1  ̂ dzieci ,odwiedza

li chorych,odprawiali tajne nabożeństwa • Wobec tak przy

gniatającej konkurencji nie pozostawało jezuitom nic więcej

1/ Brali wnichxxioiy udział ci,którzy zapisawszy się na * 
lis tę  katolików nie mieli odwagi uczęszczać do zboru.
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jak tylko kołatać do dworu,by cesarz ukrócił gorliwość 

duszpasterską pastorów* Prośby zostały uwzględni one ź®- 

iratiam euyktem z dnia 4 stycznia 1709,w którym Józef I  

zakazał pastorom opuszczania miasta i załatwiania funk

c ji religijnych po wsiach . Dekret ten rezultatu nie o- 

sięgnął,nie zdołał bowiem przeszkodzić tajnym wymykaniom 

się pastorów na wieś. Nadal też ciągnęli w okolice Cie

szyna, uważani za katolików protestanci,by tam uczestni

czyć w nabożeństwach,które odprawiono w domach prywat

nych. Wie uszło to uwagi misjonarzy. Wpłynęli imm u t r 

na magistrat,by bramy miasta obsadził silnie straży,któ

ra by zatrzymywała podejrzanych.

Po śmierci Józefa I /1711/ rz^dy obj^ł 

brat zmarłego Karol VI /22 XII 1711/. W rzeczach r e l ig i j

nych szedł on zupełności po lin ii Bwych dwóch ostatnich 

poprzedników. Podobnie jak Józef I  uważał odpadnięcie od 

wiary katolickiej za"zbrodnię przeciwko państwu'1 /crimen 

contra statum"/• Czuł on się jako monarcha /nex sśtpremo 

muner© regioi!/,na mocy przysługującego mu prawa najwyż- 

szej ochrony i  protekcji kościoła /”ex iure sepremae ad-

1/ Radda,Urlaindli che BeitrSge 8.
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vocatiae et protectionis Icclesiae”/ zobowiązany do wytę

pienia herezji /dekret z 11 TTT 1733/ . W tym©! celu stwo

rzył dla Czech osobn§ komisję,która_miała kada£ dobierać 

wszelki eh środków,by w tym kraju zniszczyć zupełnie pro

testantyzm . Jakkolwiek w reszcie krajów austriacki ch, 

wyznanie ewangelicki# uchodziło wjego oczach za iedn* 

z trzoch ” głównych przewin*’ /Kap H  a liro rb re che n/ ,to prze- 

cieź na Sl§skn,gdzie wolność teg&S wyznania była zaparo

wana konwncję. altransztadzk$,nie mogło być mowy o wykorze

ni ani u protestantyzmu# Toteż rozporządzenia; cesarski e łara- 

ły tu już tylko apostatów i  ograniczały t̂tsspas^sersk^e- 

wpływy predykantów, ftedle tych ukazów Mątwierdzenie na sta

nowisk^ proboszcza musiał ewangelicki duchowny ^płacić k il

ka set guide nów, nie mógł odwiedzać po domach swych współ

wyznawców bez pozwolenia proboszcza katolickiego, co zT,re

sztę. było tylko przypomnieniem dawniejszych dekretów . 

Prędko jednak przyszli jezuici cieszyńscy do przekonania, 

że edykty cesarskie maj  ̂ niedostateczny siłę,by obronić 

wieś od op^oki duszpasterskiej pastor'w. Jedynym do_tego 

środkiem było stworzenie ze strony zakonników odpowi«iAiej

1/ Czerwonka TT 649.
2/ L.c. * "
3/ Obok zdrady-stanu i wywołania rewolucji .Czerwonka I I  649* 
4/ Ziegler 13o.
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na je j terenie reakcji. Nie było to jednak rzeczą łatwą. 

Wysiłki rezydencji,która liczyła 4 - 6  ojców,zdążały w 

głównej mierze do skatolicyzowania Jtigłówne j:mierze sa

mego Cieszyna,czego dokonywali misjonarzeprzez mozolne 

katechizacje poszczególnych domów,nie zaniedbując przy 

tym metody nawracania za pomocą więzień. Pewną część e- 

neigii poświęcali również nawracaniu okolicznych wsi.

Ale poza tymi wioskami zostawały wielkie,nietknęte obsza

ry których nigdy nie dotknęła stopa Jezui cka. Pozostawały 

wsie górskie,w których ludność skamieniała w protestan- 

tyźmie. Tylokrotne dekrety cesarskie nie zdołały w nim 

zrobić żadnych wyłomów. Widząc ten stan rzeczy jezuici 

podjęli myśl utworzenia misji biskupiej,która by za cel 

swej działalności wzięła nawrócenie protestanckich wsi, 

zwłaszcza podgórski ch. Potrzebę tę zrozumiały również i  

stany katolickie i  one też wystosowały petycję do bisku

pa wrocławskiego Iran ci saka Ludwika /1683 - 1732/ .Biskup 

ten podobnie jak jego poprzednik i^deryk Heski /1671 - 

1682/ był życzliwie nastawiony do jezuitów. Wyrazem tego 

było otwarcie uniwersytetu Alma Mat er Leopoldina przy
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kolegium jezuitów wrocławskich 15 XI 1702,jak też szereg 

budowlą,który ufUndował dla jeiuitów na terenie swej die

cezji . Toteż petycja stanów cieszyńskich znalazła pożą

dany oddźwięk i  biskup w porozumieniu z prowincjałem Za

konu Jakubem Stos ciem /1715/S V/ - 1718 /4 Hl/f^ianował 

misjonarzem biskupim na księstwo cieszyńskie o* Leopolda 

Tempesa,ówczesnego kapelana obozowego w szańcach jabłon

kowskich. Zamianowanie o*Tempesa na tak ważne stanowsiko 

rokowało jaknajlepsze nadzieje. W r .1711 wchodził on w 

skład ojców rezydencji cieszyńskiej,pełniąc w niej rolę 

kaznodziei czeskiego . Już na tej placówce odznaczał się 

wielką stanowczością i  niespożyty energią. Powołany w r. 

1712 ha stanowisko duszpasterza załogi jabłonkowskiej 

miał sposobność zapoznać się ze stanem religijnym ludnoś

ci z okoli c ̂ Jabłonkowa. tfiespodzi owana nominacja na mi

sjonarza biskupiego zastaje go_w Opawie i otwiera przed 

nim rozległe horyzonty pracy misyjnej. Pierwsze swoje 

kroki, skierował n̂ womianowany misjonarz w stronę Jabłon

kowa /I T.V 1716/ . Tu zaczął swę. Itcówozę. jloes-,pełn^ poś

więcenia działalność nad nawracaniem górali z okolic Jab-

1/ Seppelt 79

h  i i i /.
3/ Diar.Res.I,Sł 1 I  1711. 
4/ Jiar.Mss. 1 IV 1716
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- - - - - - * ~ że
łonkowa.Poznawszy podczas w;ogo pobytu w Cieszynie,nawraca

nie drogę, przymusu małe daje rezultaty obrał metodę kate- 

diizacyjnfc za naczelny środek nawracania# Na planie drugim 

posługiwał się dopiero pornocę. władzy świeckiej względy 

oporsBywych. Działalność Tempesa dawała poka£ne_owoce .I3y 

je jeszcze podwoić Jabłonkowski e sfery katolickie ̂ wniosły 

do ^Franciszka Ludwika petycję o przysłanie Temp o sowi pomo

cnika. Biskup uczynił zadość prośbie i  przenaczył na to 

stanowisko byłego superiora rezydencji cieszyńskiej o.Jana

Trodiopaettsa ,kt.drogo niedługo potem zastę-pił o.Ićzef ilol—
i ^  le r .

Tempes działał w księstwie cieszyńskim 26 

lat.Cały ten okres jest gęsto wypełniony sprawy tzw.

85 1 e w y c h o w a n y e  h*, którg. w ni. ©mniejszym_ stop

niu od misji, biskupiej zajmowała się jeezyiencja cieszyń

ska. Geneza tej kwest| i sięga toku 1716,kiedy to pojawił 

się dekret cesarski roztrzygaj^cy o wyznaniu dzieci z 

małżeństw mieszanych. Według niego synowie mieli być wy

chowywani w re lig ii oj ca,a córki w re lig ii matki., jeże li

1/ 0 działalności o.Leopolda Tempesa ukaże się wkrótce 
, oP»obna"praea.

2/ rHar.Miss.Kp.24 X 1717.
3/ L.c.21 X 17195.
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nie "było jalrego innego układu przed zawarciem ślubu • 

feecz zdawałaby się prosta ni o była jednak tak$ w isto- 

ela; kontow ała Bi Q b ^ m .a iy  j ę t o  zo r t id / fc k e  z 

imienia katolicką, Narzeczeni tego rodzaju zobowiązywa

l i  się wobec księdza katolickiego do wychowania swych 

przyszłych dzieci w wierze katolickiej. Łatwo zrozumieć, 

że w wypadku,gdy obaj małżonkowie byli ewangelikami spe- 

nienie tego przyrzeczenia było niemożliwe. dzieci bywały 

wychowp^ne po owangelicku,dostając się tym sposobem na 

listę  ' ile wychowywanych1** Imieniem tym darzono również 

wychowano po ewangelicka dzieci,których obydwaj rodzice 

byli tylko z i ra4 oni a katolikami, inek w pojmowaniu "źle 

wycinanych" nie grał roli* Mliczano do nich zarówno 

nieletnie dzieci Jako też i  luazi w poJesziym wioiauPrze- 

ciwhe 'źle Y/y chowanym" pierwszego i drugiego roczaju pod

ję li jezuici alonzywę,zasyłając do caearza liczne skargi 

na nieporządek w wychowaniu potomstwa* Tch to wpływom za

pewne należy przypisać to,da irz^d Główny wydał staroście 

ziemskiemu otinodne instiukcje w liśc ie  z dnia 12 czerwca 

l/ki*j* i .okazuje m  w nim,by chłopców w wieku 14 - 16 lat,

1/ Michejda 123*
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którzy zbyt uporczywe opierają się przyjęciu wiaiy kato

lick ie j oddawał do wojska na doboszów. Dorosłych. xai na

tomiast nakazywało rozporządzenie w. clelad w szeregi re

krutów, lub wydalać z kra&u. Rodzi c e m ł o d y c h ,  uelimkwe- 

ntów mieli być karani dla przykładu innym,wi ężieniem lub 

publi cznymi robotami •

W porze tego wzniBoźenia agresywności je

zuickiej względem protestantów księstwo cieszyńskie zmie- 

niło właściciela. Karol VI dokumenten; wystawionym w Lak- 

senburgu 12 maja IT&l odoaje V*% e o p o l t o w i  K a 

r o l o w i  , księciu lotaryńskiefflu,synowi księcia Leo

polda i  Eleonory ,aby go wynagrodzić za stratę włoskiego 

Montserratu ńa rzecz króla sarzyńskiego • Odtę,d władali 

książęta lotary^scy księstwem cieszyńskim aź do r.1766, 

k?edy Mar4a Teresa wykupiła je od syna Józefa i oddała 

swj córce Marii Krystynie, wy lane je a  Albrechta saskiego, 

syna Augusta ITT,króla polskiego . Sam Leopold T jednak 

księstwa cieszyńskiego nigdy nie widział. W jego imieniu

1/ nDie Knaben unter die Militz zu Drummel Schlggern zu 
geben,iie Brwaehsenen aber zu Keerouten zu machen oder 
aućh aas dem Lande zu schaffan,die El tern aber.die dies 
durch' ihre st raf l i  ehe Łauheit verschuldet,ait GefSngnis 
oder offentlicher Arbeit andern zur warnung zu Bestraie 
fen". Radda ,Urkundli che Beitr&ge 9.

2/ BiermannjGesch.des Herzogth.Tesehen 336.
3/ Popiołek*I)zieje Śląska Aastr.69.



166

sarscy^j dniu 13 lipea 1722 złożyli uroczyście władzę rzą

dzenia . Plenipotentów księcia lot aryjski ego z n̂ emn4 e j- 

sz§ niż magistrat pampę. przyjmowała rezydencje jezuicka , 

chcę.c sob*e zaskarbi/ ich życzliwo^. Nadzieje niebyły 

płohe.Plenipotenci postępowali z protestantami tak jak naMl „ ~ —
to wskazywał duch. czasu. Tymczasem zmiana nastąpiła rów- 

n*eż na stanowiskn duchownego zwierzchnika księstwa. Po 

Janie Twaruszce dziekanem o4eazytfs!dm,a zarazem komisarzom 

biskupim został energiczny (Franciszek Świder /1721 - 1743/,

tanek* ej kampani'' • Jego prawę rękę. był poborca podatkowy
3f

Jerzy Teofil Battik . Dziekan cieszyński,występując ostro 

przeciw protestantom miał na oku przede wszytki m obronę 

swych praw proboszczowski cli, jakie miał V stosunku do kato- 

1 ‘ ków i  protestantów,których dotęd uważał również za swydi 

parafian. Tym się tłumaczka napadci na pastorów i  oskarże

nia ich przed starosty,że zbierają kolędę noworocznę.,że bę- 

d$c jego poddanymi nie płacę mu danin i td. Tu maję. swe

1/ Bi ermann;Gesch.des Herzogth.Teschen 337.
Zi Pster 96!
3/ Mi chejda 127.

który wnet ’ * * "acówki stanę.ł na czele antyptotes
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źródło długo nieraz trwające procesy. Obfituje w nie zwła

szcza rok 1726,kiedy to dziekan oskarżył pastorów cieszyń

ski ch 3# /5 11/ ,że w listopadzie poprzedniego roku odpra

w ili bezprawnie 21 funkcji religijnych wzglądem osób,które 

należały do kościoła katolickiego . Nieco później wytoczył 

tymże pastorom proces,że nie dawaj ę. mu kolędy noworocznej

i  czterech ofiar świątecznycłi,które mu się należę, od nich
~ 2/

jako od swych parafi an . Ta eneig-* czna postawa dziekana 

O’ eszyński ego była wi elce .na rękę jezui tom,którzy tymcza

sem główny uwagę skąpili na tym,by egzekwowano dekret ce-
■*» W  w  **» •»» W

sarski z dnia 12 czerwca 1720 odnoszący się do H£le wycho- 

wanych". Za ich sprawę, willu chłopców wysłano do wojska,a 

rodziców ukarano tak,jak tego dekret wymagał,więźieniem 

lub skazaniem na publiczne roboty • Za podszeptem jezui

tów starościńscy pachołkowie porywali dzieci katolickim 

rodzicom podejrzanym o wychowanie ĉh w wierze luterskiej. 

Dzieci te katechizowali misjonarze przez czas jakiś ,po^ 

C2̂ $ odsyłali je  rodzicom za pośro.ini ctwem Proboszczów •

l/t Li Ci134 - 136.
2/ 1:c.ł34 - 135.
3/ii i  non~solum_laboribus publiois verum et̂ am carceribus
' w T S t i  bw%! . ' - - - '

4/ . ..  .'"ereptas Baeriti o*s~alioudfprolus et alł os octo ple- 
ne“ instractoc~et ad debite ampleotSndam Beligionen cath- 
olicam disp^ositos,quos sû s parocłiis submittere Yol^mus” 
L.c.
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Bywało,że sarni nawet katoliccy dziedzica stosowali tę sa

rn̂  taktykę -względem swoi di poddanych pseudokatoiików.Tak 

zrobiła Goczałkowska,która zabrała 42 dzieci swym podua- 

nym i umieściła |e w swej maj ętnodoi podmiejskiej# Tu po

uczali je jezuici przez 8 ani a po tym okresie cz^su po

prowadzili dzieci do sakramentu Pokuty i Ołtarza . Sta

rosta zienąki* Wacław Tgozyński wzarygał się jednak przed

używaniem tak ostrych środków względem niewinnych zresztę. 
-iw.

dzieci jako w stosunku do ich rodziców, ioteż ta jego ła

godność nie była po myśli jezuitów,a zwłaszcza dziekana, 

który chciał pomoc starosty wykorzystywać do swo^celów. 

Owocem tego niezadowolenia była skarga ułożona przez oby

dwie strony,którf wysłano do konsystorza biskupiego. Eon- 

systorz zwrócił się h Urzędu Głcfoego ,a ten udzielił sta

roście cieszy ris ki emu nagany za to,że n ê dość ostro przes

trzegał dekfcetów odnoszący di się do "źle wy chowany ch'ł i  

apostatów /2l IT 1722/ . Ciągła nagonka, jezuitów i  dzie- 

kana^drażniły niezwykle ewangelików,wywołując reakcję,któ

ra się zaznaczyła w postaci licznych skarg wniesiony di

1/ L.c. 123.
2/ Radda,Urkundlicłie Beitr&ge 9.
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już to do cesarza juź to  do Urzędu Głównego. Biadają w 

nich protestanci,że nikt w księstwie z ich wyznawców nie 

ma spokoju',i jest narażony lada chwila na zarzut ze stro

ny jezuitów,te jest katolikiem z tej racj4 ,że np.jego oj

ciec wpisał się ori£3;i  ̂ na listę  katolików. Ubolewają nad 

tym,że na podstawie dekretu z dnia 27 1\ ca 1716 zmusza

ją jezuici do przechodzenia na katolicyzm nawet starców, 

którzy e% synami rzekomych katolików. Cesarz z lec ił roz- 

trzygnięcie tej sprawy Urzędowi Głównemu a ten unormował 

Sekretera z •''nia 13 czerwca 1734* Powiedziano w nim, 

że osoby pochodzące z małżeństw mieszanych,a wychwane w 

wierze ewangelickiej,jeże li przekroczyły już 20 rok życia 

i  nie eę. podejrzane o apostazje,należy zostawić w spoko

ju* Natomiast tych,którzy tego wieku nie przemoczyli,a 

zwłaszcza piętnasto - i  szesnastoletnich należy bezwzglę

dnie nakłaniać do przyjęcia wiary katolickiej , z zachowa* 

niem reguł podanych w dekrecie cesarskim z dnia 27 lipca 

1716, Dekret nakazuje wydalić z kraju bez względu na wiek

i  płeć tych,którzy pochodzę.c_z małżeństwa czysto katolic-
/kiego nie chcę być katolikami * Skutkiem rozporządzeni a 

było to,że jezui c-* cał§ swoję uwagę sku i i i  laa dzieciach 

wychowywanych po ewangel  ̂chi, by je  p o zyskać dla Kościoła*

1/ L.e.lo‘
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Protestantyzm cieszyńską mimo że go nękały 

różne rozporządzenia; stawał się coraz bardziej spoistnym
-U W  —  ' W

i  skonsolidowanym* Przyczyniał się do tego uez w^tpiem a 

widok wznoszących, się murów kościoła Jozusowego*opływał 

na to również przyrost dwóch, s ił  duszpasterska di* W r.

1719 obj^ł stanowisko pastora cieszyńskiego po zmarłym 

KlocŁu Jan Adam Steiniaetz /1719 - 1730/ ,a rok później 

Sa'.mel LttdwikSasaadius)/1720 - 1730/ . Mimo wielu parze- 

szkód rozbój zaznaczał się również na terenie wychowania 

młodzieży. Dzięki ofiarności współwyznaniowej szlachty, 

zabrano fi|  do wznieś* enia nowego buCynlai sz]-a)l^go,któ

rego pościeoanicl dokonał Jon Muthmann 8 /Cl 1/25 • Sztófl 

liczyła w r.1728 pięciu nauczycieli* Ha je j czalo stał 

rektor Im nm l Jeri ahouHustjego zastgpc^ był Jerzy Sar- 

ganek z Jolnej i-uchej,a pomocni kara Jan Kr agor,Jan Jektfb 

Enoch i Jan Uhrystian^ocksiiaiamer. Ten ostatni trudnił s^ę 

wychowaniom d li««e z »t * i£uqt \mjny rosrrst ciaszysia

ki ej gminy protestancki ej_zahamował r u c h  p i e t y  s- 

t y c z n y, który tu również znalazł^ zwolenników. ł>r$d

1/ Btorraann, tren cli. des i rot. 96* 
2/ Michejda 110.
3/ Bi ermann, Ges ch.des Proo.98.



ton stal się mzsadnikrem^wownęirznoj spoistości gminy i  

sprowadził na nię nieobliczalne następstwa.

w /
Jakaż jest geneza tego pr$du? Protestan

tyzm by ł w swej istoc ie  rozluźnieniom obyczajności chrze-
mm •* >■» ***

ś cija/iSk^ e j . Wpłynęłctna to głoszona przez la tra  zasaffa:
v  w  —  w  "** •.

grzesz mocno ale  « ie r z  jeszcze mocniej” , jak nie mniej 

wojna trzydziestoletni a* To-te^l zna leź li się w obozie pro

testanckim ludzi e, którzy zaczęli wołać o pogłębienie ży- 

-eia re lig ijn ego . Nie b y li to je szczep iety tfc i,ale przygo* 

towawcy tego mchu. Na czelne wdród ni di miejsce zajmował 

Ja bib Jjfthme. grodzony w r .  1575,był z zawodu szewcemJ- ca

łe  ^ycte przetraw ił na przemyć liganiu problemów r e l i g i j -  

nych.Głosił on zasadę,że uzdrowienie kościoła protestanc

ki ego zależne je st  w stopniu wyłącznym od uleczen’ cl jydy- 

nostki. Jego popleczni cy pod przewodni ctwem dwu_81$zaków:

Ab rabanie (Era nckenfe erga i  JamTschescha urządzali pokutne 

zebrania,na których czytano Pismo aw.oraz przestrzegali 

łudzi przed zbytniem zajmowanaem się oprawami tego świata . 

Wlaóo/wym ojcem pietyzmu był I i  l ip  Jakib Spener. Piastował 

on początkowo urz$d kaznodziei w jffranfurcie nad Stenem.

1/ Anders 146.
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Swoje poglądy wyjawił w programowym dziele zatytułowanym: 

"Pia desideria oder Herzliches Verlangen na gottgeffilli- 

ger Besserung der evangelischen Kirche. Dzieło to ukaza

l i  się w r.1675 i  zawierało 6 haseł,z których 2 najgłów

niejsze tak "brzmię.: l.Trzeba_nakłaniać ludzi do pilnego 

czytania fisma św. 2.Kaźdy winien wypełniać urzęd wszyst

kim wspólnego kapłaństwa i nie tylko siebie udoskonalaj 

przez modlitję i  dobre uczynki,ale i  bliźniego wprowadzić 

na tę dro&ę . Hasła te wywołały silny oddźwięk w wielu 

miastach. Zaczęto powszechnie naśladować "eolegia pieta- 

t isn /zwane inaczej " conyenti cula”/,które urządzał frank

furcki reformator. Głównym celem tych zgromadzeń było 

studium Pisma św.w duchu natchnienia Spenera. Wpływ Spene- 

ra zwiększył się jeszcze,gdy w r.1686 został mianowany na

dwornym kaznodzieję, elektora saskiego Jerzego TTI* Teraz 

do swego programu dołączył jeszcze jeden p&nkt: solidne 

wychowanie młodzieży,za pomocę. często urządzanych kate

chizacji. Tymczasem nowe odznaczenie spotkało reformatora, 

bo w.r.1691 powołał go elektor brandenburski Jfryderyk I I I  

na proboszcza do kościoła św.Mikołaja w Berlinie.Osiadłszy

1/ L.c.148.
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tu zajmował się aż do śmierci /1705/ budowy, uniwersytetu 

w Halle,który podobnie jak uniwersytet; wittettberski i  

lipski miał być spadkobiercę, i  propagatorem jego idei*

Po jego śmierci stanęli na czele pietystów niemieckich 

jago uczniowie August Hermen (Sranke, profesor uniwersyte

tu w Kalle, Ant on Breithaupt i inni.

Bach p4etystyczny tętniący żywym tępem v 

nie tylko w Memcrsedh a lj i  w śliski ch, księstwach: brzes

ki m,Hen cld.ni,woleWś:kia znalazł również .1 w C iosinie 

zwolenników. Jego propagatorem był tu pastor Steinmetz, 

który podczas studióww Lipsku już xrja się nim^rzej^ł. 

Zair* .to poszli dwaj inni. pastorowie Saasad^us i  Muthioaim _ 

oraz nauczyciele Jer' choT4us i  Sarganok • Podobni® jak i
"* — — — SI. Q

na gruncie górnieckim kierunek tan przejawiał w Cieszynie

w urządzaniu pol^tnydi zebrań w domach prywatnych /,łcon- 

Tenticula”/ w oprawianiu katechizacji dzieci i młodzieży 

oraz w surowszym trybie życia. Pietyzm będący sekl$ i od

chyleniem od właóciwegc protatantyzmu_znalazł rychło zaw

ziętych przeciwników. Tak było w ziemi ,w której się wyho

dował, tak. było również w C~eszynie. Wrogie względem niego

1/ L.c. - •
2/ Biermann,Gesch.des Prot.lOl.



nastawienie okazywał i dwaj pozostali pastorzy Hentechel 

i Schmidt ’. Rozpoczęły się otarci a ,które rozluźniały wię- 

zy,soaję^#ce gminę,w jedu^ o*epoko na Inę. całodc. Ale roz

terki wewnętrzne nie były niczym w porównaniu z niebez

pieczeństwami natury zewnętrznej.

'*zmagający się w Cieszynie ruch. pietys- 

tyczny był wyborny okazją dla dziekana cieszyńskiego i 

jezuitów do podjęcia walnej rozprawy z pastorami. Walkę 

tę rozpoczął Paweł Józef Miczia,chwilowy administrator 

ekanatu cieszyńskiego po d&ieręi Świdra wniesieniem^, 

pierwszej skręgi do starosty ziemskiego /5 IY 1721/ *

J o nim. przeją-ł kontynuowanie tej sprawy Franci szek Swi - 

der,w czym mu wielce pomacali superiorzy rezydencji,wy

syłając do Urzędu Głównego liczne oskarżenia. Promotorem 

procesu pietystytóego ze strony władzy świeckiej został 

poborca podatkowy Jerzy Teofil Battik. I rocea trwał 9 lat
-1  -V * V  w -  *  V

i  zakorczfAy został wyrok? em, skazującym oskarżonych o 

pietyzm 3 pastorów i  Z nauczycieli na bezpowrotne opusz

czenie krajów austriackich w przoc;ę£u 6 nresięoy /21 T 
2-fi - - - - 

1730/ .Ku wielki emu zadowoleniu dziekana 4 jezuitów

j/ IJHchejda 145,
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opuścili O^eszyn w dni u 22 jaja 1730 pastorowie; Muthmann, 

Sieinm©tz,Sa3Sadiu8 oraz nauczyciele JerichoiriuB i Sauga- 

nek .

Dotkliwy ton cios zadany protestantyz

mowi. cieszyńetóomu był ostatnim ogniwem w łańcuchu ataków, 

jakie nać przedsiębrali jezuici poce^wszy od utworzenia 

misji,posługując się pomocy władzy świeckiej. Odtęd źró

dło jezuicki© milczy o jakiejkolwiek akcji przymuszania 

protestantów do nawróceń przez więzienie czy kary. Nie ma 

fcównież żadnej wzmianki o skargach, zanoszonych do ogaarza 

czy Urzędu Głównego, o dekretach wydawanych na i ch intor- 

polać je . Trzeba się domyśleć,że rezydencja cieszyńska 

uznała bankructwo metody przymusu. Powolno jej porzucanie 

daje się już wauważyć w początkach trzeciego okresu. Go 

prawda autór rocznika 1721 wyznaje jeszcze,żo "wpędzanie 

mieszek bł$dz>cych owieczek do jednej owczarni i pod 

władzę Dobrego Pas tarza odbywa się przez osadzanie w pu- 

bl" cznych więzi oni acł^,gdzie przynaglone sytuację ucz$ się 

cnót teologicznych” , lecz zdanie to jest jakby ostatnim
c

echem manionej epoki,utartym frazesem,któiy prawie każdy
i

1/ Bieriaann,Gesch.des Prot.l07.~ Michejda 159.- Zis^ler 140.
. Diar.KesIl,22 V 1730. ' -

Zf HUtque ad unum w i la  et Pastorem Boim.n,erranies sublnde 
con^tollantnr oviculae,publicis manci-^pantur carceribus
i ’ * stiatae condiscunt vireutes theologicas".Hist.



rocznikarz zwykł był powtarzać. Tenże sam autor rozpisuje 

się z nieukry wan;* dum®, o wynikach metody drugiej - katechi- 

zacyjnej. To zjawisko ostatnie występuje u wszystkich au

torów źródeł okresu trzeciego.
—  ^  Jm

Już bez jezuitów walkę z protestantsunisas 

prowadził w dalszym cięgu zarzuć aa komory PfCttschner, a 

nade wszystko wskrzeszona w r.1737 /22 XT./ komisja r e li

gijna . Zapalony nienatiśfcię. do swych protestanckich pod

danych hr.Pftitschnar dopuszczał się wielki ch nieraz eks

cesów. Za pojhoĉ "wybra ĉów^bęaę.cych policję, krajowy,tro

p ił wszelkie znieważenie wiary katolicki ej ,winnych_pory- 

wał i  zamykał w więzieniu cieszyiisklm,koni*iskował im mie- 

nia. To bezwzględne postępowanie wywołało burzę protestów, 

a nawet .manifestacje chłopów,z których najznaczniejsza 

miałaJ^Gieszynie i  1T 1763,gdzie zebrał się tłum 1800 wieś

niaków ,by przedłożyć swe postulaty staroście ziemskiemu. 

Maksymilianowi Bratysław owi Mitrowicowi.

Drug| urzędowy instytucję, przeznaczony, do 

czuwania nad sprawami ewangelickim była wznowi.ona z r. 

1653 komisja religijna. Powołana do życia 22 U  1737 przez

1/ Eadda ,Urkmdłi ehe Beittage 13. 
2/ Bie25aann,Gesch.dcs Prot.116.
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Urz^t Główny zajęła się przede wszystkim, apostatami i  :&Le 

wychowanymi*1. W je j skład wchodzili: hr.SkrbenB}<*,br. Go

czałkowski i Karol Gelesta . Komisja ta urządzała często 

zebrania, w których brali udział również oj co ie  rezyden

cji cieszyńskiej tudzież misjonarze biskupi Tempes i  Rol- 
2,1 ~ ' 

ler Gelem tydi zebrali było dokładne zaznaj orni anie się z

terenem pracy,wydobycie aa jaw wszystkich iiBnafementów i  

przeszkód w dziele nawracania. Komisja utrzymywała dcięły 

kontakt z proboszczami,którzy jej dostarczali materiału
w «— w w w

oskarżeni owego uwłaszcza przeciw apostatom. Mieli go rów

nież pod dostatkiem jezuici lecz przewodnicz&cy komisji 

hr*£kdtonski nie dość sfr,’apr‘vre zesl korzystał. Dzięki. 

nrozwykłoj zapobiegliwoćci tej trójcy mężów 7Jrz$d Główny 

wydawał wiele dekretów, pod któiy ch obudiem jęczał pro

testantyzm xksi ęstwa aż do^patentu toleracyjneco.^olepsze- 

niefcidl floli Ale zajęła się ani Liaria Teresa /1740 -17G{)/ 

ani Jrancśśzok I,po któr^di się tego  spodziewa l i  .Przeciw

nie, pod ich rządami nowe dla ewancelików zrodziły się _ 

trudności. Cesarzowa w r.1751 na instancje komisji r e li

gijnej zakazała pastorom udz'elanie komunii osobom,które 

się nie wykażą iaarfcky. licencyjny, wy danę. przez proboszcza

1/ Badda .Urtoiadliche Boitrage 116 7 V
2/ krótki przebieg i  -przegląd uczestników ty eh posiedzeń 
' daje Diar.Bes.I zob.: 17 X 1732,17 I  1738,13 I I I  1738,

7 1 1739.



katolickiego* Dwa lata później /17 IX 1753/ rozporządzenie 

to roacięgnięto również na choiych, których pastorofe nie

wystawionego przez proboszcza katolickiego • Przedmiotem 

wielkiej troski zarówno komisji religijnej jak i  hr.Karola 

Pftłtschnera byli nadal ” źle wy chrzani" ,6 la których ten os

tatni wybudował w r.1749 w Lipowcu sieroci^iecjjprzeniesio- 

ny 4 lata później do Ustronia /13 X 1753/ • Braieszcono w 

nim pod opiekę jezuity Hirchenhana dzieci "źlo wy chowa npsk'' 

tzn.pochodz^ce z małżeństw mieszanych,a jeszcze przed klu

bem zapisane przez rodziców dla Kościoła katolickiego lub 

też dzieci odszczepioi-ców. ŁgiaaytkBWg

Wśród urzędowych czynników, które dawały 

się we zna Id protestantom, znalazł się również magistrat ,

prawne nabywani e lub budowanie domów na wyższej Bramie •

Zachmurzony widn©kr^g__protestantów cie

szyńskich rozjaśnił się wreszcie z chwilą wstąpienia na 

tron toleracyjnego Józefa U  /29 H  1780/,który po roku

1/ Michejda 198*
2 Popi ołak,Dzieje Śląska &ustr.i04$i eimannfGesch*des 

, 1 rot.226.
3/ Michejda 207.

było wolno odwiedzać bez wyraźnego a na paśmie
• ' - W ’ ~

który oskarżał mieszczan cieszyński dh tego wyznan
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uwycfe-rz^ów wydał słynny p a t e n t  t o 1 e r a c y j-  

n y ,13 październik 1781. Patent pozwalał aa wybudowani© 

domu modlitwy bez wieży,dzwćnów 4 wejścia publicznego z, 

ulicy w miejscowości ,glzie mieszka 100 rodzin niekatolic

kich.. Przyznawał prawo zakut) v̂ani«--4omów î giuntów za poz

woleniem władz politycznych,tudzież prawo piastowania u- 

rzędów. Po ogłoszeniu tolerancji w całej iustri i , przy du

szony protestantyzm zaczął podnosić głowę. Podczas gdy 

przed je j ogłoszeniem na terenie całego wielkiego państwa 

znajdował się jedyny zbór w Cieszynie,to 3 lata ■$&&&£$.
SC w  «•» w  -• ^

po opublikowaniu wolntci religijnej znajdowało się 

ich poza Sl$akta&0. Zaroiłło się od nich także księstwo 

cieszyńskie. Vi niedługim^przecipu czasu powstały zboiy 

w Bielsku, Jaworzn, Błędowi ca ch, Ligot 00, Wiśle, Bystrzy cy, 

Nawsiu,.Drogomyślu,Ustroniu,Goleszowie i  Starym Bielsku •

Zupełne równouprawnieni© przyniósł protes

tantom dopiero patent tzw.protestancki-.lacsi wydany 8 kwie

tnia 1861 r.za rządów Jfranciszka Józefa T.

1/ Biermann,i>esch.dos Prot. 147.
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R O Z D Z I A Ł  1

N a w r a c a n i e  z a  p n n o o ę  k a t e c h i z a 

c j i  p r y w a t n e j  i a m b o n y .

Działalność jezuitów cieszyfskioh ®e dwa 

obli cf a .Pierwsze przedstawia na® ich jako konsekwentnych 

i nieubłaganych gnębi cieli ,s$partych w swej wierze ewan

gelików# W dotychczasowym oświetleniu występują oni jako 

przysłani 'j^rzez cesarza wodzowie - żołnierze dla prowadze

nia wołki,której celem miało być zatknięcie zwycięskiego 

sztandaru Kościoła na rumowiska zgniecionej herezji.Z teJJ. 

wyludnię strony rozpatryw ani jezir ci cieszyńscy Jako cie

mięży ciele i prześladowcy protestantów maję. w sobie coś 

n ik łego . Ale to n4e była .i a ich cisiałaln ci#

Źródła wskazują na tych sa -ych zakonników jako na troskli

wych duszpasterzy,którzy z pieczołowitością Dobrego .« aadai- 

sterza szukaj9. zgubionych owieczek,a znalazłszy je zanoszę.



tkliwie do jednej owczaami Chrystusowej, Szukanie to i  pu

kanie do serc albywaioii się dwiema drogami; za pomocy kate

chizacji prywatnej tu&z*eź przez łazanka.

Metodę katecłfcacyjn$ w pierwszej odmianie up

rawiali jezuici na gruncie cieszyńskim równolegle z metody 

przymusu,a po bankructwie tej ostatniej stała się ona w i ch. 

ręku jedynym środki eia,wiodącym do pozyskania protestantów 

dla wiary katolickiej* Polegała ona na tym,&e^misjouarze 

odwiedzali poszczególne domy i  łagodnie /suavi modo/ nakła

niali ewangelików do nawrócenia si.Q, przekonywają© ich o 

prawdziwości katolicyzmu, a fałs żywości wi ary lute rs ki ej. 

Drogę tę jako jedyny,nie wapominaj|C o żadnej innej wyty

czył duchowieństwu synod wrocławski z r.1653, w rozdziale 

f])e haerot* cis ’ . i ’ocz*tkowy brak gorliwości w stosowaniu 

tej władni evmetody wytłumaczyć można tym,źe była to droga 

niezmiernie uciążliwa z powodu wrogiego ustosunkowania się 

ludności do katolicyzmu. 9a jak wielce dla siebie niepodat

ny natrafili grunt,jakim fanatyzmem i  nienawiścią do kościo

ła katolickiego zionęło_społeczeństwo cieszyńskie,obrazuj© 

wymownie epizod,który się zdarzył nazajutrz po ich przyby

ciu.

1/ . . . .uetiam i.n Jomibus privatis eosdem conveniant,prt|d©n- 
ter.suairiTer et oaterne tractent.errores.ąuibus-decipiun- 
tur i l l i s  ostendant et in rebus fidei informent, curaHąue 
illorum sedulam habeant*’ . Montbach. 380*
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By sobie zjednać życzliwońt ogółu mioszczan uda-

li  się do szpitala miejskiego dla odwiedzenia biednych, i cho

rych. Zjawienie s ę̂ sutanny jezuicki ej wywołało wśród cho

rych D’ ezmi-rny popłoch i ucieczkę, Po pewnym czasie dopie

ro niektórzy z n* ch pod wpływem słów swych towarzyszy,odwa

ży li się zbliżyć do misjonarzy i odbierali z ich i^k różań

ce i  inne dewocjonalia . Gdy w pierwszych dniach swego po

bytu w Cieszynie zjawili się na ulicy, ludzio;'uciekali przed 

nimi jak przexd po tworami, a na widok przechodzących jakby

dzikie myszy wciągali głowy z drzwi i  okien do swych kryjó- 
2/ - ■ - -■ - 7 ■ 

wek . Pierwsze kroki,jakie skierowali ku nawracaniu zatwar

działych serc skończyły się zupełnym niepowodzeniem. Autor 

pieiłszego rocznika /1671/ z kroniki. p t.!,Historia Hesiden- 

tia e ! tak charakteryzuje cieszy irakówtowozesnydi:!ł Zresztf 

lud jest mocno w swoich błędach zatwardziały i łatwiej byś 

gła*y skruszył jjdś Rai ;;-kczył loh *

X/. Annotst^o 6.Zob. "JfeiSiitM
<i/ Yelati monstra lUyiebdlit ot ad p:,:>osent'̂  arn transenntuim 

•srfcliitt feri sorices capi ta e port4 o et fenęstri s in sua 
lat* bulą r*trahebant"i JuSi -Jjyaoiati o 7.

3/ "GaStemm geUs est ta i8 in err^onbus obstinatis sima ■, fa- 
cilius Baza fra^oj es,guam corda fleoters eorua.Hist.Hes. 14
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Ale i  fatach, późniejszych stosunek niektórych grup 

protestanckich do jezuitów nie wiele się popraw ił.Świadczy- 

ły o tym fakty,że mieszkańcy domów,w których się pojawili 

misjonarze uciekali z nich chyłkiem,częstokroć wyskakuj $ o
w w  „  —

przez okno. Byli tacy,którzy zamykali bramę domu na widok 

zbliżające^o się zakonnika "a gdy j$ otwarli w
s j  *** ^  —  w

obawio przed grożącymi im z tego tytułu larami zatykali ci

szy poduszkami,hy nie siyszeć jego głosu'. Najbardziej nie-
-  "

po atuymi dla katechizacji jezuickiej okazały się kobiety 

i  umierający. Tych ostatnich też otaczali największy tros

ką,n*e chc$c dopuścić do togo,by z chodzi l i  ze świata bez 

przyjęcia ostatnich sakramentów św. By zdobyć ich dusze 

nie cofali się nawet przed podstępem. Udawali się w prze

braniu podróżnych do domu,gdzie był ciężko chory i prosi

l i  o przenocowanie. Gdy ich wpuszczano okazywali_kim s$ 

w r oczywistości. i  zabierali się dzieła nawracania. Prze

ważnie jednak bez wyniki/. U .progu wieczności stojące osoby

H. —  «*» S* W  W  W

1/ :,l\ierur;t,3ui adyenienta aostro et foręs dorncs et tan!em 
his apsrtps sen3uum portas* clauderent,pulviira5hbus 
aures' obstruserunt et non ideo se Patiem aamisiss© aice- 
rent.ut conf i teantllr sed,ne con*u£ multaretur.L.c.39.

?J 0 nich to wyraża się kronikarz:,ł ita nostram aversabantur 
praesentl am ita nostrum horrebat alloę[uium,ut mallen1|dia- 
bolum quam nos yidere” .Hist*Ees.65*
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do ostatni ago tchnienia - jak to opowiadają kroniki - sza

dziły ze słćw misjonatzyfznieważały świętości katolicki e.

Podobny odrazę do snobie i  do nauki ,któr£ 

g łos ili znajdowali jezuici na wsi. Ghc§,c sobie zjedna?'! tych 

ludzi wepchr^iiiętyćh nieraz w skrajny nędzę przychodzili 

im najpierw z poaocę. materialny* Odwiedzali wiejskie le 

pi anki,leczy 1* w n* ch. chorych,obdarzali ubogich środkami 

żyinoócio^yniiatja przy tym starali ŝ ę i ch pozyskać dla 

kościoła katolickiego* Kie rzadko notuje 'Historia Bssi- 

dentiaeił wypadek,że znalazły gdzież pod stodołf na wpfcdł 

zmarznięty staruszkę,odnosi l i  ĵ » do szpitala miejskiego.

Me ogól jednak mimo tych dobrodziejstw ludność wiejska ży

wiła do zakonników wielką niechęć,- ha nami nienawiść#Ka 

ich widok\ewangelicy po wsiach iPerzciieB , nie daj*o ffi|

przywabić orzechami,jabłkami .czy to innymi łakoaciama,
_  -  - -O/ ~ -

piali na podarowane obrazki • Z tego rodzaju zacietrze

wieniem religijnym oraz anty jezuickim nas ta wini spotyka

l i  się misjonarze ci«szyi‘.scy nawet u źohrab5w* Kronikarz

1/ Itowało'często tak,że jezita nyeyiao ac inaczej przekonać 
cnorego wskazywał na w i a tyk mówt ę.c: !ł J ak możesz b luźni ć 

. Temu,przed którym niadfugo"staniesz jako przed Sędz-' §,'*. 
2/ nSt l^cet Iiaec oenef4o; a diasiparemus im plures,ea tamen 

£ tt  in~adstit& frb* nostrae -y-ioin-a animorum ą nob’ s 
Hlienati o,ut viso n®stro diffbgerent obła ta s divorum 
i cones resouerunt.horrent alloautuffi,ntfcibus et )omis 
aliisąue id genus praemiol^s allicdendir,*Hist*Bef.47.



wspomina o żebraku, który był tak niewzruszony w^jpej wie

rze tże wolałby życie stracić niż się je j wyzbyć .

Zjawisko wielkiego oporu protestantów aczkol

wiek tak często spotykane nie było jednak powszechni.

Prócz aŻŁĄ napotykało również1 ziarno ich nauiki również 

ziemię dobrana której wschodziło i  wydawało plon obfity. 

Już pierwszy okres ich walki z protestantyzmem obfituje 

w dobrowolne nawrócenia możnej szlachty ._ f reku 1676 na

wrócił się wpływowy szlachcic Eryderyk Widerna w wieku 

60 lat.Wysocki i  Renatus . W późniejszym czasie Bess.Spens, 

Szebiszowski,Sobek i inni. 0 ile  w pierwszych dwóch okre# 

sach wyniki metody katechizacyjnej były nikłe,o tyle w _ 

trzecim przybrały one na rozmiarach,z wc^il§, gdy jezuici 

porzucili metoię przymus u, która dzieliła dawniej obie
***' *•*" , ■*** *"*” V

strony dołem nienawiści. I  stała się rzecz dziwna. Ewan

gelicy maj§c pod bokiem zbór cieszyński, ochotni ej się na

wracał" niż niegdyś,kiedy byli zdania na łaskę i  niełąskę

l//(Locum tertium obtinet mendi. cus Teschinensis adeo perti- 
nax,ut vitam dare mallet,quam Lutherum ponere"L.c.4l.

2/ Annotati a 39.
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jezuitów i  władzy świeckiej. Prócz_Cieszyna obfituje wte

dy w nawrócenia również wieś. Jezuici wyprawiają się do 

odległych na^et wiosek i  tu zjednywuję. dla kośsfioła kato

lickiego niejedną duszę. Dla ilustracji ich zasięgu misjo

narskiego poza Cieszynem niech posłuży dwa wyjątki z!,Księ- 

gi nawróceń" -  spis zwróconych 1728 i 1729. Rok 1728:Ewa 

Dlutkowa z Ustronia ,Maiyna Chromowa z Trzanowic,Maryna 

Pierzynowa z Mostów,Anna Adamkowa z Dolnego Żukowa,Jakub 

Murgała z Trzanowi c, Anna Gawlasowa z Brennej, Slźbieta 

Latochowa z Błędowic,,jidrzej Hayduk z Goleszowa,Adam Ma- 

tuschynsky z Błędowic,Anna Strzendalowa z Chybi a,Jadwiga 

Sikorowa i  Maiyfa z anczewska z Goleszowa,Anna Bielowa 

z Irysztatu,Jan Ssusska z Istebnej,Mi chał Buzek z Łomnej, 

Maryna Chmelowa z Wisły,Paweł Słowiak z Ustronia •

Rek 1729: Maria Rybkom a z Błogoci c,Jan Kurland z Kocobę- 

dza, Jakub Mendrok z Jasi ani cy,Szyimon Podola z Kosarzysk, 

f e M  Anna Bardonowa z Mostów, Jakub Banek z Olbrachcie,— — •*“ — X 
Jerzy Nasidla z Wisły,Jerzy Rassa i Michał Zamarsky z Si- «*- „ ■ - •** * * 
bicy,Anna Slawikowa z Grodzisz cza, Ewa Hessowa z Bobrku, 

Anna Kubikowa z Herbutowic •

1/ P+sownia nazwi sk według oryginałfe. 
2/ Lib.convers. |»1728.
3/ L.c.1729.



Wi ać więc z tego,że jezuici służyli wydatnie ppomo- 

cę. misjonarzowi biskupiaau o.Leopoldowi Tempesowi,dociera

jąc do najodległejszych zakamarków księstwa cieszyńskiego. 

Obok ludności wiejskiej nawracają również szlachtę •"Księga 

nawróceń" notuje powrót do wiary katolickiej Anny Marii 

Bry akowskiej /z domu Pelhrzymr5wnej z Toszonowi c/,Teofila 

Golk^skiego z Cieszyna /1729/,Heleny Katarzyny Budzkiej w - 
/zdosai Czamerównej/ /1729/*

1 katechzowaniu prywatnym cechuje jezuitów niez

wykła wytrałosć. Do jednej osoby przychodzili g%jgatgxjdi& 

jsa±cdaais częstokroć kilkanaście razy i  tak długo kołatali 

do je jserca aż dała się przekonać o prawdziwości wiary ka

tolick iej. Nawrócenia t$ drogę. osiągane nie były bynajmniej 

obłudne, jak dalece potrafili przemieniać ludzi pod wzglę

dem religijnym z najzaciętszych zwolenników lutersłdch w 

najwierniejszych swoich pomocników, to ..nam ilustruje przy

kład nawrócenia się pastora węgierski.ego,Wojciecha Warrao- 

siosa. Głowiek ten lubo w podeszłym wieku okazał się nad

zwyczaj energiczny w urządzaniu leśnych nabożeństw na te

renie księstwa cieszyńskiego • Ujęty wreszcie w r. 1699



został osadzony w więzieniu,gdzie siedział 5 miesięcy. Po 

tym okresie Urz$d_Główny kazał go proskrybować z księstwa, 

przedtem jednak miał się zóbowię.zad przys"ęg$,że już nie 

"będzie wykonywał zawodu predykanta, Jezui ci,boj§.c się, 

f,by człowiek tak przyzwyczajony do pobierania pieniędzy 

nie powrócił do dawnego rzemiosła,gdy zastanie wypuszczo

ny” postarali się o zawieszenie wyioku , Zabrawszy predy

kanta z więzienia tak długo go nakłaniali do przyjęcaa 

wiary katolickiej aż się hawrócił, Po nawróceniu okazała 

się nader gorliwym katoli ki. em, tak że ojcowie powierzyli 

mu wychowanie małoletniej młodzieży, Prócz spełniania te

go zadania pomagał misjonarzom^? nawracaniu, 

za co otrzymywał pensje od Urzędu Głównego ,
Walną część pracy jezuitów stanowiło na

wracanie l u f c e r a n ó  w, Inne_wy znania, które miały 

w tym czasie swych przedstawicieli w Cieszyli e były tu 

szcz^tkow  ̂ mniej s zó śc iN a le że li do ni ch k a 1 i  k 

s t y n i ,którzy przygotowali grunt do rozkrzewienia się 

reformacji,a po je j wtargnięciu do Cieszyna stali się po
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większej części ■wyznawcami swej nauk* *_Za czasów jezuitów 

musiało *cti tu być jeszcze kilka dzi esi $tek,bo kroniki 

dość często o nich wspominają. I  nawracaniu ich napotykali 

jezuici na niepokonalne trudności,wypływając© z braku k iei 

li  (Łamotecrpck eucharystycznego w rozdawnictwie Sakramentu 

ołtarza. Z innych wyznali protestanckich było w Cieszynie 

kilka k a l w i n ó w  lecz tych z łatwością udało się 

jezutom nawrócić. Czwarty wreszcie grupę innowierców sta

nowili ż y d z i .  Mieszkali oni w Cieszynie już od wieku 
1/ - ~ ' - '  * *  

m  . W późniejszym czasi efctóbywa sobie wśród nich rodzina

Singerów. Jej patriarchy był Jakib Singer,dzierżawca iayta
w  9  —  -  —  . —

ksiyżęceg®,który w r.1^45 zakupił od szlachcica Mittmayera 

dom na ulicy Polskiej . Rodzina ta w późniejszym czasie 

znacznie się rozrosła i  mimo_zakazów magistratu nabywała 

coraz więcej domów,bogacąc się z uprawionego na wielką 

skalę handlu* Jezuici, łub o ich celem było nawracanie pro

testantów,w swym zapale nie pominęli i  starozakonnydh. 

Konwersje tych ostatnich miały nieraz dość osobliwe za

barwianie. Bywały wypadki,że przynaglony namowy misjonarzy

1/ Popiołek:Dzieje Cieszyna 217. 
2/ I.o . 2X8!
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żyd przyrzekał się ochrzcić. Przyrzeczenia zwykle nie do

trzymywał. Pociągnięty za to do odpowiedzialności dawał 

ochrzcić zamiast siebie swe dzieci,a wreszcie sam prze

chodził na katolicyzm. Jezuici stosując tę taktykę mieli 

na oku w pierwszym rzędzie rodzinę Singerów,którpj tym 

sposobem wydarli licznych przedstawicieli,w r.^739 na

wrócili najwpływowszego z nich Jakuba Singera • Chrzest 

prostego choćby żyda był wielką uroczystością w parafii.

W przeddzień ustalonego terminu oj ciec/którego zasługą _ 

było nawrócenie Izraelity,prosił najznamienitszych ludzi 

w księstwie,by zechcieli przyjąć funkcję rodziców chrze

stnych. Było ich zazwyczaj trzech: 3tar^sta lub zarządca 

komory i  dwóch baronów. /Jeżeli chrzczono niewiasty fun_ 

kce te przejmowały ich tony/.Ceremonii chrzestnych do

pełni ał sam dziekan cieszyński w asyście wikarych,po czym 

jezuita,który nawrócił neo^iię odprawiał mszę św. a pod

czas niej przyjmował tenże komuniĝ św* Mowoochrzczony o- 

trzymywał fólka imion chrzestnych ..

1/ Diar.Res.IT 7 TT 1738.,
2/ Ochrzczona w r.1742 Hsłrschlerowa otrzymała następują

ce imiona: Maria ,$espesa, Barbara, Katarzy na, Augustyna. 
L.c.21 X 1742.
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Prócz powyższych sukcesów diariusze jc^zuidkie

szczycą się jeszcze nawróceniem 2 T u r k ó w  i  jednego2/ "  *  
s c h i z m a t y k a  . Sk̂ d się wzięli Turcy w księst

wie cąjtsszyiiskim jest rzeczy zagadkowy,boć dzięki, czuj

ności załogi na szańcach jabłonkowski ch nigdy się tu nie 

wdarli sił§. Musieli to być pojedynczy dezerterzy ̂  z cię.- 

gnęcej pod Wiedeń arnii Kara Mustafy, 0 ile  chodzi o 

schizma tyka to był to zapewne Moskal, żołnierz a m ii, któ

ra ci|gnęła na pomoc Marii Teresce podczas drugiej wojny 

ślfakiej ,tuż przed zawarciem pokoju w Akwizgranie /1748/.

Drug$ odmianą łagodnego nakłaniania protestan

tów do wyrzeczenia się wiaiy - było n a w r a c a n i a
W  ^  w  w

z a  p o m o c y  a m b o n y .  Środek ten o tyle był sku

teczny, że uczęszczanie na kazania było dla wszystki.ch_obo- 

wi^zkowe. Rozporządzę ni e_ to nabrało wielki ĝ o znaczenia 

wtedy dopiero,gdy jezuici sta li się włodarzami parafii 

cieszyńskiej. Wtedy to zastawili na ewangelików podwójne 

sieci. Skutkiem ograniczenia uczęszczania do kościoła do

minikański, ego,protestanci zmuszeni byli chodzić do kościoła

1/ Hist.Res. 104. 
2/ L.c.215.
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parafialnego lub kaplicy jezuickiej,gdzie kaznodzieje swy

mi płomiennymi kazaniami starali się zmienić ich ustosun

kowanie się do wiary katolickiej. A byli jezuici według 

relacji źródłowych kaznodziejami nie lada. Kazaniami swy

mi przyciągali z daleka ludzi,a także proboszczowie,bojęc 

się io& konkurencji przychodzili potajemnie do kaplicy 

i  słuchali^j ch,by móc do swoich parafian w podobny sposób 

przemawiać . Wyparci z kościła parafialnego jezu icitby 

sobie wynagrodzić brak terenu do ewangelizowania z ambony, 

rozszerzają dwukrotnie kaplicę,wprowadzają piątkowe kaza

nia w czasie Wielki egb Postu. Z chwilę przybycia do Cie

szyna Braci Miłosierdzia przyjmują obowiężek głoszenia ka

zali w i  di kościele.

Gorliwość o nawrócenie mnogich rzesz nie poz- 

woliła im poprzestać na saąiym Cieszynie. Proszeni przez 

proboszczów wiejskich udaję, się do ich kości ołów,gdzie 

głoszę kazania misyjne. Wypadki te należały do rzadfcsstfclL, 

lecz za to regułę było głoszenie kazań odpustowych w pe-

1/ L.c. 192
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V  - - - -
wnych parafiach księstwa • Przychodzi l i  na te kazania rów

nież protestanci,powodowani ciekawością zobaczenia i  posłu

chania jezuity,o którym wieść gminna opowiadała różne dzi

waczne anegdoty. Wyniki kazaii odpustowych, były częstokro*' 

nieoczekiwane. Zdarzało się,źe tafey ludzie wracali z nich 

do domów całkowicie nawróceni, przy stopiwszy do sakramentów 
*św .

1/ Kazania odpustowe głosili jezuici w następujących para- 
fi acłit w—* — **”
w DoH&siowicach~na^w.jsi.łipa~i Jakuba.* “ ~ 
w Gnojniku w święto Wniebowzięcia Matki Boskiej, 
w Karwinej na 3w.Marcina. 7 /  “ . , , • , 
w~ Kończycach Wielkich w święto Boslrej Opatrzności / w 4 
niedzielo po Wielkanocy/, ~ - 7
w Lesznei'Górnej na 5bnBhrałajdbixi w TL$$ją. św.Marcina, 
w Pogwizdowia na ś w; Jana Nepomucena, 
w Lipowca na Znalezienie św.Krzyża, 
w Puiicowie na św.Jerzego, “ 
w Pruchnei na TtezyfctMch Świętych, 
w Ryohwałazie na św.Annae," 
w Siedliszczach na Wszystkich Świętych, 
w Stłumieniu na św.Baroarę, 
w Trzycięźu na św.Ir*.chała, 
w Ustroniu na św*Klemensa, - 
we Wędryni na św.Katarzynę, 7
wreszcie w listku na Morawach na św.Wincentego.

2/ W Karwinei przystąpiło do spowiedzi po kazaniu odpusto
wym w r.lo73 40 protestantów.Hist.Res#29.
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Dodatkowo należy zapyta£ jaki "był język_ kazań 

jezuickich? Czeski jss i  Hemie cH. Początkowo g ło s ili ka

zania tylko czeskie. Posłuszni rozporządzeni OM prowix3jała_ 

Zakonu. Jabuka Stessla /26 U l 1707 -  1 Ilpt 1712/ wprowadzi

l i  od r.1707 również kazania niemieckie • 0 uczęszczaniu 

na nie mieszczan,źródła nie mówię., wiadomo tylko że słucha- 

l i  ich zołnierze załogi cieszyńskiej,którzy uozęszettal i  na 

'nabożeństwa do kaplicy jezuickiej. Od tego czasu rezyden

cja utrzymywała 2 kaznodziejów czeskich i  2 niemiecki di#

O kazaniach polslr ch napotykamy w źródłach zaledwie parę 

wzmianek. Jest to zjawisko tym bardziej uderzające,bo au

torzy diariuszy wyzna j§-,że ludność cieszyńska mówi po pol

sku. Taki stan rzeczy musiał budzić niezadowolenie,toteż 

jezuici robili malkontentom pewne ustępstwa. Odma wiali 

różaniec po polsku ,zapraszali kaznodziejów z okolicy, 

którzy w ważniejsze święta patronów jezuickich /św.Igna- 

ce^n, św.xranci szka Ksamcogo/ wygłaszali kazania po pols-_ 

ku ,a nawet superior o.Karol Wolff sprowadził z prowincji 

polskiej w r.1709 kaznodzieję polskiego o. Wincentego 

Strujbczeiski ego. Jezuita ten po roku został odwołany.

1/ . ,..'%odiepritoiia~vice in templo nostro inchoata^est 
Gongi o Ge imani ca i  ba annuente Reirerendo Patre ProTin- 

, c ia li...*1 Diar;Res^I, 13 TF 1707.; /  * ' ; '
2/ uReeitavinus rosarium idiomąte hic _conseuto_polonu co.
' L.c. 8 X 1715. - '  ;  J  " v  “  ;

3/ Rzecz znamienna,że kazania te wygłaszali^proboszczowie 
dziś już prawie• zuDełnie czeski ch parafii : frydku,Do
brej i~Szonowa. L.c.328.
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Był to pierwszy i ostatni kaznodzieja polski w dziejach 

rezydencji cieszyńskiej* Gztery lata później superioi?

Fe l i t e ,pragnę© się dostosować do ludu usiłował mówić# 

kazania polskie locz próby te musiały być bardzo nieudol

no, cowpływa cho4by z utożsamiania języka morawskiego z 

polskim •

\

1/ Próby takio podejmował również o.Szymon Polednik /171C/.
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ROZ D Z I A Ł  2

W y c h o w a n i e  m ł o d z i e ż y .

Rozumieli to dobrze jezuici,że przyszłość re

ligijna księstwa cieszyńskiego zależy od tego,jak§. będzie 

młodzież. Trudno było złamać upór starych,zatwardziałych 

protestantów,którzy "herezję wessali z mlekiem matek?’ 

łatwiej było_za to wszczepić w serca aaluczMch zasady 

prawdziwej wiary. 0 dwa rodzaje dzieci szło jezuitom prze

de wszystkim: o dzieci mieszczan i szlachty, ilatolicyzowa- 

nie dzieci mi eszczailski ch odbywało się za pomocy k a t e 

c h i z a c j i  niedzielnych,urządzanych w kościele jezu

ickim. Przeciętnie w robi było ich 35. Już mmx± na wstę

pie pracy spotkali się jezuici m wielkimi trudnościami. 

Oskarżył ich bowiem proboszcz cieszyński Aleksander Klay- 

bor /1670 - 1692/ ,że mieszają się do spraw duszpasterskich
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jego parafii. Atoli jezuici wygrali wytoczony przed s$,dem 

biskupa Iryderyka /1671 - 1682/ sprawę w r,1673 i  otrzy

mali nie tylko zatwierdzenie_prawa katechizacji ale prócz 

tego stałę. pensją dla katechusty oraz 15 imperiałów^rocz

nie na poda ranki -dla dzieci . Ha katechizacje niedzielne 

zmuszane były uczęszczać dzieci wszysitkich mieszczan.Już 

t  poprzedniego rozdziału wiadomo jak wrogie było nasta- 

wienie mieszczan c4eszyńskich do tych katechizacji,jak to 

jezuici zmuszali ich karani pieniężnymi i  więzieniami do 

wysyłania na nie swych dzieci. Jakież były skutki kate

chizacji niedzielnych? Zrozumiała rzecz, że wy chowani e^iie 

osiągało całkowitego cel; ,gdyż brakowało współpracy ro

dziców. Owszem przeciwnie,rodzice przymuszeni wysyłać ń. 

dzieci na katechizac_ję,kiDŚisjciM wyszydzali w domu te 

prawdy tHóre im jezu‘ ci wykładali w kościele,zaprawiali 

dzieci nienawiści* do zakonników. Zdarzało się,że dzieci 

poprowadzono do pierwszej komunii św.z pokurczenia ro

dziców wypluwały podane im hostie św. W Innych wypadkach 

zdarzało się jednak,że przez dzieci tra fia li jezuici do 

serc rodziców. Misjonarze bowiem traktowali swych uczniów

1/ Annotatio 29, Do kwoty tei dodawał corocznie magistrat 
ze swego skarbca 13 talaiow śliski ch.Hist.Res,23,



bardzo łagodnie,e częstymi podarunkami zjednywali sobie 

ich życzliwość * Bywało wlęc^e dzieci wróciwszy z kate

chizacji stosowni o do pouczenia jezuitów budowały ołta

rzy Id- domowe,wi©szały na ścianie obrazy,które Im darowa

li  wychowawcy,a rodzice nie tylko się temu nie sprzeci

wiali ale Tśxrsmt powoli miękły ich serce,skłaniają się 

coraz więcej ku katolicyzmowi •

Czego uczono aa tych katechizacjach?Pro- 

gram wytyczył synod wrocławski z r* 1592,odbyty za bis

kupa Andrzeja Jerina /1585 - 1596/* Każe on uczyć nie 

uczęszczające do szkoły dzieci Modlitwy Pańskiej , Poz

drowi oni a Anie jakiego, Składu Apostolski ego,Dekalogu, 

przy kazań koś cle lny ch 5. "innych rzeczy, które sę. w ka

techizmie" . Zapewne ze szczególną, troskliwością upaja

li  jezuici w urosły dzieci te prawdy wiery,które ataków 

wali protestanci* Nieco mniejsze wymagania mieli wzglę

dem dorosłych,których także ramieniem władzy świeckiej_ 

pociągali do uczęszczania na katechizacje. Tych ostatnich 

tak długo trzymano aż s\ą nauczyli przynajmniej przeżeg

nać po katolicki. Robili to stosownie do instrukcji synodu

1/ Annotatio 6. “ “ * /
Z/ Oaput JCT\T HDe Schol*1 s” ,Montbach 201.



wrocławski ogo g r*1653todbytego za biskupa Karola i^ydy- 

23Lka Ferdynanda /1625 - 1655/ . Ha podstawie zarządzenia 

magistratu z r.1676, - na wydanie którego niezawodnie 

wpłynęli jezuici - obowiązki em uczęszczania na katechiza-
~ - ~2J

Cje zostali również objęci terminatorzy cechowi •

Korony niedzielnych katechizacji dzieci by

ła  ̂katechizacja generalna,odbywana corocznie w uroczystość 

Anioła Stróża. 0 dniu tym długo już przedtem mairzyły dzie

ci ,bo był on dniem zapłaty za ich całoroczny pilnodć.Uro

czystość ta odbywała się następująco. Rano o godź-.ćsmoj 

odprawiał ©.superior mszę dw,w kaplicy jezui ckr e j , pod czas 

której odświętnie przystrojona dzieci przystępowały do 

komuników. J o skoćczonym_nabożeństwie formował się po

chód dziec*, który następnie ruszał do kościoła parafial

nego* Na jogo czele kroczył młodzieniec przedstawiaj§,ey 

Jezuska /Jesulus/,któremu towarzyszył geniusz,wyobrażający
V  "*L

dw.Ignacego. Co tych dwóch w ci^gu drogi przyłączało się 

6 oryginalnie ubranych przybyszy. Trzon pochodu stanowili 

chłopcy jako też za nimi postępujące dziewczęta,z palmami

199̂

1/ Powyższy synod w ustępie pt;H“De jtestis Sacro Sanctis 
Celebrandis" tak w tej materii wyrokuje: *.-;"pi(eros)et 
laUłiJ am domest"'pam ac a l i  os -rudes homines in templum 
convocent7&feind3sx^H®łm3Efex,doceantque eos antę"omnia 
fornare signum S^iuc4s.guod est compendium fidei toiius 

. Caiiiolicae^iMontbach 282.
2/ Hist.Res.40.
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«  rękach. Wśród nich Mika czwórek, odznaczających sl§ 

błękitami szatami niosło feretony,które upały obrazy ma

lowane przez ojców rezydencji. TiaK tych obrazów odnosi

ła się ściśle do dziaci. Orszak zamykał starosta ziemski, 

magistrat,szlachta,duchowieństwo, Po przybyciu do koćcio- 

ła parafialnego Jezusek oddawał władzę nad dziećmi geniu

szowi o.Ignącego,który je egzaminował,a po sprawdzeniu 

wiadomości religijnych otwierał zasobne aakasy sakwy i  

rozdzielał wydobyte stamtąd podarunki. Podobne procesje 

ozłoci,kończące się rozdawaniem podarunków lub przynaj

mniej obrazów urządzali jezuici ponadto w niedzielę Pal

mowy tudzież na św .Ignacego. Były to jednaką imprezy na _ 

mniejszy skalę. Liczba dzieci/biorących udział w katechi

zacji generalnej przekraczała niejednokrotnie 400.

Zadanie pozyskiwania zastępów przyszłych 

bojowników katolicyzm wydatniej jeszcze od katechizacji 

niedzielnych spełniała s z k o ł a  - jezuicka. Gały sys

tem. nauczania jezuickiego^arty nr dziele generała Akrca- 

wiwy noszącym tytu ł:” Hatio atgue instituti o Studioium

1/ Na feretonach niesionych-z okazji katechizacji generalnej 
w r .1674 znajdowały się'obrazy o następującej treści. Na 
pierwszym był przedstawiony Jezus przywołujący dzi eci-do 
siebie,na drugim śr.Ignacy jako nauczyciel maluczkich, 
trzeci przedstawiał Baranka apokaliptycznego,którego ota
czają dziewice,z liliam i w ręku,a na czwartym Boska Opa
trzność pocieszała S!ę.sk a w szczególności theszyn z po
wodu strat,jakie mu wyrządziła reformacja.Hist.Res.o4.
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Sooietatie Jesu" /Weapnli 1599/. Pierwotnie nie posiadał 

Zakon jednolitego planu nauczania* ićk:$c st$d płynące 

niedngodności,, czwarta kongregacja generalna w roku 1581 

poleciła generałowi Akwawiwie sporządzenie planu n̂ uk, 

który Ijy był odt§.d dla całego Zakonu obowiązujg.cy • Ge

nerał powierzył pracę specjalnej kornisj  ̂,która w 

była już (gotowa z opracowani om żę.date>go planu nau’d . 

Ponieważ jednak nie podobał się wielu prowincjiiłoin^i&ta 

kongregacja generalna z r*1593 podawała go rewizji • Os

tateczna jego reakcja wyszła drukiem w r.1599 w Neapolu* 

Jakóż jest myśl przewodnia nauczania jezui ckiego ? Po

dobnie jak gdzieindziej tak i  na gmachu szkolni stwa je

zuickiego widnieje naczelna dewizy Zakonu:*' Ad majorem 

Del gloriam et salutem animarua1' • Przed kształceniem 

umysłu szło kształcenie serca. Całe wychowanie jezuickie 

zmierzało w pierwszym rzędzie do tego,by u swych wycho

wanków wyrobić świetlace charaktery* 'Loteż z szczególny, 

zapob ieg liw ością  w szczepiali w ; ch dujpe cnotę palności, 

skromności,posłuszeństwa i  pobożności Ważnym środkiem

1/ Załuski I  99*
2/ Duhr, Jie Studienordnung 21* 
3/ Zalęski I  100*
4/ L.c.163*  ̂ ;
5/ Duhr,D e 3tud4 cni rdnung 27*
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wiodącym do tego celu było kształcenie umysłu. Szkoły je

zuickie nie pielęgnowały nauk encyklopedycznie ale przed- 

|tf n małej ilodci Wpajały jlogłtfmt*,według zasady:"non 

multa sad multum" . W okresie,kiedy jezuici założyli swe 

szkoły w Cieszynie, całe szkolnictwo średnie i  wyższa w 

krajach aurtiackich były w rękach Zakonu • Uprzywiłojowa- 

ni przez dwór członkowi © T.J. wyparli ze szkół średni ch 

wszystkie inne zakony opa nowa U n iw ersytet wiedeński, 

praski,ołowuni eoki i wrocławski . Ni etkniętym zostawili 

tylko teiefe szkolnictwa elefaentarnogo, ale nie dlatego 

jakoby nie doceniali jego znaczenie, - owszem św.Ignaoy 

podkreślił walor^dziedspny nauczanie,jak to widać z_XIT 

rozdziału konstytucji , - lecz z powodu małej ilości __ 

członków T.J. Mimo to jezuici byli_wsSród zakonów najwię

kszymi pionierami oświaty,a każda ich placówka była jakby 

kandelabrem siejącym dokoła siebie blaski wiedzy. Jad ług 

rat i o studi orum każue kologiusi jezuickie miało posiadać 

tzw.J" studium uniyersale” , które się rozpadało na 3 częć- 

ci: czteroletni kurs teologii f trzyletni kurs lo lizo fiiy

1/ Zalęsld. I  104.
2/ Huber V 241.
4/ Institutum S .J »t  T1 ,ConstitutioneSjp.1 V,c .UT  s.74.
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tudzież pi ę ci o - lat szejści oklac -wy kurs szkół średnich.

Teologia była przeznaczona tylko dla kandydatów do stanu

kapła>'s¥ego. Dla młodzieży dwieckrej był dostępny kurs

folozofi i  i  szkoły średnie czyli gimnazjum. Gimnazjum -

"studia inforiora” - miało za zadanie przygotować ucznia

do studiów wyższych. To osiągało w szczególności przez
“ - “ 1/ - “ *- - 

studium języków greckiego i łacińskiego • Odpowiednio do

celu wykształcenia miało gimnazjum 3 stopnie: trzy lub 

cztory klasy gramatyki, rok hutaaniorów /poezji/ i  jeden łz  

lub dwa lata retoryki. lotrójny ton stopiei' rrał na celu 

dat' uczniowi w gramatyce poprawny,w poezji piokny,a j  re

toryce przekonywający sposób używania własnej uyśli .Naj

niższa z klas gimnazjalnych nazywała się "infiesa” . W szko- 

łach,gdzie były cztery klasy gramatyki, a tak był w Cieszy- 

nio infimy były dxro: infima minor inaczej zwacę, Mparvan 

lub Hiudi;aont?.,i tudzież •** nf% ior” , ■ tdr^ oznaczono

równi es» pionem "printfoia'*. ’ in fin ’ e poznawał uczeń po-
- - - - ~ 3/

cz$tki języka łaci rskiego i zaczynał składnię . Z języka

1/ Duhr,Die Stud4enordnung 79.
?jj L. c.
3/ Gra bs huitls schołas^est ludinoryfcoium perfecta.Syhta- 

xi s inchoata cogni ti o:!. Regulae professori s ingimae 
cfiasis grammati cae reg.l Pacłitler 442.



grookieg® miał uczori poznać pierwszo jego początki aż do

konjugacji słów regularnych. . Klasa następna,zwana "media

grammaticaen lub też kfcótko "graamatica5' miała za zadanie

pogłębić i  uzupełnić wiadomości nabyte w infiraie i  tym

sposobem obj^ć całę. gramatykę łaoićskę w stopniu jednak
i  j  j

jeszcze elementarnym . Hajwyższa klasa granaty lei :M_su- 

prema classis graonatlcae” zwana także ^yflrtaz*^1’ miała 

za zadanie wpoić uczniowi doskonale poznanie całej grama

tyki łacińskiej razen z metodę,. Granatykę języka greckiego 

wanien był poznać uczeń w tej klasie całę. w stopniu ele

mentarnym,po czym zabierał się do lektury bajek .Szopa • 

Klasa humanitatis /poe^is/ przygotnwftałajuź bezpośred

nio do studiów wymowy’ . Ifejwyższa klasa gimnazjalna reto- 

eyka miała zakorczyć normalny kurs wykształcenia zdobyciem

biegłej 1 doskonałej wymoTTy - perfecta oloąuentla -  co by- 
\ 5/ t

ło celem wychowania humanistycznego . Kilkuletni kufflp ję 

zyka greckiego koronowało w_tej klasie poznani e a it^ fcŁgx 

me' ' ,Tllady epigramatów t  w eictći-ych- adw Dorno,futenesa •

1/ Reg.profłinf.cl.gram.reg.l.L.c.
Z/. Reg.prof.med.cl.gram.rag. ,l,L.c.434.
3/ Reg.rnf.supr.cl.gram.reg.l.L.c.424.
4/ Reg.prof.buimnitatis.reg,l.Ł .c .414.
5/ Bednarski,Upadek i  odrodzenie szkół 107, 
6/ Reg.prof.rhet.,reg l.,Pachtł»r 298.
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Podręcznikiem do gramatyki języka łacińskiego był osła

wiony Alwar, gramatyki greckiej uczono się z Gretsera, 

$aczeln§. zasadę, metodyki jezui cMej wbrew panującym po

glądom było położenie głównego naciski na rzecz,na tr^ść 

reguły,a nie na słowa,na bezmyślne reguł postarzanie .

W regułach dla profesorów zarówno w ogólności jak i  dla 

profesorów poszczególnych klas podkreśla ratio studiorum

potrzebę zrozumienia i  ustawicznych świczoi, według zasady:2/
"praecepta pauca,plurima exercitatio" . Prócz języków sta

rożytny di uczono jeszcze w sklasach gramatyki katechizmu. 

Ratio studiorum nakłada obowiązek na nauczycieli klas niź- 

szyoh poświęcenia nauce re lig ii pół godziug tygodni owo, 

a to w piątek lub w sobotę • lubo tej "teorii re lig ii 

wydaje się za mało to była ona jednak wydatnie uzupełnia

na przez praktykę. " Ratio studiorui/w spomnianych dwóch 

regułach nakłada profesorowi obowiązek zachęcania uczniów 

do modlitwy codziennej tdo odmaw4 ania różańca lub officium

o Matce Boskiej. Tła ich pobudzać do tego,by często przy

stępowali do Sakramentu Pokuty i Ołtarza,by rob ili wieczo

rami rachunek sum4 oni a a nawet w prvwatnym z nimi rozmo-
. f * #wach ma ich pobudzać do pobożności • Mimo małej ilaści

L , Bednarski 170.
2/ Duhr,Me Studienordnung 79. -
3/ Begjcom.prof.cl.inf.rag. 4-5  ̂Pąchtler 3/8,380. '
4/ ,łPrivatis-et4am collof*r'is ad pi etatem pertinenti a in- 

Gulcabi t '\  Reg.com.pim.cl.inf. ,reg.6. ,L.c.380.
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przedmiotów wykształcenia jezui ckie nie było_jednostronne. 

Zapobiegało temu tzw."eruditio" t j .  uwzględnianie przy Lek

turze autorów w celach wyjaśniających wiadomości z mitolo

g ii ,h istorii,geografii,prawodawstwa grecko-rzymskiego i  tp. 

By nie rozbijać jednolitości kierunku szkolnego nauczania 

złączono te przedmioty tzw. "realia" z przaćmi otami fornal-
mtm ^ mim ^ W  W  ■«/ «*•> >-»

ny mî  języków, osi $gaj$c t̂ wjt sposobem modn̂  dziś koncentra

cję • Z przedmiotów pomocniczych ze szczególnym zamiłowa

niem uprawiono w szkolnictwie jezui ckim historilf. Za pano

wania Marii Tersy wprowadzono we wszystkich gimnazjach au

striacki ch jako przedmioty samodzielne historię,geografię 

i arytmetykę• Program nauczania tej ostatniej był tak uło

żony ,że^i uf imię niższej uczono liczeni a,w infimie wy& zej 

dodawania,
w 1

w poetyce

Po naszkicowaniu tych aasadniczychpunktów wy

tycznych wychowania jezuickiego,które w Cieszynie były prze

strzegane,przejść trzeba do warunków rozwoju gimanazjum cie

szyńskiego, a zarazem,rzucić okiem na tętniący w nim puls
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w gramatycy odejmowania,w syntakoie mnożenia, a 

dzielenia •

1/ Bedjłasrski 255. * “ „ ~
2/ Kalle-J.,Die Jesuitengymnasien in Osterre-ich.Prag 1873, 

s.115•



ży ci â  szkolnego. Podobnie jak gdzieindziej tak i  w Gieszy- 

niw gimnazjum było przedmiotem najwyższych staiail jezui.c- 

Już w roku 1676 o.Jan Pissek utworzył zawiązki szko

ły , która jako czteroklasowa gramatyka przetrwała do r. 

1727 ,kiedy^o za pozwoleniem cesarza otwarto klasę poezji 

i  retoryki . Uczniami szkoły jezuickiej byli synowie ka

tolickiej szlachty,a pewien znikomy procent stanowili rów-
V  - -  W  _

nieź synowie mieszczan. Początkowo liczyła szkoła zaled

wie 30 wychowanków,z biegem czasu wzrosła ich liczba do 

300. W zaraniu dziejów zakładu wychowawczego,uczył mło

dzież jeden profesor lecz w miarę zwiększania się liczby 

uczniów,k?edy praca jego stawała się zbyt uci^żliwę,dawano 

mu do pomocy diugiego. Od r.1727 tj.od chwili utworzenia 

klas retoryki^i poezji,liczba nauczycieli wynosiła już zaw

sze  ̂trzech. Mimo dążności specjalizacyjnych Zakonu uczono 
\

w Cieszynie klasami,a to zapewne ź powodu stale się zmie

niających nauczycieli i  małej ich liczby. Jeden z nauczy

c ie li uczył dwie klasy infimy,drugi gramatykę i  syntaksę, 

wreszcie trzeci poetykę i retorykę. Pierwszym nauczycielem 

tych dwóch najwyższych klas był o.Jan Breveri .Budynkiem

1/ Annotatio 39* ~ ^
2/ Hist.Res.287, r-fiiar.CoOT.25~/CE 1727}- Peter /s.155/ 

utrzymuje błednie.że nostępiło to w r.1728.
3/ Diar.CoOT.1T 1728.
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mieszczącym w swych murach szkolę jezuicką była początko

wo "mennica"• Nie było to stosowne dla szkoły pomieszcze

nie; to-też apelowali jezuici raz po raz do Wiadnia o od

zyskanie domów książęcych. Z chwilę, ich odzyskania prze- 

znaczono na lokal szkolny dwa pokoje. Sale te wcale nie
» * > > • * ■ *  «fc» •.- ^  -V — •  ̂ V  — .

odpowiadały dzisiejszym wymogom higieny. Było w nich ciem

no,bo posiadały tylko jedno_ okno, wilgotno,gdyż podłogi 

ich znajdowały się o metr niżej pozioii$jjjak że było trze

ba do nich istępować po trzech schodach • 1 zimie panow- 

wał tu nieustanny chłód,gdyź obydwa pokoje_ ogrzewał jeden 

tylko piec i to bardzo sk$po. 0 drzewo musieli się kezz±b- 

troszczyć sami uczniowie. Równie fcgdfc® ubogie było urządze

nie sal szkolnych .

Jakież było w e w n ę t r z n e  ż y c i e  

szkoły ? &>k szkolny tiwał od 3 listopada do połowy wrze

śnia. Zaczynał się uroczysty mszę. św. o Duchu Sw.z wysta

wieniem Najśw.SakramentdJK,po czym uczniowie zbierali się
W  W  W  — w  W W

w lokalach szkolnych dok$d o.superior wprowadzał profeso-
m W  ■*» mL ^  —

rów,którym w pstrzonej figurami retorycznymi przemowie

17 Peter 157. 
2/ L.c.



powierzał troskę o wychowanie nowego pokolei&a. Nauka odby

wała się przed południem i po południu. Zaczynała się kwa

drans przed siódmy,a kończyła się o czwartej po południu. 

Tak rano jak i  po południu trwała w klasach gramatykalnych 

według ratio stronna 2 i  pół godziny,a w poezji* i  reto

ryce 2 godziny • Beszta czasu była pozostawiana uczniom do 

woli. Trzy sposoby przepędaaia tego czasu pozostawały wy

chowankom jezui ckim,mogli go używać na: przygotowanie się 

do lekcji,zabawy i  a k a d e m i  e* Te ®*knie: ostatnie sę, 

prawdziwie chluby cieszyńskiego gimnazjum. Według definicji 

podanej w ratio_studiorum akademia była stowarzyszeniem 

naukowym wybitniejszych uczhiów,którzy w oznaczonych cza- 

sach pod kierownictwem profesora lub jego zastępcy zbiera

l i  się na świeżenia naukowe • Organizacja akademii podobnie 

jak struktura Towarzystwa Jezusowego była monarchi czno-de- 

mokratyczna. Superior rezydencji,który był równocześnie 

dyrektorem szkoły "praefectus studiorum" mianował jednego 

z nauczycieli moderatorem akademii "moderator^prefectuar",

U  Reg. com.prof . c l. in f., rag. 14 Pachtler 382. 
2/ Reg.acacl miae,-reg.2 L.c.460.
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członkowie natomiast obierał^ co 3 lub 4 itnes^ce "magis

trat11 /zarząd/,składający się z rektora,dwóch rajców,sekre- 

tarza i^karbnika - zgodnie z przepisem ósmej reguły o aka

demiach . Rektorem akademii bywał uczeń wyższej niż inni 

cnoty i wiedzy. Miał on za zadanie prowadzić zebrania,wy

głaszać przemowę na początku i na ko#cu swego rektoratu, 

wini en był czuwać nad obecności# członków na zebraniu tu-^ 

dzież rodzielać im tematy opracowań naukowych /4 i  7 rag/ * 

Mianowany przez super! oia fflfk) lerator miał te same obowiąz

ki co rektor ale w stopniu wyższym. Do pomocy miał rektor 

dwóch rajców /"consiliarius priiaus et secundus"/,którzy 

pełnili za niego obowiązki w razie jego nieobecności i  za

łatwiali te sprawy,które &m zlec ił rektor akademii lub mo- 

dorator /9 reg.akad*/ , Sekretarz jasadsiawiai prowadził 

protokolarze,a na końcu każdego zebrania^obwieszczał dz êń 

i  godzinę następnego,podaj$c^jego temat i  prelegenta /10  

reg.akad,/ • Członkowie winni byl-i uczęszczać na zgroma

dzenia. Kilkakrotnie ich opuszczenie powodowało -̂ch wyda-
— . w *  •—  w  w  W  —*• w

lenie /6 reg.akad,/. Ratio studiorum rozróżnia trzay rodza

je akademii: gramatyków,humanistów i retorów.W cieszyńskiej

1/ l.c*462, 
27 I.c .
3/ L. c.464, 
4/ L.c.460.
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szkole jezuickiej bywały czteiy akademie: grama ty stów, sy n~ 

taksistów humanistów /poetce/ i  retorów. Praca w dwóch naj

niższych akademiach spoczywała w głównej mierze na barkach 

o.moderatora. Czym się zajmowano na zebraniach ? Przebieg 

ich był podobny do lekcji szkolnej. Przy wsp*ółudziale ucz

niów objaśniał i^łumaczył moderator ustęp z jakiegoś ła

cińskiego autora • Z przebranego materiału uczniowie xxą 

odpytywali się nawzajem. Wiele uwagi poświęcał moderator 

wyrabianiu pamięci uczniów,zadając im do wyuczenia się 

kilka sentencji,złotych myśli /ffapophthegmata"/»zadawał ja

kieś opowiadanie lub też odpytywał ważniejszy lekcję. Aby 

nie przygnębiać uczniów i  nie wyprowadzać na zebrania ry- 

goiy stycznej atmosfery szkolnej,starał się moderator oży

wiać zebrania b$dź ±s± to przez wprowadzenie współzawod- 

ni ctwa b^dź też pobudzał rektomlub któregoś uczniów do 

występu publicznego. Mało pilnych ko£ał zadaniem pisemnym, 

udzielał mu publicznej nagany,a wreszcie wydalał z akade

mii /reg.6 -  8/ . Zebrania akademików - gramatyjjów cieszyń

ski, ch odbywały się bardzo często,nawet po kilka razy w ty

ły/ Zgodnie z regułę, l.o  akademiach - L.c.478.
2/ l .c .480#
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godnau. Mn’ aj często,bo tylko w niedzielo i  w_dni wolne od 

nauki urządzały swe zebrania akademie poetów i  retordw*Gwi-
—  W  ■«* —  w  —  —

czono się na nich w wymowie i de&amowaniu_wierazy ,przy 

czyn sami uczniowie byli krytykami# Stosownie do wskazówek 

rat i oni s studiorum urządzali cieszyńscy akademicy z reto- 

lyki i  poezji kilka razy w roku uroczyste zebrania,na któ

ro zapraszali starostę,zarządcę konoiy,magistrat oraz in» 

nych znakomitszych gości. Imprezy te b^ły wypełnione de* 

klamacjami, dialogami, orators kim wygłaszaniem własnych ut

worów, a czasem nawet odgiywano kfcćtld dramat. Zwykle po
*  w1 ^  W  •w' *'** '*■'

tych występach rozdawano deklamatorom podaiunki jak na to 

pozwalała 6 reguła akademii retorów i humanistów . la j-  

wspanialsz$ uroczystość urządzano w święto św. Katarzyny 

/25 listopada/,patronki retorów. Potrzebę deklamacji pod-_
*

kreślał już św. Ignacy w czwartej części swych Konstytucji, 

gdz^e ż^da,żeby raz na tydzień jeden z uczniów wygłaszał 

deklamacją w formie budującej egzorty,na której by byli 

obecni wszyscy znający łacinę uczniowie. Prócz tych so

botni ch tygodniowych deklamacji wyznaczało jeszcze ratio

1/ L.c.478.
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studiorum deklamacje miesięczne retorów,na których, mieli 

być obecni wszyscy profesorzj_. Gzy deklamacje te odbywa

ły się w gimnazjosuk cieszyilskim kronilr nie podaję,.

Miłym wjtchnieni empośród mozołów szkol

nych były wakacje. Podług tenoru rationis studiorum waka

cje główne trwać miały dla retorów miesiąc,dla poetów trzy, 

a dla gramatyków dwa tygodnie . W Cieszynie jednak tego 

nie przestrzegano,bo wszystkie klasy miały półtora miesią

ca fe r ii.  Lubo wakacje główne były doóć długie zâ fco ferie 

świąteczne były bardzo krótkie,ż£ak że uczniowie wcale na 

nie nie wyjeżdżali. Przed Bożym Narodzeniem nauka kończy

ła się w Wigilię,a zaczynała się w święto Młodzianków.Nie

co dłuższe były ferie wielkanocne,bo nauka szkolna kończy

ła się w lielkę, Środę,a zaczynała się w drodę po Wielkano

cy* Z okazji Zielonych Światek mieli u cni owi e czas wolny 

od poprzedzającej je w ig ijii aż do środy po nich. Nauka 

szkolna była również zawieszona w święta,które obowiązywa

ły na terenie diecezji wrocławskiej od odbytego w r. 1653 
~ 3/ - - - - - -

synodu • Prócz tego mieli czas wolny po południu w przed

1/ Reg.prfief.stud;inf.reg.32. Pachtler 364.
2/ Reg,Drrtvincialisłreg,37”L.'C;264. ~ • 7 7 '
3/ Były to prócz wy ze i '/wynr Śnionych: CSb rzezanie. Ob jaw-ren+e. 

WniebopwBtępieme.Boże^ałfoZrfialezienie św.Krzyża,święta 
mari ańskte: "Zwiastowanie,Nawaedzenie, Wniebowzięcie, Naro
dzenie, Niepokalane Poczęci e.dw*dw.i$f chała jNar$azenie Jana 
Chrzci ci eła,Wawrzyńca #Wszystlr ch Świętych,Macieja,Jakuba, 
Klipa,Piotra i Pawła.Jakuba Większejo,Bartłomieja,Mateu
sza .Szymona i  Judy.Andrzeja,Tomasza i  Jana Ewangelisty. 
,De restis sacro sauctis celebrandis'iL.c.281.
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dzieii Bożego Ciała i  w Dzień Zaduszny przód południem,jako
'W  w s/ Y

też w tftfięta patronów jezuickich; św.Ignacego,Ksawerego, 

Alojzego Gonzagi i  ^.Stanisława. W ostatnim dniu nauki 

przed każdymi wakacjami miewał superior do uczniów egzor- 

tę. Bok szkolny kończył się uroczystym Te Deum i  przemowę, 

superiora,po czym retoryka urządzała dla profesorów spe

cjalne przedstawianie.

Ghcę,c dostać się do wyższej klasy trzeba 

było zdać_egzam* na, które odbywały się dwa razy w rokn,w 

styczniu 4 przed kotfcym roku szkolnego. Te ostatnie były 

głównie brane pod uwagę i miały decydujące znaczenie. Od

bywały się one mn4ej więcej w ten sposób,jak dziś na uni

wersytetach. Nauka szkolna kończyła zwykł* się zwykle z 

końcjun sierpnia lub^poczet kee^dniach września ,po czym 

profesorowie odnośnych klas umieszczali na tablicy ogło

szeniowej rozkład egzaminów, ^zaminatorów było trzech 

/18 reg.praef.stud.inf./ . Po skończeniu wypracowania pi

semnego stawali uczniowie we trzech podług alfabetu przed 

egzaminatorami dla skontrolowania wiadomości. Noty były 

tylko dwie : promcweatur i  retineatur . Sk$pa skala oceny

«  w

1/ Paćhtler 360;
2/ Por.Bednarski 111.
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nie przeszkadzała jednak wyróżnienia pilniejszycli uczniów 

za pomocę, nagród. Rozdawnictwo tychże obok stosowania kar 

było jednym z naj kardynalni ej szych czynników wychwawczych 

w pedagogice jezuickiej. Już projekt planu nauk z r.1586 

w rozdziale TT,o środkach pomocniczych do nauki /punkt 6/ 

mówi: "Niczego bowiem nie ma, co|by w równym stopniu zapa- 

lało um^ły młodzieży do pracy szkolnej jak rozdawnictwo 

nagród” . Ratio studiorum z r.1599 podtrzymując w dalszym 

eięgu znaczenie togo środka wychowawczego poświęca jau cały 

roiłzdział /"Leges praemi orum"/. Publiczne rozdawanie nagród 

miało się odbywać raz w roku ale zato bardzo uroczyście •

W Cieszynie odbywało się ono po skończeniu egzami nów .Wobec 

zebranej publiczności na środek sali występował herold i
W  W

każdego pretendenta do nagrody wywoływał tym sposobem :

" ;.tiod fo l i i  faustumąue sit rei litterariae dmnibus nostri 

gymnasaii alumnis. Priiaum,secundum,tert^um etc.praemium _ 

solutae orationis latinae,graecae,oarminis latin i graeci_ 

etc.iaeritus et consemlitus estófjHastępnie wręczał uczniowi 

nagrodę,recytując odpowiedni wiersz.

1/ "Hihil vero est,quod aeque iwenum antmos ad studiorum 
labores 4nllrjWnt atnue "w isi o praemi orum'1 .Pachtler 175. 

2/ Reg.rectoris,reg 14.JL.c.272.
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Prócz uroczystych zebrań akadeai4, deklamacji , 

wręczania nagród szarzyznę monotania się wlokącego życia

szkolnego przerywały najwięcej przez uczniów poźę-dane 

urozmaicenia: p r z e d s t a w i e n i a  t e  a_t r a 1- 

n e. Jak? eź jest ich stanowisko prawne w metodzie jezu

ickiej wychowania? Ratio studiorum w 13 reguJ^e rektora ¥ >/

stawia zasadę,że odgrywane przez uczniów tragedie i  ko- 

medie maję. być rzadkie i  wystawiane koniecznie po łacinie. 

Ich temat ma być 'Akmrną zbożny i  święty,a między poszcze

gólnymi aktami nie wolno wstawiać żadnych niełaeijtekioh 

intermezzów. Zabrania te^ ta reguła wprowadzenia nascenę 

osób i  szat niewieścich . Od tego postanowienia rationis 

studiorum prowincja górnoni^miecka otrzymała uyspęMę od 

generała Aksawiwy w r.1602 . Ponieważ prowincja czeska po

została na ziemiach należących dawniej do prowincji gór- 

noni endecki ej toteż wraz z kolegi oma przejęła i  prawo ko

rzystania z dyspensy.St^d też w przeciwstawieniu ciô pro— 

wincji polsk i ej, prowincja czeska włóczyła przedstawienia

11 m|ragoediarum et comoediarum
$£ quas nonnisi"latlnas ae rarissiinas esse oportet argumen- 

tumsaciucrsit ac piinaiineąue <łuiaquam actibus mterpona- 
tar,guod non latinum s^t et decorum,nec- persona ulla mu
li  er!s"vel habitus Introducatur"L. c• 272•

2/ Duhr,Die Studienordnung 137.
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w o ' ' - -
teatralne do swego prgramu. wychowawczego. Zajmowały one w

nim doś<? poważnf pozycję. Wystawienie dramatów stanowiło 

praktyczne uzupełnienie teoretycznej części studiów jezu

ickich, /było terenem dla okazania twórczości uczniów i dos

konałą okazją do wejścia w kontakt z życiem. Zastępowało
—  •** W  „ W  •**"■ W  *-* w

im ono przedmioty,które dopiero w nowszych czasach wpro

wadzono do programów szkolnych. We mieli uczniowie szkół 

jezuickich naułri rysunków ale jakże często za^rzęgałich 

profesor do sporządzenia dekoracji dla sceny • Nie mieli 

lekcji robót ale jakże często musieli pracować nad budową 

sceny,sporządzać odpowiednie óbjekty sceniczne i  tworzyć 

nowe kostiumy. Nie mieli w swym programie godzin muzyki 

ale za to liczne próby prze^dte^err cznym odtworzeniem me

lodramatu przygotowywały ich zarówno pod względem muzycz

nym jak i śpiewackim . ISreszcie^*' najważniejsze - przez 

publiczne występowanie uczyli się wychowankowie jezuiccy 

grzeczności,układnego zachowania się.wyzbywali się agora- . - g/
fobii,nabywali wyraźnej wymowy oraz szlachetnej postawy •

l l  Hoffmann.Die Jeąa4tan in Oppeln 152. 
2/ L:c. 153*
3/ Hoffmann, ńe Jee#-i be-fr 4n Gloe.au 79.



1 e->eszyjls.tr ej szkole jezuickiej 'wystawiono dramaty normal

nie 3 razy w roku: W Wielkim Tygodniu,?; Boże Ciało i  na 

koiicu roku szkolnego* Przedstawienia urządzano zasadniczo 

klasami,a niekiedy brała w nich. udział cała szkoła.Kauczy- 

cieldanej klasy, która miała urządzać przedstawienie miał 

obowiązek ułożyć dramat,posługiwanie się bowiem utworami 

innych autorów uważano za plagiat ; a następnie winien go 

był wyówiczyć* Jeżeli grała cała szkoła obowiązki te spa

dały na profesora najwyższej klasy* Publiczność powiado

miono o przedstawieniu za pomocą plakatów zwanych perioche. 

Podawały one według aktów tredć przedstawienia* Wybitniej

sze osoby zapraszał sam^reżyser* Jezuici cieszyńscy kładli 

na przedstawienia wielki nacisk i wielce się o^nie trosz

czyli* Zoraj w następnym roku po przybyciu do Cieszyna o.

Jan Pi ssek"zbi era chłopców i  wydwi czywszy i dh,urzę-dza na 

Boże O^aW pierwsze przedstawienie na gruncie cieszyńskim* 

Jego tematem była scena dwóch cKfonc^ zdążajg,cych do Smaus, 

zakorczo^a słowami ewangelisty :” _T poznali go przy łamaniu 

chlcba" . 15 dalszych latak,kroniki przechowały nam kilka

1/ HMfmann, Jie Je^ i oa in Oppeln 153,Die Jes.in Scłiwied-

2/ Jezuita ten był mistrzem w urządzaniu przedstawień a sławę 
tę zdobył już sobie w l i  toni erzy ca ch, gdzie był nauczy cie- 

, lam*-Hoffmann,Die Jes*in Oppeln 334*
3/ Hist.Rss.l?*



tematów tych przedstawień. W r.I679 odegrane scenę^jpk Dobry

Pasterz znajduje owieczkę uwiedzion§ przez herezję • Bobi§c

aluzję do telikstynów ci eszyiisk5 ch,przedstawi ono w r.lS77

moment znalezienia kielicha w beni aminowym worze zboża •

W r .169o ^tworzyli scenę znalezieniu 12 letniego Jezusa w

świątyni ',a 9 lat później obraz Samaiy tanki przy studni Ja- 4/ " - - - --
toibowej. Przedmiotem przedstawieni wielkotygodniowych kaź-

dego roku była męka PaiSska# Wspomniane występy sceniczne 

urządzano w porze letniej ,przy sprzyjającej p łodzie  na de

koracyjnie wystawionym rusztowaniu,wystawi onym w ćrodku 

rynku cieszyńskiego# Tego rodzaju postawienie sprawy miało 

cel wybitnie propagandowy. Ha przedstawienia bowiem zbie

gały się tłumy ludzi,wśród których wiele było protestantów. 

Kaocznie uzmysławiane prawdy wiary katolickiej wrzynały 

się głęboką w serse i  działały daleko potężniej niż słucha

nie w kościele podczas kańaru W porze zimowej lub w czasie 

słoty Tpgłryggĵ pogif przedstawienia odbywały się w refektarzu^ 

letnim, W przerwach baYiiła gości orkiestra,która swój wysoki 

poziom osiągnęła pod hatut§ o.Lliski.



Prócz tych regularnych, okresowych występów sce

nicznych był jeszcze drugi rodzaj przedstawień,które mło

dzież jezuicka odgrywała z okazji pewnych nadzwyczajnych 

uroczystości świeckich. czy religijnych. Tu nałożę, występy 

przy powitaniu oficjała biskupiego z Wrocławia Jana Hayman- 

na w r*ł677iprzewspaniałe przyjęcie hrabiego Jerze|y Stefa

na, ci ęgiącego w tym sainym rolni na ’ ęgry z wojskiem • Ale 

były one niczym w porównaniu z niedoścignionym splendorom _ 

następnych dwóch przedstawień. Pierwsze odbyło s^ę z okazji 

wjazdu do Cieszyna nowe|̂ > starosty ziemskiego hr.Karola 

Skrbenskiego 3  ̂VI 1738 • Uroczyste powitanie nowamianowa- 

nego starosty miało miejsce na wystawionym przed rezydencję, 

podwyższeniu,gdzie też młodzież ©dograła umiejętnie przez 

ojców skomponowany melodramat. Przedstawienie odbyło się 

wieczorem przy blasku 336 lamp i  huku moździerzy. Czynię,c_ 

zadość powszechnemu życzeniu mieszczan, wydali jezuici opis

220

1/ I* c#4-«3 •
2/ L.c.344- - 346.
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nie o większej jeszcze wspaniałości odbyło się w tym samym

wokanonazowanego św.Eranciszka Regis • Na rzęsiście oświe

tlonym podwyższaniu odegrała młodzież wobec mnogiej publi

czności apoteozę nowego (świętego na ezechielowskim wozie

zuici druki emfc 1000 egzemplarzach, •

1/ Tytuł wy dane 1 broszury brzmiał następująco: "Augusta vo- 
tofura niesś.s in fiu ctfie io  nobili suija"ram Sp".omr ae ac 
Proeaptae ■'Gazóphilcti o iiryonta et um tifHW  assuigentes # 
Publ' ci honoris mau' palos 'col,lecta: G-loriae Tllmi Bfcism*' 
ftanoisci^Skrbensky liberi Barents ae Hrzis zte" e t ~S chftn- 
hoff Patriee"Patris"Gr3?atiosiBSiffl1: Sab auspi eatissimom 
profllerltae dignitatis et^fastigii ingres sunuCothurno 
Mela - Dramat! 075 Inter so-LeMes Vrb^Ts totX-'\fs&ye WCat- 
Vn appL-e-Ysfs in ■neipetuuff Yofiorati oń’1 s profunaisBimae 
hsmagium affectu dicata a^inimis^Residentiae et Missio- 
nis Togch.1 nensis Societatis'Jasa operar* is Agente pro 
theatro*Illna,Perillustri,dobili ac ingenaa granami Ju- 
,ventutei!.

2/ L.c.346 - 347.
3/ Dramat nosił następujący'tytuł! HGurras ;i.m-ae 1) E J., 

eta' aaatuor ve'cta Cherubi nis sim il‘0 horami HajestaS 
insecTit. tn~Spi ri tU~ab ^zediiola Prophsta Sublńda visfe. 
Bodli veró'in Bancto i»ranoisfc& Ifegis S|ciatatiB“JW l Sa- 
cerdoto Profoab, fiuricolarum HiBsiomria^iailJ. f i l io  
D 1 I ;  post juam hunc per oanctissima j &atiffccaa elemen
tem XIT YaticawApotheosi festo Oanetissimae ao indiv+- 
duae Trinitatis coram Urbe^et Orbę,gloria et łionore in 
splendoribus-sanctorum coronaredignatus est^D I  U S,m 
publicum Buliae honagium.Hcclas' as Sanctae Komanae~or- 
Damentum,Omniaif(kentum ?>olatiuru,ifi(erecto snte Resid n- 
tiao et Łliss! onis Caesarr>o -"DOloaliS Teschinensis Socie
tatis | *, S U^propylaeum lucittatiao rajrHva» inter lamr 
padas troplia o o' anno a part W I r ~g T n I  s iM M  i  Y UJ* 
Xr.p. X D. T-a Aposto^L-Js Petro et Pa Ylo sa-sC^rata pro
p o s - T t ? s .

roku 7 lipca z okazji zakończenia zystości ku czci no'
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Należałoby się~przy patrzyć z kolei'p o z a s~z- 
k c  I n  e 111 ż y c i u  wychwan ków jezuickich.. Mło

dzież ta,korzystając z pewnej swobody poza godzinami 

nauki podobnie jak żacy Innych szkół ówczesnych płata

l i  rćżno_figle protestantom w szczególności zaś pasto

rom,waśniła się ustawicznie z uczuciami szkoły ewange

lickiej,a nawet staczała z nimi zacięte bójki. Dla lep

szego zobrazowania tej samowoli butnych synów salacho

ckich niech posłuży przykład zassany w diariuszu rezy

dencji pod datę. 17 czerwca 1740 .

Uczniowie szłoły jezuickiej bawili się piłk$ 

przed̂ doraem protestanckiago szlachcica Blacha. Podczas 

gry niepostrzeżenie piłka wp&dła do_oerodu,ktdzy ota

czał je^dom. j'i;:*o skrzętnego szuŁaniajpizk? nie tylko 

nie znaleziono ale poszukiwacze musieli czym pr^dziej 

opuści/; ogród,zmuszorr do tego kategoryczny postawę, 

wła^cl oj^-^la. Uczni.owi e ustąpili z ogrodu, rzu ca jęc po- 

G.,-;jrzonie o zabranie piłki na syna Blacha. Gdy go na

zajutrz spotkali na mieście,ciężko poturbowali chłopca

i  udali się do domu^jEcha,by tam wyrządzić jak§ psotę.

3/ Diar.Res.II, 17 VI 1740.
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Lecz starszy syn Blacha znosił ich do ucieczki,a w gonit

wie przez uliće miasta,złapawszy gramatystę Popka tak dłu

go go ćwiczył laskę, aż się połamała# Popek przynios i f  do 

domu kawałek owej laski udał się natychmiast z ojcem do 

pastorówj ,żądani em ukarania młodego Blacha. Ponieważ to 

jednak mą n̂ e n a s ta ło  tłum uczniów jezui okich,uzbrojo

nych w kije i  miecz© udał się pod dom pastorów,trzymając 

go przez pewien czas w oblężeniu. V tym czasie napastnicy 

wysłali do pastorów delegację,która w imieniu o#superiora 

domagała się odpowiedniego zadośćuczynienia. Chłopcy do

póty nie odstępiii od domu dopóki im go przyrzeczono# Na

zajutrz wysłali pastorzy do superiora kościelnego z upom

nieniom by na przyszłość t$ drogę. n4e załatwiał spraw, 

obawiać sî ę bowiem należy,by zbiegający się wokół uzbro

jonych junaków tłum nie wszczął snadno jakiego rozrudiu. 

Zdziwiony zajściem superior,wyznał,że nic mu o nim nie wia-
-*/ \J y •U

domo. Zarządzone śledztwo wykryło przywódcę wyprany w pew

nym graipatyśe^e,który został za to przykładnie ukarany.

1/ -r.. fustibus gladiisąue ar a ti^ . . .  ? u



Wybryki te bywały czasem jeszcze gnrsze._Zdarzały 

s4ę wypadki, pobicia kamień4nm4 chłopców ewangelicki ch 

przez jezu4ck4ch wychowanków . Tego rodzaju sprawy wyta

czane przed su; er4 oram tiudno było nieraz udowodnić .Toteż 

w tak4ch wyj}a,rlkacĥ , ź ę d a j ę cym satysfakcji pastorom_dawał 

ję superior w fon,i,4,© zmówionyc.;. przez w chowajca__k5lka Oj

czenaszy i  Zdrowasiek w 4ntencj- pawrócoira pobitego chło

pca. Dopuszczała się toż młodzież jezuicka różnych nadążyć 

w zborze ewangel4 ck4m, który nażywała p osp o i" ci e stajnię • 

G-dy w r. 1.741 do superiora Dupcni ego zaczęły napływać częs

te skaasg! zakazał uczniom pod Icarę. wydaleń*a ze szkoływ - “3/
wstępować do zboru lub wrzuci,ć o. Wim* en* && _ • Jeżel** wy

bryki natury antyprotestancki ej karali jeżu4 ci dodć_pobła- 

żliw4e,zato wykroczenia na tle  ściile_moralnym karcili dot

kliwie,bo wydaleniem ze szkoły lub wcieleniem na pewien
7 ' ' w  

czas w azergi wojskowe •

i51itę młodzieży jezuickiej stanowili uczniowie 

konwiktowi tudzież s o d a 1 i  b ł  i .  Liczba wychowanków

1/ Diar.fiosfT Y ,4 m  1762. * ;  ; 7 7
Z Hhara Latherana". . .  tym terminem sami rówmeż jezuici 

okręćlali koś ci ół ©wange l i  cki.
3/ mariKes.TT.E8 VT 1741.
4/ Hist.Res.346.
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konwiktu wynosząca w pierwszych latach zaledwie? 5 - 10, 

osiągnęła w roku 1739 punkt kulminacyjny - 26 • Zostając 

pod czit$§. opieką swych wychowa*k5w uczniowi© co odznacza

l i  się miększym niż innis wyrobieniem dachowym. D© tej sj(q-  

r^ młodzieży zaliczyć również należy sodalisów. Ratio 

studi orum nic o sodalicji nie wspomina zaleca tylko zasz

czepienia w sercach młodzieży szczególniejszego nabożeńs

twa do Matki. Boskiej ,ale już wcześnie,bo w r. 1558 - 63 

powstała w kolegium rzymskim,z inicjatywy magistrów gra

matyki. Sebastiana Gabarassi i  Jana Leona z Leodium,pierw

sza kongregacja mariańska Gongregatio Anuntiati oni s B.Y.
- . - - - - 3/ "

Mariae,złożona z ce}uj$cych uczniów tegóż kolegium • Rofc-

rost tej sodalicji szedł bujnjm tempem,tak §e już w r.

1584 liczyła 30.000 członków . Grzegórz HTT bul$_Omnipo- 

tentis Del /l XIT 1584/ podniósł j$_do rangi archikongre- 

gacji //Prima primaria Congregatio/ i  erygiował prawhie

przy kościele Zwiastowani a, należy cym do kolegium rzymski e-
* .  „  ~  —  -

go; generałowi zaś nadał władzę erygowania takichże soda-

11 cii we wszystki ch szkołach i  agregowania i ch do rzymsk̂  ef- 

•ge • Klemens YTTT brewem ” Gum sicut Nobis" z dnia 30 YTTI

V  L.c.351. - -
2/ Reg.con.prof.cl.inf.reg.7«,- Pachtler 380, 
3/ Załęski I  124.
4/ L.c.103. ^ ' "
5/ Instytutum I,L*t«rra ap,estoi4oae 103.
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1602 rozciąga przywilej Brzeg orza HIT na wszystkie rezy

dencje Zakonu • Sodalicje cieszyły się życzliwością papie-
«»

ży, którzy im nadawali odpusty i  rozszerzali przywilej e*1011 

skompletowaniem zaj^ł się Benedykt XIV w tzw.”Buli złotej'1 

/"Bulla a$ea”/ z r.1748 /27 Il/; w którfj do przywilejów swo

ich poprzedników dodał nowe,a ponadto pozwolił,"by każdp

o Matki Boskiej mogło być świętym tytularnym sodali-

Już od poczętka swego istnienia każda soda- 

lic ja  miała swe odrębne ustawy,wzorowane na ustawach rzym

skich "prima primaria” . Podobnie jak na polu szkolnictwa

generał o.lflaudiusz Akwawiwa. Ułożone przez specjalny ko

misję ustawy ogłosił jako zasadnicze i  jedynie obowiązuj§,-

rzymskiej "prima primaria" i  u  JLDay* ustawy o.AKwawiwy

1 7  L i C .1 3 0 *
2/ L.c.283.
3/ Mullan 31.

tak i  w tej dziedzinie pannj$e§ niejednolitość zllkwoiował

ce ,a

i
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1/
obejmuj# 8 rozdziałów . Zasadniczym ich tenorem jest has

ło filareckie, troska o wszczepienie w młodociane serca 

uczni ów umiłowania cnoty i  nauki* Do_pi erwszogo celu Bra- 

ło ich prowadzić częste przystępowanie do sakramentów św., 

Ah świeżenia się w nabożeństwie do Matld B^skej i  wykony

wanie uczynków miłosierdzia. Każdy newSp^pa^^ obowią

zany był przed wstąpieniem do sodaliojA odprawić spowiedź 

generalny,a potem jako sodalis przystępować do komunii św.
— — — •** T *

każdy pierwszy niedzielę miesiąca• Członkowie zarzydu mie

l i  natomiast przystępować dojsomunii św.co 2 tygodnie,a do 

spowiedzi częściej niż zwykli członkowie /3 1 a 3/ • Usta

wy nakła&jfcajy na sodalisów obowiązek słuchania mszy ów* 

polecają im poświęcać kwadrans na modlitwę myślny lub us

tny /a.7f  . Artykuł 8.rozdziału pieiwwzego zachęca członków

1/ Pierwszy: zawiera reguły wspólne ws2y§tł£im sodalisom /14 
artykułów/,drugi traktuj© % sposobie przyjmowania do so- 
Salicji /4  punkty/ttrzeci o sposobie wyboru prefekta i  
innych urzędników /12 ,punktów/,ciawarty mówi o sposobie 
___/A •niinWćrt-ro/ Ani® I*affll3rv XiVG'

isys- 
:a so-

prowadzenirkonsulty /6 punkt ów/, piyty Ąaje reguły 
fekta sodali cii Jl2 punków/, szósty zawiera reguły 
tentów/punktów 4/, et ó Omy stanowi y reguły sekre^afc 
dali c ii / punktów"?/,wreszcie ósnra podaje" regiKy di 
sim Konsul torów - i piguł* niższych-urzędnik^ /2y\ 
milan 24;- 42 P.Gonerale Aąuawiwa.Regole Communi aexxa

Ustlwykwawi^/p rze t rwaty aż do iiaraty Zakonu /1773/ • 
Dopiero w ril8<35 uzupełnił je o^aithemus a za obowiyzu* 
jyce ogŁqp\Ł generał Zakonu o*Pioj^BQCkx.Ł*e.l45.

2/ X»c*25*
3/ 1.0.26.



sodalicji do prywatnych, nabożeństw,odwiedziania szpitali, 

więzień,do nauczania re lig ii chrześcirańskiej i  wykonywa-
-  ̂ ~ 

nia innych dobrych uczynków • Do pogłębienia wiedzy mnały

służyć zebrania.
Założenie cieszyńskiej sodalicji uczniów przy-v St/ w w •— v

pada ha rok 1731 . Powstała ona dzięki staraniom superiora 

o. ELiaaaa Pic&lera. Pieiwszym je j prezesem /moderatorem/ 

był o.Jan Breveri. W«dlug ustaw Akwśwfciy zarząd je j zwany 

magistratem stanowił prefekt,2 asystenci,sekretarz oraz
W  w . - * . —  s - r w

12 konsultów / r .l,a.2/ .Prefekta wybierano co 4 miesiące,a 

więc 3 arazy w roku. Zadaniem jego było przewodniczyć na 

zebrani ach,troszczyć się o postęp duchowy sodalisów , odwie

dzać ich w czasie choroby i  t.dt. Do pomocy w spełnianiu 

obowiązków miał 2 asystentów,do których w szczególności 

należała troska o kandydatów i  o zewnętrzu^ splendor uro

czystości sodalicyjnych /r.6/• Sekretarz prowadził księgo-
w  « * » « * •

wość i archiwum. Jednym z głównych objawów żywotności so

dalicji cieszyńskiej były zebrani a, których liczba rocznie 

przekraczała 30. Odbywały się one w gustownie urządzonym

f  ¥ -

2̂  Diar*C4nv^Di ar.Res.TT ,26 VHT 1731.
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oratorium mariańskim,na froncie którego znajdował się oł

tarz. Stosownie do a. 6 $.1 rozpoczynały się one modlitwy 

do Ducha Sw* i  antyfon§ do N#M.Pannyi po czym zwykle mode

rator wygłaszał prelekcję,kończę,cę._się dyskusję, uczniów* 

Nie rzadko sami uczniowie próbowali swych s ił  i  wygłasza

l i  programowe referaty. Zebrania zaszczycali swę, obecnoś

cią możni protektorowie,członkowie sodalicji zewnętrznej. 

Miała ta sodalicja własny zarząd z prefektem na czele i  

ustrój podobny do sodalicji wewnętrznej ^uczniów/. Prócz 

opieki moralnej ,jaky. otaczali swych ulubieńców sypali też 

hojnie pieniądzem na cele ich kongregacji. Hależało do 

sodalicji zewnętrznej spora liczba duchownych -  probosz

czów i  wikarych z księstwa cieszyi' skiegOj,a nawet z dalsza 

jak również urzędnicy miejscy i  kameralni.

x By stać s*ę członki om sodalicji wewnętrznej
w  w  • —  „ V  ^

trzeba było przejść okres kandydacki# Trwał on normalnie 

trzy miesiące / r.2.a*3/. Przez ten czas zostawał kandy

dat pod czułę. opieką jednego z asystentów lub konsultorów* 

Zapisywanie na listę kandydatów uskuteczniano wśród grama- 

tystów w miesiącu kwietniu* Przyjęcia do sodalicji odbywało

1/ Mulla 26* “
2/ Najzasłużef>szym prefektem tej ostatniej był obrany w r. 

1733 Antoni Goczałkowski,właściciel Dzięgielowa*
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się we wrześniu pod koniec rokn szkolnego. Dokonywał tego
«

aktu zazwyczaj sazwyesetf dziekan cieszyński, w obecności 

prefekta sodalicji zewnętrznej. Świętem tytularnym soda

l ic j i  cieszyńskiej było Zwiastowanie Najśw .Marii Panny 

/25 TTT/. Obchodzono je uroczystym nabożeństwem,podczas 

którego na ołtarzu św.Jana Nepomucena widniała rozwieszo

ny pośród 4 świec dyplom erekcyjny, Sodalicja uczniów 

cieszyła się wielką sympatię, ogółu szlachty katolicirej, 

która temu dawała wyraz w użyczaniu na jej rzecz różnych 

podarunków oraz datków pieniężnych. Prym w tej hojności 

dzierżył starosta ziemsk? Iranciszek SkrbensłgL. On to z 

wdzięczności za wystawne przyjęcie,jakie mu urządziła 

młodzież jezuicka powiększył gotówkę kasy sodalicyjnej

o 100 reńskich. W ofiarności tej celowali ponadto: zarzą

dca komory Poltzer,sekretarz Jagosoh,hr.Józef PaczyilskS 

Sprentzel i  inni. Sodalisi - uczniowie umieli się wywdzię

czyć swym ofiarodawcom r%ewnymi modlitwami za ich duszę. 

Ustawy Akwawiwy / r.l,a .ll/  nakazują sodal^som szczególny 

troskę o dusze swych zmarłych współbraci . W razie śmier

ci człoflfka,z której kolwiek sodalicji lub byłego sodalisa

l/ Zob.Mullan 28.



z kongregacji wewnętrznej zbierała się u jego trumny straż 

sodalisów,która na zmianę czuwała przy $Gge zwłokach aż do 

chwili pogrzebu,spędzając czas na modłach i  śpiewaniu. W
«*. w  w  N"" w  w  —

Eniu pogrzebu zgromadzała s^ę w domu żałoby sodalicja ucz

niów w kotlecie,po czym brała udział w pochodzie pogrze

bowym,niosąc tuż za trumny na aksamitnej poduszce album 

sodalicyjne tudzież stułę. Stosownie do ustaw odmawiali 

sodalisi za duszę zmarłego współkongregacjonisty officium
-  -  

za zmarłych,a przez całę. oktawę psalmie profundis z mo

dlitwę, o spokój jego duszy / r.l.a .12/ .

Ocen4aję.c i«k  rolę wychowawczą sodalicji 

trzeba stwierdz^ć,że przyczyniała się ona w wysokim do 

stopniu do wyrobienia duchowego swych członków,a świecąc 

przykładem reszcie młodzieży,jako też parafianom cieszyńs- 

kim nadawała ich my ń l i  k: ©runek sfery wyższe - ad mai ora.

t e i

1/ Artykuł bowiem 11 rozdziału~tsk nafeizywat^nPoi i i  primo 
ciorno comodo doranno ł'B fi^z; o lsi~morti,o •<nell Orato- 
rio Ząuanto sacra possibile/ tu tti insieanajo almeno cia- 
schcauno lo dira da per se,e per Otto giorai unił de pro- 
fiindis eon 1 ' ora zionę pro i)efunetis ,ed ancora tutta la 
Congregafci one" fara dire aliieno««a Messa di reąuiem a qua- 
lche altar privilegiato per l'anima sua.L.c.
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R O Z D Z I A Ł  3

J e z u W  i k r z e w i c i e l  ol^ż y c i  a r e l i 

g i j n e g o .

Działalność jezirtów zmierzała nie ty l

ko do pozyskiwania dusz dla Kościoła katolickiego ala mia

ła również, za cel pielęgnowania i  pogłębianie życia r e li

gijnego tak u świeżo nawrócony ch jak i  u katolików z uro

dzenia. Pierwszym do tego środkiem były kazarra i  rekole-
—  —  —  ^  V

keje. Treść każai'. jezuickich nie była wyłącznie apologe-
W  %# — ■ w •*" W  aim ~  U »  ^  Om s*

tyczno - polemiczna. Misjonarze cieszyńscy nie tylko mio- 

tali z ambony gromy na beretykó w,grpż^e im karami wieczny

mi, jeś li się nie nawrócą ale również nakłaniali lud do ży

cia uduchowionego, do świeżenia się w pobożność i ,  as cezy. 

Błogosławione skutki kazań były jednak małe w porównaniu 

z owocami rekolekcji. Urządzali je jezuici kilka razy
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w rolpi, szczególnie w Wielkim Poncie. Trwałyzazwyczaj pięć 

dni . 0 popularności rekolekcji świadczył wielki natłok 

ludzi wszelkich stanów .Mimo togo odczuwali zakonnicy po

trzebę gruntowniejszego jeszcze przeorania niwy serc ludz-
— . ^ w  — ■ "*■ ■«*<

kich, czego dokonać mogły jedynie na większy skśklę urządzone 

misje ludowe. Toteż w porozumieniu z dziekanem cieszyńskim- — — „ . — - — 
sprowadzili w r.1754 z Jabłonkowa 4 franciszkanów,o*o.Mo- 

rawka,Zinnera, Ochocki ego i  Goldtgrabera, którzy przez 8_ dni 

/21 - 29 VII/ g łos ili na rynku do zebranego ludu kazania,

odprawiamc nabożeństwa w prostej,z drzewa wybudowanego 
“ 3/ ~ - - - - - - -

kaplicy • W ostatnim dniu misji poświęcono tuż przy rezy

dencji wystawiony krzyż misyjny,który miał pozostać jako 

pomnik,dwiadcz$cy o duszpasterskiej trosce jezuitów o po

zyskane dla kościoła owieczki. •

1/ Za odbycie 5 - dniowych rekolekcji pod kierunkiem jezuitów 
nadał“Benedytt XIV odpust zu >ełny~bullv " §ueiaadmodum pres- 

. byteri” z dnia 15 H it  1749. Institutum I,Litt.ap.294.
Zf Prócz rekolekcji ludowych udzielali raz w" roku 8-dniowe 

rekolekcje 'Braciom Miłosierdzia i  SS iSlźbi etankom',które 
przyszły do Cieszyna w r.1753. Nie od czy “będzie nad
mienić ,że założycielkę, tego klasztoiu była siostra jezui
ty cieszyńskiego Jana Glencka ,l!agdalena. Popiołek,Dzieje 
Cieszyna 216. Dekretem konsytorza wrocławskiego z dnia 
15 'JJ 1763wsuperior rezydencji oiltanciszek Kalusal Zos
tał zamianowany nadzwyczajnym spowiednikiem tychże sióstr, 
który to urz .̂d^dzi erżył każdorazowa i ego następca na sta- 

, niwiski/ superiora.Diar* :es.IV 15 XI 1763.
3/ Di ar. Res.ITT,21 VII 1754.
4/ L.c. 29 VTI 1754.
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Dalsaym potężnym czynnikiem,którym się posługiwa

l i  jezuici w rozbudowaniu życia religi jnego była 1 i  jr u.- 

r_g i  a. Liturgią chcioii oni oczarować serca i  umysły 

wiernych, przy kuć ich. tym sposobem do wniosłoś ci katolic

kiej prawdy,rozniecić w nich ogień pożądania rzeczy wyż

szych, liturgia kościoła jezuickiego podkreślała wybitnie 

te cechy,których nie miał zimny kult protestancki.* Pierw

szy z nich b^ła niezwykła pompa z jakę.̂  odprawiali nabożeń

stwa* f  czasie uroczystych mszy św .paliło się na ołtarzu 

kilkadziesiąt świec oraz kilkanaście lamp. Kapłana cele-
V  S/ ^  w  —

biuję.cego otaczał zazwyczaj korowód uczniów szkoł^ysk

jezuickiej z pochodniami w ręki. Nabożeństwa bywały częs-
-  —  —  . . - ,

to z wystawieniem Przen*Sakramentu,co w tych czasach na 

ogół rzadko było praktykowane. Celebrans otaczał się lic z 

ny asystę.,w sjkłaa której wchodzili nie tylko ojcowie rezy- 

& no j i ,  względnie kleiycy jezuiccy,bawiący tu niekiedy cza

sowo,ale szereg sodalisów odzianych w tunicale,a spełnia

jących funkcje asysl r̂ niższej* Do wy tworzenia podniosłej_ 

atmosfery w j ezui cldm. Domu Bożym prócz ponęt wzrol^ych nie 

mało przyczyniły się i  słuchowe* Pielęgnowanie pieśni ludo

wej podczas nabożeństw było potrzeby chwili, dyktowany przez
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konkurencję nabożeństw protestanckich^Lutrzy szczególniej 

przez pieśń błędy swoje rozszerzali” -  powiada Bukcwski, 

opierając s^ę na świadectwach współczesnych reformacji au

torów. Podobnie było i w Cieszynie. Pieśń była dla protes

tantów uiocn# spójnię.,hejnałem do wy trwania, uzewnętrzni eman 

ich siły i  potęgi. Toteż jezuici,aczkolwiek z początku 

śpiewowi ludowemu niechętni,rychło go wprowadzili,słusznie 

mniemają że będzie on równoważniki en śpiewu na nabożeńst

wach luterskich. \iUnet się też do niego przyzwyczaili i  po

kochali go,tak że autor rocznika 1679,mówi|C o wprowadze

niu nabożeństwa 40 - dniowego mógł już napisać:” licznie 

zebrany lud śpiewał z przejęciem podczas mszy św.,odpra-
—  W —-  W —. -V*

wlanych po kolei jak to lubi śpiewać ze zwyczaju już ni eg-
•Jm •*» W  ¥ » # » « * »  w

dyś z herezji zaczeipniętegofku wielkiej swojej jak również

i  naszej rWłości' . Z chwilę, wybudowania zboru,współzawod-
<h Ł s* -*■ **■ w

nictwo tego ostatniego z ka 1  ̂c$ jezuicką okazała się bardzo 

silne* By ję. udaremnić przez podniesienie akustycznej stro- 

ny nabożeństw, jezui ci wprowadzają muzykę. Jej ©nicjatorem

był superior o.Sliasz l )Ą diler,któi$ w r.1731 dał początek
0

znakomicie w przyszłości rozwiniętej^rłrestrza przez zaku

pienie 4 skrzypiec,4 tręb i 2 bębnów . W następnym roku

1/ Bukowski. J.',Dzieje reformac1i~w~folsce,Kraków 1883 ,f 147,
2/ .......“ copiosus populus sacraficiis successive per Ti ces

celabratiB affectuose accinebat /ut amant cant ar e aVusu 
jam olim-in haeraai. hausto/ magno suo,aeque ac nostro 
solatio” .Hist.Res.51.

3/ l.c.308.



dokupił jeszcze "bas i  wiolę d'amour • Występy muzykantów
w  W  m*. -*» W « —  W

podczas nabożeństw stanowiły niemały atrakcję kościoła 

jozu"* ckiego,stgd zdarzało się,że ludzi© n4e mog§c się po

mieć cić wewnątrz,okalałi go ciasnym pierścieniom zewnątrz 

W równym stopniu pociągającym był chór śp^ewakój, który 

urozmaicał nabożeństwa na przemian z orkiestry •

By zważyć dodatnośe wpływu litu rg ii na fo r

mowani o życ‘ a-religijnego u wiernych,których. tą, drogę. u- 

czyli jezui ci’,1 czuć z Koś ci o łom"/senti re cum Bcclosia/ 

trzeba odtworzyć cały przeciąg roku kościelnego w obrębie 

murów kościoła jezuickiego* Adwent. Tęskny nastrój wycze

kiwania Zbawiciela x<?s§czał się w serca wierny oh przez 

pieśń! adwentowefktóre śpiewała młodzież co dzietó na ro- 

ratach,poprzedzaj$o je mottom:MEcce Domi nus ■veniett’ . Bu

dziły również ten nastrój rozwieszane przy ołtarzu wiel

kim obrazy,przedstawiające proroków,którzy obwieszczali 

przyjście Zbawiciela tudzież na specjalnym ołtarzyku 

przedstawione za pomocę. fi^ur,misterium Zwiastowania. lia 

tym samym ołtarzyku ustawiono w okresie Bo&ego Narodzenia

1/ L.c.320. - * “ “ ~ “
2/ śpiewacy ci 'otrzyrnywali po skończonym nabożeństwie 

od"ad lub kolację tudzież 2 kwarty wina i  8 kwart piwa
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pomysłowo urządzone jasełka. Po uroczystej wieczerzy 

lijnej,podczas której jezuici rozdawali uczniom podaiunki 

dzwoniono na jutrznię o g .ll*  Po_ odśpiewaniu iwitotorium 

HGhristus natus est nobis" młodzież śpiewała po czesku pa- 

storałki aż do godziny l£-tej,po czym superior odprawiał 

mszę śvj, Uroczydcie obchodzono dzież Starego Roku. Po po

łudniu bywały nieszpory, po łączone z okadzaj em wszystki di
w  ^ w  .u. ~  „ —  -  •*- —

ołtarzy. Po nidi wygłaszał o.superior kazanie panegiryozne 

na cześć Hajśw.Sakramnetu. Nazajutrz w święto Imienia Jezus 

które było głównym świętem Zakonu - widniał nad̂ głównym oł

tarzem wielkimi,złotymi literami wymalowany napis: Jesus, 

a pod nim umieszczony był cytat yz listu do !fezów:,!_Jn no- 

mine Jesu oane genu flectatur” . Ij w igilię Ob jawienia Pań

skiego superior święcił wodę,sól i  kredę,po czym na ołta

rzu jasełek umieszczano misterium Objawienia Pańskiego.

V. dniu Matki Boskiej Gromnicznej ołtarz pustoszał,natomiast 

w niedzielę piędziesi^tn^ pojawiał sięgną nim krzyż,po bo

kach którego stał św*Piotr pokutujący i  nawrócona jawno

grzesznica św.i/aria Magdalena - osoby symbolizujące koniecz 

ność pokuty. V tę również niedzielę rozpoczynało się 4f) -

1/ Prócz innych rzeczy każdy z n̂  ch otrzymywał kufel piwa
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godzinne nabnźerstwo. Było to nabożeństwo starej daty, W 

czasach przed Iaoneia XI odprawiano je o też dej porze roku 

Papież ten,znosząc lane zwyczaje ustalił^że m być odpra

wiane w trzy dni przedpolielcowe /1607/ • Wystawiony wśród 

jarz^pjsch się 24 ćwiec i 30 lanp Majśw.Sakraiaent adorowali 

stale 2 uczniowie,ubrani w tunicele,zmieniając się co go

dzinę. Po sumie i  kazaniu/czeski.® łub niemieckim/ adoracja 

przypadała w udziale cechom,które na ni$ zapraszał corocz

nie burmistrz. Po południu adorowali Maj Iw •Sakrament w da

lszym cięgu uczniowie aż do jego schowania. Porządek taki 

bywał przez wszystkie dni przedpop*’ elcowe. f  nabożeństwach 

tych liczny udział brała szczególnie szlachta.

W dni postu śpiewano w kościele pieśni 

postne, a w przerwa ch między nini śpiewano psalm Miserere.

W ?/iclki Czwartek jeden z ojców odprawiał mszę św# podczas 

której reszta przystępowała do Komunii św. Po przeniesie

niu Na jś w. Sakramentu do zakrystii następowało tradycyjne 

umywanie nóg. Jezuici zapraszali do refektarza 12 ubogich 

starców,którym starosta ziemski, po kolei umywał nogi.

V  Załuski TC 297
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W późniejszym czasie zastąpił go w tej funkcji przebrany
■ v W' W  w  w

za Chrystusa kościelny* Po odbytej ceremonii raczyli oj-
mim — • V  «*•

cowie uczniom przy stole,do którego im sami usługiwali#
W  -V •*» *-< w

Przy tej sgote obnoś ci każdy z wychowankom otrzymywał 7 de

narów* u In elki Piątek ośrodkiem zainteresowania wiernych 

był Boży Grób,przy którym orkiestra złożona 0 trębaczy i  

doboszy grała utwory molowe •

Podobnie jak urządzania przedstawieni tak

i  budowanie B o ż ejs o G r ó b  u było przedmiotem ambi

c ji jezuitów. Tym się tłumaczy ta wielka pomysłowość tu

dzież przepych,któiy cechował te corocznie przez nich stwa

rzane, istotnie wartościowe dzieła sztuki. Słusznie się z 

tą;o chlubili autorzy diariuszów,dzięki którym toż na

szczęści© zachowało się tólka opisów tego misterium wielko-
\v

piątkowego. I  tak w r.1683 przedstawiono tragizm śmierci
"2/

Chrystusa pod symbolem węża miedzianego . TE» r.1691 nad le 

żącym w grQbie_Ghrystusem była senna wrzucenia Jóaef^ przez 

braci do studni, jako s t ar ot es i ament ego Grobu • I  r#

1/ Gdy-w r.1754 dwór zakaził Używania tręb i bębnów*/D+ar. 
Res.ITI, 22 I I “1754/7w kościele przy Bożym Grobie Śpie
wał chór. Jego'Ut»biona i często powtarzaną pieśnią by- 

. łr>:M -Ecce cuoniodo moritur justus"*
2/ Hist.Res.64*
3/ L.c.101*
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1696 Naj św .Sakrament spoczywał w kunsztowni e skonstruowa

nym drzewie żywota,na którego gałęziach widniał n£qirs_:!,Be- 

nodictus fiuctus ez quo meliore antithear omrnes vlvi£ioat& 

in Ghristo sicut ex aliero in Adam ommes mortui” . W roku 

1703 nad figury w grobie spoczywającego Ghrystusa,uideści-
—  - w  w  ■*-

l i  jako anty typ - obraz Dawidâ  w jaskini lwów z napisem : 

"Ipse est Salvator,qui liberamit Danielem in lacu leonum' • 

Cechę wielkiej pomysłowości nos* na sobie Boży Grób z roku
W  '•> *** v

1706 o tyle go^ny uwagi ,że występuj%_w_nim przedstawi ciele 

dynastii habsburskiej jako wzory sccicieli ukkytego w Eu

charystii Boga. W nastawie ołtarza,na tronie otoczonym ob

łokami był umieszczony Najśw.Sakrament z napisem u góiy:

" Deus abscondifcis et £ialvator!i. V, okręg monstrancji był 

widoczny napisi!ł Benedicente^bi hereditabunt terroir'• Ha 

mensie ołoarzwej klęczał założyciel domu habsburgMego 

Rudolf I  ze skierowania do Najśw.Sakramentu westchnieniem;

11 Te Doum laudamus 'ie Dominum c^nfitamur1' . Po prawej ręce 

klęczał współczesny cesarz austriacki Józef I ,z  godłami

« W W

1/ L.c*125i 
2f  1.0.184. '
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wszystlr cłi prowincji. Z ust jego wydobywały się słcwa:"> ai- 

Wn faC populum Turna Dornine” . Po lewej ręce Ridolfa ^ k lę 

czał przeznaczony na tron Ir szpaiteki Karol z odznakami 

wszystM ch. prowincji lii szpar'sfóch, który do^łów swego bra

ta, dodawał:'1 ISt benedic herod* tati^Tuae"! . Ponieważ oł

tarz,w kfcóiym bywał Bo&y Grób znajdował siq_w miejscudodć 

ciasnym jezuici powiększyli go odpowiednio i  umieścili o- 

bok wejścia z kościoła do swych mieszkań jezuickich . Na 

tym nowym miejscu urządzili misterium w4 elkopi§tkw?e niez

wykle wystawni©* Monstrancja spoczywała na skale,nad którę. 

zwieszał się napis: "Porfcao inferi non praevalebunt adve3>* 

sus eam” • Poniżej skały,u stóp której leżał .Piotr był 

napisSuper lianc petram aedif*ct&o Iccles4 an. meara” •lh e- 

co ni$ej znajdował się wieniec figur. Pierdzę, z w chjby ła 

meińar.ta1',Meru.3ę.ca_ło':'' ‘ f  - symbol S ok o ła . Ha łodzi 

widniał napis:’1 Domino,salva nos perimus” . Obok leżał zwa

lony z koni a Szawoł,nad którym było napisanej1*  Saule,Saule 

quid ne persecyierioSte’’? Dalej cesarz rzymski Konstantyn, 

któremu z ust wyrywają sitj słowa :łtTn hoc signo Yonces".

1/ L.c.193. • - 
Z/ Diar.Bos.1,6 TY 1708.
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Czwarta oostarf to św.Augustyn b ia d a j$ c y 0 bonita3 tara 

antiq.ua tam nova sero te -araa î" .Korowód figur zamykał e-
MM> **“ ^

wangeliczny ślepiec wołający błagalnie :'VDondne ut rldtam". 

Ha szczycie całej konstrukcji widniał napis:!,Justus antem 

ex fide vivH " . W latach następnych motywy do urządzenia
W  V  ' w  »•» w  "■***■

Bożego Grobu czerpali z opisu Męki Pańskiej. W roku 1709 

przedstawili agonię Chrystusa w ogrodzie getsemańskira* 

Klęczącego Zbawiciela otaczały dziewice, rzucają nąń kwin

tami . 1 roku 1710 pod monstrancją skonstruowany był wie- 

czernik,w którym odbywała się ostatnia wieczerza* Nad nim 

był napis :f,Se dat suis manibus'1 • f  następnym roki wystę

puje znów scena modlącego się w ogrodzie Chrystusa* Pod 

spowity w obłokach monstrancją składał iron of^aiy staro-
• w

zakonne* Poniśej znajdował się m 3±s cytat z listu św.Pawła 

do Żydów:'1 Christus assistens pontife* ffcrturorum bonorum 

per anrplius et perfectius Tabernaculum non manufactultt nec 

hn.itżs creationis aut sangui-nem hirconin et taurorum  ̂ bed 

per proprium sangflfineni acterns redempiion© imrenta"*

1/ L.c*
27 L.o.29 TTI 1709* 
37 I .  c*18 TV m e . 
4/ L.c.3 IV 1711*
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Począwszy od r.1712 były przedstawi ent# kolejno po sobie 

następujące sceny a^ęki Pańskiej, f  r.1712: Chrystus przfd 

Slrybunałem Kajfasza ,«  r - l j13 Chiystus ubiczowany gj r.1714 

droga krzyżowa na Golgotę ,a w r.1715 ukrzyżowanie .

Na szczególniejsze wyróżnienie zasługuję, te
w  ># w  w  ' w . •*-

konstrukcje Bożego Grobu,które miały na celu skłónić lud 

do modlitw o odwródenie niebezpieczeństwa tureckiego. 

Wzmiankę o pierwszej tego rodzaju koncepcji można znałeś<5 

w diariuszu pod rokiem 1688,kiedy to figurę leżęcefeo w 

Grobie Chrystusa umieścili między szykiem tureckim i  ce

sarskim* Grozę położenia charakteryzowały skulone posta

cie prowincji cesarskich,z ust któi#c$ik płynęła do Chrys

tusa modli twaSm ige Domine adi uva me!’ • Ten sam motyw 

występuje w r.1718 w przedstawieniu zdrady Judasza.Judasz 

ten nie był jednak biblijnym,bo miał na hełmie półksiężyc, 

a otaczająca go rota żołnierzy nosiła mundury tureckich- - - 
janczarów*^Opodal widać było hu£y wojsk cesarski ch,które 

wzracały się w stronę Najśw.Sakramentu z westchnieniem:

"Blrue a framea Deus aniraam meam et de mao& caniif unicam 
6/ - - 

meam* • W powyższym Bożym Grobie znać oddźwięk wojen

1/ L.C&25 I I I  1712.
27 l.c*14 TY 1713.
3/ Li o* 5 Ty 1714*
4/ L;c.l9 TY 1715.
5/ H1:st*Resi87.
6/ Diar.Res.1,15 TY 1718.
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tureckich, jakie prowadzi ła z Ttffcję. Liga śwf , począwszy od •*» *** • 
bitwy wiedeńskiej /12 !X 1883/. Następnymi etapami zwycięs- 

kiej ofensywy była bitwa pod Parkanami,zdobycie Ostrzyho-
« w *

mi a,Budy,Belgradu /1686/,a wreszcie bitwa pod Mohaczewem

12 VIII 1687 • 0 przewalającej się w sąsiednich Węgrzech 

nawałnicy tureckiej wnioskowano w Cieszynie z przechodzą

cych przez to miasty licznych wojsk cesarski eh, śpieszących 

na pomoc lidze św. • Pierwsza za Karola TI wojna ausrtiac- 

ko - turecka zakończona^o^lnym Austrii pokojem pa- 

sarowickim /2l VI 1718/ nie wywarła na Cieszynie większe-
W  —  „ W  y w

go wrażenia. Zato następna,w r.1736 podjęta przez cesarza 

kampania przeciw Porcie obudziła powszechny Jęk z powodu
•*» w  V  •** ■*“ w

niepowodzeń wojsk austriacki di,których punktem kulminacyj

nym była utrata Belgradu w r.1739. Wojna skończyła się po-
•+* **—  *** <0

ko jem w zdobytym mieście /1739/^tóry przyniósł Karolowi

VI mnóstwo strat terytorialnych • Niepokój przed nowym za

lewem tureckim, udzielający się ludności księstwa cieszyńs- 

kiego opanował również jezuitów cieszyńskich. Dali temu

l i  Zahn 236i - w
2/ Biermann,Geseh.des Herzogth.Teschon 319. 
37 Mayer I I  106.
4/ L.c.112.
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wyraz przez wystawienie Bożego Grobu,noszącego wybitnie 

piętno antyturecMe. Skonstruował go w r.1738 o.Kranich 

według projektu ©.Ochockiego. Głównym przedmiotem podziwu 

była tu kula ziemska,otoczona z prawej strony wojskami ce-
A. M W  mU. mU. .w ww »

sarskiHmi,z lewej tureckimi. Na jej środku położony był
•-» «** 

krzyż,na którym spoczywała monstrancja ze zwis^ajęcym nad 

nię napisem :”In hoc signo Yinces'’ . Poniżej orzeł austrie 

acki rozrywał szponami księżyc. Pod nim znajdował się na

pis:” luna sub pedibus eius". Do kuli ziemskiej było przy

mocowanych 40 lanp,ponad którymi z jednej strony unosił 

się orzeł z napisem:’* Klevabitur aquila” fa z drugiej stro-
a*. •—  MM «*• W*

■S ' - **l

ny widniał półksiężyc z napisem:” Bibescet luna” . Po bo

kach kuli ziemskiej stały liczne piramidy świetlne ilumi

nujące obokfissyki wojsk. Przed nimi stał na stra|# żołnierz 

cesarski,znacznej wielkości z odcięty głowę turecką w ręku. 

Z ust jego wychodziły słowa:” Necdum manus .D&mini abbre- 

rlata est” . Po drugiej stronie korzył się przed Najśw. Sa- 

kramentem geniusz zanoszęc do^prośbę:” EfiUnde iram tuam 

in geń&s, ouaelte non nenreiunt” . Zrozumiała rzecz,że tak
W  ł*» —  V W  s*

oryginalnie urządzany Boży Grób budził powszechne zainte

resowanie nawet fośród protestantów,którzy go też licznie

1/ Diar.Res.IT,4 TY 1738.
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odwiedzali. Spełniał on wybornie swój cel: rozszerzał i
** ■*” *•“ w . .

pogłębiał wśród wiernych kult do Najśw.Sakramentu.

Po przygnębiającym nastroju wielkopiątko

wym następowało odprężenie w lieBcę Sobotę,przeradzające 

się powoli w wybuch radości. Rano odbywało się święcenie 

ognia i  wody,a wieczorem sunęła przez ulice miasta pod- 

niosła prosesja rezurekcyjna. Wiódł ję superior ,zainto-
W  y m t m  •*.

nowawszy wprzódy :f’ is ta lt gest teto chvi le ĉ fitny Ty kupi-
¥ "** W .  ̂ w-

te l" . Brał w niej udział starosta ziemski,niosąc goreję,-— — — 
c§ pochodnię,liczna szlachta ze świecami w ręku tudzież 

członkowie magistratu. Gi ostatni nieśli baldachim.

Podniosłym dniem w szarym życiu rezyden

cji był^ 3 maja Znalezienie św. Krzyża, - święto tytu

larne kościoła jezuiekiego. Krzyż św. dziwnie się spla

tał z historię, jezuitów cieszyńskich. Przybywaj^ do 

Cieszyna w dzień Podwyższenia św.Krzyża,xfeęź wróżąc

stę.d,że w tym znaku zwycięży nad herezją ale nim dojdę,
-  1/

do kresu swych. dę.ż©ń muszę, przejść przez krzyż utrapień .

1/ Annotatio 5.
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Kapl4 cg^którę. otrzymali razem z domami książęcymi była rów

nież pod wezwamem św.Krzyża.^Rozwijaj^cy się w ich koście

le strzswa kult drzewa zbawienia pragnęli spotęgować przez 

sprowadzenie z Rzymu jego relikw ii, czego 

gliwy superior o.Trochopaeus w dniu 3 I I

Można bez przesady powiedziećfże szczytem 

całorocznego życia liturgicznego była procesja eucharys

tyczna w święto Bożego Ciała. Pozwolenie na Jej odbywanie 

otrzymali jezuici mimo uprzednich starań dopiero^* roku 

1740 i  wtedy też poprowadzili j$ po raz pierwszy ._Nie&- 

ługo jednak cieszyli się przywilejem bo w r.1759 biskup

Schaffgotsch zakazał zakonnikom noszenia w procesjach^
* 3/ v 9

Najśw.Sakramentu . Procesje odbywały się odtęd zależnie

od woli dziekana i  pod jego przewodnictwem* Rok rocznie 

miały miejsce w Cieszynie 3 procesje eucharystyczne w 

Oktawie Bodego Ciała. Pierwsza wyruszała z kościoła pa

rafialnego w samo święto,przy czym zawsze jeden z ołta- 

ffzy,które obchodziła był w bramie rezydencji# Drugę pro

wadzili ze swego kościoła dominikanie w niedzielę po

dokonał zapobie- 

1714.

U  Mar.Res. 1,3 I I  1714.'
z  m . n  21 n  m3/ VI 1759.
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święcie Bosego Olała,a trzecią jezuici we wtorek po nie

dzieli* Procesja jezuicka odbywała się stalew następu

jącym porządku* Na samym przedzie szła młodzież szkolna
i*. ^ Sm «*•> mm ^ W> '

szkoły jezuicki ej ,za nlę cechy miejski e,sodali cja mariaż- 

ska,boni fratrzy ,dominikanie,potem orki estra,złożona z 

trębaczy i  doboszów ,dalej ojcowie rezydencji w ornatach, 

razem z duchowieństwem,które się na tę procesję doóó_licz

nie zjeżdżało z okolicznych parafii* Na siódmym planie 

szła asysta niższa tj*  sześciu w tunicele odzianych soda- 

lisów. Przód asysty bznaczał się wystającym ponad tłum 

krzyżem. Niesiono go póśród 2 złocistych kandelabrów*Cen

trum procesji stanowił celebr ans, niosący Na jśw. Sakrament, 

przed kto tym dwóch synów szlachfcjskich,przepięknie ubranych 

sypało kwiaty. Otaczało go z boku 12 chłopców w strójach 

hiszpańskich z pochodniami w rękach,a nieco dalej oddział 

wojska,kfcóre dawało w pewnych momentach sal?^y. Balckchim 

nieśli członkowie magistratu lub oficerowie. Za celebran-- w 2/
sem kroczył- starosta,szlachta oraz tłum mieszczan . Pro-

*** # 

cesja zatrzymywała się przy 4 ołtarzach,z których pierwszy

1/ Po zakazie w r.1754 miejsce tr$b i bębnów zajęły rogi.
L.c.22"ITT 1754. ‘  - w

2/ Ody urocesją-jezui cbg, prowadził’w r.1759 bp.wrocławski 
' • cnaffgotsca,za baldachimem szło 12 przeurn eĥ ffi eszczan 
whabiiach Bractwa Różańca św.z zapalonymi rwlecami. 
Diar.Res.TV 19 VI 1759.
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był zamsze w bramie magistratu,a czwarty u s.s.Użbieta- 

nek. Dwa pośrednie stawiali w drzwiach swych domów pod 

kierunkiem zakonników przychylni im mieszczanie. Podobnie 

jak i  Boży Grób tak i  ołtarze na Boże Ciało budowali je 

zuici bardzo pomysłowo. Jako przykład tej neokłasycznej 

architektoniki niech posłuży czwarty ołtarz skonstruowa

ny w r.1140 przez o. Leopolda Hradeckiego,umieszczony w 

bramie domu hr.Wilczka. Ołtarz był wybudowany w formie 

kolumny,na szczycie której widniał napis:n Nenrajbella 

elegt Dominus” . W wyrzeźbionym misternie zagłębieniu w
sJ W  «** „

środku kolumny umieszczał celebrans Hajśw.Sakrament.

Pod zagłębieniem błyszczał napis:'1 Omnis armatura fortium1'.
s j  ss w«

Po bokach kolumny stali 2_geniusze z których jeden wołał 

"Induite vos armaturam Del ut possitis resistere contra 

insidias diaboli", drugi trzymał tarczę przedstawiająca
—  \ w  -**• w  «/ W

jak z nieba miotane pioruny grućhoc  ̂ herezję. Wzdłuż ob

wodu tarczy widniał napis:" Q,uoniam non est nobis colłuc- 

tatio adversus camem et ^anguinemsel adversus Princi- 

pes et potestates tenebraium harum’1. Gdy procesja doszła 

do ołtarza icelebrans postawił na nim Najśw.Sakrament 

dwaj uczniowie szkoły jezuickiej recytowali na Jego cześć
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pattegir^ki,dwa po czesku i  dwa pon^emieckn. Przy udziela

niu błogosławieństwa oddział żołnierzy dawał^jałwę*a rów

nocześnie grzmiały wystrzały z 19 moździerzy •

Trzecim środkiem do obudzenia w wiernych, 

głębokiego życia religijnego były p i e l g r z y m k i .  

Uciekanie się do tego sposbbu było wspólnym jezuitom 

wszystki ch krajów. Zwłaszcza w Czechach ożywili członko

wie T.J.ruch p$tniczy,urządzaj^c pielgrzymki do grobu św. 

Jana Nepomucena w Pradze . Podobnie było i  w Cieszynie. 

Świeżo przybyli zakonnicy zaraz w następnym roku "wzna

wiają zapomniany*’ proces^ pokutny z Cieszyna na Koście

lec w dniu św. Wawrzyńca . Pielgrzymia ta odbywała się 

co roku w czasach przedrefoimacyjnych,lecz z chwilą wtar

gnięcia do księstwa luteranizmu znikło wraz z katolicyz

mem je j ptaktykowanie. Dla idei poaownego je j wskrzesze

nia pozyskaj# samego dẑ  ekana ci eszyilskiego Aleksandra 

Augustyna lilaybora. Po odprawieniu cichej mszy św. w ka

plicy jezuickiej udaje się na Kościelec procesja licząca 

400 osób w głównej mierze protestantów. Uczestniczył xxx

1/ Dtar.3tes.IT.I I T I  1740; Z moździerzy strzelali special- 
nie do tego-wynajęci mieszczanie* Strzelali tak silni e, 
że w r .1749,na sKutek wystrzałów zapalił się domena" 
rynku; Pożar udało się iednak w krótce ugasić dzięki 
eneigi cznej akcji ratunkowej obecnych na procesji żoł- 

, nierzyiDiar.Hes.il, 5 TI 1749.
2/ Schłesinger 595.
3/ Annotatio l l f
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a niej starosta ziemski Jan Erydeiyk Laiysz i  magistrat 

cieszyński. Gdy pielgrzymka wśród śpiewów przybyła do

kościoła św.Wawrzyńca na Koś cielcu, dzi ekan cieszyński ,któ*
. . . . .  ~  -  -  -  - -  - •

ry prowadził,odprawił mŝ ę św.śp&wan$,po ozym superior o. 

Pissek wygłos^ł kazanie . Ylznowior  ̂ zwyczaj został przyję

ty z aplauzom i odtę.d co roku w dniu śn?.Wawrzyńca pokaźna 

grupa ludzi zdążała w stronę Kościelca.

Lecz na tym nie poprzestali jezui ci .i?omy- 

ś le li o pielgrzymkach, na większę. skalę. Do niob. należy w 

pierwszym rzędzie pielgrzymka do Piekar. Pierwsza p iel- 

grzymka z Cieszyna do tego miasta /1679/ przypada na czas, 

kiedy tam toczyły się namiętne walki, o cudoistoy obraz .Kult 

jego zapoczątkował się niedawno przedtem,bo zaledwie w r. 

1676. Inicjatorem był proboszcz tutejszy Jakub Roczkowski, 

który obj^ł zarząd parafii piekarskiej w r .1659.Niedługo 

po objęciu swego urzędu nowy proboszcz odnalazł aa jednym 

z ołtarzy bocznych, zeszpecony warstwę, prochu obraz Matlp. 

Boskiej. Poznawszy jego wartość estetyczną umieścił go w 

ołtarzu głównym . Wkrótce obraz zasłynął cudami. Punkt
^  W  ^  W  w  M w

wyjścia w dziejach jego kultu stanowi rok 1^/6 ,kiedy td
sOj\CjGuuj

podczas grasującej na &l$,sku zarazy dostało uzdrowionych

*** ■* ¥ »

1J H*st.Res<16.
2/ Hoffmann,Die Jes.in Oppoln 213.
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po odbyć’u pielgrzymki do cudownego obrazu. Do rozszerze

nia kiltu__Hatki Boskiej Piekarskiej przyczyniali się nie

mało jezuici z_Tamowskich Gór,którzy dożyli wyraźnie do 

utworzenia w Piekarach misji oraz do zawładnięcia tutej

szy parafią. Tymczasem coraz szersze kręgi zataczająca 

sława cudownego obrazu zaniepokoiła biskupa krakowskiego 

Trzebiekiego /1657 - 1679/. Oa to wytoczył proces Rocz

kom sldeuau zarzucając mu,że dla własnej chciwości starał
—  V  w  «*» v V  —  **

się o rozszerzenie obrazu. Wyrok s§,du biskupiego uznał 

RoczkrwsJr ego winnym zarzutu i  nakazywał schowanie obra

zu w zakrystii,co też wnet potem uskuteczniła komisja 

biskupia. Zniedkęeony dochodzeniem proboszcz Iloczkowski 

z rezygnował z parafii,a je j zarząd przeszedł od r.1679, 

dzięki zabiegom dzielnego rektora kolegium opolskiego 

Schwertfera w ręce jezuitów • Tak powstała misja pie

karska, zależna od kolegium opolski ag of Na skutek wielu 

próśb nowych administratorów parafii,b'>skup-sufragan k»a- 

kowski Oborski zgodził się na umieszczenie obrazu w głów

nym ołtarzu,ale jedynie w charakterze zwykłego obrazu ma

riańskiego /20 IV 1679/. Stało się dzięki zdecydowanej

1/ L.c.235.
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postawie ludu,który domagał się kategorycznie wystawienia
S/ - U  W  •*» -  V  •**

go na widok publiczny, Ruch pielgrzymkowy do Piekar wzmógł 

się tak.że liczba pielgrzymów w_tym jeszcze roku dopimęła

100000 . Zapał pątn^czy z okazji wy stawienia cudownego ob

razu udzielał się dalekim od Piekar miejscowościom,a przy

kładem tego jest Cieszyn,który nie tylko wysłał znaczny 

liczbę pielgrzymów /300/,ale również ufundował na powita

nie Matc  ̂ Boskiej wspaniałe wotum, wy obrażające jej obraz 

cudowny .Niedługo jednak trwał triumf obrazu,na którego 

cześć nasiawał tym rasem biskup wrocławski Ery dery k Heski «, "* «  ̂ *** » **“ **
/1671 - lS82/,w$daj§c rozkaz,by go spalić. Atoli rok póź

niej /168f)/ w dobie panoszącej się zarftssy udaj o się do 

Pragi o.Bchwartfar,gdzie przebywał cesarz leopold,pobie

rając m  z sobą na życzenie monarchy cudowny obraz • Ro

dzina władcy,a za nią cała stolica Czesh otoczyła obraz 

szczególny czci ą, zdobiąc go licznymi w ot aur . Po odbytym 

triumfalnym powrocie obrazu ź Pragi do Piekar kult jego 

tak już w świec^e rozsławiony rozwija się już bez przesz- 
47 - ' 7

kdd .W tłumie pątników zdążających tu co roku nie_zabrakło 

nigdy Ci eszy ni aków, którzy nie dbając nn przykrości podróży 

i daleką drogę objawiali tym sposobom gorące przywiązanie

1/ L.c.236. - ~ 7 7  ~ 7
2/ •.. ,,an&thema“tam argento -dlves,ouaffi maęnltudine eximium, 

caeiertsąue ibi penduli s ,cen sol slder^bus praestans; 
ąuod figuram ardentis eord^s praefert.et insculptam ds- 

. tentai Piekar-’ ens*s Delparae effig^em';
3/ Hoffmann,Ule Jes.in Oppeln 238. - ; ' f
4/ Warto nadmienić.że w r.1683 modlił';się“przed kopią tego 

obrazu /oryginał był wtedy w 7i edniu/ciągnący pod Wiedeń- 
Sobieski »a w.r.1697 składał .przed nim iugust I I  Sas publi
czne wyznanie wiary,L.c.243.



do Matki Boskiej. Liczba uczestników tych pielgrzymek wa

hała S*ę od mn - 3<ru Mniejszy cieszyła się popularność^ 

pielgrzymka,wyruszająca w tym samym dałaJ 10 sierpnia/ w 

dalszę nieco drogę - do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzy

mka ta była niegdyś praktykowana kolkakrotni e ,potem znowu 

zaniechana. Jej inicjatoiem był książę Mam uacław,który

po swym nawróceniu, dla zadokumentowania przekonali fceli-
•** ¥ * ** . *

gijny oh,poprowadzi ł  w r.1611 dwieś ci ©^szlachty i  wielki 

tłum mieszczan do Kalwaryjskiej Pani . Po tym tak sław

nym zdarzeni 03c,pielgrzymka odbywała się je szezeparokro- 

tnie oh wreszcie zupełnie ustała* Jezuici wznowili j$ w 

r. 1691,gromadząc 10 sierpnia w swwj kapl^wy ochotników, 

po czym wyruszali pieszo,by być 15 si erpnia u celu. Odby

wała się ona rzadziej od piekarskiej,choć nie raniej jak 

tanrfca liczyła uczestników. Tłumaczy się to tym,£e czescy 

jezuici czuli niechęć do polskiej Kalwarii• Z tych też 

względów nie poprowadzili ani jednej proce-

s ji do C|<ptocfoowy,prowadzli ję. natomiast w r.1696 do 

Ołorróca .
Prócz tych pielgrzymek na więtezę skalę 

urządzali jezuici częste procesje d© niedalekich od Cie

szyna miejscowości. Ilaleźy do nnch zaliczyć odbywane w

l i  Kronika bernadynów kalwaria Żebrz.95 -  98.
2/ Hist.Res. 126.
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prze&z^eii Narodzenia Matki Boźej/S^11/ procesje do Jfrydkn, 

gdzie była cudowna statua Matki Boskiej. Do Łlałych Kończyc, 

wsławionych cudownym obrazem Matki B&źej udawano się 2 lip - 

ca na Nawiedzenie H.I.P. Corocznie wreszcie prowadzili pro

cesję do Pogwizdowa w dzień św.Jana iiepomucena /16 V/.

Mówiąc o procesjach należałoby przy sposobnoś

ci wspomnieć jeszcze o jednej .która aczkolwiek nie pocho

dziła z inicjatywy jezuitów to jednak pozostanie ona chlu

bnym świadectwem dla nich,jak dalece umieli rozkrze^ić 

kult mariański pośród wiernych. Była to procesja,która się
W  W  ^  w  —  w

KfanM akfcswy odbywała w niedzielę wśród oktawy Matki. Bos-
•—  —  .W *>•* N* <*• W  s* 3*. ^

Id ej ^nieśnej z kościoła parafialnego do jezui ckiego.Tni- 

cjatywę je j podjął magistrat na podziękowanie Matce Boskiej
V  W  >w -*• —  w  W  «-» w  —

za oswobodzenie Cieszyna oA wojsk pruskich podczas pierw

szej wojny śliskiej i  za uchronienie go od loeu,jaki spot

kał w tym czasijayMistek. Po raz pierwszy procesja odbyła 

się 6 VTTT 1741 . Porządek je j ®£bywał następujący. Na 

czele pochodu szli chłopcy mieszczańscy z palmami, w ręki,a±a 

niosąc pokaźny, figurę DtiettftkB Jezus. Dalej kroczyły 

dziewczyny z obrazami Matki Boskiej Niepokalani Poczętej.

1/ Diar.Bes.jf6 VIIT 1741.
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Ma tr/acim piania uczniowi© szkoły jezirckioj z choręgTna-
^  v  .i* ^  ~  —

ml,cociiy ‘/o swymi odznakami po of1 ch orkiestra trębaczy i 

doboszy* wastępna miejsc© w pntfiodz-'© zajmowała sodali o ja,
W "■*• "** *** V ****  ̂ W

z płonącyFii świeoarai. Za nią. w otoczeniu 10 chłopcćw świe- 

obcych pochodniami, niesiono feraton /pogna/,skonstruowany 

z oręża,ts^b i  bobnówfna który?? znaj^nał s\q abaiz rolo

wany przez ojców rezydencji • W r.1741 przedstawia! on z 

jednej strony wedrze ekswilińskie,pokryte śniegami, na 

wierzchołku którego siedział geniusz m4asta Cieszy na, trzy

mający tarczę z napisem: ”Nivibus flamraê -scunt corda cl*- 

antium1. Z drogiej* strony były wymalowane 2 geniusze w 

■jtjoaie aodlitetmej fpd&tizyi*iuj$cp tarczj z napisem#” Cons

tans affectus Urtis erga Matrem Del" . Za feretronea szła 

znów orkiestra,pot aa kl cr ,p oprzed zany liczny asystę# Na

je .30 koiicu kroczył w pluwiale dziekan cieszyński. Za mm
¥

szlachta,magistrat i  mieszczanie. Drogę. część procesji
V — ' V* — — * V

stanowił orszak niewiast, Na jogo przedzie szły dziewice 

z chorągwi ani i  statuę M.B. Rd&eń cowe j ,wreszc’ o tłuii

1/ W r* 1743 "obraz wyobrażał; ̂ utke Boc^ w otoczeniu 5 
gemuazlWw. §o! spo&aa w- ■ln’’ t i-m ir  s :!i iarr^L 1 
oastroroffl aeias or ą nota” .Diar*!fes.ittfpH 1/ •• 
1747 latka Bosko była przedstawiona jako &ri® Przy
mierza, spoczywająca na" górze;dn*eżne;j .Adorowali 3 
gerńnze:” Cesarstwa,®4asta i Towarzystwa J.Diar.Keo. 
TT ,6 VTTI 1747.
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zarnSnych mieszczanek* Gdy procesja weszła do koćcioła 

jezuickiego jeden z ojców wygłaszał ozeskie kazań'e pa- 

negiiyczne na cześć Matki Boski ej ,po czym następowała 

msza dw.cicha,podczas której 8 chłorców śpiewało "JPdd 

Twoj$ 6bronęH. Po odmówieniu litan ii loretańskiej i  u- 

dzieleniu błogosławieństwa sakramentalnego wychdził dzi©-
w w — ^ w

kan w otoczeiru asysty z uroczysty suin$,po której nastę-
W — **" "*"■ *’* • ** V

powało kazaa^e niemieckie* Procesje te odbywały się przez
** w

8 lat* W r.1749 przypadła ona na dzi e,. 10 sierpni a ,b  octy 

to wy msz a ła pielgrzymka na Łoś cielec i  na Kalwarię»Hów-* 

^qż i  magistrat w tym roku nie obawiał chęci do je j 

projektowania .foobec tego superior iramciszek i.!4ska?nie 

chc$c sam decydować w tej sprawie,zwróć4i  się do prowin- 

ckała z zapytaniem czy by na przyszłość nie należało jej 

zaniechać * W dniu 17 I I  nadeszła o ipowi edź 'negatywna* 

Procesji miano zaniechać,a to_z podwójnego tytułu: l,bo 

powód je j urządzania jest politycznie niebezpieczny,2 bo 

jest związana z kosztami,których rezydencja będ^c ubod§,

U  Diar. ites.IT, 1$ HTI 1749*
ąZjUc*

.•
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ni b rno&e ponosić . O zaszozepiaki u 3 lżeniu w eeresh 

ósmych kultu faai-iańslrogo świadczyły nie tylko pokaźne
.* —  - . —  w . . -  «*.

liczbę, u oso;- tu4ków pł elgrzyii^ i proconjo,ala rćwa4&£ da s- 

ł? toTiu tfwir^ectwn fccaztowfce wote, jak’ zdobiły obraz Hai

ki Boskiej Siileżrsłj w głównym ołtarzu. Spoćród nich 1 nzoze- 

3Ółnie wyróżniały się swę. wielko^ci$$ złoto serce,które o- 

fiarował Antoni Goczałkowski na podziękowanie za szczęśliwe

uleczen-e oka tudzież drugie ,misternie wykładane perłami,
' - Z/

- dar Gorgoszowej .

Poza kultom Matki Boskiej krzewili jezuici 

s z e ś ć  ś w i ę t y c h  członków I îkonu. Czołowe miejs

ce zajmuje tu *5w. Założyciel Zakonu,słynący w prowincji 

creskiej jako patron brzemiennych i położnic. Podobnie jak 

w innych miejsowoćciachtgdzie byli jezai oi tek i  w Cieszy-
>J W  — • V  ** w ' -' * -*

nie ubywano powszechnie przy porodach tzw.wody ignac;:atfs- 

k ej t^wody święconej ku czci te^o świętego oraz jego re- 

l i  ferii f i obrazów. Wielo matek z wdzięczności ula S dęte

go za szczęśliwy pnró^ nadawało nowonarodzonym synom jego 

imię. Był on również patronem przeciwko czarom, strachom

U  I I  1749.
2/ ;Il 71 17f l .
3/ tarmał1 je dla rezydenci!- prowincjał o.Baltazar Irminę 

w r.1752. l . c .3 o f f l  1752.
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i  urokom. Uroczystość św. Patriarchy Zakonu /31 TTT/hyła 

jedn$ z najttS y a ls z y c h  w całym roku. Jeszcze po^ilar- 

niejszym był - śvmFranciszek Ksawery. It-zrastajęca nie

tylko w kościołach jezu' clr di ale w całym Kościele cześć 

tego świętego spowodowała,że papież Klemens I  listem apo

stolskim !łTn emi nenti Partncipli** z dnia 14 T 1670 podniósł

jego święto do rytu podwójnego tudzież zatwierdził pow- 
* “ ~~1/ 

szechnie używany tytuł Świętego "Apostoł Ind ii". 1 oddawa

niu czci "potężnemu Cudotwórcy" Cieszyn nie ż ostał bynaj- 

mnie w tyle. święty ten miał tu tłiuonp czcicieli ze wszys- 

tkich stanów i zawodów. Dla wyjednania sob^e jakiejś łas

ki od tego "Indyjskiego £fwi$taga& Apostoła" odprawiano 

lo  - dniowe nabożeństwa. Polegały one na odmawianiu pew

nych modlitw przez łO p1$tkówtpo uprzednim przystąpieniu 

do św.sakramentów. Nabożeństwa te odbywały się tak imsm 

przy tak masowym udziale ludzi,że jak utrzymuję, rocznika- 

rze - w piątki kaplica była szczelnie zapełniona ludem 

jak w wielkie święta. Po każdym takim nabożeństwie dawano 

wiernym do pocałowania relikwie św.^anciszka,które dla 

rezydencji darował o.Rlach. Szeregi świętych jezuicjtfch

W •  V

1/ Institutunrl ililtt.ap. “ w ~ •
Jego święto obchodzono początkowo 2 grudnia.Na dzień
3 A-przeni ósł go Aleksander XII brewem "Cum sicut ac- 

, cepimus" 17 Tu  1663. L*c.585.
2/ Diar.Res.III/ 2 H I 1756.
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* — -*• -* 
powiększyły się w r.1726 /31 JCJT/ o dwóch nowych. Bull$ 

papieża Benedykta XHI "Christianae yirtuto*" został __
* *-s W  *  n

uznany za dwigtego bł.Alojzy Gonzaga,a bull$ "Dum C&ri- 

sti togo” został wynie^i ony na ołtarze święty młodzienifte 

szek Stanisław iiostka . Święty Alojzy ogłoszony wkrótce 

patronem młodzieży jezuickiej odbierał od mej w Cieszy

nie szczególny cześć. Dla uproszenia sobie jego wstawie- 

nistwa odprawiono 9 - niedzielne nabożeństwa* Skutki, tycih

modłów unaoczniał ołtarz Świętego bogato obwieszony wota- 
-%[ ~ " i  7 7

mi . Jiugi w -bym samym dniu kanonizowany awięty nie anaj-
^  * * . - « •  *"* y  w  - * • « * * ■  W  w' ^  V

dował czcioieli.oh.o0 była w wielkim ołtarz jego figura*
s j  \J  •— W  ^  V  * * *** ***

Podobnie wprowadzany od r.1738 kult ów*£ramciszka Regis 

nie przybrał nigdy na terenie Cieszyna większych rozmia-
—  ■*. . w  • —

rów. Natomiast rzwinęła s ię , propagowana przez jezuitów 

cześć 11 czeski ego Cudotwórcy51 ,sw. Jana Nepomucena,łsanoni- 

zowanego 19 I I I  1729. Kult tego Świętego,szerzyli gorli- **< **• — « 
wie na terenie Czech i Śląska jezuici .prowincji czeskiej,

1/ Institutum I,Ltti,ap.23l? ' ' 7  . " , 7
2/ Rezydencja postadala relikwię tego świętego. Pochodzi

ły one z darowizny o.Bla cha / r .1575/. Di ar. R as.IIT  2 X II
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a to z podwójnego tytułu: jako świętego rodaka,a powtóre 

jako patrona Zakonu, Oni to sprawili,że " niebawem każdy 

most w Czechach ozdobiony był jego statuę, i  że do Pragi, 

gdzieżby1  grób Świętego ciągnęły corocznie tłumy pielgrzy

mów” • O popularności kultu św.Jana Nepomucena w^ieszyr 

me świadczyły liczne,jego ołtarz^ zdobiące wota . Wsta

wieni ctwo ^wifjtego wyjednywano sobie przez nabożeństwa 

dziasięc4 odm owe,odprawi.ane^przez 9 śród# Gzci doznawał 

w kościele jezuickim ponadto ów.Antoni Padewski,do któ

rego^ odprawi ano modły dziewi^ci.ow wtorkowe. Z świętych 

niewiast czczono św. >nnę i  św. Teklę. Kult św.Anny był 

znamienay dla całej diecezji wrocławskiej. Jego rozlswit 

atuje się od połowy 15 w. Wyrażał on się w licznych po 

diecezji ku czci świętej wystawionych kod ci ołe ch,oł^ta- 

rzach,figurach, l-aplicaeh,zakładach. Widząc ten żywioło

wy rozmach kultu Babki Jezusowoj,biskup wrocławski Jan 

Y Turzo /150S - 1520/ podniósł na synodzie w r. 15?# je j 

święto do rytu podwójnego • W Cieszynie znalazł ten kult 

również swoje echo. Przy ołtarzu ćw.Anny gromadziły się 

**" -

1/ Bchles^ncer 595i “ _ ,
2/ Jedno z nich ofiarował w r.1754 świeżonaroeony Jabub 

, Singer. Diar.Res.TTI ,17 TO 1754.
3/ Seppelt 52.
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matki wyprosić u niej błogosławieństwo dla swych dzie

ci. W je j święto podawano do pocałowania relikwie,które 

jezuici każdorazowo pożyczał4 od Haymanowe j * Kult ^w.Tekli 

był rozszerzony w całej prowincji oleskiej. Otrzymawszy

w r*l?52 obraz tej Świętej z Bema .wystawili dlań £suioi 

cieszyńscy ołtara,około którego zaczęły się w krotce gro

madzie rzesze czcicie li.

ffcok propagowania czci świętych dalszym
w  —  w  s>  —  *■*» W  W  —

środkiem do gruntowania życ4a Bożeno w dusza ch wiernych 

było w y p l e n i a n i e  z a b o b o n ó  w, jakie 

wśród społeczeństwa cieszyil sir ego były się zagnieździły*
w  w  .» **•

Zabobony 4 czary były cech* znamienny 17 w êku. Krzewiły 

się one zarówno wśród protestantów, jak i  wńród katolików*

W skuteczność czarów wierzył4 również jezuici* Kroniki 

jeleniogórskie opisuj ̂ parokrotne spotkanie ojców z EU.be n- 

zahlem w Karkonoszach , jezui ci z Polski eg o Sycowa przypi

suję. dmieitf -o.Kastulusa In^ra czarodziejskim zabiegom ze 

strony protestantów i  tp. • Rozszerzona wśród protestan

tów cieszyńskich magia,używanie czarodziejskich amuletów 

i  zaklęć było praktykowane również u katolików. Jezuici

• » w

1/ Diar.Res^IH, 7 VI 1752*
2/ Hoffmann,die Jes*in Hirschbeig 21. 
3/ Tenże;D&e Jes.in i).- lartenbeig 36.
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wypowiedzieli temu stanowczą walkę,propagując w miejsce amule

tów medaliki,wodę Ignacjańską,obrazki świętych i tp. Używani* 

wody ignacjańskiej rozpowszechniło się już od 16 w.Stosowani 

ją  przy cholerze *przy ciężkich porodach i chorpbaoh zwierząt* 

Do rytu święcenia tej wody wchodziło zanurzanie medalików lub 

re likw ii św.Zalożyciela Zakonu. Prawo święcenia przysługiwało 

jedynie członkom towarzystwa Jezusowego^oraz kapłanom specjał*  

nie do tego przez generała upoważnionym • Ha skutek propago

wania wody ignacjańskiej,posługiwanie s ię  nią w Cieszynie*: i  

okolicy wzrosło do niebywałej przesady. Kropiono nią krowy,

by zdiąć z nich zarzucony przez protestantów urok tdolewano
a/

do śmietany,by prędzej zrobić masło i  tp. • Podo

bne skutki przypisywano równieś ziarnom św.Joanny. Używanie 

tych ostatnich w prowincji czeskiej było powszechne, atosowa-

np je przeciw gorączce»wkładano do fundamentów budujących s ię
\

budynków dla zapewnienia szczęścia tym,którzy w nioh będą 

mieszkać,rozsypywano po polach,aby osiągnąć obfite plony,umie

szczano w kątach stajni,skąd miały wypędzać złe duchy. Nawet

l/ Lexikon fiir Theologie und Kirche. tfreiburg in.B.1933 V Ó63. 
'&/ "H istoria Residentiae" przytacza fakt wypędzania czarta

z 2 kobiet przez podanie im do p ic ia  piwa zmieszanego % wo
dą ignacjańską. Hist.Hes.44.
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protestanci używali ich dla obrony przed upiorami i stracha
ły

mi . W Cieszynie były one ogólnie stosowanym środkiem przeciw 

gorączce i innym chorobom ciała*które podciągd!?f>od ogólną naz

wę febry. Takim uniwersalnym lekarstwem na choroby c ia ła  był 

również wosk papieża Inocentego JŁI* wosk ten rozdawali w ma

łych kawałkach,na k tó ry *b y ł wytłoczony znak Baranka Apokalip

tycznego. Dla posługujących się tego rodzaju woskiem Inocenty 

XI nadał specjalne odpusty. Prócz chorób c ia ła  służył on jako

środek przeciw strachom i urokom,leczył choroby bydła,sprowa-
2/

dzał jego mleczność .

Jakiż był skutek te j drugiej karty działalności 

jezuickiej * Misjonarze nie tylko osiągali spodziewane pogłę

bienie życia re lig ijn ego  ale  spotkali s ię  nieraz wprost z za

pałem w tym kierunku. Trudno oczywiście mówić o nim w pierw

szych dwóch okresach pracy jezuckiej,gdzie go zamrażała pow

szechna, żywioł owa niechęć do członków Zakonu. Płomień życia 

religijnego,um iejętnie rozdmuchowany przez jezuitów wybuchnął 

w trzecim okresie ioh działalności po zaprzestaniu metody 

przymusu. Uwidaczniał się on zarówno wśród katolików starej 

daty,jak i pośród świeżo nawróconych. Hieraz gorliwość tych 

ostatnich przewyższała zapał katolików z urodzenia.

1/ Por .Hoffmannowie Jes.in D.-Wartenbfrg 174.
2/ Tenże,Die Jea.in Oppeln 109.
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Były osoby,które prosiły jezuitów o pozwolenie używania dyscy

pliny, inne przedstawiały do aprobaty zamiar zupełnego wstrzy- 

mania się od jedzenia w soboty całego roku,wres*cie kobiety, 

którym gdy Jezuici zabraniali zbyt częstego przystępowania do 

sakramentu O łtarza,podnosiły  w ielk i lament w kościele. Reasu

mując to wszystko trzeba stwierdzić,że działalność jezuitów 

zdążająca do utwierdzenia w katolizyzmie pozyskanych dla koś- 

c iła  owieczek stanowi ukoronowanie całego^stuletniego dzieła  

nawracania. Budzenie w sercach konwertytów prawdziwego ducha 

katolickiego,nie będącego wypływem obłudy,wytrwałe wpajanie 

w umysły młodego pokolenia katolickioh pr*wd wiary sprawiło, 

że lubo dzieło jezuitów było z początku oparte na kruchych 

podstawach gwałtu i przemocy,to jednak nie runęło pod obucha

mi czy to patentu tolerancyjnego j£l7Ql/ czy też równoupraw

nienia. Przez stosowanie metody przymusu osiągnęli misjona- 
\

rze bardzo nikłe wyniki. Przeobtażenia Cieszyna z miasta 

zupełnie protestanckiego na miąsto przeszło 60,1 kato lick ie, 

jakim jest d z is ia j ,dokonali swą działalnością duszpasterską.

/9 XII 1931/
3/ Według ostatniego spisu ludności lic zy ł dzisiejszy Cieszyn 

wschśdnf ̂ Stolików 65,2,l#j£wangelików 26# i  1.404 żydów. 
Cieszyn Zachodni według spisu ludności przeprowadzonego 
w państwie Czechsłowackim w r .l*3 0  lic zy ł 6,2 93 katolików 
/59,7,V,256b ewangelików /24#3 ^ fl l i®  żydów / l0 ,9 V .
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2  a  k o ń  o z e n i e .

R z u t  o k a  n a  d z i e j e  w s k r z e s z o n e j  

r e z y d e n c j i  w d z i s i e j s z y m  C i e s z y 

n i e  Z a c h o d n i m . • > *

Po r o z w ią z a n iu  r e z y d e n c j i  t r z e j  j e j  c z ło n k o 

w ie  J a n  K r e b s , F r a n c i s z e k  K u h U i K a r o l  Zeh p o z o s t a l i  w C ie 

s z y n i e , p e ł n i ą c  n a d a l  o b o w ią z k i n a u c z y c i e l i  ja k o  k s i ę ż a  

ś w ie c c y  w p o je z u io k im  g im n a z ju m ,k t ó r e  w ra z  z  domami p r z e 

s z ł o  n a  w ła s n o ś ć  r z ą d u  w ie d e ń s k ie g o  • W ic h  g r o n ie  z j a w ia  

s i ę  w r . 1 7 7 7  k s . L e o p o ld  J a n  S z e r s z n i k .  C z ło w ie k  t e n  b ę d ą

cy  s p a d k o b ie r c ą  s p u ś c iz n y  J e z u it ó w  p r z e d k a s a c y jn y c h , a  rów 

n o c z e ś n ie  p rzy g o to w a w o ą  g r u n t u  pod z a ło ż e n ie  n o w e j p la c ó w k i,  

s t a n o w i żywy pom ost m ię d z y  dawną a  o b e c n ą  r e z y d e n c ją .  U ro 

d z i ł  s i ą  on w C ie s z y n ie  / 3  I I I  1 7 4 7 /  . S t u d ia  o d b y w a ł po

czą tko w o  p r y w a t n ie ,p o t e m  w s z k o le  J e z u i c k i e j .  Po u k o ń c z e n iu  

p o e t y k i  u d a je  s i ę  do O łom uńca n a  s t u d i a  f i l o z o f i c z n e .

l £  P e t e r  16$, 
ą /  l y t r z e n s  1 3 1 .

4



267

Zostawszy magistrem f i l i z o f i i  wstępuje do zakonu jezuitów
1/

w Ołomuńcu /y X 1764/ . Odbywa nowicjat w Bernie,potem w 

Brzeźnicach,skąd wysyła go prowincjał,poznawsąr Jego zdo

lności na studia historyczne do Pragi. Tu^padł w konflikt 

z profesorem astronomii Tlssankiem i  na skutek tego prze

niesiono go do Chebu,gdzie dwa lata  pe łn ił funkcje nau- 

ozyeiela. Ta okoliczność spowodowała również to,że nie po-
e

siadał jeszcze święceń kapłańskich,gdy Klemens XIV zniósł
2/

Zakon . Po ich otrzymaniu / 3 V 1774/ pozostaje w Pradze 

wydając wiele dzieł historycznych,co mu zjednało sławę 

nieprzeciętnego hlstóryka. Czując tęsknotę do stron o j

czystych przyjeżdża w r.1775 do Cieszyna i  tu stara się

o posadę profesora w poJezuickim gimnazjum,którą też otrzy- 

mu je po przezwyciężeniu licznych przeifckod dwa la ta  później. 

Niedługo pb je j  objęoiu zostaje zamianowany prefektem kon

wiktu Tęozyńskiego. Niehigieniczne lokale tego zakładu 

wzbudzały w nim niezadowolenie,toteż rychło spowodował je 

go zwinęcie / 1786/. Gdy na $sgox miejsce konwiktu zbudo

wano zakład barona CeJaity, Szersznik został jego pierwszym
4/

przełożonym % 1796 / . Od r.1781 do 1786 sprawował nadzór

•
1/ L.C.134.
2/ L.C.136.
2/ L.c.167.
A/ L.c.



nad kośoiołem św.Krzyża,który po kasacie rezydencji przekaz-
1Ą,

tałcono na gimnazjalny. Odnowień# w r.1782 dobudował/wie

żę. Po wielkim pożarze Cieszyna z r.1789 /6 V/,którego past

wą padł między Innymi i  tenże kościół, Szersznik odbudował 

go powtórnie a do wieży zakupił dwa dzwony . Ze względu na 

zasługi,jak ie  położył około podniesienia stanu materialnego 

Cieszyna,należy Szersznik do najchlubniejszych osob istośc i^*
/̂r»

których on jest fundatorem poczesne miejsce zajmuje muzeum

wraz z biblioteką,zwaną dziś ^zersznikowskim. Już w r . 1675

założyli jezu ic i cieszyńscy małą biblioteką,na powiększenie

której ofiarował cesarz Leopold I  300 florenów,a dziekan
2/

oieszyńskl Aleksander Klaybor 300 książek . Dzięki o fia r 

ności życzliwych jezuitd* osób liczba książek w bibliotece  

stale wzrastała. Po kasacie jezuitów wziął Szersznik pod 

swój zarząd bibliotekę i  mpraoował skrzętnie nad je j po

większeniem. Prócz książek gromadził rozmaite zabytki prze- 

szłośoi. Na pomieszczenie zbiorów muzealnych i  b ib lio tek i

zakupił kosztem 800 florenów stary budynek pojezuiokiego 
3/

gimnazjum . Księgozbiorem i  muzeum miał po jego śmierci

1/ Peter 109.
2/ Hist.Res.37.
3/ Wytrzens 191. Uznawszy bowiem dawny gmach za nieodpo- 

wiadający wymogom higieny,wybudował Szersznik w r.1802 
nowy budynek,w którym się  odtąd mieściło gimnazjum ka
to lick ie .
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zarządzać bibliotekarz,na utrzymanie którego ustanowił fun

dację wynoszącą 13*500 florenów. W testamencie z dnia 30 I  

1806 oddaje Szersznik całą instytucję wraz z fundacją pod 

opiekę miastu Cieszynowi z tym zastrzeżeniem,że gdyby s ię  

tu kiedyś o s ie d li l i  ponownie jezuici,należy im Je oddaó
V

jako prawnym właścicielom . Zacny fundator umarł 22 I
21

1814 , a niedługo potem,bo 7 V III Pius 711 wskrzesił zakon 

jezuitów bulIą^Sollioitudo omnium Eooleslarumf Prawo jezu-
N

itów do muzeum było przez dłuższy czas szanowane. Dopiero 

protestancki burmistrz Demel sprawił,że przy zakładaniu 

nowej księgi hipotecznej nie umieszczono w niej zobowiąza

nia. Tym sposobem muzeum Szersznika wraz z biblioteką sta

ło się własnośoią miasta Cieszyna. Stało się to w głównej

mierze na skutek krążących w ieści,że do Cieszyna mają zno-
\

wu przyjśó jezu ic i. Pogłoski te odpowiadały prawdzie. Je

zuici z prowincji polskiej s ta ra li się już od r.1897 $

o utworzenie m isji w Cieszynie. Po pokonaniu licznyoh

trudności,stawianych zwłaszcza przez burmistrza Demla przy-
/ 3/

bywa do Cieszyna / 25 V II 1885/ o.Wojcikowski ,a  niedługo

1/ Załęski,Jezuici w Polsce porozbiorowej 1054.
2/ lytrzens 193.
3/ Hist.domus ^r.1885 .
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potem o.Franke. Nowo przybyli je zu ic i p e łn ili  obo-

wiązki kapelanów przy szpitalnym kościele s.s.elżbietanek. 

Nie ograniczyli s ię  jednakże do te j jedynej funkcji lecz 

wnet po przybyciu rozwinęli na wielką skalę działalność mi

syjną. Próoz m isji ludowych po licznych walach Śląska o ie- 

szyóskiego udz ie la li corocznie rekolekcji księżom świeckim

i zakonom cieszyńskim Boromeuazkom,Elżbietankom,Bonifratrom 

oraz in te ligencji świeckiej. Zaniepo#o$pny ich zdobywczą 

dla Kościoła Katolickiego działalnością na terenie szp ita li  

Bonifratrów 1 Elżbietanek superintendent Haase buduje /1892/ 

na Wyższej Bramie w ielki szp ita l rzekomo bezwyznaniowy,w 

istocie jednak protestancki. Zarząd nad nim oddał Siostrom
V  ,

Szpitalnym Czerwonego Krzyża . Pięó la t  tworzyli jezu ici w 

Cieszynie m isję. W r.1890 przy wydatnym poparoiu biskupa 

wrocławskiego Kardynała Koppa budują dwa domy przy u l.A l

brechta dokąt się  też bezzwłocznie przenoszą od S lżh ieta-
2/

nek . Poparta hojnością życzliwości kardynała dla świeżo 

powstałej rezydencji sięgała dalekich granic. Wnet po za

kupie domów xakmp projektuje i  finansuje budowę kościoła.

1/ Popiołek,Dzieje Cieszyna 33. 
2/ Hist.dmomus I  r.1890.
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Dla tego celu pozyskał również arcyksięcia Albrechta,który

darował podeń pole oraz wspierał wydatnie przedsięwzięcie.

21 T li  1891 rzucano fundamenta a 10 września 1894 odbyła

eię konsekracja okazałej świątyni Serca Jezusowego,której
1/

dokonał sam in ic jator . Budowa kosścioła przypada na czasy, 

kiedy na czele rezydencji sta ł o.Hubon,jeden z na jdz ie l

niejszych je j superiorów. Dzięki jego talentowi organiza

cyjnemu powstał® przy nowym kościele Stowarzyszenie św. 

Jadwigi,Bractwa Jezusowe,Stowarzyszenie dobrej śmierci, 

sodalicja mariańska oraz Towarzystwo muzyki koście lnej.

W czasach jego superloratu rezydencja dopięła liczby 5 

księży i  3 b ra c i.0 .0 .Rubon i  Baudiss g ło s i l i  kazania pol

skie i  niemieckie ,o.Jan Piwemetz polskie,o.Franke dzia

ła ł  poza Cieszynem,a o.Łapta^zyński pe łn ił funkcje spowie

dnika domu. Ojcowie by li przeważnie narodowości po lsk ie j. 

Znamiennym jest.że  w latach 1902 i  1903 wysyłała rezyden

cja misjonarzy do Saksonii,W estfalii,na Śląsk pruski, na 

Spiż,którzy tam u d z ie la li m isji robotnikom polskim .

1/ L.c.r.1894*, -  ZałęskiL c - i 06^. 
2/VHist.domus 1̂  r . 1902,1903.
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Inicjatywę do tego w tym szaaie rządzący rezydencją o.Ru

dolf Churair. Po nim urząd superiora młody energiczny o. 

Józef Lipski / 16 Y II 1904/. W rok po jego nominacji re

zydencja przelywała podniosłą uroczystość -  z okazji be

aty fikac ji bł.Melchiora Grodzieckiego, który był nie ty l-
*/

ko członkiem Towarzystwa Jezusowego ale i  Cieszyniakiem . 

Po rozdzieleniu Cieszyna decyzją Konferencji Ambasadorów 

z dnia 28 lipca 1920 na część polską i  czeską rezydencja 

dostała s ią  pod panowanie czeskie. Przez k ilka lat utrzy

mali się  Jeszcze w rezydencji jezu ic i pols cy,przynależni 

nadal do prowincji małopolskiej. Dopiero w r.192^ pod

naciskiem rządu praskiego zmuszeni zosta li do opuszczenia
2/

rezydencji a na ich miejsce przyszli jezu ici czescy .Tym 

sposobem rezydencję włączono znów do prowincji czeskiej. 

Ponieważ )?o tamtej stronie Olzy nie było p a ra fii musieli 

jezu ici podjąć się obowiązków duszpasterskich przy swym 

kościele,który sta ł s ię  parafialnym. Pierwszym administra

torem nowo utworzonej p a ra fii został superior o.Józef

Koska / 21 V 192l/-ostatni z jezuitów Polaków,którzy stąd 
3/.

poszli . Tak więc liczba ojców w r.1923 przedstawiała s ią

272

\ /  L .c . r .1905, — Załęski l . c . 1089.
%! tiist.dom a T ess .II r .  iaąą.
3/ Opuścił on rezydencję cieszyńską dopiero w r . 19261
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następująco: o.Józef Koska -  administrator parafii.kazno-
 ̂ /dzieją polski,o.Jan Cerny kaznodzieja czeski,o.Ludwik 

Hoelle kaznodzieja niemiecki. Prócz ojców w skład rezy

dencji wchodzili jeszcze dwaj braoia Lambert ^eznioek i  

Sojak . Nowi ojcowie w zięli się rączo do pracy. Pierwszym 

wynikiem ich zabiegów było zakupienie nowych dzwonów oraz 

odnowienie kościoła. Mimo wytężonej działalności na niwie 

służby Bożej ludność polska nie była z nich zadowolona a'

to z powodu braku ojców,którzy w ładali je j językiem. 

Wszelkie w tym względzie wysyłane do generała Ledochows- 

kiego petycje nie dawały rezultatu. Niezadowolenie cho

ciaż tylko w częaai ustało,gdy superior o.Sroboda otrzy

mał 1 IX 1937 do pomocy dwócfe wikarych, z których Jeden

JftlCPolakiem. Naciskami zewnętrznymi okolicznościami
\

oraz brakiem ojców zawarli jezu ici układ z kurią wrocła

wską w dniu 25 XI 1937,na mocy którego odstępują zarząd
2/

parafią klerowi świeckiemu do sierpnia 1942 . Po zawarciu 

tego paktu zatrzymali s ią  jeszcze Jezuici w rezjrdcncji 

czeskocieszyńskiej do lipca 19.38,po czym administrację

1/ Hist.dcmus T e ss .II ,r .I i2 3 .  
2/ L.c. r . 1937.
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para fii wziął wjso ręce proboszcz karwiński ks.Józef Lehner.

Obecnie po odstąpieniu przez Czechów i  przyłączeniu do

Po^Mki ziemi zaolzańskiej dekretem prezydenta Ignacego

Mościckiego z dnia 9 X 1938 rezydencją jezuicką znalazła
•f

się  w obrębie państwa polskiągo ,a -35 X//1938 została po

nownie przyłączona do prowincji małopolskie j.-l -S I I  1838.
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I n h a l t s a n g a b e .

D i e  G o s o h i o h t e  d e r  J e s u i t e n n i e -  

d e r l a s s u n g  i m T e a o h e n i n  d a r  Z o i t  

d a r  G e g e n r e f o r m a t i o n .

Den Aniaas zur Bearbeitung dieses Thema ga- 

ben demYerfasser die kargen und merkwurdigen Erwahnungen 

▼on dem Wirken der JeBuiten in Teaohen.die in den Gesohich- 

ten des Protestantismus im Herzogfcum Teschen /BiermannMi

chejda/ zu finden sind. Das Scherschniksehe Archiv / ein 

Bestandteil des Stadtsmuseums in Teschen/ bot fast a lle  

handschriftŁAche Quellen. Ais die wichtigste ąuelłe kann 

man die Geschichte der JSTiederlassung der Gesellschaft Jesu 

betrachten.' Est ist eine Chronik.die aus einzeŁnen Jahr- 

gSngen besteht. Die Ordensver£asser schildern in ihnen die 

Ereignisse fiiUfts jeden Jahres. Dann folgen die Jahrbiicher^_ 

/diana/^ Geschichtlicher Entwurf der Intstehung der Residenft, 

Yerzeichnis der Konvertiten,Album der Teschner Sodalitut

U.S.w.
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?<&s die gekruckten Quellen b e t r i f f t  mues man an ers- 

ter Stelle di® „Materiallen zur Geschichte des Protestan- 

tisruus im Herzogthum Teschen,, nennen. Die*wertyolle E rfor- 

schungen aus der Zeit der Gegenreformaiion hat Profesor 

Karl Radda in dem XII Jahresberichte der Staatsrealschule 

/ 1685/ yerSffenlicht. Von afanlicher Bedeutung war die 2. 

^uellensammlung desselben Verfas3ers u .d .T .: ^Urkundliche 

Beitriige zur Geschichte des Protestant lamus im Herzogthum 

Teschen bis zura Toleranzpajtant^ Geschichte der bohmischwi 

Proyinz der Geiellschaft Jesu v<ln Schmidl,Die 8ynodalver-

ordnungen der Diozese Breslau von Montb/ach,jeiuitische
tt

Ratio studiorum vom Pachtler herausgegeben,Institutum der

Geselschaft Jesu,Die Marianische Kongretaticn,dargeschtelt

Einleitung der Arbeit schildert der Verfasser die re lig iO -  

sen und politische Verh=:ltnisae in den Herzogtum Teschen

wenige Zeilen den Jesuitenorden,d-ssen Jfonstruktion^Aus- 

breitung und Wirkungsraethoden,die besonders im.bQhmischen 

Łande angewadt wurden,gewid*et.

i/



277

Naoh der Sohlaeht am weissen Berge e r g r i f f  Ferdi- 

nand echarfe jljfrafregeljum file Gegenrefomiation durchzuftik- 

ren. Der Protestantismus so llte  ausgerottet und die katho- 

liache Kitrche zur auschlfssli^ch geltendem gemaeht werd?n. 

T ie le ,d ie  an der Revolution teilgenoniułjen h&ben wurden hrtte- 

geriohtettdie Predigar mussten das Land verlassen .W sr von 

den Einwohner niołit katholiseh wurde»k5nte nicht das Bur- 

gerreehi erverbenj bei ihm wurden die DragoneSfjfe einguar- 

t ir t ,d ie  ihn dureh maesloee Forderungen und Gewaltt&tikei- 

ten zur Bekehrung zwangen. Manche Protestanten Yerlissen  

ihre Reiigion,die meisten aber blieben standhaft,weswegen 

sie zu IJanderstab greifen und in die Fremde ziehen mussten. 

Das eigentliohe Werk der Gegenreformation flihren jedoch die 

Jesu i ten durch,die von den Dragonem unterstiitzt die Protes

tanten in dett S©h£oss der katholischen Kirche trieben. Die 

'atacki&chiBiflee Handlung der 0rdeitfLeute begagnete dem Wie- 

dsrstand der Unterdriłokten. In Deutsch -  Tiartenberg Katam 

es sogar zur dffentlichen Aufruj ĵfc der Bauern.^śrwuhilten Zu- 

st>nde in Bdłimen bieten den Grunft- zum Terstandniss der 

Gegenreformation auf dea Tesohner Gebiet.
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Wie ste^lten sich da die Yerhaltnisse dar bevor

sich die Jesuiten in Teschen niedergelassen baben? Das 

ganze L&ndchen war protestantisch. Die Reformation drang 

da w&hrend der Regierung der letzten Piasten /Wenzel Adam/

erste* Yorderer der Gegenreformation war Herzog Adam Wen* 
zel naeb seiner Bekehrung I6 ł|  . Zur Zeit der Eerzogin

lliia b e th  Lukretia wurde aogar das P riv ile g  der Stadt Te

schen e r te llt ,a u f deeeen Grund die Protestafcten aus a llen  

Stotern und Ziinften augeschlossen werden sollten  ^1629/.

Nacfe dem Tode der Herzogin /l653/,die das letzte Spross 

der Tesch^ner Piasten^wurde das Herzogtum Teschen dem Kai- 

ser Ferdinand I I  unmittelbar unterstdlt. Zur Durchfijllrung 

der fiegenreformation hatte der Kaiser die k.k. Religions -
m *Goattission elngesetzu In seinemNamen le ite te  die Regirung

des Landes der von ihm emairbe Landeshauptmann. Trotz a l le r  
lerordnunsen der Herz5ge^i»ie der Kaiser Ferdinand I I  und

I,tro tz  der Arbeit der Religionscommision maohte

Gegenreformation lceine merkbare Fortschritte. linen Einblik  

in die hiesigen ReligionsYerh&ltnisse gibt une der Bericht 

Bies Jesuiten P.Johann Tanner Tom 19 V II 1666 ttber sśńnen 

Aufenthalt in Teschen,nach welchemunter 140 der dortigpn

allen Schichten der BevClkerung Anhang. Der
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§tandespersonen nich nicht einmal 14 Katholiken befanden 

und im ganzen Herzogtum diirften nicht meter ais  300 Katho

liken gezahlt werden* Diese geringgahlige aber e i f r ig  katho- 

lische Adelsohaft mita dem Landeshauptmann von Bess und dann

▼on Larisch an dar Spitze richtete sich an dsn Hoff mit der
ii

B itte, der Kaiser mogę das StMXxaktvmx 2 oder 3 Mislorere
{Ją Jj&

aus dem Jesuitenorden? Herzogtum senden. Ihr B itte b lieb  nicht 

ohae Br fo lg . Am 14 September 1679 kammen naoh Teschen die 2 

ersehnte Jestiten: P.Johann F^sek und F.Faul Beran^.Als das 

gefarllohste Element ftir den Katholiclamus sch&. ihnen der 

protestantische Adel,«Leshalb sie  gegen diesen Stand rioh te- 

ten den ersten A ngriff. Zu diesem Zwecke yeranlasiten sie die 

Ffarrer ihnen entspreohenden S to ff zu lie fe rn ,au f dfteeen 

Grund sie dann eine sehr umfangreiohe Klagosohrift dom Lan

deshauptmann zur wfśteren Amtshandlunfe nbergsben haben, Ge

gen die AUj&gekla^ten wurden die Geld -  und Gefangnifinstra- 

fen angewandt. Naoh dem Adel kam die nichtkathollsohe Bur- 

gerschaft an die Reihe. Die Jesuiten bewlrkten auf dam

Wiener Hofe die Emeuerung des $rivil£giums der Elizabeth

Łukretia aus dem Jahre 1629,welches duroh besonderen kaiser- 

serliohen Erlassjver<Jffentlioht wurde 18 7 1672. Dśv Terord- 

nung gemass wuraden die protestantisohen Biirgeft' aus allen
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W tern  und Ziinften augeschlossen und -tfolten den katoliac 

Ichen Glauben annehmen oder die Stadt verlassen was aueh 

geschah* Danaeh glngen die Jesuiten noch weiter und erlang- 

ten am 22 X 1672 Tom dem Kaiser den Erlass nach welohen a l -  

le  Stadtbewohner in der Zeit eines Halbjahres sich lekehren 

sollten . Selbstverst&ndlich der Zweckp wurde nicht ereioht. 

Die Missionere haben a lle s  ilnternomjuen was ihnen aur Minde» 

rung des Protestantismus zweckdiendich erschijtan. Sie ver- 

boten den Terkauf der nlchtka^l&lischen BUcher,untercuchten 

die HSuaer nach den lu^/erischen Postillen,zwangen die Kin

der protestantischer Elfcern zum Katholischen Religioneunte- 

tficht,u a.w. Der Aufmerksamkeit der Jesuiten is t  auoh die 

Dorfbevolkerung nicht entgangen« Die Bauera,da ihnen je g l i -  

flher proteatantische Gottesdiendt yerboten war lie fen  zur 

Nachtzeit hattfenwfŁse den in Wiildern herumschleicłienden 

Wortdienern zu, um dem heimlichen Gottesdienst daselbst

beizuwohnen,oder wanderten nach Czaca,wo sie ohne H inter- 

nis ihre re lig iosen  Ubungen ax$iben konnten* Auf Bunsch f&ea 

Oberamt die schleslsch -  ungarische Grenze mit M ilitfir,daa  

die nach Ungarn ^ilgern^den Luthearaner zurlickwoison so llte .
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l in  entsoheidender Schlag fu r die Landbev81kerung war der 

Antrag des bischoflehen Consistotfialratel^den auch die Je- 

sulten veranla#t haben,und dem zufdlge den protestantisohen 

Kanuaer -  oder Adelaangehojigen die Trauung trerweigert werden 

sollte,bewor die Brautleute nicht zur katholischen Kirehe 

tłbergetreten sein wiirden. Auaserdem bewachten die Jcsuiten 

die Waldprediger und setzten sogar dem Preis von 20 P I,fu r  

die Gefangennahme eines Prediger aus.

In dea Wirken der Teschener Orfien&eute^kCnnan 

wir so wie bei a llen  Jesuiten der bohmisohen Proimjnrinz 

zwii Grunds£tzi;e bemerken,die sie stcmdig angewendet haben, 

In e r ite r  Linie bedienten s ie  sich der Zwangmethode. Sie 

mussten sich immer scharfe Edikte wider die Protestanten 

auf dem Wiener H off, beim Oberamt,Landeshauptmann und sogar 

beim Tesohner Magistrat zu erwirken und dann sorgten sie  

twe die Ausfiihrung dieser Dekrete dureh die entspreehenden 

Zivilbeh8rden. Wenn der Er lass nicht e rft illt  wurde,so l i e -  

ssen die die Widerspenstigen ins Kerker setzen,woraus sie  

erst ausgelassen wurden ais sie das katholisohe ^laubens- 

bekenntnis abgelegt haben. Der e if ig s te  FOrderer dieser 

Zwangsmethode in der Bekehrung war der Superior Johann P is -  

sek / 1670 -  77/. In der Zeit.wo er die Mission le ite te
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beeaaa tiberhaupt die Jeauitenmision in Teschen die grdste 

yorstoaskraft• Aus diesem Grunde kam ea oft zu Konflikten

zwischen ihm u.dem Kamnaerregent Abraham vom Eekan,d»r das
r y  C

a l l « s  energiach© Vorgehen des Superiora P.Pissek m issb ili-  

gte. Der Erfolg dieser Misaverstandnisse war die Abberu- 

fung des Superiora. Der OrdensprovinBial hat im dann die

Leitung des Oppelner Kolłe&s anvertraut.

Nach der Abaetzung des ^uperiors Pissek

unterliessen die Jesuiten die Zwangsmethode nicht,sondern

sie nur. Die uppigen FrUchte dieser Methode in

der Form der Maasenbekehrungen waren aoch nur scheinbar,da

ihnen die Aufaichtigkeit feh lte . Das zaigte sich besonders

ala die aogenante Altranstiłdter Convention am 22 August

17C? zu Stande kam,die dsn schlesi^schen Protestanten Re-

lig ion fre ihe it sicherte. Der 16 Punkt des am 8 Februar 1709
c 4

abgeschlossenen Exekutiona -  Re/e^aea gestattete den ewan- 

gelischen Standen Teschens,eine der secha bewiligten Kirchen 

in der Stadt Teschen aufzubauen. Der Grundstein der Jesus- 

kirche u.der daran angesehloasenen Schule wurde am ćą 24 

Mai 1709 gelogt. Die Kirohe ^oirde jetzt zum Mitttelpunkt 

einer regen religiosen Lebens u .a lle  die das katholische



Glaubensbek^nntnis nur scheinbar abgelegt haben/traten 

je tzt offen auf die Seite der Protestanten iiber.

Diepe Folgen der Zwangsraethode Uber^eifeten 

die Jesuiten von ihrer Mindarwartigkeit. Sie haben Ais des- 

halb aufgegeben a.sich dafur der la tg ^ Ś o h e n  Methode zuge-

'^endet. Biese Methode wurde auoh schon frliher angewandt, 

aber nur nebenbei. Die Bekehrung z ^ ś e r  Stadt Teschen ist  

abon dieser Kathode zu verdanken. Sie war nicht leicht.N icht 

selten flohen die Bewohner aus dera Hause oder umhullten 

sich den Kopf mit den tCissen,urn die Unterrichtung der M isio- 

nare nicbt zu hdren. Sie lissen  nicht aber dadurch nicht 

abschraken,pondem g<fcngen sogar in die Umgebung der Stadt

und klepften an die Ttir der Bauer hau ser, urn mit Mfcs sen u.
€

verschideVien Leckerbiesen die Landleute anzuloc»en. Noch 

mehr aber ais  auf diese Welse gewonnen sie das Volk durch
ajto

die k0»-tative TMtikeit. -  Ausser der Priyatkatfcohisation 

veranatalt©n sie auch einen óffentliohen Katechismusunter- 

richt fu r die Kinder,dem auch die Erwachsenen beiwohnen 

sollten. Fs fand Jeden Sonntag in der Jesuitenkirche statt.

283
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Noch wichtigere aagafea aufgabe hatte die je s iit isch e  Schu- 

le  zu erfiillen . Sie wurde gleich nąch ihrer AnkuCft erćJff- 

net. Das sogenanźt© Gymnas^iuia hatte Anfanga 4 Klassen.Seit 

1713 sind a lle  6 Kla33en ^orhenden,fast ioraer von 2 oder

3 Patres unterriohtet. Mit dieseift Seminar^w/e die Jesuiten- 

sohule anders genaniit wurde,war zugleich ein Konwikt ver« 

bunden,dessen S t ifte r  Graf von Teuozin war. Dieser tiber- 

roichte 1713 dem P.Chriatofh Felix,Superior dar Joauiten- 

resldenZ die fctiftungsurkunde. Wie uberall haben die Jesu- 

iten auoh in Teschen filr die Gysanasialschliler die maria- 

nisohe Kongregation /17^-i/ gegriindet. Ihr era ter prefekt 

war P.Badeni. Wie in dier ganzen bohtaisohcm Prowinz haben 

die Jesuiten auoh in Teschen ein Sohultheater fiir die Gym- 

nasiasten <ąroffnet. Die Jesuitendraraen hattan den pedago- 

gischen 2weoktdie in Sffentlichen Reden und fca spŁteren 

Auftreten "Ujs iiben u.den s it t lic b  -  relig iosen  2weck,den 

Stoff,der stets der biblischen oder der Zeitgeschichto 

entkanunen. r.ar a&schaulich zu ycraittsln . GewBhnlich fuhr- 

ten die Schiller diese Opiele am Fronleioiinainsfeste und ajn 

Sehlusae des Schuljahres auf.

Nicht ohne Einf3.us auf die Tatigkeit der 

Jesuiten b lieb  die fiuasere Geschichte ihrer Niederlassung.

0



285

Bia zura Jahra 1703 bestand die Misaion nur aus 2 oder 3 

Patffas.In diesem Jahre wurde sie zura Rang einer Residenz 

erhoben. Ala solcbe zćifclte sie 5 - 7  Ordens^mitglieder 

und b©3as 4 eigene Hauser ais Geschenke des Kaisers Leo

pold 1. Ihr Kigent^un war auch die bis erhaltene /bei 

acherschnikgassef kreuzKirche. Sie war anfangs eine dem 

Mouse benachbarte Kapeile,die sxe umbauten unu ve^ros^en.

In dieser Kirche veranst&ite*en die Jesu!ten prachtvollen 

Gotteadienst mit lusaik  unii andere kircbidchen Andaohten 

beaonders in cer Karwoche,wass a lle s  zur ^eckung des le -  

iitaŁseD Lebens diente. Seine Bliite f i i l lt  besonders auf 

die letzten Jahre der Gesehichte der Mlssion. 7,s ausser- 

teVwallrahrten nach Piekar,Kalwaria u.Fridekyin Prozea-

aionen nach Gross-Kuntschitz,Fogwi^dau u.Lon)cy,in Nova-
\

uen zu Khren des hl.A loysius,des hl.Johann Nepomuk,des

h l.Iranz Jlawer.u.des hl.Ignatius.durch Gebrauch dea Igna-
e/ez/

tionisches-Wasser,to Gebrauch der Korner/nl. Johann<Ĵ  u* s.w.

-  Wiihrend der scilesi^schen Kriaga besondera w łirend des 

siebenjahrigen Krieges hatte die Residenz sehr v ie l zu 

leiden. In dieser Zeit / 1758/ weilte in der Residenz TN<7b«*eA*£ 

Scheffgotsch, der hie^/£xrintern h ii lt ,P r ie s te r  wei^hte u. s.w.
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Im Jahre 1773 wurde £ ± s  e te se isa k a .tft i n  der ganzen Welt
faiJuJt musste auch

die Geselschafft Jesu aufgelbst. Dieses,/««ZBls±lcxw)aisaE*m«k 

die Residenz in Teschen te ilen . Ihr Gymnasium,in den die 

elkuiarisierten  Patres lehrten, bestand aber noch weiter.

Zuej Kreiae der Gynmasiallehrer gehdrte auch Leopold 

Scherschnik.Sohdpfer des heutigen Scherschnikmuseums. Er 

Uberamhm das Archiv der Jesuiten und die Bibliothek der

Residenz und sanleite selbst Handaohrlften und andere
6

Denkm&ler. In sianem Testament hat er ausdrucklich den 

Vorbeh£>lt geraachtjdass die3e Sanualung den Jesuiten gohi>- 

re und ihnen so llte  sie tiberg^ben werden.wenn sie einmal 

wieder nach Tesohen sartlttcak turiickkeren so łlte n .-  Im 

Jahre 1814 ist dieser letzte 9i>ross der Teschener Jesuiten
m y

gestorben. DJe Jesuiten kamfen (nach Teschen wieder zurttck, 

die Stadt aber,die sich unterdessen die Scherschnlk -  Sam- 

mliir£ angeeignet hat,wollte sie nicht ihnen Ubergeben. In 

den Handen der Stadtyerwaltung is t  sie auch bis heute ge- 

blieben. Aus die ser Sammlung schbpfte auoh der V er^ sse r  

dieser Arbeit das M ateriał. In Jahre lfe^O h&ben die Jeeui- 

ten eine naue Residenz an der heutigen Mośóicki«gasse ge

griindet, sie war von der polnischen Ordensprovinz abhfindig.

266



Naoh dem Kriege kam sie  mit dem ganzen Olsagebiet an 

BOhmen und wurde wieder von der biłhmiaohen Provinz 

abh&ngig /1925/ und je tzt naoh der Zuteilung dea Olaa- 

laadeo an Po len ilberging aie wieder an die polnie che 

Crdenarrovinz. Ihrer Kirche wurde naoh die P farrsie£ - 

aorge fur den eeatliohen T e il von Tesohen anyertraut.



1

288

D O D A T K I

\



A* W y j ą t k i  z ź r ó d e ł  r ę k o p i ś m i e n 

n y c h  i d o k u m e n t y .

1.

Dekret z dnia 8 V III 1670,na mocy którego prowincjał 

czeski o.Szymon Schurer wysyła do księstwa cieszyńskiego
4 . V

pierwszych misj.onarzy .

Omnibus inspeoturis Salutem a Domino Eempitemaa.Cum 

dilectos in Christo fra tres  Joannem Pissek et Paulum Beranek 

in Ducatum Tessinensem ad fructificandum in Tinaa Domini m it- 

tamus,omnibus testatum YOlŚmus,eos Soc.Nostrae Religios©s et 

ąuidem Sacerdotes esse,nullo canonico impeflimento praepeditós, 

quo minus Miąsas ubique celebrare et reliqua Societatis Nostraa 

munia exercere yaleant; ac proinde dignos qui ab omnibus ut 

8ervl Christi benigne habeantur. In quorum fidem has eis pa- 

tentls lifteras manu nostra subscriptas et conswate Soc.Nostrae 

s ig i l lo  munitas dedimus. Olomucij e.Augusti Anno 1670.
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2.
V

Przybycie ?±*rw*zy*k jezuitów do Cieszyna w r.1670 *

Intravimus ergo cum bono Deo in Festo Exaltations 

Sanctae Cruois Tfschinium,quod acoidit in Dominicam 14 am 

post Pentecosten,an quod forte esseKus in hoc signo vict4ri?  

an quod fortasse etiam magnarum diffioultatum  in hac statione 

perruapendarum et persecutionum crucem portaturi omen esto 

quorum ustroijue quidem huc usque non caruimus: nam non ex i- 

gnas d iffiicu tta te s  inter obstinatisimos,et re fra ita rio s  su

per are deb^iyimus...........

Porro lic e t  dipsa prima adventus nostri die magno honore et 

beneyolentiae significatione ab Illmo Ducatus Capitaneo et 

re liąu is  Dominis Catholicls exepti simus,tamen ut pałam omni

bus faceremus,quod vere more apostolico pauperes evangelizare
c c

▼enerimus,mox vitae actiyae initium a claudis, caocis et pa^— 

peribus sunpsimus. Nam statim a lta ra  ab adyentu nostro die 

Xenodochium Suburbanum invisimus,aegris s i quam possemus opem 

praestitu ri,e t ^uamvis ij.dem utpote haeretic i,so la  praesentia 

inopinata Jesuitae ita  fuerint percu lsi,u t lic e t  non-nulli 

claudi et semifractii ferent,tamen veluti fanatic i i l l i c o  angu- 

los circumspicerent,et lic e t  fere magis reperent, quam cur#si- 

tarent et qua data porta subducerent: tamen mihilominus per
#

1/ Annotatio 56vPor.Hist.Res.l-2.
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corum alloauium,qui praesentiam nostram sustinuerant,hoc 

effectum est,ut deinceps negue hi,neciue U l i  nos subter- 

fugerent.sed sine horrore aut timore ad praesentes acce- 

derent,et crucu las,rosaria,et id genus sacra am uleta,licet 

acatholici a nobis peterent,et gratis acceptarent.

3.

Przywilej Elżbiety Lukrecji z r.1629 przez jezuitów
}/

odnaleziony i  za ich sprawą ogłoszony /18 V 1672/ .

l i *  Elishabetha Lucretia von Gottes Gnaden in Schle- 

sien,geborene Hertzogin in Teschen und Grossglogau auoh Lich* 

tensteinische Hertzogin,Thuen khund allen  in^esambt und je -
V £dermeniglich besonders aber da wo es gehbrig und nSJitlg sein 

wird. Dass nachdeme der grundgiittigste Gott und Herr uns die- 

ses erleben lasen,welches Seeligsten andenkhens Ihro K.K. 

MaystUt unser Herr Yatter und unser Liebster Herr Bruder zu 

Yerlangen.und darum Sich zu bestreben geruhet haben,darnit 

Primator,BUrgermeister und Rath aus der Gemeinde unserer 

Stadt Teschen Yerlassend die Yerkehrt und Irrende leh r,in  

den Schaff Stahl Christi des Herrn hinwiederum zuriiokkeren, 

und zur Erkentnfss des alten wahren Catholischen Apostoł. 

RSmischen ^laubens Łornuen mechten,wo Vor Gott dem Herrn 

dankendt,aus eigener unseren gewogenheit und antrieb zu

1/ Radda,Materialien 4.
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Festsetzung und Vermehrung auch Herstellung dieses Rdmischen 

Catholischen Glaubens aus unserer herzogl.Gnad denen gel^iir- 

ten und Weysen Primator Bffirgermeister und Rath,auch der gan- 

zen Ge&einde unserer Stadt Teschen diese gnad^ anjetzo ihnen 

erzeigend,auf ktinfftige Zeiten gnadig anordnen,geben und be- 

statigen,darait Yon dem Tag dieser unserer begn&digung und 

P riT ile g ii in ailen  kun^iigen Zeiten sowohl in der Stadt,ais  

auch Yorstaldt zu denen Amtern und anderen Stattischen Ver- 

richtungen niamand angehohaen,werde in j^eine handwerkhszun^fe 

oder brudersoha^fc zugelassen,gesezet und darin geduldet wwr- 

den s o li ło ,ais nur derjenige,so des oberwiihnten Glaubens wa- 

re,und darlnnen mit andf,rn sich yereiUbah^tej Dessgleichen 

wolen wir,und solches hiermit anordnen: Damit niemanden bei 

dieset Stadt einige Biirgerl.Nahrung zu fuhren,einzukau^fen,zu 

yerkauffen und anderen Handel auf keinerlejj, ersohnene weiss 

/ aueer des auswartigen Volks/ zu treiben erlaubit seJn so l-  

l^e,nur a ile in  denen obbenanten Cath. Persohnen,auf darnit 

selbte ihre Nahrung und gewerb,auch anderen Stadtisohen um- 

ga®g ohne a l le r  hindemuss und Schaaen Von un Catholischen 

jefct und auf ^onfftige Zeiten ruhig genjńissen und haben kd- 

ntsn. Be^nobens thuen wir auch anoiidnen,dass isann sich je *  

mand dieser unser* Herzoglichen begnadig -  Ir th e ilt  -  und



bestattigung wiedersezen,und solche schwechen und darwieder

handeŁn mechte,dereń jeder mit Reiner S tra ff von 50 Markh
l

ohne a lle r  gnad zu unterhaltung der Pfar Kirohen beleget 

und zum je r la g  angehalten,wan Er aber ohne vermegens wure, 

derselbe nach Richterlausm&ssung mit gefiingnfs bestraffet  

werden solljće; Worauf BUrgermeister und Rath unserer Stadt 

genaue dbsicht tragen sollen,damit dieser unserer ordnung, 

begnfcdig -  und bestattigung in ihrer Vo 1lkommenhe4t,bestan- 

digkeit und achtung in a llen  jezt und auf kun^fcig© Zeiten 

ohne Verbtlchlich conservi^ret,gehalten,und hiernach Ver- 

fahren werd n soLLjfce. Wier aber mit unsern Erben und Naeh- 

komrea tiber dieses a lle s  was dieser B rie f enthaltet,unsere 

Herzogl.hand zu halten,und wtlrklich thuan zu wollen anmit 

Vereichern. Zu dessen urlatndt haben wir unser herzogl,Inn- 

singel zu dje sea B rief anzuhenken anbefohle.n,und darinen 

uns eigenhiindig unterschreibenj dessen datura Teschen Diens- 

tag nach ćkr h .D re ifa llt igk e it  Annc 1629 dabei sind gewesen 

Wohl Edl geborene unsere Rathe und sondsrs getreue Maximlllan 

PriSkl Von Prochssdor^auf ober Sukau u.bazanowitz Ihro R3m. 

K.K.Maj.Raht und timserer Herozgl.Canzellpy in Teschen Director 

Braam Rudefcaky Yon Rudetz und auf Iielopol^,Landes Marshall 

unsers Teschn.FUrstenthum^,Wilhelm Borekh Yon Rostropitz und 

auf Wendrin und Wental Gurezkhy Von Kornitz und auf Golleschau, 

und Edler Andreas Masur unser Bohmische Secretarius,und ist  

geschrieben mit der hand des Wentzl Wild unseres Cantzellis- 

ten. Elisabetha Lucretia.
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4.
1/

Troaka jezuitdw o chorych i  więźniów .

Hanc indefessam Nostorum charitatem non tantum anirno 

sed etiam corpore małe habentes,abunde sunt expertifi quos 

per totam ferrue hyemem diu,noctuque,tam intra,quam extra 

urbem ,solerterxl*i visitavim us,ultim is sacramentis in tem- 

pore Milni^lmus,et ad morten sancte obeundam,disposuimus. 

Inter hos copiosissim i,ex Ungaria reduces numerabantur mi- 

lite s ,q u i cum contagio^aa lue essent in feo ti,fo ras  ad La- 

zaretha,ne totam inficerent Civitatem,per tr ig in ta ,e t  qua- 

draginta aunt ab legati. ęuibus nostri,tum spiritualia,tum  

corporalia,charitative procurarunt alimenta.

Pari charitatis affectu,diutum o carcere de tent is  

inserritum. Quorum inopiae,ut subveniremus,ostiatim mendi- 

care non erubuiaus. Ut vitam corum ab infafcl cruce sa£va- 

remu8,nulli labori pepercimus.

1/ Hist.Res.66. Wyjątek z rocznica 1684.



295

3.7ź£k

A

3. S p i 3 o j c ó w  m i s j i  i r e z y d e n c j i  

c i e s z y ń s k i e j .

Absolcn Jan, kazn. niem. 1758,1763.

Banncwcky Franciszek,naucz.1743 -  1744.

Bayer Jan,kazn.niem.1712.

Baranek Paweł,superior,kazn.czeski 1670- 1677.

Bilowitzky,naucz. 1754 -  1757.

Blach Ignacy,kazn.niera.174^.

3orecki Feliks,naucz.1762.

Braun Jan,naucz.wicereg.kom.,sod .sod .1738.

BreSschneider Jerzy,reg.ko*Ł.,kazn.niea. 1715 -  1719.

Breveri Jan^naucz.rei.i poe. ,wicereg.kc#l.mod.sod. 1730 -  1733. 

Brusch Krzysztof,kazn.niera. 1771.

Deboys Jan,kazn.czeski 1749.

Bupeni Karol,superior,kazn.niem .1738 -  1744.

D*orsky Jan,na ucz.1749.

liberie Jan,naucz.kazn. czeski 17C8.

Sntzendej^ger Wacław,naucz. 1740 -  1748.

Erbsfcein Jan,naucz.kazn.niem.1717 -  1719.

Ertael Ignacy,naucz.1741.

Fleischer Alojzy,reg.kon.kazn.czeski 1763 -  1766.

Foellks Krzysztof,superior,kazn.mor.1712 -  1716*

Franek Andrzej, kazn.czeski 1720 -  1721.•
Frey Józef,kazn.czeski 1730-1741,reg.kon. 17.58—1741.

Fritz Andrzej,naucz.1747 -  1748,1761.
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Funck Antoni,kazn.niem.1766.
Harassek Franciszek,naucz.retig*i poet .wicereg.iaod.sod. 1739. 
Haymann Franciszek,naucz.1763 - 1766#
Hayn Antoni,naucz.1761.
Heldt A n t o n i ,kazn.niem.1720,1730 - 1732.
Herbat eg o j c ie ch, kazn. cae ski, 17 65.
Herbest Godi*ryd,naucz.kazn.niem. 1709,1710.
Hirth Jan,kazn.niem.1762.
Hltretius Jan,naucz.kazn.czeski,1711 - 1715,1720-1741. 
Hradeifcky L e o p o l d ,naucz .kazn. czeski 1740,1746,1758 - 1760. 
Hubatius J a n ,reg.kon.kazn.czeski 1732,1733.
Hiibel Antoni,naucz.rej.i poet.,wicereg.kon.1739 - 1744. 
Gienek Jan,naucz.wicereg.1753 - 1758.
Gresselsperger I g n a c y , superior,kazn.niera. 1764 -  17o5.
Grim Ignacy,naucz.ret i poet.mod.sod.wicereg.kon.1759» 
Grismiller Tomasz,naucz.kazn.niem.1714.
Jenykl J e r z y ,superior,kazn.czeski 1721.
Jungwirth Wojciech,kazn.niem.wicereg.kon.1716.
Karol Jan,kazn.czeski 1672.
Katter Ernest,wicereg.kon.1727.
Kisselowsky Franciszek,kazn.niem.±SH8Xx 1719 - 1720.
Klausal Franciszek,superior,kazn.caeski 1763.
Klement Wacławrsuperior,kazn.czeski 1688.
Kozak Jan,naucz.ret 1 poet.,mod.sod.wicereg.1753.
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Kranich Krzysztof,naucz.1738.

Kraus Prokop,naucz.ret. i poet. ,mod. sod.jWicereg.kon. 1762-1763. 

Krebs M ikołaj,naucz.175  ̂ -  1760,superior 1266.

Kuben Jan,naucz.1731.

Kuhn Francis ek,superior 1771.

Lagier Wacław,kazn.niem.1759 -  1761.

Lewaldt J an ,superior,kazn.czeski 1733.

Materzowski Franciszek,kazn.nor.naucz.1718.

Mayer Augustyn,naucz.kazn.niem. 1749.

Meisner Antoni,kazn.mor.1712.

Meruna Antoni,kazn.niem.1S10 -  1711.

Mesitzky Franciszek,mod.sod.1745 -  1746.

Mleczko Jerzy,kazn.niem.1717.

Muska Franciszek,kazn.czeski 1739 -  1749,superior 1747. 

Nerlieh Jakub,kazn.niem.1708 -  1709.

Hestor Jan,superior 1685 -  1684.

Ochotsky Franciszek,kazn.niem.1738 -  1741.

Ostrowsky Tomas z, kazn. h±bjb czeski 1708.

Paleczak Jan ,naucz.kazn.czeski 1739.

Penkala Franciszek,naucz.kazn.czeski 1748.

P fe if fe r  Karol,reg.kon.1715 -  1716.

Pionier liasz,superior,kazn.niem .1730 -  1732.

Pissek Jan ,superior,kazn.czeski 1670 -  1677.

Poiednik Szymon,naucz.kazn.czeski 1710,1712.

Posauner Jan,kazn.niem.wicereg.1721.
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Posmyk Ferdynand,naucz.1765.

Pospelius Jerzy ,3uperior 1682.

Reitankz Franciszek,naucz.1751.

Rinner M ichał,superior,kazn.czeski 1719 - 1720.

Rirenschopf Jan,superior,kazn.czeski 1951 7 1760.

B oller Józef,re«.kon .kazn .szoski 1742 *> 1747,od 1719 /3l X/
pomocnik o.Tempesa

Sadło K rzyszto f, superior,kazn.mor.1717.

Sattenwolf Karol,naucz.1738.

Schaller Jerzy,mod.sod.1734 - 1735.

Sohara Franciszek,naucz 1741.

Soharon Wacław,sup.kazn.aiem.1708.

Bcholz Jan,kazn.niem.1721.

Sch8nhora Jan,rag.kon. 1713.

Schrdtter Maksymilian,kazn.niem.1756 -  1757.

Schubert Józe f, superior 1761.
\

Sinner Kasper,naucz, r^li i  poet.mod.sod.wicereg.kon. 1747-1752. 

Smeyeky Jan,naucz.1747 - 1748.

Sobeli Antoni,kazn.mor.1713 - 1718.

Springer .A ugustyn,reg.kon. kazn.niem. 1748 - 1749.

Stephan Franciszek,naucz.1732 - 1733,1747.

Stdssel Leopold,kazn.niem.1743 - 1744.

S tre it  Franciszek,reg.kon.1736 - 1737.

Strupczewski Wincenty,kazn.siwa polski naucz.1709.



Swoget^nsky Franciszek,kazn.niem.1751- 1755.

Tauffer Wacław,reg.kon.kazn.czeski 1751 -  1756,

Tempes L e o p o ld ,kazn.czeski 1711,misjonarz biskupi od 1716/1IV/
dof+4.742 /16 XII/.

Trochopaens Jan,su erior,kazn.czeski 1^10 -  1711,pora.o.Tempesa
od 24 X 1717 -  16 X II 1717.

Truka Franciszek,reg.kon.kazn.czeski 1761 -  1762.

Wlkowicz Marcin,superior 1685 -  1686.

Wolff Karol, superior,kazn.czeski 170y.

Zerabseh Jon asz ,naucz.rot i poet.mod.sod.wioereg.kon.1760.

Zeh Jan,nauczyciel 1766 -  1U67.
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2.

S p i s  p r o t e k t o r ó w  s o d a l i c j i  u c z- 
1/

n i ó w .

Ausner Jan Jósef.

Battik Jerzy T eo fil.

Bees Franciszek 

Bilowitzki Józef.

Botam Karol.

Braohetti Aleksander. 

Brigerski Antoni. 

Bryskowski Adam Wacław. 

Burzinski Jan Krzysztof, 

Cselesta Karol Wacław 

Gzibulka Gustaw Kaszper 

Datl Adam

Ertzel Ignacy Leopold 

Freudenthal Jan Andrzej 

Goczałkowstti Jan Józef 

Goczalkcw ski facław 

Gold Franciszek Józef 

Gotzke Joachim Ignacy

1/ Na podstawie Albumu Sodalicyjnego.
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Glawatsch Jerzy 

HarasoWski Antoni Wacław 

Heller Franciszek 

Hejriaann Franciszek 

Hirschberg Jan 

Hoffmann Jan Wacław 

Jagosch

Kisielotfski Adam Waoł«w 

Krebs Emanuel 

Kubik Adam Jerzy 

Lachowitz SdŁzy Fryderyk 

Lachnlti Leopold 

Lima Ignacy i»Iaddej 

Mitrowitz 

Majrfcldwski x 

Orthoff Jan 

Paczyński 

Panna Kaspar 

Pełka Jan F ilip  

Pjfdtschner Jan Krzysztof 

Poltzer Leopold 

Prażmu F ilip  

Funt z Wawrzynie® 

Radziwiłł Wojciech 

Rubinkowski Józef 

Rudolphi Henryk 

Saintgenois Jerzy
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Schmidt Franciszek

Siblcki Józef 

Skrbenaky Karol Teopist 

Smieaohkal Karol Fryderyk 

Sokołowski Knro.1 

Soldat Kaapar 

Suchta Franciszek 

Szlatln i Jan
9

Tino Antoni

Tluck Franciszek Antoni 

Udzitzki Karol 

Vatter Ernest 

Wal<3er Marcia.

Weis Leopold 

Wratlslaw



3

1 y k a z

ilo śc i nawróceń dokonanych przez jezuitów cieszyńskich, 

wygłoszonych przez nich kazań,rozfianych komunii św.,od» 

bytych katechizacji} liczka uczniów szkoły jezu ick iej, 

alumnów konwiktu oraz zebrań sodalicyjnych.

Rok Ilośó nawróceń Rok Ilość nawróceń Rok Ilość

1671 160 1681 82 1691 98

1672 208 1682 103 1692 31

1673 \---- 1683 98 1693 77

1674 250 1684 67 L694 90

1675 190 1685 88 1.695 108

1676 381 1686 59 1696 L II

1677 107 1687 90 1697 65

1678 124 1688 66 1698 51

1679 130 1689 52 1699 58

1680 84 1690 105 1700

1701

m* *■»

30

?
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Rok Nawróceń Kazań Komun ik u j^ a  te chiz°%czniów Alumnów zWrań
konwiktu soaal.

1702 m 94 3600 33

1703 57 247 5202 56

1704 49 249 6240 50

1705 34 242 6570 60

1706 20 200 68

1707

1708 4 179 7116 56

1709

1710 18 208 5295 64

1711 7 161 8500 Ś6

1712

1713

1714
%

\
1715

1716 9 162 12.900 36 85 9

1717 15 165 10.706 70 7

1718 24 152 10/241 82 10

1719 11 158 11.890 27 90 6

1720

1721 17 175 13.134 28 74 6

1722 18 mm mm 14.279 28 82 5

1723 22 160 11.459 31 90 10

1724 8 182 12.180 25 91 6

1725 15 160 11.740 35 90 6

1*36 10 158 12.600 33 72 7



Alumnów Zebrań
Rok Nawróceń Kazań Komunik. Katech. Uczniów konwiktu sodal.

1727 10 181 13600 ąą 117 9

1728 2y 177 13yoo 11* 16

172 y

1730 21 185 16665 18

1731 11 177 16800 113 18

1732 11 175 18100 113 16

1733

1734 10 lu5 18460 36 116 18 20

17 36 22 120 19100 35 110 16 32

1736 53 168 19160 37 109 16 33

1737 459 170 19100 37 119 21 33

1738 24 13y 18300 35 128 24 32

1739 23 \ 165 16400 130 26


