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w których pracował, wiele dzięki temu się u cząc i dzieląc się swą wiedzą
z mnym1.
Przez cały okres nauki kontynuował pracę dziejopisarską, którą zapocząt
kował jego ojciec. Rezultatem jest książka pt. Historische Beschreibung der
Hoch- Reichs-Grdfllichen Promnitzschen Residenz Stadt Sorau in Niederlausitz (Historyczny opis prześwietnego miasta Żary. rezydencji hrabiów
Rzeszy Promnitzów na Dolnych Łużycach), wydana w 171 O roku, już po śmier
ci Johanna Samuela Magnusa (ostatnia notatka została spisana pod datą 21
grudnia l 706 roku).
Zmarł on l O października 1707 roku w bardzo młodym wieku (29 lat) na
chorobę płuc, prawdopodobnie gruźlicę, na którą chorował już we wczesnej
młodości. Pochowany został obok swego ojca- na przykościelnym c mentarzu
w Olbrachtowie. Groby ich się nie zachowały.
Książka Magnusa zawiera wiele informacji dotyczących miasta Żary i rodu
Promnitzów. Jest z pewnością bogatym źródłem wiadomości o ówczesnych
Dolnych Łużycach. Paradoks dziejów polega na tym, że dzieło życia ojca, czyli
sześciotomowa Chronieon Lusatiae pozostała w rękopisie, a kronika Promnitzów napisana przez syna doczekała się wydania. A może to nie jest paradoks? Obecnie również dzieje rodów cieszą s ię większą popularnośc ią niż
historie społeczeństw i Homer jest bardziej szanowany od Hezjoda.
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AGNIESZKA LIPIŃSKA
Zielona Góra
MIKOŁAJ

LUDWIG VON ZINZENDORF (1700-1760)

Mikołaj

Ludwig von Zinzendorf, potomek arystokratycznej rodziny na Gór26 maja 1700 roku w Dreźnie jako syn ministra
saksońskiego hr. Georga Ludwiga von Zinzendorfa ( 1662-1700) i jego drugiej
żony Charlotte Justine von Gersdorf. W okresie, kiedy na świat przyszedł mały
Mikołaj , Saksonia przeżywała okres swojej największej świetności kulturowej,
jakiej nie doznała nigdy wcześniej ani później. Drezno stanowiło w tym czasie
centrum europejskiej kultury barokowej .
nych

Łużycach, urodził się
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Oj c iec chłopca zaprzyjaźn ił s ię z inicjatorem pietyzmu Fi lipem Jakubem
Spenere m. Zaledwie sześć tygodni po narodzinach syna ciężko chory na płuca
Georg Ludwig von Z inzendorf zmarł.
Po powtórnym zamążpójściu matki (wyszła za pruskiego ofi cera Dubislava
Gneomara von Natzmer), wyc howywał s ię Mikołaj u swoj ej babki Henrietty
Katarzyny von Gersdorf ( 1648-1 728), która gorąco popierała pietyzm hallellski
i mistyka Jakuba Bohne. Wyrastał więc w duchu lutera11skiego pietyzmu koś
cielnego i w specyficznej ni ezależnośc i, którą posiadała jego babka. Codzienne
domowe nabożeństwa rano i wieczorem odpowiadały w dużym stopniu luterańskiej tradycji .
Henrietta Katarzyna von Gersdorf wywodziła się z rodziny Fresien i była
osobą nieprzeciętnie uzdo lnioną, gdyż zajm owała s ię malarstwem, śpi ewem ,
graniem na instrumentach, pisarstwem, władała językiem francuskim i włos
kim, pisała listy po łacini e i zgłębiała nauk i. Pozostawała przez cały czas w duchowym kręgu Filipa Jakuba Spenera i Augusta Francke. Powstanie i rozszerzenie fundacji Franekego w Halle ściągnęło ją tam w interesach, czego skutkiem była m.in . ożywiona korespondencja między nimi.
Henrietta Katarzyna von Gersdorf wiele uczyniła dla narodu serbskiego.
To właśnie ona troszczyła się o proboszczów mówiących po serbsku, a także
poczyniła wiele starali o przetłumac zenie Nowego Testamentu na j ęzyk serbski.
Jej zasady wychowawcze, którym miał być poddany Mikołaj Ludwig, były
twarde. Chłop iec musiał szanować autorytet babki i okazywać jej posłuszeli
stwo. Bezwzględnie domagano się z jego strony prawdom ówności , panowan ia
nad sobą i skromności. Babka Henrietta była przeciwna rozpieszczaniu
i "głaskaniu" swoj ego wnuka. Uważała, że na osobach podejmujących wys iłek
wychowawczy spoczywa obowi ązek prowadzenia dzieci do Boga, toteż
z pomocą codziennej mod litwy pragnęła wpo ić wnukowi ufność i m iłość do
Jezusa Chrystusa.
Już j ako dorosły człowiek podj ął Mikołaj Ludwig von Zinzendorf próbę
symbiozy pietyzmu halleń sk iego i południowoniemieckiego. Zinzendorfowie
j ako jedna z niewielu rodzin szlacheckich demonstracyjnie opowiadali się po
stronie Spcnera. Uczęszczając do szkoły ha lleńskiej od dz ies i ątego do szesnastego roku życia, pozostawał Mikołaj Ludwig w kręgu pietystów. Studia teologiczne i prawnicze w Wittenberdze, podróże do Niderlandów, Belgii i Francji,
kontakt z gminami południowymi, lektura mistyków szesnasto- i siedemnastowiecznych, a także ruch braci morawskich, którzy osiedlili s ię w pobliżu jego
rodowego majątku Berthelsdorf, sprzyjały krytycznej refleksji nad halleliskim
pietyzmem, przede wszystkim w odniesien iu do samego Franckego.
W połowie XVIll wieku zaczęli osiedlać się w Górnych Łużycach bracia
morawscy. Osiedla ich powstały w Ochranowie (Herrnhut - od okolicy
Hutberge) pod opieką i przewodnictwem żarliwego pietysty hr. Mikołaja
Ludwiga von Zinzendorfa (1722 r.). Dążenia braci morawskich do przekształcenia luteranizmu w kościół ludowy nie powiodły się i połączyli się oni
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z tym kościołem w XVlll wieku . Odegrali znaczącą rolę w wydawaniu literatury religijnej w języku serbskim i troszczyl i s ię o poprawę warunków
materialnyc h Serbów Łużyckich.
Zarzucając pietystom halleńskim odejśc ie od idei indywidualizmu czło
wieka i jego wewnętrznego przeżycia, Zinzendorf nie negował roli przeżycia
w konkretnym działani u. Szukał syntezy w teorii, którą miała wypracować
założona przez niego po powrocie z wojaży Philadelfische Gesel lschaft.
W praktyce chciał zastosować tę teorię w utworzonej w swym majątku
Berthelsdorf w 1727 r. gminie braci morawsk ich. Jed nym z istotnych momentów dzi ałania mi ało być popularyzowanie idei przez misjonarstwo, toteż
w łatach 1732 i 1733 podj ął akcję wysyłania brac i z gminy. Nie zaniechał
oczywiśc ie misj onarstwa i na terenie Niemiec, co spowodowało represj e ze
strony władz saskich. Zm uszony do opuszczenia Saksonii, Zinzendorf wyjechał
do Ameryki, gdzie zakładał gminy wśród Indian, jego siostry i bracia natomiast
prowadzili ożywioną działalność misyjną w Niderlandach, a przede wszystkim
na Pomorzu i w krajach nadbałtyckich. Dlatego na tych terenach spotykało się
w następnych dziesięcioleciach tak licznych przedstawicieli pietyzmu.
Zmiana nastawienia władz saskich pozwo liła nie tylko na powrót Zinzendorfa do kraju w 1747 r., ale i na rozszerzenie zasięgu jego gminy, której
główną siedzibą stało si ę Barby, miasteczko niedaleko Magdeburga. Na początku łat trzydziestych XV III wieku Mikołaj Ludwik von Zinzendorf zrzekł
si ę, w pełni świadomy swojego postępowania, świeckiej funkcji i w ówczesnym szwedzkim Stralsund zdał egzami n teologiczny.
Od l 733 roku przygotowywał się Zinzendorf z obecnymi w Hermhut
współpracownikami , spośród których wymienić można teo logów: Augusta
Gottłieba Spangenberga, Friedricha Christopha Steinhofera, Friedricha Chri stopha Oetingera, Samuela Lieberkuhna, do nowego, ulepszonego, luterańskiego
przetłumaczen ia Starego i Nowego Testamentu. Jednocześnie pod kierunkiem
Oetingera uczył się biblijnego języka.
W centrum myśli teologicznej Zinzendorfa znaj duje si ę krzyż, postać
Ukrzyżowanego z krwawiącymi ranami jako symbol miłości i wspólnoty.
W jego wyznaniu nie ma miej sca dla grzechu pierworodnego, istotny jest
natomiast i identyfikowany z religią, uwidoczniony właśnie w owej adoracj i
Ukrzyżowanego "przełom" w człow ieku . W ponad stu pismach teologicznych,
kazaniach i pieśniach religij nych Zinzendorf nadał tradycyjnemu wątkowi
mistycznemu emocjonalny i społecznie ukierunkowany charakter mającej dogłębnie zmienić świat teologii.
W podobnym kierunku poszed ł jeden z najwybitniejszych myślic ieli pietystycznych, wspomniany już wcześniej Friedrich Christoph Oetinger, który
pragnął uczynić z pietyzmu nie tyle odmienną doktrynę religijną, ile koncepcję
filozofi czną nowej wizji człowieka.
Nadszedł stosowny moment, aby powiedzieć kilka słów o życiu rodzinnym
prowadzonym przez Mikołaja Ludwiga von Zinzendorfa. Jego żoną została
Erdmuthe Dorothea, z którą miał dwanaścioro dzieci, ośmioro z nich jednak
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zmarło

w wieku dziecięcym. Rodziców przeżyli syn Christian Renatus i jego
siostry. 19 czerwca 1756 roku zmarła hrabina Zinzendorf, a rok
później, 7 lipca 1757 roku wdowiec poś lubił dużo młodszą od siebie Anne
Nitschmann. Związek ten okrzyknięto małżeJ1 stwem z urzędu.
9 maja 1760 r. zmarł w Herrnhut Mikołaj Ludwig von Zinzend01·f. Na
dzień pogrzebu hrabiego wyznaczono 16 maja 1760 r. W uroczystośc i udzia ł
wzięło 32 kaznodziei i diakonów z kościołów braterskich całego św iata , np.
Holandii, Anglii, Irlandii , Ameryki, Grenlandii i gmin niemieckic h. Około
dwóch tysięcy członków kościoła braterskiego i wielu mieszkańców okolicznych miej scowośc i towarzyszyło Zinzendorfowi w ostatniej drodze. Nad jego
grobem rozbrzmiewały serbskie piosenki i niemieckie chorały. Pochowany
został obok swojej pierwszej małżonki. Na jego nagrobku można było potem
przeczytać słowa: "On był za poważny do niesienia plonu, ale jego plon tutaj

trzy

młodsze

pozostał" .
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SYLWIA KOCJOL
Żary

JOHANN HEINRICH ZEDLER (1706-1751)

Johann Heinrich Zedler

urodził się

księga rzem; sławę zdobył

7 stycznia 1706 roku we Wrocław iu . Był
jako wydawca potężnego, bogato ilustrowanego

Grosses vollstiindiges Universal Lexicon aller Wissenschafften und Kiinste.
W XVII w. tematyką encyklopedyczną interesowało się wielu ludzi relig ii ,
jak np. Alsted, Komensky, czy kontrreformacyjny teolog, sceptyk C. Lobkowitz. Zastosowano w tym wieku po raz pierwszy elementy filozofii, aby
ukazać wzajemne powiązania nauk. Autorzy podejmowali próby wypracowania całościowego systemu wiedzy, porządkującego i ograniczającego
w sposób przystępny wszystkie owoce nauk i sztuk. Encyklopedia stała s ię
n arzędziem nieograniczonego postępu naukowego, moralnego i społecznego.
Na przełomie XVII i XVIII w. weszły w obieg encyklopedie ułożone
w porządku alfabetycznym. Niestety, rzadko były oparte na teoretycznych rozważaniach filozofów; zawarte w nich wiadomości nie zawsze są podawane

