
Andreas Kossert

POBOZNOSC MAZURSKA W OCZACH

WYZSZYCH WLADZ KOSCIELNYCH
WRAZENIA Z WIZVTACJIKOSCIELNEJ

W SZCZYCIENSKIEJ PARAFIl EWANGELICKIEJ W 1884 ROKU

Czy Mazury to egzotyczna kraina? Tak w kazdym razie jawit siq ten region wieiu
Niemcom, pokrzepionym utworzeniem Cesarstwa Niemieckiego w 1870 roku, odwiedza-
jXcym wschodnie prowincje swojego panstwa. Niektorzy docierali takze na Mazury, polo-
zone z dala od duzych osrodkow kuituralnych i gospodarczych. Do poczji^tkovv XX wieku
dia wiqkszosci Niemcow Mazury byty terra incognita. Tylko nieliczni mieli odwagq, by
zablqkac siq na te odosobnione pod wzglqdem geograficznym ziemie, lez^ce daleko od
aren wielkich wydarzen politycznych, daleko takze od osrodkow tradycyjnej europejskiej
cywilizacji. Jesli nawet w Prusach Wschodnich Mazury stanowiiy oddalon^ zacofanci, go-
spodarczo prowincjq, to dla mieszkancow Rzeszy, z Berlina, Hamburga czy tez z pohi-
dniowo-zachodnich Niemiec, byly egzotycznym rezerwatem, budz^cym wielkie zduinie-
nie i zadziwienie.

Z poczuciem kulturalnej wyzszosci — czasami zwyklej arogancji — przedstawiciele elit
umyslowych, przede wszystkim pastorzy, odwiedzali sluzbowo Mazury. Ich pisemne relacje
niejednokrotnie dorownuj^ temu, co przynosity opisy podrozy z odleglych kolonii brytyj-
skiego imperium. W jednej z takich relacji z 1878/79 roku czytamy na przyklad; „Warunki
mieszkaniowe na Mazurach sq, wrqcz fatalne. Ubogie wsie, nie zdobione, niskie, pokry te slo-

lepianki oraz szalasy, ktorych brud i niechlujstwo wskazuj^ takze na slowianskie pocho-
dzenie mieszkancow"'. Rzekome niechlujstwo, brak moralnosci, jak tez prymitywne warun-
ki ̂ cia stanowiiy glowny punkt rozwazah pisanych z perspektywy Niemca, obywatela Rze
szy. Powi^zane to bylo najczqsciej z dosadnym domaganiem siq podniesienia w tym regio-
nie standardu zycia poprzez energiczn^ germanizacjq i modemizacjq.

D^^c do jqzykowej i narodowej jednorodnosci usilowano przedstawiac pochodzenie,
kulturq i jqzyk wiqkszosci Mazurow w negatywnym swietle, aby tym bardziej atrakcyjnie
pokazac wyzszosc niemieckiego krqgu kulturowego jako elementu asymiluj^icego. Z powo-
du ogromnego znaczenia Kokiola ewangelickiego na Mazurach przypadla mu istotna rola
w wypeinianiu „pedagogicznego" zadania coraz szerszego otwierania siq mazurskiego sro-
dowiska jqzykowego i kulturalnego na kr^ cywilizacji niemieckiej. Jako Kosciol pahstwo-
wy stal siq on glownym filarem prowadzonej tam urzqdowej polityki gennanizacyjnej-.

' A. WciB, Preufiisch-Litlauen imd Masuren. Historische uiicl lopographisch-statislische Sliitlien belref-
fend den Regierungsbezirk Gumbinnen, Tl. 1-3, Rudolstadt 1878/79, s. 174-175.

^ Tu przcd Kosciotcm stan^t dylcmat: z jcdiicj strony chcial zc wzglqdow narodowych i politycznych
sluzyc wyzszcmu cclowi gcmianizacji, z drugicj zas shizba duszpastcrska zobowi^zywala duchownych do od-
prawiania dla polskojQzyczncj ludnosci cwangclickicj na Mazurach nabozchstw, modlitw ltd. w ich rodzinnym
jQzyku
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Ewangeliccy pastorzy i wyzsi urzqdnicy koscielni przybywali na Mazury zwlaszcza
z okazji regulamie odbywaj^cych siq tam wizytacji koscielnych. W najdalszych zak^tkach
Rzeszy wraz z czlonkami krolewieckiego Konsystorza Kosciola Ewangelickiego w Pru-
sach Wschodnich pojawiali siq takze wyslannicy centralnych wiadz ewangelickich w Ber-
linie - Ewangelickiej Naczelnej Rady Koscielnej (Evangelische Oberkirchenrat). W ra-
portach wizytacyjnych dokiadnie opisano sytuacjq Kosciola. Obok sprawdzenia pracy
proboszcza, chodzilo takze o przeegzaminowanie konfirmantow i czlonkow gminy z wie-
dzy teologicznej, zapoznanie siq ze stanem finansow, budynkovv itd. Do akt dolt^czano
rowniez osobiste uwagi wizytatorow.

Na XlX-wieczny protestantyzm skladalo siq kilka specyficznych each, ktore warto
na vvstqpie krotko przedstavvic.

Protestantyzm w Cesarstwie by! religiq. panstwow^ i monarcha z dynastii Hohenzol-
lernow odgrywal takze rolq swieckiego zwierzchnika Kosciola ewangelickiego, z tego tez
powodu Kosciol ten w coraz wiqkszym stopniu stawal siq instytucjq establishmentu. W
szczegolnosci w osrodkach politycznych, gdzie zywe pozostawaly pruskie tradycje, byla
to religia dostojnikow, wyzwolona juz ze struktur i poboznosci Kosciola ludowego.

Protestantyzm w rozumieniu idei intelektualnej zmierzal w kiemnku niezaleznej my-
sli, wyostrzania ratio. Stqd niemieckiemu protestantyzmowi calkowicie obce byly wszelkie
fomiy oddzialywania zewnqtrznego (wspaniale ceremonie, rytualne zachowania przy czyn-
nosciach religijnych, dewocyjna uleglosc, kult dewocjonaliow itd.). Dlatego tez przedsta-
wiano protestantyzm - zwlaszcza z katolickiego punktu widzenia-jako zimny, pozbawiony
radosci zycia i emocjonalnych reakcji. Ewangelik uchodzil za stereotyp zimnego, racjonal-
nego ascety.

Wiek XIX widzial jednak protestancki renesans wiary. W trakcie tzw. ruchu przebu-
dzeniowego wytworzyly siq nowe formy ludowej poboznosci. Zwi^zki modlitewne, towa-
rzystwa misyjne, bractwa, centra duchowe i instytucje ksztalcq^ce kaznodziejow swieckich
powstawaly jedno po drugim. Owy ruch przebudzeniowy, okreslany zazwyczaj mianem
pietyzmu, rozbudzil silne d^zenie do duchowego oczyszczenia, swego rodzaju drugiej re-
formacji. Biblia, czasami w przesadny sposob, stawala siq ponownie glownym punktem
odniesienia i na nowo definiowancj. zasade^na dzien powszednE.

Na Mazurach idee ruchu przebudzeniowego padly na zyznq glebq, na niemiecko-
polskim pograniczu wiara ewangelicka zetknqla siq bowiem z glqboko zakorzenionym
polsko-slowiahskim pojmowaniem poboznosci. Do dzisiaj wspolnq. nazw^ „gromadki"
okresla siq wszelkie odmiany ewangelickich, wolnokoscielnych i pozakoscielnych ru-
chow swieckich na Mazurach. Region ten - w opinii oficjalnego ewangelickiego Kosciola
— uchodzil wcit^z za pobozny kraj, co prawda z zywq, obc^ niemieckiemu protestantyzmo
wi, sklonnosci^ do zbyt emocjonalnego okazywania wiary na zewnsitrz. Ludowa poboz-
nosc - wedle urzqdowych opinii - dryfowala czqsto w sfery pogahsko-zabobonne i sek-
ciarskie. Nic tez dziwnego, ze wolne grupy religijne i sekty wyrastaly na Mazurach jak
grzyby po deszczu i — aczkolwiek istnialo regionalne zroznicowanie — osiqgaly chwilami
duze znaczenie.

^ W owym czasic istnialo wide woinych grup religijnych, np. baptystow, ktorzy na Mazurach potrafili
szybko siQ rozprzcstrzcnic. Takze nowo zatozonc Wschodniopruskic Stowarzyszenic Modlitewne (OstpreuBisehc

Gebetsverein) jako czqsc gromadkarstwa w Kosciele ewangclickim znane bylo z surowej moralnosei.
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W 1884 roku, w czasach rozkwitu swieckiej poboznosci na Mazurach, wyslannik Ewan-
gelickiej Naczelnej Rady Koscielnej z Berlina, proboszcz Vorberg zapoznawal siq z pobozno-
sciq. w parafii szczycienskiej. W drugiej poiowie XIX wieku j^zyk polsko-mazurski domino-
wal nadal w iyciu codziennym wsi mazurskich. Wprawdzie wystyjowaly juz roznice miqdzy
miastem a wsi^ jednak w powiecie szczycienskim w 1890 roku polskie szacunki wykazuj^ 78
procent polskoj^zycznych mieszkanc6\^. Takze w parafii szczycienskiej, do ktorej nalezal
ogromny okr^ wiejski, przewazalJeszcze jqzyk polski. W 1910 roku na parafiq szczycienskq^
oprocz Szczytna skladaly siq wsie: Bartna Strona, Czarkowy Gi^d, Dqbowko, Kaspry, Korpe-
le, Lemany, Maldaniec, Ochodno, Prusowy Borek, Romany, Rutki, Sqdansk, Siodmak, Wal-
pusz, Zielonka^. W niedziele i swiqta z wielu oddalonych wsi wqdrowano na piechot^ do ko-
sciola. Vorberg podaje: „Parafia szczycienska liczy w sumie 7888 dusz, gmina miejska — dwa
tysi^ce, z czego trzysta polskojqzycznych; bezposrednio z ni^ s^siaduje wielka, wylqcznie pol-
skoj^zyczna Bartna Strona, rowniez z dwoma tysi^cami dusz"®.

W kosciele szczycienskim odbywaly siq na przemian niemieckie i polskie nabozen-
stwa, w tym czasie wszyscy pastorzy znali obydwa jqzyki (polsko-mazurskie nabozenstwa
odprawiano tam do lat trzydziestych XX w.).

Wizytator Vorberg pelen zdumienia opisuje swoje wrazenia z polsko-mazurskiego nabo
zenstwa w Szczytnie. Maluje on zwyczaje i zachowanie na polskim nabozenstwie, sprzeczne z
jego dotychczasowym pojmowaniem protestantyzmu. Otworzyl si? przed nim calkiem nowy
swiat. Ze zdziwieniem, ale takze z respektem i wzruszeniem opisuje to, co z dzisiejszego punk-
tu widzenia jest ciekawe ze wzgl?d6w etnologicznych, socjologicznych i badania dziejow po-
bomosci. W 1884 roku znacznie wi?cej bylo uczestnikow polskich niz niemieckich nabo-
zenstw, Vorberg porownuje wi?c oschlosc i przewaznie pusty kosciol podczas nabozenstwa
niemieckiego z tym, co dzialo si? w czasie nabozenstwa polskiego: „Jakze inaczej jest u Pola-
kow! Na dhigo przed rozpocz?ciem nabozenstwa kosciol byl przepelniony. Gmina spiewala
tymczasem z muzykaln^pewnosci^piesn za piesni^bez akompaniamentu organow. Gdy pre-
ludium organowe wskazato na pocz^tek nabozenstwa i potem z choru glos, nauczyciela czy tez
jakiegos miodzienca, oglosil numer piesni, gdyz wielu nie bylo w stanie odczytac go z tablicy,
intonowano piesni na rozpocz?cie z peln^sil^ i zapalem, jak tego jeszcze nigdy nie slyszalem.
Spiew nie odpowiadal regulom sztuki. Jest on jak huk tr^b, ze niekiedy od krzykliwych glosow
kobiecych shichacza bol? z?by. Do tego melodie sq^ dziwnie modulowane i parafrazowane.
Jednak w zaangazowaniu i wytrwalym zapale jest cos wzruszaj^cego"^.

^ W. Pohorecki, Mazurzy w Prusach Wschodnich, Sprawy Narodowo_ciowc, 1932, nr 6, s. 170. Nie
mieckie obliczcnia tylko nicco nizszc niz polskie. Wg L. Wittsehella, Die vdlkischen Verlidltnisse in Masu-
ren unddem siidlichen Ermland, Hamburg 1925, s. 22, w 1890 r. zylo tu 76% polskojqzyeznyeh mieszkaheow.

® H. Gollub, Geschichte der Stadt Orteksburg, Ortclsburg 1926, s. 161 (reprint; Leer 1993).
® Evangelisches Zentraiarehiv w Berlinie (dale) EZA), 7/19698. Evangeliseher Oberkirehenrat. Aeta

Generalia. Nadzwyezajna wizytaeja szkolna w dieeezjaeh mrqgowskiej, szczycienskiej i gierdawskicj. Tu wy-
korzystano „Bericht des Pfarrers Vorberg iibcr die Thcilnahme an der Gcncral-Kirchen-Visitation im Kreise
Ortclsburg im Auftrage des Evangelischen Ober-Kirchenraths", Berlin, 15.07.1884. Wsie nale^ce do parafii
zamieszkiwala prawie w stu procentach ludnosc polskojqzyczna, tak ze przy ogolnej liczbie 7888 dusz, po
odjqciu 1800 raieszkancdw nicmicckojQzycznych, pozostawala grupa licz^ca okolo piqciu tysiqey poIskqjQ-
zycznyeh parafian.

^ Ibidem.
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Dla Vorberga, znajc^cego tradycyjn^ populam^ muzyk? koscieln^ protestantyzmu,
swiat Schiitza, Bacha, Handla, Buxtehudego czy Praetoriusa, swiat melodyjnych piesni
koscielnych, spiewanych umiarkowanym wolumenem glosu, musialo to bye zupelnie
nowe doswiadczenie. Mazurzy byli znani z naboznego, zarliwego i glosnego spiewu, dziq-
ki czemu mieli przyjmowac gtqbiej tresc i melodiq.

Vorberg, inaczej niz podczas niemieckiego nabozenstwa, dostrzegl wsrod Mazu-
row formy okazywania poboznosci przypominaj^ce ryt katolicki; „Wsty)uj^c do Domu
Bozego wielu przyklqka, oddaje siq zapewne cichej modlitwie przy stopniach oharza;
wspolnie odmawia si^ glosno Ojcze nasz, Wyznanie wiaiy..."^. Dalej czytamy: „Mazurzy
mogliby niemal wszystkie piesni ze swojego spiewnika odspiewac z pamiqci bez akompa-
niamentu organow. Ten skarbczyk piesni jest dla nich przenajswiqtszy. Czqsto mozna za-
uvvazyc, ze calujti spiewnik na pocz^tku i na koncu, a zwiaszcza gdy upadnie na ziemiq"'.

Przy wspominaniu imienia Jezusa Chrystusa Mazurzy zawsze skladali poklon.
W nabozenstwie uczestniczyli calym cialem i dusz^. Nie skrywali gestow i uczuc:
„Podczas spiewu widac zywy udzial, gdy wymawiane jest iiniq Jezusa, wtedy jednocze-
snie cala gmina pochyla siq i klania, jak gdyby wiatr przelecial nad polem klosow. Jeszcze
zywsze jest uczestnictwo w kazaniu, a przejawia siq w sluchaniu slowa z pewnym uczu-
ciem, okazywanym raz z westchnieniem spuszczon^ glow^ raz radosnym podniesieniem
oczu, ale zwiaszcza w glosnym wspolnym wypowiadaniu znanych ustqpow z Biblii'"".

Uwazny obserwator niespodziewanie konstatuje, ze ten sam proboszcz, ktory nie-
mieckie nabozenstwo odprawial ze zwykt^ liturgicznq. rutyn^ w czasie polskiego nabo
zenstwa - wydawalo si? - glqbiej wnikal w modlitwq. Vorberg doszukuje si? przyczyn
tego szczegolnego wewn?trznego uczestnictwa i zarliwosci w j?zyku mazursko-polskim i
jego archaicznym slownictwie. Jednak dochodzi cos jeszcze. Jest to wlasnie owa miesza-
nina, powoduj^ca t? specyficzn^ atmosfer? w kokiele szczycienskim. Gt?bokie wewn?-
trzne poruszenie, ktore potrafilo przezwyci?zyc racjonalnosc liturgii protestanckiej i wy-
pelnic j^ slowiansktt wrazliwoscijg nadalo charakterystyczny ton mazurskiej poboznosci
ludowej. Takie pojmowanie religii powstaio z powiq.zania dwoch kultur: tresci wiary po-
chodzily z niemieckiego protestantyzmu, a zywa praktyka i poboznosc z polskiej tradycji.
„Ten sam duchowny, ktory na niemieckim nabozenstwie podczas wzajemnego pozdra-
wiania si? «i z Duchem Twoim» szukal po prostu w agendzie nast?pnej modlitwy przy
oltarzu albo odkladal ksi?g?, by wyszukac tymczasem lekcj? z Biblii, w czasie polskiego
nabozenstwa blogoslawil wiemych zachowujq,c si? zupelnie inaczej, odpowiednio do zna-
czenia sytuacji. Tak, zdawalo mi si?, ze w kazaniu widac bylo jak gdyby wi?kszy zapal i
serdecznosc, o wiele g}?bsze wnikni?cie w powag? zadania. Co prawda bardzo istotnym
srodkiem wspomagaj^cym owo serdeczne pojmowanie s^tez zapewne specyficzna melo-
dia i naiwny swojski charakterj?zyka polskiego..."".

Przedstawiciel zwierzchnich wladz kokielnych dzi?ki poczynionym obserwacjom
poczuwa si? do zinterpretowania na swoj sposob poboznosci Mazurow: „Jest to rzeczywi-
scie silnie religijna wrazliwosc, gorliwa potrzeba religii, w najlepszym przypadku piety-

^ Ibidem.

' Ibidem.

Ibidem.

'' Ibidem.
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styczne pragnienie uswiqcenia bez rozumienia wiary. (...) Przepych i bogactwo zawladnQly
rozumem Mazurow. Dlatego z respektem odnosz^ siq takze do Kosciola katolickiego"'-.

Raczej nie mozna mowic, by wiqkszosc Mazurow dostrzegata w katolicyzmie silq
przyciqgaj^c^. Nie bylo prawie konwertytow. Katolicy na Mazurach to naplywaj^cy tarn
Warmiacy, Polacy lub Niamey z innych regionow. Zasiedziaia mazurska ludnosc wiejska
pozostawaia w ponad 90 procentach ewangelicka. „0 upodobaniu do katolickiej wiary nie
ma mowy, a przy sklonnosci glqboko wierzticych Mazurow do, w pewnych warunkach,
fanatycznie ascetycznego zycia, sposob zycia katolickiego duchowienstwa dziala na nich
odpychaj^co. Tak samo, jak politycznej agitacji katolikow, nie nalezy zbytnio obawiac siq
koscielnej propagandy'"'.

Vorberg odwoluje si? do doswiadczen kulturkampfu - politycznej rozprawy Rzeszy
Niemieckiej, kierowanej przez Bismarcka, z niemieckim katolicyzmem. Dokladnie opisu-
je zpunktu widzenia oficjalnego ewangelickiego Kosciola silne zagrozenie na .Mazurach
ze strony ruchow swieckich - gromadkarstwa. „W tym wzglqdzie wizytacja od.slaniala
czqsto wspominan^ raz^c^ sytuacjq, mianowicie rozlam w polskich gminacli na sckty,
doprowadzaj^cy do glqbokiej nieufnosci wobec urz^du parafialnego i zmierzaji:\cy do
separacji. Nie chodzi o formalne sekty, chociaz takze Sci baptysci, ktorzy glownie bytujci
w gminie Trelkowo. W tamtejszym jeziorze przed rokiem ochrzczono 11 osob. W Jerut-
kach w minionym roku przeszlo do nich 15. Jak na Litwie'** tzw. Maldeninkai, czyli mo-
dl^cy siq, tworzq^male wspolnoty obudzonych skladajci.ce siq w duzej mierze z czlonkow
gminy, takze na Mazurach od dluzszego czasu powstawaly takie krqgi «nawr6conych»,
okreslajq^cych siq mianem postpolstwo (= wspolnota, czyli gromadki). Dawniej energicz-
nemu glosicielowi ewangelii udawalo siq zebrac ich wokol siebie i, jako zaczynem gminy,
kierowac nimi oraz prowadzic do zbawienia'"^.

Z powodu niedostatecznej opieki duszpasterskiej, przede wszystkim w polskojQ-
zycznej czQsci Mazur, krytyki sprawowania urzqdow przez proboszczow, jak tez dt^zenia
do prowadzenia zycia wytyczonego przez Boga, do „uswiqcenia si^", w XIX wieku wy-
tworzyly si^ na Mazurach specyficzne formy protestanckiego ruchu przebudzeniowego.

Wschodniopruski ruch przebudzeniowy pojawit si^ najpierw na Litwie Pruskiej. Tam
tkwi^jego korzenie. Stamt^d tez, aby nauczac, przybywali na Mazury „modl^cy siq". Stop-
niowo rozwinqJ siq specyficzny wariant mazurski. Wytworzyl siq swiecki ruch ewangelicki
o pietystycznym podlozu, ktory ogam^l cale Mazury'^. Szczegolnie w tzw. gromadkach
dobitnie uwidocznila siq aktywnosc swieckich. Ich zwolennicy rekrutowali siq niemal

12 Ibidem.

Ibidem.

Czyli Litwa Pruska, lez^ea w pohioeno-wschodniej czqsci Prus Wsehodnieh.
" EZA 7/19698. Aeta Generalia.

W o-statnieh latacli najwazniejsze praee dotyez^ec swieekich ruehdw rcligijnych wyszly spod piora
G. Jasinskiego: Mazurzy w cirugiej polowie XIX wieku. Ksztaltowanie siq swiadomosci narodowej, Olsztyn
1994; Duchowienslwo mazurskie w II polowie XIX wieku, w: Zugadnieitia narodowosciowe >v Prusach Wseho
dnieh w XIX i XX wieku, Olsztyn 1993, s. 61-86; Wspomnienia Johannesa MrowUzkiego, nauczyciehi szkoly pa-
rafialnej na Mazurach, Komunikaly Mazursko-Wanninskie (dalej KMW), 1993, nr 4, s. 529-546; Urzqd wice-
generalnego supeririendenta — pniha sanacji Kosciola ewangelickiego na Mazurach (1868—1876), KMW, 1996, nr I,
s. 45—65; Uzrodel gromadkarstwa. O gnipie „swiqtych " na Mazurach, KMW, 1996, nr 3, s. 369-377; Ponuqdzy
sektq a Kosciolem. Gromadkarze lilewscy i mazurscy w XIX wieku (do 1885 roku), KMW, 1999, nr I, s. 17—42.
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wyl^cznie z mazurskich chlopow. Oficjalne kierownictvvo koscielne widzialo w nich nie-
szczqsliwy alians sekciarstwa i polskosci. Gromadki w niemieckiej propagandzie by}y
synonimem nielojalnej, d^z^cej do przewrotu dziatalnosci. Poniewaz nie bylo powi^zan
z narodowopolskimi krqgami, co oficjalnie chqtnie zauwazano, gromadki stawaly siq
dla panstwa i Koscioia trudniejsze do zdefiniowania i nie dawalo si? przy nich zastoso-
wac prostego schematu przyjaciel-wrog. Z powodu demokratycznych sklonnosci, powi^-
zanych z roszczeniami socjalnymi oraz piel?gnowaniem j?zyka polskiego, gromadki byty
uwaznie obserwowane i traktowane z powag^ przez oficjalne czynniki. Wspolnoty te nie
byly jak^s jednolitci organizacjit, okreslenie to obejmowalo niezmierzon^ liczb? ruchow
swieckich, ktore czqsto wiodly swoj zywot nadal wokol oficjalnego Koscioia, ale takze
odnosilo si? ono do wolnych Kosciolow i sekt. Pomi?dzy nimi istnialo wiele sporow, nie-
ktore z nich okazywaly si? tylko efemerydami".

Kosciol urz?dowy bal si? przede wszystkim swieckich struktur koscielnych, ktore
stawiaty pod znakiem zapytania jego autorytet i hierarchiczny porz^dek. Mnozi^ca si?
krytyka bylaby rownoznaczna z utrat^ powazania. Proboszczowie obawiali si? przede
wszystkim samozwariczej „swi?tosci" przywodcow gromadek, ktorzy dokiadnie obser-
wowali i niejednokrotnie bezwzgl?dnie krytykowali dziatalnosc ewangelickiego ducho-
wiehstwa. „Obecnie zapanowal w tym nurcie obey i wrogi duch. Nie przyjmowali oni
mianowicie sakramentow w kosciele i chwalili si?, ze s^bastionem przeciw baptystom
i katolikom, ale w przeciwiehstwie do litewskich gromadkarzy przyj?li wrogi stosunek
wobec wtasciwego urz?du koscielnego'"^.

Wedlug Vorberga ascetyczne zycie i gl?boka religijnosc gromadek mogla stac si?
niebezpieczna dla Koscioia: „Gdy uczestnicz? w publicznym nabozehstwie, to akcentuj^^
fragmenty kazania traktuj^ce o grzesznosci tego swiata glosno j?cz^c, zawodz^c i wolaj?c
amen, a na koniec Jeszcze przez jakis czas placzti. Zarazem szukaj^ jednak powodu, aby
publicznie zganic za to czy owo duchownego"''.0pr6cz wypowiadania opinii oczywistych
dla reprezentanta Koscioia pahstwowego, ktory ucielesnial caly pruski polityczny establish
ment, Vorberg dostrzegl w Kosciele mazurskim charakterystyczne formy poboznosci wy-
razaj^ce poszukiwanie duchowosci. St^d samokrytycznie musial sam siebie zapytac, czy
oficjalny Kosciol nie zawiodl w spelnianiu swego zadania gloszenia ewangelii. Dlatego
otwarcie roztTzt^sal, ze zaniedbania duszpasterskie trzeba szybko usun^c: „Wlozony po dzis
dzieh tmd Koscioia nie zaspokoil oczywistego pragnienia ewangelii"-®. Tak, nieoczekiwanie

" O ruchu gromadkarskini ukazaty siQ szcrszc opracowania usiluj^cc wci^z zwracac uwagQ na powiEiza-
nia miQdzy gromadkami a polskim ruchcm narodowyni. Mozna to udowodnic jcdynic w kilku przypadkach.
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przyznai on wreszcie gromadkom takze dodatniei rolq \v zyciu Mazur. Z powodu moralnej
twardej postawy w d^zeniu do zycia wedhig ewangelii/modlitwy oddziaiywali oni w tym
wzglqdzie pozytywnie na resztq ludnosci mazurskiej, ktora w szczegolnosci naduzywala
alkoholu. Vorberg nieco szorstko konczy swoje szczycienskie spostrzezenia o mazurskiej
poboznosci i tamtejszych powszechnych przyzwyczajeniach: „Bardzo istotnym czynni-
kiem w ruchu gromadkarskim i moze ich glown^ sil^ jest sprawa abstynencji — z pewno-
sciq^ okolicznosc najwazniejsza wsrod mamiej^cego w pijanstwie ludii"^'.

Czy Mazury to egzotyczna kraina? Z relacji berlinskiego pastora Vorberga opisujti-
cej mazurskie nabozenstwo w Szczytnie w 1884 roku wyplywa wyraznie fascynacja auto-
rapewn^niezwyklosci^i obcoscijt. Jakos obey, a wlasciwie przeciez bliski kraj, bo Mazu
ry i Berlin lezaly w Prusach i nalezaly do tego samego Kosciola ewangelickiego. Spotkaly
siq tam jednak dwa odrqbne swiaty. Przedstawiciel oficjalnego Kosciola ewangelickiego
zobaczyl w Szczytnie fenomen w pruskim Kosciele ludowym, jedyny w calych Prusach.
Na pograniczu kultury niemieckiej i polskiej, l^czc^c elementy obydwu kultur, uksztalto-
wal siQ mazurski protestantyzm z wlasnymi indywidualnymi formami poboznosci.

Z jqzyka niemieckiego tlumaczyla
Malgorzata Szymahska-Jasihska

Ibidem.
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