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F. S. Oldenberg, Przyczynki do poznania Mazur. Sprawozda
nie dla Centralnego Komitetu do Spraw Misji Wewnętrznej, 
przeł. M. Szymańska-Jasińska, oprać. G. Jasiński, Wydaw
nictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000, ss. 156 

W 1865 roku Friedrich Salomo Oldenberg - rodzony 21 paździer
nika 1820 roku w Królewcu - jako pracownik Centralnego Komitetu do 
Spraw Mis j i Wewnętrznej Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego (Zen-
tralausschuB fur die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche) 
odbył podróż po Mazurach - południowych terenach Prus Wschodnich. 
Wróciwszy zaś do Berlina przygotował obszerne sprawozdanie przezna
czone dla protestanckich władz kościelnych. 

Historycy Kościoła ewangelickiego drukowali później niektóre frag
menty sprawozdania Oldenberga, jednak nigdy nie opublikowali go w ca
łości. Z uznaniem więc przyjmujemy wiadomość o pionierskiej próbie wy
dania dzieła niemieckiego teologa, próbie całkowicie udanej, z doskonałym 
t łumaczeniem Małgorzaty Szymańskiej-Jasińskiej , która tekst rozprawy 
Oldenberga oddaje w XIX-wiecznym języku polskim. Cenny jest także 
Wstęp wydawcy pióra Grzegorza Jasińskiego, wybitnego współczesnego 
historyka i pasjonata Warmii i Mazur, który ma świadomość tego, iż praca 
Oldenberga to Jeden z najpełniejszych opisów sytuacji kościelnej , kultu
rowej i gospodarczej Mazur, jakie powstały w X I X wieku" (s. 7). 

Friedrich Salomo Oldenberg był synem żydowskiego kupca Hein
richa Oldenberga i Helenę Mathilde z domu Hertz. Najprawdopodobniej 
pod wpływem matki Friedrich i jego rodzeństwo przeszli na chrześcijań
stwo. W 1836 roku Friedrich przyjął chrzest, a w 1840 roku rozpoczął stu
dia na wydziale teologicznym Albertyny. 

Podróż na Mazury odbył w okresie od 14 sierpnia do 4 październi
ka 1865 roku. Przez Bydgoszcz i Gdańsk przybył do Królewca, aby zorien
tować się w sytuacji Kościoła na Mazurach. Rozmawiając z wieloma oso
bami w Królewcu doszedł do przekonania, że właściwie nikomu nie zależało 
na życiu religijnym tamtejszych mieszkańców. Plan Oldenberga zakładał 
wizytacjęjedynie większych miast; w rzeczywistości jednak odwiedził tak-



212 Studia Gdańskie X V - X V I (2002-2003) 

że wiele mniejszych miejscowości , a najczęściej były to parafialne wsie. 
Tak sam o tym pisał: „W owe tygodnie przejechałem, po części tragicznymi 
drogami, ponad 90 m i l wozem pocztowym i około 20 wynajętą furmanką". 

Zadaniem misji wewnętrznej była próba pozyskania wiernych dla 
Kościoła protestanckiego poprzez głoszenie Słowa Bożego. Szczególną 
uwagę przywiązywano do tych, którzy odeszli od Kościoła i pozostawali 
poza duszpasterską opieką. Wyzwaniem dla Oldenberga było więc utwier
dzanie braci w wierze i zachęcanie ich do praktyk religijnych. 

Sprawozdanie składa się z 33 obrazów ukazujących panoramę ży
cia na Mazurach. Na początku autor opisuje krainę mazurską oraz przywo
łuje najważniejsze wydarzenia z jej przeszłości. Po takim wstępie przystę
puje do opracowania tego, co zobaczył podczas swej podróży. Snując 
refleksje nad językiem Oldenberg stwierdza, że „ogólnie język mazurski 
jest bardzo ubogi (...). Pojęcia abstrakcyjne są dla Mazura obce, wypowia
da się konkretnie i przepada za opisowymi, malowniczymi wyrażeniami. 
Nie lubi polskiej wymowy literackiej - a już najmniej w ustach duchowne
go - którą uważa za katolicką. Ten, kto tam nie wyrósł i nie żył z tym 
ludem, rzadko i z dużym trudem przyswoi sobie tę charakterystyczną natu
ralną prostotę. Nawet wielu duchownych, nauczycieli i urzędników, mó
wiących biegle po polsku, nie może przecież powiedzieć, że Mazur w pełni 
ich rozumie" (s. 60). 

Interesujące są spostrzeżenia Oldenberga dotyczące charakterysty
k i ludu mazurskiego. Mazur nie zaprzecza, że w jego żyłach płynie polska 
krew. 1 „jak długo on nie przepije rozumu, jest dobroduszny i łatwo się 
rozczula, jest nieporządny i niestały, wesoły i leniwy, serdeczny i gościnny, 
roztropny, nawet filuterny i sprytny (...). Jednak gdy gorzałka uderzy mu do 
głowy, wtedy nikt nie jest bardziej odrażający, brutalny i hałaśliwy niż Mazur. 
Niestety gorzałka często uderza do mazurskich g łów" (s. 61). 

Oldenberg opisuje także, skromny na ogół, sposób życia chłopa 
mazurskiego. Szczególnie „kobietom na Mazurach jest ciężko. A n i w cza
sie narzeczeństwa, ani małżeństwa nie ma miejsca dla czulszych tonów, 
które z reguły nie występują także u niemieckiego chłopa. Wszelako brak 
kultury czyni los kobiet mazurskich smutniejszym, niż jest to sądzone nie
wieście gdzie indziej. Jeszcze przed dwudziestoma laty w powiecie szczy-
cieńskim, a z pewnością nie tylko tam, można było zobaczyć chłopa mazur
skiego idącego z batem za pługiem, zaprzężonym w jego jedynego wołu 
i żonę. Kobieta musi harować od świtu do nocy. Aż do rozwiązania pracuje 
w polu i nie raz zdarza się, że rodzi tam dziecko (...). Chłop mazurski nie 
zna lekarza. Jeśli kobieta umrze, to umrze. Już prędzej pośle po weteryna-
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rza, gdy zachoruje wół albo koń. „Żonę - powiada chłop mazurski - m o g ę 
mieć znowu, wołu nie '" (s. 65). 

Przyczynki do poznania Mazur ukazują nam także miejscowe zwy
czaje i obrzędy. I tak np. w wigil ię Bożego Narodzenia chłopi nie pracowali 
już o piątej. W domostwach, gdzie pielęgnowane były zwyczaje ojców, ro
dzina zbierała się przy stole przykrytym lnianym obrusem. Przy blasku 
świecy gospodarz odczytywał z B ib l i i fragment o Bożym Narodzeniu. Cho
inki i prezenty, uchodzące za praktyki niemieckie, nie były obecne w do
mach Mazurów. 

Przypatrując się życiu religijnemu ewangelicki duchowny stwier
dza, że Mazur uważa się na ogół za dobrego protestanta. Jednakże nie do 
końca takim jest, gdyż jego prostota czyni go duchowo spokrewnionym z 
katolicyzmem. „On nim nie jest, bo brak mu protestanckiego wykształce
nia. Nie potrafi odróżnić wiary chrześcijańskiej od niechrześcijańskiej, ani 
protestanckiej od katolickiej. Mieszając wszystkie te elementy, znajduje 
swoją kościelną egzystencję w formach protestantyzmu" (s. 72). 

W rozważaniach dotyczących życia na Mazurach Oldenberg nie 
był wolny od spuścizny konfesyjnego środowiska, z którego się wywodzi ł . 
I dlatego za przywarę, k tórą wielu ewangelickich duchownych usi łowało 
wyplenić, uważał zwyczaj kupowania świec w Świętej Lipce, które rzeko
mo miały zapobiec chorobom i nieszczęściom (s. 85). „Promieniujący bo
gactwem tamtejszy kościół i odznaczające się katolickim przepychem na
bożeństwa przyciągająmieszkańców niemal całych Mazur (...). Święta Lipka 
jak magnes przyciąga ewangelickiego Mazura do katolickiej zdrożności (...). 
Księża katoliccy bez wątpienia wiedzą dobrze, jak wie lką moc wywiera ich 
Kościół dzięki odpustom i formom kultu oddziałującym na zmysły podat
nych na to Mazurów. W Olecku, Ządzborku itd. , tam gdzie są kościoły 
katolickie, na nabożeństwa bywa regularnie bardzo wielu ewangelików, 
zwłaszcza kobiet (...). Ostróda ma nowy i okazały kościół katolicki, poło
żony na wzgórzu z wieżami dominującymi nad miastem. Oby to nie były 
zgubne znaki! (...) Na niektórych terenach dołącza się do tego urojenia oby
czaj składania ofiar także w kościele katolickim (...). Warto przytoczyć, co 
odrzekł mazurski chłop, gdy zwrócono mu na to uwagę. 'Jest przecież zapi
sane - powiedział - że jeśli dwa albo trzy staje się jednością , to aż się prosi, 
że powinienem je nawiedzić ' . Czy jest słuszne - odparł ewangelicki du
chowny - że chodzisz do katolików, którzy odrzucają czyste słowo Boże 
i są wrogami naszego Kościoła? Księże proboszczu - odpowiedział - wła
śnie dlatego. Jeśli bowiem nasi wrogowie pomodlą się za nas, wtedy prze
cież dobry Bóg wysłucha!" (s. 86-87). 
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Oldenberg w swoim sprawozdaniu zwraca także uwagę na plagę 
pijaństwa, która na dobre zadomowiła się na Mazurach; pisze o rolniczych 
stowarzyszeniach, o budowie nowych dróg, o podatkach, o ubóstwie Ko
ścioła ewangelickiego, o małżeńs twach mieszanych między katolikami 
i ewangelikami, także o niedostatecznej ochronie ewangel ików przed Ko
ściołem katolickim. Całość kończą wnioski, jakie dla centralnego Komitetu 
przygotował podróżny z Berlina. Do najważniejszych zaliczyć można: roz
powszechnianie Bib l i i (zarówno niemieckiej, jak i mazurskiej), stworzenie 
lokalnej literatury mazurskiej, która wspierałaby „obyczajowość ludu i Ko
ściół ewangelicki" (s. 140) oraz zaopatrzenie w dobre książki i obraz (w tym 
oczywiście także wizerunek Lutra). 

Relacja Friedricha Salomo Oldenberga-dobrego teologa, berlińskie
go kaznodziei, a wreszcie ewangelickiego pastora - należy do jednych z naj
ciekawszych, jakie powstały w X I X wieku na temat Mazur, choć nie pozosta
ła wolna od typowych konfesyjnych o b c i ą ż e ń . P rze j awia ły s ię one 
w jednoznacznej postawie krytyki wobec wszystkiego, co związane było w ja
kikolwiek sposób z Kościołem katolickim oraz w próbach obarczania konku
rencyjnego wyznania własnymi błędami. Czym było to spowodowane? 

Wydaje się, iż w zasadzie Oldenberg nie chciał zaakceptować od
mienności Kościoła na Mazurach i jego obyczajów. Sytuację tam zastaną 
porównywał bowiem do tej, j a k ą znał z Królewca, Berlina czy Hamburga. 
Zastanawiający jest jednak fakt, że tak bystry i inteligentny obserwator, 
j ak im był Friedrich Salomo, głównego wroga i sprawcę wszelkich niepo
wodzeń ewangel ików widział w Kościele katolickim. Odmienne zwyczaje 
kośc ie lne Mazurów, podkreś lan ie zewnęt rznych aspektów religijności, 
wreszcie elementy l i turgii katolickiej - to wszystko odbierał jako niebez
pieczeństwo i zagrożenie dla wiary ewangelickiej. Dlatego też cała relacja 
ewangelickiego duchownego od początku do końca jest antykatolicka. Naj
prawdopodobniej postawa Oldenberga jest także pochodną zachowania 
władz kościelnych w Królewcu oraz części duchowieństwa mazurskiego, 
które nie potrafiły pogodzić się z faktem, j ak i miał miejsce 31 stycznia 
1850 roku w postaci tzw. konstytucji pruskiej, dającej równouprawnienie 
obu Kościołom. 

Ks. Robert Kaczorowski 


