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POLSKIE SYMPATIE PASTORÓW EWANGELICKICH

NA DOLNYM L SKU

W ród polskiej ludno ci ewangelickiej na Dolnym l sku, mieszkaj cej w zwar-

tych skupiskach g ównie w powiatach namys owskim i sycowskim, dzia a o w XIX w.

ca e grono pastorów ewangelickich sympatyzuj cych z polsk  kultur . Nie ozna-

cza o to sympatii do Polaków w znaczeniu narodowym. Sami pastorzy byli prze-

wa nie Niemcami. Owe sympatie by y raczej przejawem przychylnego stosunku

do kultury etnicznej Polaków. Przybiera o to nieraz formy szczerego oddania. Mia o

to du e znaczenie dla Polaków ewangelików, ale tak e dla duszpasterstwa ze stro-

ny samych pastorów.

Wyj tkow  postaw  przyjmowa  Robert Aleksander Fiedler, który odnosi  si

do Polaków ewangelików z motywów narodowych.

Grono pastorów sympatyzuj cych z Polakami ewangelikami by o do  liczne.

Do nich nale eli m.in.: Karol Altmann, Chrystian Auersbach, Jan Chu , Erdmann

Cochlowius, Jan Karpecki, Jan K apcia, Karol Klus oraz rodziny pastorskie: Bau-

chów, Koellingów i Prusse.

Ostatnia z wymienionych rodzin, Prusse, w sposób konsekwentny broni a pol-

skiej kultury, zw aszcza j zyka polskiego. Zwraca uwag  fakt, e czterech pasto-

rów w tej rodzinie konsekwentnie okazywa o swoje sympatie do polskiej kultury

etnicznej. wiadczy to o utrzymywaniu si  d ugo polskiej tradycji, która przecho-

dzi a z ojca na syna i z syna na wnuka. Tradycj  t  zapocz tkowa  Jerzy Karol Got-

tlieb Prusse, urodzony 11 I 1777 r. Teologi  ewangelick  studiowa  na Uniwersy-

tecie w Halle. W 1802 r. zosta  pastorem w Szymonkowie w powiecie kluczborskim,

a w 1810 r. w Wo czynie ko o Kluczborka. W obu placówkach zyska  wielki roz-

g os jako znakomity kaznodzieja wyg aszaj cy kazania zarówno po polsku, jak i po

niemiecku. Mocno to podkre lano, gdy w maju 1815 r. zosta  wybrany na pastora

w Byczynie. Na tej placówce przyczyni  si  do podniesienia duszpasterstwa dla

parafian Niemców, które przedtem sta o na niskim poziomie. J.K.G. Prusse da  po-

cz tek kilku generacjom pastorów polskich na l sku. Z on , Justyn  Krystyn

Schellenburg, mia  dwóch synów pastorów: Juliusza Karola Hermanna w Wo czy-

nie i Aleksandra Fryderyka Wilhelma w Lubli cu. Niew tpliwie od ojca przej li

oni sympati  do j zyka, obyczajów i kultury polskiej.
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J.K.H. Prusse urodzi  si  2 IV 1811 r. w Wo czynie. We Wroc awiu uko czy

Gimnazjum Marii Magdaleny. Nast pnie studiowa  teologi  ewangelick  na Uni-

wersytecie Wroc awskim. Po z o eniu egzaminów pro magisterio i pro venia con-

cionandi zosta  powo any w 1839 r. na stanowisko pastora w Miliczu. W latach

40. pomaga  ojcu w pracy duszpasterskiej w Wo czynie, a po jego mierci w 1849 r.

zosta  jego nast pc . W 1865 r. otrzyma  nominacj  na superintendenta diecezji

namys owskiej. W 1875 r. obchodzi  uroczy cie 25-lecie powrotu do Wo czyna.

Cieszy  si  ogromnym autorytetem i by  bardzo popularny w ród wiernych, zw a-

szcza Polaków. Otacza  ich szczególn  trosk , broni  przed „ograbieniem” z j zy-

ka polskiego. Postaw  i dzia alno ci  przyczynia  si  wed ug swoich mo liwo ci

do rozwoju kultury polskiej, umacnia  Polaków w ich narodowych przekonaniach.

Mia o to ogromne znaczenie, tym bardziej e dzia a  w najwi kszym skupisku pol-

skiej ludno ci ewangelickiej na Dolnym l sku.

By  polonofilem i entuzjast  j zyka polskiego. W jego rodzinie panowa a praw-

dziwie polska atmosfera. Zatrudnia  specjalnie okolicznych Polaków (nia k  i s u -

b ), aby jego dzieci uczy y si  mówi  po polsku. W rozmowach z wiernymi Pola-

kami u ywa  zawsze j zyka polskiego.

J.K.H. Prusse pozostawa  w bliskich kontaktach z Józefem Lomp . Podj  si

korekty i cz ciowej przeróbki przygotowanej przez niego powie ci Pielgrzym

z Lubopolu, osnutej na tle dziejów l ska od wprowadzenia chrze cija stwa a  po

czasy wspó czesne. Wspólnie z pastorem R.A. Fiedlerem doprowadzi  do utwo-

rzenia w Wo czynie proseminarium dla nauczycieli, którzy mieli uczy  j zyka pol-

skiego w szko ach ewangelickich. W latach 1851–1858 by  kierownikiem tego za-

k adu.

Kiedy w 1872 r. na fali kulturkampfu w adze Rejencji wroc awskiej zarz dzi y

wprowadzenie j zyka niemieckiego do nauki religii w szko ach elementarnych,

J.K.H. Prusse stanowczo si  temu sprzeciwi  i usilnie nalega , aby z agodzi  tre

zarz dzenia, t umacz c, e ludno  w rejonie namys owskim jest polska i naucza-

nie polskich dzieci religii po niemiecku nie da adnych rezultatów. Odpowiedzi

na to stanowisko by a inspekcja szkó  powierzonych jego opiece. Wyniki jej by y

niekorzystne dla pastora, co by o dowodem, e istotnie nie respektowa  zarz dze-

nia germanizacyjnego. Zosta  za to ukarany nagan .

Podobn  postaw  propolsk  reprezentowa  jego m odszy brat A.F.W. Prusse,

urodzony w 1813 r. On te  ucz szcza  do Gimnazjum Marii Magdaleny, po czym

zapisa  si  na Uniwersytet Wroc awski. Studiowa  filozofi , teologi  i filologi . By

wi c cz owiekiem g boko wykszta conym. Po studiach pracowa  pocz tkowo jako

nauczyciel domowy u radcy s dowego Ilkego w P ocku, potem u hr. ckiego

w Posadowie w Pozna skiem. Na l sk powróci  prawdopodobnie w 1841 r. Po-

zostawa  w kontaktach z J. Lomp . Po ukazaniu si  trzech zeszytów Zbioru wier-

szy Lompy (Opole 1841) pastor A.F.W. Prusse napisa  wiersz Do mowy polskiej

przez Wo czynianina. W 1848 r. równie  w leszczy skim „Przyjacielu Ludu” (nr

10) og osi  odezw  do Polaków z innych dzielnic zaboru pruskiego z pro b  o po-

moc dla ofiar kl ski g odu i tyfusu na l sku w latach 1847–1848. Po mierci ojca
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przez 10 miesi cy zast powa  go w pe nieniu obowi zków ko cielnych. W 1850 r.

by  katechet  w Opolu. Z kolei przez dwa nast pne lata (1851–1852) pracowa  jako

nauczyciel w proseminarium w Wo czynie. W drówka zako czy a si  wraz z ob-

j ciem funkcji pastora w Lubli cu w dniu 17 II 1853 r. Pracowa  na tym stanowi-

sku blisko 40 lat, mianowicie do dnia 1 IV 1891 r.

Dwaj bracia Prusse, jak to ju  zauwa y em przy kre leniu ich drogi yciowej,

byli wysoko cenieni przez J. Lomp  jako dobrzy styli ci polscy. A.F.W. Prusse

wyda  tylko dwa przek ady z niemieckiego: Ma y Józio – powiastka dla dzieci (Bar-

men 1864) i Pójd  do Jezusa (Barmen 1859).

Na pro b  Konsystorza wroc awskiego A.F.W. Prusse opracowa  obszerny wy-

kaz ksi ek religijnych w j zyku polskim i przedstawi  go w styczniu 1856 r. Stwier-

dzi  przy tym, e spis jest niepe ny. Prosi  wi c o wyznaczenie do pomocy jednego

lub kilku duchownych znaj cych j zyk polski, aby w miejscowo ciach zamieszka-

nych przez Polaków ewangelików dokonali spisu literatury ewangelickiej w j zy-

ku polskim. Zwraca  te  uwag  na konieczno  zatrudnienia przez parafie zamie-

szkane przez ludno  polsk  duchownych i nauczycieli znaj cych j zyk polski.

Takie samo stanowisko zajmowa  jego brat, który – jak pami tamy – otrzyma  na-

gan  z powodu kiepskich wyników germanizacyjnych w podleg ych mu szko ach

ewangelickich. A.F.W. Prusse w 1891 r. przeszed  na emerytur  i przeniós  si  do

Pszczyny, gdzie zmar  2 XII 1896 r.

Równie gorliwym polonofilem by  Pawe  Gottlieb Ludwik Karol, syn pastora

J.K.H. Prusse i Anny Joanny Luizy Eugenii Michaelis. Przyszed  on na wiat 24 V

1845 r. w migrodzie. Wychowa  si  w domu o propolskim nastawieniu. W swo-

im yciorysie w 1870 r. pisa : „ju  wtedy jako dziecko przyzwyczaja em swoje ucho

i j zyk do s owia skich g osek”. Kiedy ojciec w 1851 r. zosta  przeniesiony do Wo -

czyna na miejsce po zmar ym dziadku, mia  on doskona e warunki, aby biegle przy-

swoi  sobie j zyk polski, a to dzi ki Polakom pozostaj cym na s u bie u rodziny

Prusse. „Polskim j zykiem ludowym”, jak stwierdza  P.G.L.K. Prusse, pos ugiwa

si  z równ  atwo ci  jak j zykiem niemieckim.

Od 6 do 11 roku ycia Pawe  ucz szcza  do szko y miejskiej w Wo czynie. Do-

ucza  si  w domu pod opiek  ojca i dwóch guwernantek – Francuzki i Angielki.

Gimnazjum uko czy  w Ole nicy w 1866 r. Podj  nast pnie, zgodnie z rodzinn

tradycj , studia na Uniwersytecie Wroc awskim, gdzie w latach 1866–1870 zg -

bia  wiedz  na Wydziale Teologicznym (kierunek ewangelicki). Po wybuchu woj-

ny austriacko-pruskiej w 1866 r. przez dwa miesi ce przebywa  w wojsku, ale

z powodu niezdolno ci do s u by wojskowej zosta  zwolniony. Egzamin kandydacki

na duchownego z o y  6 XII 1870 r., a we wrze niu nast pnego roku zda  egzamin

upowa niaj cy do pe nienia funkcji wikarego (pro ministerio). W tym charakterze

zosta  zatrudniony w Bytomiu na Górnym l sku w 1871 r. W tym e roku na pod-

stawie osobnego egzaminu pro venia concionandi uzyska  prawo do wyg aszania

kaza , w tym tak e w j zyku polskim. Przy egzaminie przedstawi  na pi mie „pol-

skie kazanie z tekstu Jan 4, 39–42”, zaopatruj c je dopiskiem: „ em to polskie ka-

zanie z pomoc  s ownika sam wypracowa , w miejsce przysi gi zar cz ”. Tekst

kazania napisany jest wcale poprawn  polszczyzn .

Polskie sympatie pastorów ewangelickich na Dolnym l sku



564

Jako pastor dzia a  P.G.L.K. Prusse najpierw w parafii w B kowie w powiecie

namys owskim, wyró niaj c si  zarówno gorliwo ci  w obowi zkach duszpaster-

skich, jak te  swoim przywi zaniem do polszczyzny, do ludno ci polskiej oraz za-

anga owaniem w obron  j zyka polskiego, coraz to bardziej zagro onego. Wkrót-

ce po obj ciu obowi zków pastora w M koszycach w 1878 r. zmieni  porz dek

nabo e stw wprowadzony rok wcze niej, przywracaj c zniesione wówczas nabo-

e stwa polskie. W pi mie do Konsystorza z 14 XI 1878 r. wyja nia , e wobec

lokalnych warunków j zykowych zniesienie nabo e stw polskich by o nieuzasa-

dnione, a decyzje w tej sprawie wymuszone, oczywi cie przez odpowiednie czyn-

niki. Z powodu zaanga owania si  po stronie j zyka polskiego by  P.G.L.K. Prus-

se znienawidzony przez Niemców o pogl dach nacjonalistycznych i antypolskich.

Do nich nale a  Lindner, w a ciciel maj tku rycerskiego w B kowicach w powie-

cie namys owskim. Korzystaj c ze swej pozycji spo ecznej i wp ywów, Lindner

przez wiele lat wysuwa  ró ne oskar enia do w adz przeciwko pastorowi, aby go

niepokoi  i n ka . Stanowisko Prussego w sprawach polskich bardzo wymownie

na wietla donos Lindnera przeciw niemu skierowany do Konsystorza Ewangelic-

kiego z 24 XI 1891 r. Lindner zarzuca  Prussemu, i  tak organizuje polskie nabo-

e stwa, e przychodzi na nie wi cej wiernych ni  na nabo e stwa niemieckie. St d

wyci gn  wniosek, e nabo e stwa polskie s  przez Prussego faworyzowane.

W rezultacie dzieci dopiero w szko ach musz  uczy  si  mówi  po niemiecku, a po

jej uko czeniu wracaj  do polszczyzny, przez co marnuj  si  du e sumy wydawa-

ne przez rz d pruski „w celu wytrzebienia (Unterdrückung) polsko ci”. Ponadto,

jak stwierdza  Lindner, w domu Prussego rozmawia si  po polsku, a w kontaktach

z lud mi te  pos uguje si  on tym j zykiem, czyli j zykiem polskim.

yczliwo , jak  darzyli przedstawiciele rodziny Prusse polsk  ludno  ewan-

gelick , by a g boka, szczera i konsekwentna. Mutatis mutandis wszyscy Prusse

reprezentowali tak  postaw . W tej mierze nie znali kompromisów. Wszystko po

to, aby pozyska  sobie polsk  ludno . Z tej ludno ci yli i tej ludno ci pragn li

s u y  w ka dej sytuacji, wbrew wszelkim trudno ciom.
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