
Sukertowa-Biedrawina, Emilia

W obronie Michała Pogorzelskiego
Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 182-188

1957



E M IL U  SL K K R T O YV A-RIEDRAW JN A

W O B R O N IE  MICHAŁA POGORZELSKIEGO

W Wiirzburgu, • sum ptem  „Göttinger A rbeitskreis”, ukazała się bardzo 
starannie w ydana m onografia pow iatu szczycieńskiego: „Der Kreis Ortelsburg, 
ein ostpreussisches H eim atbueh” ’)• Jest to praca zbiorowa, zainicjonowana  
przez długoletniego, ostatniego starostę (landrata) szczycieńskiego, dr Wiktora 
von Posera, dokonana pod redakcją byłego dyrektora sem inarium  n au czy 
cielskiego w  Szczytnie dr М аха M eyhöfera.

Książka zaw iera w ie le  ciekaw ego m ateriału, zwłaszcza z ostatnich okresów  
— m iędzyw ojennego i pow ojennego — oczyw iście ujętego pod kątem  n ie
m ieckiej propagandy. Całość w ym aga szerszego om ów ienia. W tym m iejscu  
jednak zatrzym am  się tylko nad zagadnieniem  w spom nianej tam postaci -  - 
zapom nianego w  P olsce pieśniarza mazurskiego, M ichała Pogorzelskiego, 
który w  w iele  dziesiątków  lat po śm ierci stał się ofiarą antypolskiej propa
gandy, a którem u w  sto trzydzieści lat po zgonie w ypisano nad m iejscem  
w ieczystego spoczynku, na, ścianie zew nętrznej kościoła w  Kalinow ie, dzi
w aczny werset: „Nun liegt er da auf Gottes Acker, pfui, Tott — du Racker” 2).

B yły landrat szczycieński v. Poser przypom niał w ysiedleńcom  - rodakom  
Michała Pogorzelskiego jako „ein m asurisches O riginal” (rodzimego m a
zurskiego oryginała). N ie jest to ani artykuł, ani życiorys o pow ażniejszym  
charakterze, jakby się po w ydaw nictw ie i autorze spodziewać należało, ałe 
„opow iastka” zaw ierająca w iele  fantazji, nie licująca z rzeczyw istością  
dziejową.

Propaganda n iem iecka w  okresie m iędzyw ojennym  doprowadziła do tego, 
że nie tylko szereg w ydaw nictw  o różnym poziomie, ale i podręczniki 
szkolne zajm owały się ośm ieszaniem  czcigodnej postaci polskiego duszpa
sterza w  K alinow ie oraz spopularyzowaniem  go jako „mazurskiego orygi
nała”, który z am bony w ygłaszał w  jakiejś dziw acznej gwarze niem ieckiej, 
przeplatanej polonizm am i, kazania, które rzekomo ściągały tłum y słuchaczy, 
ale które uw łaczały godności duchow nej osoby. - Stały się te oracje tak 
popularne, że je recytow ano nawet... po karczmach.

Jakkolw iek Pogorzelski nie był zw iązany ze Szczytnem , przypisano mu 
sław etne „kazanie”, które m iał w ygłosić  nad grobem szczycieńskiego pro
boszcza Spiridiona. K azanie to przytoczył v. P o sern), opuszczając najdra
styczniejsze zdania. C elem  zapoznania czytelników  z tym  rzekomym „arcy
dziełem  kunsztu oratorskiego”, które miało rozsławić nazw isko mazurskiego  
rektora, później proboszcza, przytaczam je w  oryginale oraz tłum aczeniu  
w  całości z zaznaczeniem  w  naw iasach opuszczonego tek s tu 4).

„O w eh dir, Ortelesburgsch G e- O biada ci zborze szczycieriski!
mein. Du hast verloren den Pfarrer Straciłeś swego proboszcza. Zamk-
Dein. Geschlossen ist das Auge tott, nięte .martwe oczy. Stulić pyski, jak
Maul zu, w as hat gelehret Gott. So Bóg nakazał. K w itł w  ogrodzie
blüht im  Garten R osenstock, springt krzak różany — przyskoczył, pożarł
zu, frisst ab der Ziegenbock. So frass go kozioł niecnota. Tak pożarła

') Beiträge zur G eschichte der Stadt und des Kreises Ortelsburg vor dem  
W eltkriege und während der beiden ersten K riegesjahren. O stdeutsche 
Berichte aus dem Göttinger Arbeitskreis. Würzburg 1957 t. IV. s. 384,

-) „Oto leży na bożej roli, fe, śm ierci ty hyclu”.
*) s. 46 — 48.
4) W edług N eue Preussische Provinzial-B lätter, 1848 s. 196— 198. T łum acze

nie polskie E. Sukertow a-B'iedraxina. M ichał Pogorzelski, pieśniarz ma
zurski, W arszawa 1954 s. 5—6.
D.H. A rnoldt’s K urzverfasste Nachrichten von allen seit der Reformation  
an den L utherischer Kirchen angestellten Predigern, K önigsberg 1777 
s. 354, a za nim Tetzner i inni piszą m ylnie „Pagarzelski z łacińska „Pa- 
garzeîlus” zam iast „Pogorzelski —- Pogorzelius”.
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auch m itt’n im L ebenslauf der Tott 
den sel’gen Pfarrer auf. Nun liegt 
er da auf Gottes Acker, pfui, Tott— 
du Racker.— (Kreuz, Jammer, Hellend  
—Elend—sind die drei Windhund 
m en:chhchen Lebben s. mit was wdrd 
Mensch geängstund  gejagt, -wie Asen 
auf Bartolomäus Jagd. Sobald uns 
Ftuerm örser m ütterlichen Leibes 
an das W elt schm eisst, so lassen  
wir von uns hergehen Klagen und 
Angsttrillers) Da laufen die Thra- 
non v e n .Dachrinnen unserer Augen, 
w ie  Butterm ilch aus zerplatzt B ut
terfass (und w enn wir sich haben 

lang genug w ie kleines M auskätz
chen gew ärm t am Feuerherd die
ser Erde, kom m t zuletzt Koch Tott, 
schm eisst uns ins K essel des Gra
bes, w ie polnische Krebse, da wir 
m üssen so lange verkuliren, bis 
nicks mehr is von uns w ie And 
voll Dreck) „Quid est vita humana? 
Was ist m enschlicht Lebben'' 
(Menschlich Lebben ist Wind — zu 
Pur. Consummatum est) Quid est 
vita humana? — Was ist m ensch
lich Lebben? M enschlich Lebben 
ist Teerpaudel am Wagen: schlic- 
ker und schiacker — bums — liegt 
auf Erde. Item quid est vita hum a
na? Was ist m enschlich Lebben? — 
M enschlich Lebben ist baufällig 
Strohdach, kom m t Wind, perdaucks 
fällts um. Lenken wiir unsere Ge
danken zu selig  Verstorbenem, was 
Wunder, w enn w ir lassen halb Bat- 
taljon Seufzer m arschieren aus 
Corps de Garde unseres Herzens.' 
War er gleichsam  W egw eiser auf 
Kreuzw eg des Lebbens, schmalen  
Weg zeigend (und sein purpufär- 
biges A ntlitz glänzte, wie Pam u- 
chelskopf im M ondschein. War er 
gleischsam  Lusthaus von unsere 
Gemein, darin wir sich kunntem  
nach H erzenslust verlustieren. War 
er gleischam  Brotpfanne, worein 
das feine M ehl wahren Glaubens 
w urde gebakken). Er erhob seine 
Stim m e w ie alter Garnisonsdrom- 
m el und seine Worte durchdranger 
alle Herzen (wie schon ausgespiel
tes Brum m topf *). Nun lassen wir 
unsern selig  Verstorbenen in sei
nen, hölzernen Schlafrock (wie ein 
Katz im W indechemde) so lange 
ruhen, bis heiliger X averius ihn 
reissen wird mit den Zangen des 
Verdienstes aus seinem d-üstern 
Gewölbe. Amen.

śm ierć nieboszczyka proboszcza w 
kw iecie jego żywota. I oto leży  
na bożej roli — fe, śm ierci — ty 
hyclu.

Krzyż, lam ent i nędza — oto trzy 
psy gończe ludzkiego żywota, które 
tropią, ścigają jak zająca na polo
waniu św. Bartłom ieja. Skoro tylko 
ognisty moździerz m atczynego ży
wota wyrzuci nas na świat, m iota
my skargi i trele strachu, a łzy  
spływają z oczu naszych jak po 
rynnie, jak maślanka z pękniętej 
maselnicy. A kiedyśm y się jak kot
ki ogrzali przy ognisku ziemskiem. 
nadchodzi kucharz Śmierć, wrzuca 
nas do kotła grobowego, niby pol
skie raki, musim y tak długo w a
rzyć się, dopóki z nas nic w ięcej 
ponad garść błota n ie pozostanie.

Czym jest życie ludzkie? Życie 
ludzkie jest jako wiatr: zaw ieje i 
zm iecie na czysto... Czym jest życie  
ludzkie? — Spełniło się. — Ż yde  
ludzkie jest jak kociołek ze smołą u 
wozu — obija się — szlikier — 
szlakier, bęc — leży na ziemi. Czym  
w ięc jest życie ludzie — jest jako 
zniszczona słomiana strzecha: nad
leci wiatr, zrywa ją i rzuca na zie
mię.

Skierujm y nasze m yśli w  stronę 
zmarłego i czy to dziwy że każem y 
maszerować z kordegardy serc na
szych półbatalionowi westchnień?... 
Zmarły był jako drogowskaz na 
drodze krzyżowej, który sk ierow y
w ał na wąską ścieżynę naszego ży
wota, a jego purpurowe oblicze 
lśniło niby muchomor w  św ietle  
księżycowym . Był on jako „dom 
rozryw kowy” naszej gminy, gdzieś
my m ogli się radować dowoli. Był 
on jednocześnie jak forma, w  któ
rej w ypieka się z najlepszej mąki 
ciasto w iary, a głos swój podnosił, 
niby stary bęben garnizonowy, a 
jego słowa przenikały do w szyst
kich serc i uszu donośnym jazgo
tem. Pozwólm y teraz naszemu 
zmarłemu tak długo spoczywać w 
drewnianym  szlafroku niby kocia- 
kowi w  koszulinie noworodka, do
póki go św. Ksawery nie w yrw ie  
szczypcami jego zasług z ponurego 
sklepienia. Amen.

*) „Brummtopf” w języku polskim  nie posiada odpowiednika. Walter Zie- 
semer, Preussisches Wörterbuch, Sprache und Volkstum, 193S s. 841 podaje, 
że Brummtopf to prym ityw ny „instrument m uzyczny”, używ any w  Sambii, 
w ydający hałaśliw e dźwięki.
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Otóż to „kazanie” oraz „filozoficzny” w iersz o „pluskw ie” zamieszczone 
zostały przez landrata v. Posera w  m onografii „Der Krei.s Ortelsburg” 
w dziale „Volk und Sprache”.

W im ię praw dy dziejow ej należy u nas w ydobyć z pyłu niepam ięci naz
wisko człow ieka, o którym  przez długi czas trw ała wśród ludu mazurskiego, 
zwłaszcza w  pow iecie w ęgorzew skim  i ełckim  — żyw a i życzliw a pamięć 
jako obrońcy uciśnionych chłopów, opiekunie m aluczkich i nieszczęśliw ych, 
o tym „dobrodzieju co polskie p ieśni tworzył, m elodie do nich kom pono
wał, śp iew ał je z m łodym i i starym i parafianam i” 5).

Pogorzelski pochodził z m azow ieckiej szlachty zaściankowej, która osia- 
•dła w  X VI w ieku  w  pow iecie ełckim , a utraciw szy „klejnot” po 1684 r.. 
zaliczona została w  poczet w olnych chłopów  („Kölmer”), o których napisał 
Sam uel Fryderyk B o c k 6), rektor uniw ersytetu  w  Królewcu, że „brali oni 
udział w e w szystk ich  pruskich sejm ikach, że pochodzili od ludzi zasłużo
nych”. Urodził się M ichał Pogorzelski w e w si Lepaki 4. IX. 1737 r„ uczęsz
czał dc szkoły w e w si M oldzie, skąd arcyprezbiter straduński Drygalski 
zabrał silnego, rosłego i obdarzonego pięknym  głosem, n iezw ykle m uzykal
nego chłopca i um ieścił w  polskiej szkole „prow incjonalnej” w  Ełku. Po 
śm ierci ojca m łodzieniec znalazł się w  K rólewcu, w  św ietn ie prowadzonej 
szkole Starom iejskiej, a 18. VIII. 1762 r. ów czesny dziekan w ydziału  teolo
gicznego. w spom niany już S. F. Bock udzielił mu zgody na przyjęcie do Alma 
Mater A lbertina (kolegował tam  z Janem  Gotfrydem Herderem z Morąga)

Ciężką m iał młodość, przebijać się m usiał przez życie o w łasnych siłach. 
Ukończył polsk ie sem inarium  nauczycielsk ie oraz w ydział teologii prote
stanckiej, n ie m ógł sobie jednak pozw olić na złożenie końcow ych egzam i
nów  celem  uzyskania urzędu duszpasterza. Zmuszony do objęcia posady 
organisty i nauczyciela w  litew skim  m ieście B agnecie (m usiał znać język 
litew ski) przebył tam trzy lata. W r. 1772 uzyskał k ierow nictw o polskiej 
szkoły w  Kutach, n iedalekc W ęgorzewa. Pragnął awansować na duszpaste
rza, co mu się jednak nie udało, egzam inu nie zdał, gdyż rzekomo nie 
opanował języka niem ieckiego. Nie m iał poparcia w  konsystorzu króle
w ieckim , gdzie orzeczono, iż „wprawdzie tak w  Ragnecie jak i w Kutach 
w yw iązyw ał się ze sw ych obow iązków  bez zarzutu, był jednak n iedosta
tecznie przygotow any, bow iem  w  czasie studiów  nie mógł się należycie  
pośw ięcić nauce teologii, gdyż z powodu ubóstwa w  pierw szym  rzędzie 
pracować m usiał na sw oje utrzym anie”. Mimo to przez długi czas zastępował 
chorego ks. Zagrobskiego, tak dalece zjednał sobie uznanie i przyw iązanie 
ludności, że ta po śm ierci proboszcza zwróciła się do konsystorza z prośba 
o zam ianow anie Pogorzelskiego na m iejsce zmarłego.

Przypadek zrządził, że jadącem u kolasą z Gołdapi szam belanow i królew sko- 
pruskiemu, gen. Lossow ow i w  Kutach złam ało się koło. U czynny rektor po
śpieszył z pomocą. G enerał zainteresow ał się w ykształconym , m uzykalnym  
rektr rem, poj arł go —  w  krótkim  czasie Pogorzelski otrzym ał zezw olenie  
na ponowne złożenie egzam inu, a także przyznano mu probostwo w  Kali- 
n o w ie 8) „ponieważ w ładał doskonale językiem  ludności m iejscow ej” — czyli 
polskim. Osiadł tam z now ozaślubioną żoną, Rachelą Gutowską. Urzędował 
18 lat ku zadow oleniu swych przełożonych, zm arł po długiej chorobie, a jak 
w  księdze zgonów  zapisano pod 1798 rokiem — „2 m a ja 8a) przy n iezw ykle  
pięknej pogodzie n iezliczone tłum y nadciągnęły ze w szystkich stron, aby 
oddać ostatnią posługę niepospolitem u człow iekow i”. Nad grobem prze

*) W edług Bogum iła Mroczka, zam ieszkałego w  Ełku, urodzonego tamże
w 1887 r., pieśni Pogorzel siki ego zam ieszczone są w „Przydatku” do
„starego kancjonału mazurskiego*’ (Jerzego Wa «lia ń siki ego! jednak bez 
podania nazwiska autora, tak samo. jaik „Pieśń żniw na” B. Rostkowskiego. 

b F. S. Bock. Versuch einer w irtschaftlichen N aturgeschichte O st-und-W est- 
preussens, Dessau 1782. t. I. s. 173.

7) G. Erler. D ie M atrikeln der A lbertus-U niw ersitat zu Königsberg in Ost- 
preussen, Leipzig 1911/12 t. II s. 482; Herder — znakom ity m yśliciel
i pisarz w schodnio-pruski; ku jego czci in stytu t naukow o-badawczy  
w  Marburgu nazwano Johann-G ottfried H erder-Instytut.

^ Kroi Ima nn Ch., M ichael Pogorzel siki. W ahrheit und Dichtung, A ltpreus- 
sîsche Forschungen. Königsberg 1942 s. 60.

"a) tamże s. 83,
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m ówili: proboszcz Gayda z Lisew a i diakon v. Bergen (Górski), obaj oczy
w iście po polsku 9).

N iem cy królew ieccy nie w iele w iedzieli o Pogorzelskim. I oto w  p ięć
dziesiąt lat po jego zgonie w m iesięczniku N eue Preussische P rovinzial-B lät- 
ter, w  r. 1848 ukazał się w iersz „o p luskw ie” (Wanzker) oraz „kazanie” w y 
głoszone rzekomo nad grobem pastora Spiridiona przez „długoletniego rek
tora szczycieńskiego M ichała Pogorzelskiego”.

I odtąd zaczynają krążyć anegdoty, co raz to nowe, o prostodusznym, 
i ubasznym rektorze z Kut, później proboszczu w  Kalinowie, co to uczniów  
sw’ych i parafian silną garścią trzymał, stale i zawsze przem awiał do nich 
dziwacznym  językiem , a w ym ow ę m iał twardą, mazurską, czym rozśmieszaj 
swoich słuchaczy i rozmówców. Superintendent węgorzewski Hermann Braun 
słyszał różne anegdoty od pastora Skierły z W ęgorzewa oraz Andersona 
z Popiołów, przytoczył je w  swojej rozpowszechnionej na Mazurach książ
ce 10) (wydanej po raz pierw szy w  1888 r. p t.: „Alte und neue Bilder aus 
M asuren”!. W 90-tych latach X IX  w ieku przedrukowano życiorys Pogorzel
skiego pióra Brauna w  historii m. Ełku.

Dr Fritz Sk ow ronekn) znany, zgerm anizowany pisarz mazurski tw ier
dzi, że z b iegiem  czasu do popularnej na Mazurach postaci Michała P ogo
rzelskiego przylgnęły liczne anegdoty — „jak dalece zniekształciły postać 
tego człowieka, nie da się już dziś ustalić”. M usiały jeszcze na przełomie 
X IX  i X X  w ieku istn ieć żyw e tradycje wśród Mazurów o tym  pieśniarzu  
skoro lipski profesor Franciszek Tetzner w  sw oim  dziele „Die Slaven in 
D eutschland” l2) zalicza Pogorzelskiego do najciekawszych postaci m azur
skich, wplata do jego życiorysu dwie pieśni w lichym  niem ieckim  tłumaczeniu  
— (były one, zapewne, w ów czas przypisywane Pogorzelskiemu). Zachwyciła 
Tetznera barwność i obrazowość języka, nie m ógł się w idocznie oprzeć 
czarowi tych pieśni. Znajdujem y je w zbiorze W ojciecha K ętrzyńsk iegot3). 
który może uzyskał je od Marcina Giersza) — „A ty moją musisz być” 
oraz „W yleciała rybka z bystrego jeziora”.

Po pierw szej w ojnie św iatow ej rząd niem iecki postanowił kosztem całei 
Rzeszy odbudować Prusy Wschodnie, które w  czasie inwazji wojsk carskich 
1914— 1915 r. u legły straszliwem u zniszczeniu. Chodziło o zainteresow anie 
ziem ią mazurską, dotąd po macoszemu traktowaną, pięknem  jej krajo
brazu, o skierow anie ruchu turystycznego do tej „krainy tysiąca jezior” 
celem  podniesienia dobrobytu i kultury ludności m iejscow ej. Zależało też 
w ładzom  pruskim na zapobieżeniu w yw ożenia pieniędzy za granice Rzeszy 
przez turystów. Poczęto propagować , nowoodkrytą kolonię — Prusy W schod
n ie”, „rai w schodnio-pruski”, a nie jak uważano dotąd w Niemczech — 
.krainę białych niedźw iedzi”, „niem iecką Syberię daleka i nieznaną”.

Dla propagandy turystycznej potrzebne były najrozmaitsze efekty: w  po
w iecie  m ragowskim  (zadźborskim) „gwoździem ” i przynętą stał się „jedyny  
na ziem iach niem ieckich rosyjski klasztor FiHponek w W ojnow ie”, a w  po
w iecie ełckim  uchwycono się „rodzimej postaci Pogorzelskiego”, pasując go 
na znakomitego noete niem ieckiego .wsohodnio-pruskiego Abrahama a San
cta Clara” 14), głębokiego filozofa i oryginała”. O tym „oryginale” poczęli 
pisać i sugerować naw et poważniejsi autorzy. Harry Schumann w książce 
„Unser Masuren in Forschung und D ichtung” 1-’) twierdzi, że „choć w y b it
nego stanowiska Pogorzelski nie zajmował, to jednak był niepospolitą po
stacią, która zasługuje na to, żeby sława jego poetycka rozeszła sie po całej 
niem ieckiej ojczyźnie. Osobliwość jego polega na tym, że najgłębsze m ą-

M ieszkając na pograniaau Polski, był Pogorzelski w kontakcie z ludnością 
za kordonem, który po ostatnim rozbiorze Polski przestał istnieć, to też
na pogrzebie wśród „przybyłych tłum ów  z różnych stron”, nie brakowało
ludzi z P o lsk i

l0) H. Braun. Aus der m asurischen Heimat. Angerburg 1925 s. 23—25.
n) F. Skowronek. Das M asurenbuch, Berlin 1901 s. 98.
13) F. Tetzner, Die Slaw en in Deutschland, Braunschw eig 1902 s. 209—211
1S) W. Kętrzyński, O Mazurach. Poznań 1872 s. 41.
14) Abraham a Sancta Clara. t,o slaw nv austriacki mnich augustianin Dos}. 

kaznodzieja cesarsko-niem iecki X V III w., autor 6 tomów utworów saty
rycznych, w ydanych v/ Heilbronn w  latach 1843— 1845. Św ieckie nazwisko  
jego brzmiało Ulrich M«Perło.

,s) Harry Schumann. Unser Mszuren Michael Pogorzelski die L ieblines- 
geslalf der Masuren. Dresden 1921, s. 85.
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drości życiow e podaw ał w oryginalnych drastycznych zwrotach i wyrazach. 
Pełnia głębi filozofii jest jądrem jego poezji, filozofią, która nie w nosi nic 
/. nauki, w iedzy, system u — raczej z pow szedniości z jej tryw ialnością” (?) 
Schum ann podkreśla m azurski charakter ludow y w  twórczości Pogorzel
skiego, jego „um iejętność łączenia niem ieckości z polskością specjalnie m a
zurskim sposobem ”. Zdaniem  Schum anna „ze w szystkich narodów słow iań
skich w  obrębie Rzeszy twórczość Pogorzelskiego jest Niem com  najbliższa, 
mimo że jedynie taki mały dorobek jego ocalał” 16).

Za Schum annem  pow tórzył to samo Hess von W ichdorff w sw ej książce 
„M asuren”. W tym sam ym  duchu pośw ięcili Pogorzelskiem u sporo miejsca: 
Fritz M ie ler t17), W alter Franz i Erich K rau se18), rzekomą podobiznę Pogo
rzelskiego zam ieścił pisarz - grafik Robert B u d ziń sk i1“), kpiarz, obok sym 
bolicznej postaci M ikołaja Kopernika — „dwóch najsław niejszych męzow  
w schodnio-pruskich”. Paw eł Fechtner „stworzył obraz sceniczny, do którego 
natchnęła go” legenda o rzekomej bohaterskiej śm ierci' P ogorzelsk iego24). 
Krüger w  1926 r. zarzucił dosłownie całe Mazury broszurką 26-stronicową  
— w  pom arańczowej okładce pt.: „Ein m asurisches O ryginał”, gdzlie za
m ieścił rzekomą podobiznę domu rodzinnego M ich ała21). Posłużyła mu do 
tego fotografia fragm entu dawnego zamku szczycieńskiego z bramą w jaz
dową — rozebraną w 1932 r. (!?),

Odezwały się jednak krytyczne głosy. Pierw szym , który odw ażył się za
kw estionow ać autorstw  ■> szczycieńskiej przem ow y żałobnej, był Hermann 
G cllu b 22), autor monografii Szczytna, urodzony i w ychow any na Mazurach- 
Zgadzał się z jego poglądem  słynny polakożerca, superintendent w Piszu, 
Paw eł HenseJ. A kiedy wiosną 1928 r. (widocznie z cka;z,]i 130 rocznicy  
śm ierci Pogorzelskiego) berlińskie radio nadało słuchowisko, pośw ięcone 
„mazurskiemu oryginałow i proboszczowi” — efekt był niespodziew any tak 
dla organizatorów jak recytatorów. W obronie honoru ośmieszonego „kolegi” 
zabrał głos szereg pastorów mazurskich na łamach wychodzącego w  K ró
lew cu pism a w yznaniow ego „E vangelisches G em eindeblatt22) dowodząc ka
tegorycznie, że owe „szczycieńskie kazanie”, przypisywane Pogorzelskiem u, 
jest nonsensem  z punktu w idzenia protestantyzm u. „Jest nie do u w ie
rzenia, aby naw et ksiądz katolicki w Prusach W schodnich mogl przedstawić 
w podobnej ferm ie św. Ksawerego, zwłaszcza, że im ię to jest zupełnie na 
Mazurach nieużywane'. Jest cno raczej popularne w Austrii oraz na Ś ląsku”.

I oto okazało się, że pisarz górnośląski Fritz Reuter — jak twierdzi 
Krollm ann — przytoczył „kazanie” w ygłoszone przez katolickiego księdza 
„W asserpolaka” w Głogowie: tekst ten sam, tylko gwara nieco inna. Pastor

,H) U v. Posera w ynosi ogółem 58 w ierszy druku, w Neue Preussisehe Pro- 
vinzional—Blätter 76 wierszy.

,7) F. M ielert, Ostpreussen, Leipzig 1926, s. 56— 60.
]8) W. Franz und E. Krause. D eutsches Grenzland Ostpreussen, P ilkallen  (b. r.) 

s. PAO.
'“) R. Budziński, Entdeckung O stpreußens. Dresden 1929 s. 27.
-n) Komedia: „Der Zauberer G ottes”, „Czarodziej boży”. W spom nienie o po

niesieniu śm ierci przy ratowaniu tonących w jeziorze odnosiło się do 
arcyprezbitera D rygalskiego opiekuna Michała Pogorzelskiego, co było 
zaprotokołowane urzędowo w  księdze zgonów o trzydzieści lat w cześniej. 
Pogorzelski zmarł na puchlinę brzuszną.

21 ) Zobaczyć: A.G. Krüger, Ein m azurischer Original, Lebensbeschreibung, 
Predigten und ein Gedlicht des originallen Predigers Pogorzelski, Ortels- 
burg (1926), H. Gollub, G eschichte der Stadt Orteisburg, Orteisburg 
1926 i Jasław  z Bratkowa. Album Jubileuszow y Grunwald, Poznań 1910 
s. 197.

-’2) Gollub s. 119.
Niem com  zależało na tym, ażeby udowodnić, że Pogorzelski opanował 
język niem iecki. Pastorzy w E vangelisches G em eindeblatt 1928 nr 34 
twierdzą, że można opanować język, nie opanowując w ym owy. Przyta
czają, że urodzony w Kutach znakom ity orientaliste 17 włiek.u, Celestyn  
M yślęta, w ładający św ietnie językiem  hebrajskim i siedmiom a w schod
nimi. nie m ógł opanować m owy riîëmaeckiej. Prof uniw ersytetu króle
w ieck iego Stefan W annowski, lektor języka polskiego, oraz prof. Pełka 
do śm ierci zachow ali twardą polską w ym ow ę i twardy akcent, rozśm ie
szający słuchaczy.
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Abramowski 24), urzędujący w  Ełku do 1945 r. zeznał, że słyszał to samo 
kazanie, w ygłoszone jako „kawał” w Prusach Zachodnich, w cale nie zw ią
zane 7. Pogorzelskimi. Harry Schumann (str. 84) — wspomniał, że rzekomo 
pew ien uczony w Bonn posiadał odpis takiego przemówienia, pochodzącego 
z XVIII w ieku, lecz w  języku literackim. W Prussia — Muzeum znajdował 
się m anuskrypt zaw ierający jeszcze'drastyczniejsze i tryw iałniejszę zwroty, 
a charakter pisma niczem nie przypominał pozostałych po Pogorzelskim  
rękopisów.

Rzekome przypisywane Pogorzelskiem u „arcy-kazanie” jest prawdopo
dobnie parodią Abrahama a Sancta Clara *•'), który miał sposób zadawania 
pytań i odpowiedzi np. „Was ich doch der Mensch? — Der Mensch ist wie 
ein Gras, das nicht lange steht, der Mensch ist ein Schaum der bald 
abfliesst”... „Quid est veritas? Was ist die W ahreit” itd. Czym że jest 
człowiek? Człowiek jest jako trawa, która nie długo stoi. człowiek jest jak 
piana, która szybko odpływ a” albo „Czym jest prawda?’1 itd. Wobec tego, 
że pierwsze wydanie dzieł Abrahama a Sancta Clara ukazało się w latach 
1843 — 1845, mogli dowcipnisie Niemcy — studenci królewieccy — dokcnać 
parodii, przypisać autorstwo Pogorzelskiemu, którego nazwisko na Mazurach 
przetrwało w tradycji jako oddanego swym ziomkom duszpasterza i p ieś
niarza. Może studenci-figlarze w schodnio-pruscy „dla kaw ału” przesłali 
i edaktorowi N eue Preussische Provinzial-R lätter owe parodie, wprowadzili 
go w błąd, a on w dobrej w ierze zam ieścił je w czasopiśmie?... Gdyby Po
gorzelski był takim, jakim go przedstawiają anegdoty, napewno zwróciłby  
na siebie uw agę swego bezpośredniego przełożonego, arcyprezbitera ełckiego  
Tymoteusza Gizewiusza, który nie omieszkałby scharakteryzować jego 
postaci i w yczynów  generalnem u superintendentow i w Królewcu, Ludwikowi 
Ernestowi Borowskiem u, z którym przez w iele lat prowadził serdeczną ko
respondencję Tymczasem nie ma tam ani jednego oskarżenia, przeciwnie 
w  protokole w izytacyjnym  z 1790 r. Gizewiusz wyraża się z w ielkim  uzna
niem  o „wiernie pracow itym ” (treufleissig) proboszczu oraz podlegających  
mu nauczycielach wioskow ych.

Postacią Michała Pogorzelskiego zainteresował się znany histeryk króle
wiecki, Christian Krollmann. pośw ięcił mu dłuższą rozprawię2'’). Dowodzi on 
słusznie, że nie mógł Pogorzelski w ygłosić owego „sławetnego” kazania, 
gdyż nazwiska ks. Spiridiona żadne spisy proboszczów nie zawierają, a urzę
du rektora w Szczytnie Michał nigdy nie sprawował. Umarł wprawdzie 
w 1780 r. proboszcz w Szczytnie, ale nazywał się — Maciei Rogowski. Na. 
jego pogrzeb skromny kierownik szkoły z Kut nie byłby zdążył: drogi były  
wówczas fatalne, odległość wynosiła 120 km. a do dyspozycji miał nie roz
stawne konie, lecz lichą bryczkę i jednego konika. Z pewnością w owym  
pogrzebie w zięli udział i przemówili proboszczowie z sąsiednich miasteczek: 
W ielbarka i Pasymia.

Krollmann — podobnie jak Tetzner — twierdzi, że w ksiedze rejestrów  
ślubów  i zgonów w K alinow ie znajdowały się cztery wierszyki ręką Pogo
rzelskiego nakreślone w polskim i niem ieckim  języku, a jak zaznacza 
Krollm ann — nie byłv tłum aczona niemczyzna poprawna, nodobnie jak 
w autobiografii, nakreślonej dla kensystorza, a zachow snei na plebanii 
Kalinowskiej. Krollmann jest przekonany, że ks. Michał m usiał pozostawić 
znaczną spuściznę, która rozpowszechniona została ustnie. Przyznaje rów- 
nież, że tak w  Kutach, jak w Kalinow ie ludność była polska, że przez caU 
czas urzędowania, Pogorzelski przemawiał po polsku, porywał słuchaczy nie 
jakim i specjalnym , „jemu w łaściw ym ” narzeczem niem ieckim, nie gwarą 
wschodnio-m azurską, lecz czystą mowa polską ("jaka przetrwała w d c w -  

szechnie używ anej na Mazurach biblii Gdańskiej i w starveh kancjonałach).
. M usiał po polsku kazać — twierdzi Krollm ann — za mądry był, aby prze
mawiać do polskich chłopów po niemiecku: nie rozumieliby, wyszliby ze 
św iątyni oburzeni, rozgoryczeni. Wśród inteligencji niem ieckiej, władającej 
przeważnie językiem  polskim, przypisywane kazania, które rzekome, „ścia-

S4) Evang. Gem. 1928 nr 34, Pogorzelski.
25) Abraham a Sancta Clara Werke. Wien 1908 t. V s. 175. Całkowity tekst 

kazania poza drobnymi zmianami zamieszczony w Neue Preussische Pro- 
vinzial-B lätter w  1848 r. przedrukowali: Harry Schumann, A. G. Krüger 
oraz Krollmann.

-6) Christian Krollmann, M ichael Pogorzelski, W ahrheit und Dicntung Alt- 
preussische Froschungen, Königsberg 1942. s. 55—'69.
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gały tłumy z dalekich naw et strcn” w yw ołałyby oburzenie. O śm ieszyłby się 
— a na to był za m ądry”. _ _ .

W sw ojej rozprawie odrzuca Krollmann autorstwo „kazania , jednakże 
nie neguje autorstwa 34 w ierszow ego „utw oru” o pluskw ie. N iebaw em  jed
nak, po ukazaniu się artykułu. Krcllmainin zm ienił zdanie i w  życiorysie 
Pogorzelskiego, zam ieszczonym  w redagow anym  przez siebie w ydaw nictw ie  
..Preussische B iographie” w zeszycie z 1944 r„ na str. 511 tak podaje: 
„P. der nur in seiner M uttersprache mn-urisch predigte, beherrschte die 
deutsche Sprache vollkom m en und hat auch kleine deutsche Gedichte 
hinterlassen. Seit der Mitte des X IX  Jahrhunderts knüpfte eine (in der 
Hauptsache w ohl Studentische) Tradition an seinen Namen einige recht 
kom ische Predigten, die е-r nicht gehalten haben kann und das in Preussen  
sehr volkstüm lich gew ordene Gedicht vom „Wanzker", das jedenfalls in 
der überlieferten Form auch n icht von ihm ist”.

A w ięc ten poważny niem iecki historyk — Krollm ann — stwierdza, że 
Pogorzelski w ygłaszał kazania w yłącznie w sw ym  języku m acierzystym , ale 
w piśm ie w ładał poprawnie mową niem iecką. Od połow y X IX  w ieku tra
dycja (głów nie studencka) zaczęła mu przypisywać komiczne kazania, któ
rych on w ygłosić nie mógł w  żadnym wypadku. Wiersz „o p luskw ie” (mę
skiego rodzaju), który został spopularyzowany na Mazurach w przekazanej 
formie, rów nież nie w yszedł spod pióra M ichała Pogorzelskiego.

A w ięc Ristoryk — Niem iec, Christian Krollmann. stwierdza polskość 
skrzywdzonego, ośm ieszonego duszpasterza i pieśniarza mazurskiego Michała 
Pogorzelskiego. Ö tym powinien byl w iedzieć landrat szczycieńsfci dr Wiktor 
von Poser, rzekom o „najlepszy znaw ca” pow iatu szozycieńskiego, autor licz
nych prac z zakresu regionu. D ziw ić się należy, że w iadom ości przebrzmiałe, 
zdem entow ane anegdoty m ogły znaleźć się w  tak starannie przez „Der G ö t
tinger-A rbeitskreis” w ydanej książce.

R H С F N Z J F

JOZEF KOSTKZEWSKI. „Stosunki między kulturą łużycką i bałtycką, 
a zagadnienie w spólnoty językow ej bałto-słow iańskiej. „Slavia A ntiqua” 
t. V 1954— 1956, Poznań 1956 str. 1—75, 47 rysunków, streszczenie w  języku  
francuskim.

J. Kosfcrzewskii zajm ował się zagadnieniam i kultury łużyckiej Mazur 
' Warmii już w ielokrotnie, a sprawy przynależności etnicznej tej kultury są 
przez niego od w ielu  lat szczególnie dokładnie omawiane. W ymieniona praca 
lest najpełniejszym  dotychczas om ów ieniem  poglądów  J. Kostrzew side go na 
le problem y. Wnosi ona szereg cennych nowych stwierdzeń, przy czym 
podkreślić należy, że auter posiada rzadką um iejętność szerokiej krytyki 
w łasnych poglądów z lat m inionych. Duży, po części nie publikow any dotych
czas m ateriał źródłowy, przedstawiony na licznych ilustracjach i zestaw ie- 
mech, pow iększa jeszcze w artość pracy. Autor om aw ia kulturę materialną 
Mazur i W armii od II okresu epolki brązu aż do okresu lateńskiego. Znaj
dujemy tu w ięc zebrane poglądy jego na tem at całego wycinka czasu, obej
mującego okres trw ania na tych terenach kultury łużyckiej. J. Kostrzew sfci 
zajm uje się w om awianej pracy także sprawam i przynależności etnicznej 
ówczesnych m ieszkańców  tych terenów, oraz w  ogóle kwestiią istnienia czy 
też nie istnienia w spólnoty językow ej bałto-słow iańskiej. Ostatecznie docho
dzi on do wniośk-u, że w spólnoty tej nigdy nie było, natom iast od III okresu 
epoki brązu można już w yróżnić kultury prabałtycką i prasłowiańską, które 
utrzymują ze sobą „żyw e i w ielorakie stosunki” (str. 72). Wobec w ie low ie
kowych kontaktów  i w zajem nych oddziaływań zrozumiałe są tak silne po
wiązania obu tych grup językow ych.

Z w ątpliw ości, jakie nasuwają się czytelnikow i om aw ianej pracy, naj
w ięcej odnosi się, rzecz prosta, do spraw najbardziej skom plikow anych, to 
jest etniiaznych. N iestety, J. Kostrzew ski w  czasie pisania sw ego artykułu  
najw yraźniej nie znał jeszcze literatury, dotyczącej odczytania kreteńskiego  
pisma linearnego B. Zagadnienia te referow ane były w  Polsce dopiero przy 
Icońcu 1954 r„ a krótkie kom unikaty o tym ukazały się u nas dopiero w  r. 1955 1).

1) A. Sadurska, Odczytanie pisma kreteńskiego linearnego B, Dawna Kui- 
tura, 1955 s. 56—64 oraz 7 zeszyt „Zapisków A rcheologicznych”,
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