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LATA POBYTU SCHLEIERMACHERA 
W GORZOWIE (LANDSBERGU)

W ybitny filozof i teolog wyznania ewangelicko-reformowanego,
Friedrich E rnst Daniel Schleiermacher dwa la ta  swojego życia -  

bardzo istotne dla jego duchowego rozwoju -  spędził w Gorzowie (Lands- 
bergu) nad W artą.

Urodzony 21 listopada 1768 r. we W rocławiu jako  syn kapelana, który 
potem  był proboszczem we wsi Pleśno (Plessen) i w Kolonii (A nhalt) 
na  Śląsku, po ukończeniu nauki w szkole braci morawskich w Niesky 
i Barby, studiował teologię w Halle. Mieszkał tu  jako  student u b ra ta  
swojej m atki, profesora Stubenraucha, który jednak  już jesiennią 1788 r. 
ob jął stanowisko proboszcza w Ośnie, zam ieniając godność akademicką 
na spokojny żywot w m ałym  prowincjonalnym m iasteczku. Często i chęt
nie przebywał Schleiermacher u krewnego, a poza Ośnem  poznał również 
Gorzów. S tało się tak  za spraw ą szwagra Stubenraucha, proboszcza Schu
m anna, który prowadził parafię w yznania ewangelicko-reformowanego 
w kościele Zgody w tym  nadw arciańskim  mieście.

Schumann był starym , m rukliwym człowiekiem. W  roku 1794 z po
wodu przewlekłej choroby i związanej z n ią słabości, potrzebował do po
mocy duchownego. Dyrekcja Kościelna w Berlinie skierowała do objęcia 
tej funkcji m łodego Schleiermachera, ten bowiem -  po zakończeniu pracy 
jako  nauczyciel domowy grafa von D ohna w Schlobitten -  pozostawał do 
dyspozycji władz kościelnych.

Schleiermacher przybył do Landsberga w kwietniu 1894 r. W  Wielki 
P iątek  wygłosił kazanie inauguracyjne w licznie uczęszczanym kościele 
Zgody. Pastor Schum ann bardzo żałował, że nie m ógł osobiście wprowa
dzić młodego kapłana. Schleiermacher natom iast nie m iał nic przeciwko 
tem u, by samemu się zaprezentować. Okazał się doskonałym  mówcą i ja 
snym  stało  się już tu  w Gorzowie, na początku jego pracy duszpaster
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skiej, iż z am bony wywodzić się będą największe osiągnięcia jego geniu
szu. Jego kazania staw iały znaczące w ym agania słuchaczom, były ściśle 
usystematyzowane, zrozum iałe, bystre, przenikające a ponadto  cecho
wała je  doskonałość pod względem artystycznej formy-aż do poszczegól
nego wyrażenia i słowa. Tak więc słuchano go niezwykle chętnie, a  stale 
obecni liczni wierni chętnie pozwalali prowadzić się wspaniałem u tokowi 
myśli ich m łodego kaznodziei.

Swoje kazania Schleiermacher utrw alał na  piśmie z m yślą o sobie 
i swoich najbliższych. Z czasów pobytu w Landsbergu pow stał jeden tom  
kazań, w tym  -  kazanie dziękczynne z okazji zawarcia -  5. VI. 1795 r. 
pokoju w Bazylei -  pomiędzy Prusam i i Francją.

Oprócz głoszenia kazań ważnym zadaniem  Schleiermachera, wynika
jącym z powołania, było kształcenie religijne młodzieży, a więc katechiza
cja. Prócz podstawowego., reformowanego katechizmu heidelbergskiego, 
starał się on podczas godzin lekcyjnych unikać jakiegokolwiek obciąże
nia dziecięcych umysłów trudnym i, dogmatyczna «ni tem atam i. Pom im o 
iż wpływ jego wówczas był nieznaczny, znalazł także bogate pole działa
nia w dziedzinie nauczania w szkole. Okazało się bowiem, iż sta ry  kapłan 
Schumann, jako  inspektor szkolny przez dwadzieścia la t nie przekroczył 
progu szkoły. W  ten sposób w kradły się tam  rozm aite nieporządki, kantor 
często bywał nieobecny przez pół godziny i dłużej, pozostaw iając dzieci 
same sobie. Schleiermacher ostro się za to  wziął i znalazł się, praw dę m ó
wiąc, w położeniu niezręcznym -  szczególnie w stosunku do Schum anna.

Schleiermacher mieszkał w bardzo skromnych warunkach w domu 
przy ul. Zamkowej 4 (Schlossstrasse -  obecnie Obotrycka), na którym  na
stępne pokolenia umieściły tablicę dla upam iętnienia dwóch la t pobytu 
w tym  mieście tego wielkiego człowieka. W yposażenie mieszkania skła
dało się -  podobno -  z łóżka, dwóch stołów i trzech krzeseł. On jednak 
chętnie udaw ał się do swojego mieszkania, do pracowitego, poważnego 
duchowego życia, by sprostać wym aganiom  społeczeństwa tego bogatego 
nowomarchijskiego m iasta , które wówczas liczyło okrągłe 6000 mieszkań
ców.

Córka Schum anna, a  kuzynka Schleiermachera, k tó rą  poznał jeszcze 
w czasie studiów, poślubiła Beneke’go, urzędnika miejskiego i później
szego burm istrza Gorzowa. Młodego duchownego łączyły z n ią  serdeczne 
więzy. Bywał on częstym i mile widzianym gościem w dom u państw a 
Beneke, uczył ich córkę i troszczył się o wychowanie syna. O pisuje syl
wetkę swojej kuzynki w entuzjastycznych słowach, a  obraz tej mieszczki
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z ówczesnego Landsberga z końca XVIII wieku, „pierwszej dam y” swo
jego m iasta, ukazuje nam  jej wysoką klasę, szczerą, dystyngow aną, to
warzyską i uduchowioną natu rę , co zawdzięczała obcowaniu z e litą  tego 
skromnego, rodzinnego m iasta  nad W artą. O to jego słowa: „Ona mówi 
wiele i wszystko o czym mówi jes t zrozumiałe. Z  wielu innym i zaletami 
wiązał się bardzo dobry gust. Jest ona wysoką, pięknie wyrośniętą blon
dynką o żywym spojrzeniu, włosy ma z przodu na brwi naczesane, a z 
tyłu w naturalny sposób opadające na ramiona i plecy. W idywałem ją  
przeważnie w długiej białej sukni z szeroką błękitną szarfą dookoła bio
der, lub w krótkim  gorseciku w kolorze lila lub seledynowym. Była ona 
entuzjastyczną wielbicielką wszystkiego co angielskie a także sztuki szwaj
carskiej. Powiedziała ongiś: „Chętnie przebywam z ludźmi, ale nie mogą 
to być kukły, muszą coś sobą prezentować, inaczej wolę moje odosob
nienie i dobrą książkę”. Schleiermacher kończy jej po rtre t znam iennym i 
słowami: „Ze swoim mężem swobodnie robiła to co chciała”.

W  ciszy jego skromnego pokoju studiów w Landsbergu pow stało 
pierwsze jego dzieło, które ukazało się w druku. Zawierało ono jeden 
tom  kazań, przetłum aczonych na język angielski przez przebywającego 
wówczas w Niemczech wybitnego kaznodzieję angielskiego B lair’a i wy
danych razem  z berlińskim  nadw ornym  kaznodzieją Sack’iem. Pracę tę 
pisał od listopada 1794 do m arca 1795, kiedy to  ogarnięty był głębokim  
bólem z powodu śmierci ojca, zm arłego we wrześniu 1794 r.

T łum aczenia B lair’a objęły także dalsze tom y kazań Schlaierm achera. 
Były one przyjmowane z uznaniem , jak  niosła fam a, „także ze względu 
na piękny, subtelny język, jak im  posługiwał się Blair” .

W czerwcu 1795 zm arł ksiądz Schumann. G m ina w yraziła życzenie, 
aby Schleiermachera zatrzym ać jako  proboszcza w kościele Zgody, wy
stosowano więc uzasadnione pism o do Dyrekcji Kościelnej w Berlinie. 
Urząd ten jednak  odpowiedział, iż Schleiermacher jest jeszcze za młody. 
Tak więc powołano na to  stanowisko wuja S tubenraucha z Ośna, który 
jednak  nie mógł się początkowo zdecydować, nie chcąc w żadnym  ra
zie stanąć na drodze siostrzeńcowi. Dopiero na ostateczne zapewnienie 
Dyrekcji, iż Schleiermacher w żadnym  wypadku nie wchodzi w rachubę, 
zdecydował się ten urząd objąć. Schleiermacher zaś na początku roku 
1796 otrzym ał wezwanie do pracy kapłańskiej w instytucji charytatyw 
nej w Berlinie.

Tak więc okres pobytu Schleiermachera w Landsbergu dobiegał 
końca. Pomimo, iż przebywał tu  tylko przez krótki czas, był to  okres
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m ający decydujące znaczenie w jego życiu duszpasterskim . Jak  mówi 
jego biograf Dilthey, „właśnie tu doskonale zakończył on swoje lata na
uki, tu nabył doświadczenie, ukształtowały się tu także jego światopogląd 
będący dojrzałym wyrazem tamtej epoki”.

Od kościoła, w którym  jako młody, łubiany kaznodzieja i duszpasterz 
pracował, o trzym ał, ufundowany przez wiernych w latach późniejszych, 
najpiękniejszy pom nik w mieście Landsbergu.

Brązowe popiersie wielkiego teologa -  w ykonane w 1848 r. przez ber
lińskiego artystę  Heinricha H opfgartena, przy w spółpracy z R auche’m, 
który wykonał między innymi posąg A ugusta H erm ana Francke w Halle 
i pomnik Fryderyka W ilhelm a II w N euruppin -  stanęło  na kolumnie pod 
baldachim em , także podtrzym yw anym  kolum nam i, w otoczeniu starych, 
pięknych, doskonałych stylistycznie nagrobków cm entarza przy kościele 
Zgody.

Tłum. St. Janicka

Przedruk z: Landsberg an der W arthe t. 2 hrsg H. Beske i E. Handhe, Bielefeld 
1978 s. 83-86.


