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Prusy Wschodnie w warszawskiej prasie etnograficzno-historycznej 
drugiej połowy XIX wieku

Druga połowa XIX stulecia to w Królestwie Polskim lata zdecydowanego wzrostu nakładów 
polskich tytułów prasowych (z czego 95% stanowiły czasopisma warszawskie). Wśród tytułów 
tak popularnych jak „Kurier Warszawski”, „Kurier Codzienny” czy „Gazeta Warszawska”, należy 
uwzględnić również pojawiające się coraz częściej na ówczesnym rynku prasowym czasopisma na
ukowe. W kwestii, praktycznie nieznanej czytelnikowi warszawskiemu jeszcze na początku wieku, 
tematyki dotyczącej ziem wschodniopruskich, najbardziej miarodajne wydają się takie tytuły jak: 
ukazujący się od 1863 r. „Wędrowiec”, czyli „pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwy
czajów i obyczajów ludów cudzoziemskich oraz życiorysy sławnych cudzoziemców, rozmaitości 
itd ”, wydawane od 1876 r. „Ateneum”, a także ukazująca się od 1887 r. „Wisła” (pierwsze polskie 
pismo poświęcone etnografii i krajoznawstwu) jako skromne uzupełnienie „Biblioteka Warszaw
ska” (na rynku prasowym od roku 1854). Decydujący wpływ na wzrost zainteresowania Prusami 
Wschodnimi miała niewątpliwie działalność Wojciecha Kętrzyńskiego oraz powstanie w 1886 r. 
„Gazety Olsztyńskiej” (fakt ten był szeroko odnotowywany w prasie warszawskiej).

Jednocześnie z pojawieniem się nowych tytułów, wzmogło się również zainteresowanie „opusz
czonym i zapomnianym” terenem Prus Wschodnich badaczy, wymienić tu należy przede wszystkim 
takie nazwiska jak: Juliusz Jan Ossowski1 czy też Jan Sembrzycki oraz dziennikarzy. Wówczas po
jawiły się pierwsze obszerne szkice etnograficzno-historyczne, broszury, artykuły poświęcone prze
szłości i teraźniejszości ziem wschodniopruskich, zwanych również Mazowszem Pruskim.

Do próby rekonstrukcji obrazu Prus Wschodnich, kształtującego się na podstawie lektury 
warszawskiej prasy etnograficzno-historycznej drugiej połowy XIX w., posłużą teksty: Grzego
rza Smólskiego Z wycieczki na Mazowsze pruskie2, Jana Sembrzyckiego Przyczynki do charakte
rystyki Mazurów pruskich3 i O gwarze Mazurów pruskich4, publikacja dr. Stanisława Kłobukow- 
skiego5 Z Prus Wschodnich, dawniej Książęcych6, tekst Juliusza Jana Ossowskiego O Mazurach 
Pruskich1 i Przyczynek do literatury mazurskief oraz opublikowany w „Tygodniku Ilustrowanym”

1 Zob. M. Sztąberska, Juliusz Jan Ossowski (1855-1882) i jego etnograficzno-historyczne zainteresowania Prusami 
Wschodnimi, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy, praca zbiorow a pod red. S. A chrem czy- 
ka, O lsztyn 2005, ss. 84-88 .

2 G. Smólski, Z  wycieczki na Mazowsze pruskie, W isła, 1900, z. 2.
3 J. Sem brzycki, Przyczynki do charakterystyki Mazurów Pruskich, W isła, 1890, t. III, ss. 551-590.
4 J. Sem brzycki, O gwarze Mazurów Pruskich, W isła, 1889, t. III, ss. 71-91 .
5 Stanisław K łobukow ski (1854-1917) -  działacz społeczny, ekonom ista, podróżnik, redagow ał m .in. P rzegląd Em igra

cyjny, w spółpracow ał z „G azetą Polską” .
6 S. K łobukow ski, Z  Prus Wschodnich (dawniej Książęcych), K orespondencje „Słow a” , Słow o, 1882, nr 37, s. 2.
7 J. J. O ssow ski, O Mazurach pruskich, W ędrow iec, 1881, n r 210-213.
8 J. J. Ossow ski, Przyczynek do literatury mazurskie'], W ędrow iec, 1882, nr 3 1 -3 5 ,4 2 .
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artykuł autorstwa Wojciecha Kętrzyńskiego Mazurzy pruscy i M. Giersz9. Cennym źródłem okaza
ły się również publikacje anonimowe: Z Prus Wschodnichl0, W sprawie Mazurów Pruskich11 oraz 
Prowincje Pruskie12.

Cechą wspólną wymienionych publikacji jest to, że zawierają one powtarzające się informacje 
dotyczące charakteryzowanego obszaru, takie jak: położenie geograficzne, liczba ludności, struktu
ra społeczna, narodowościowa i wyznaniowa, dane dotyczące podziału administracyjnego.

I tak, w kwestii położenia geograficznego i rzeźby terenu Mazowsze Pruskie (zwane przez tych 
najbardziej zachwyconych „Szwajcarią mazurską”13) było przedstawiane jako pagórkowate płasko- 
wzgórze, z licznymi nizinami i wyżłobieniami wypełnionymi wodami jezior14 (największym jezio
rom poszczególni autorzy poświęcili szczególną uwagę), połączonych z kolei kanałami (w sposób 
szczególny uroki takiej podróży po jeziorach zachwalał Grzegorz Smólski). Nieodłączny element 
krajobrazu „kraju tysiąca jezior” stanowiły torfowiska.

Kolejną informacją były dane dotyczące liczby „ludności miejscowej”. Większość cytowanych 
autorów bazowała na danych pochodzących ze spisów, które jednak od 1861 r. (wówczas ziemie te 
zamieszkiwało rzekomo 300 tys. Polaków) nie uwzględniały statystyki narodowościowej, z kolei 
w 1871 r. pojawiła się w tychże spisach rubryka „wyznanie”15. W większości analizowanych publi
kacji, liczba ludności polskiej zamieszkującej Prusy Wschodnie w latach osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych dziewiętnastego stulecia określana jest na około pół miliona16.

Szczegółowe są również informacje dotyczące struktury administracyjnej ziem wschodnio- 
pruskich, przede wszystkim z uwzględnieniem podziału na rejencję: gąbińską i królewiecką, przy 
czym najczęściej opisywanym miastem był Królewiec17.

Obrazu tego dopełnia charakterystyka stosunków ludnościowych i narodowościowych, ze 
szczególnym (co charakterystyczne) naciskiem na polski charakter ludności miejscowej18; taki 
zabieg miał na celu przede wszystkim eliminację stereotypów funkcjonujących w świadomości 
mieszkańców innych zaborów, a dotyczących właśnie zagadnienia narodowościowego19, przede
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9 W. K ętrzyński, Mazurzy pruscy i M. Giersz, Tygodnik Ilustrowany, 1881, nr 298, ss. 175-176.
10 Biblioteka W arszawska, 1883.
11 Tygodnik Ilustrowany, 1881, nr 293, ss. 93-94.
12 Wisła, 1887 ,1 .1, ss. 12-20, 53-55.
13 G. Sm ólski, op. cit., s. 15.
14 J. J. O ssow ski, O Mazurach, s. 7; G. Sm ólski, op. cit., ss. 114-115. Często elem enty krajobrazu m iały  swój „przydo

m ek” : „Góry, pagórki, jeziora, rzeczułki, łąki, pastw iska, pojedyncze włóki: wszystko m a sw oje nazwy. N azw y te pochodzą 
w części z czasów  przed separacją, kiedy rola całej wsi była rozdzielona tylko na trzy części: pod ja rzynę, ozim inę i ugór, 
a na tych polach każdy gospodarz m iał swoje cząstki, którym  daw ał osobne nazwy dla łatw iejszego o ijen tow ania się”, 
J. Sem brzycki, Przyczynki do charakterystyki, s. 563.

15 Prowincje Pruskie, s. 14.
16 N a oficjalne dane pochodzące z  B iura S tatystycznego w Berlinie pow oływ ał się jedynie G rzegorz Sm ólski, poda

ją c , że osób posługujących się na terenie M azow sza Pruskiego w yłącznie językiem  polskim  było w 1890 r. 316 148 tys. 
- G .  Sm ólski, op. cit., s. 16.

17 K rólew iec stanow ił jeden  z najważniejszych punktów  podróży Sm ólskiego, op. cit., ss. 395-398.
18 Pogląd taki prezentuje chociażby anonim ow a publikacja W sprawie Mazurów pruskich: „ Pruskie M azury, to  lud czy

sto polski. Jego zw yczaje i obyczaje nie różnią się w niczem  od zw yczajów  ludu innych naszych dzielnic, a różnice językow e 
są tylko prow incjonalizm am i, jak iem i się i inne części naszego kraju pom iędzy sobą odróżniają, jak ie  is tn ie ją  i istnieć m uszą 
na rozleglejszej przestrzeni” -  Tygodnik Ilustrowany, 1881, nr 293.

19 Taką konieczność J. Sem brzycki uzasadnia następująco: „na początku mojej pracy zw racam  się do łaskaw ych czyteln i
ków z uprzejm ą prośbą, aby przeczytali ją b e z  uprzedzeń i przesądów. W iem, że M azurzy w prasie i życiu codziennem , często 
byw ają uw ażani za karykaturę i odsądzani od nazw y Polaków  tylko dlatego, że są  ew angelikam i, że nie posiada ją  poczucia 
narodow ego, że ich język  zeszpecony je st germ anizm am i. M nie sam em u zdarzyło się to przed 10 laty. P rzez czytanie pism



wszystkim zaś w stosunku do Mazurów. Najbardziej adekwatny do rzeczywistego stanu rzeczy po
gląd na temat świadomości narodowej „tubylców” wyraził jednak znakomity znawca tematu, Woj
ciech Kętrzyński w artykule W sprawie Mazurów pruskich i M. Giersza, stwierdzając, że jest to 
„społeczeństwo rozbite, bez samowiedzy, pełniące na sobie samobójstwo, bo bardzo często rodzice 
z dziećmi tylko po niemiecku mówią, aby im w szkołach niemieckich, nie zważając na to, że tem 
właśnie dopomagają rządowi w dziele wynaradawiania”20. Chlubny wyjątek wśród analizowanych 
publikacji stanowi tekst opublikowany w „Bibliotece Warszawskiej”, który podkreśla wielonarodo- 
wość prezentowanego obszaru, sporadyczność jakichkolwiek szerszych informacji na temat lud
ności miejscowej oraz całkowite uśpienie polskiego ducha narodowego.

Nieodłącznym elementem opisu Mazowsza Pruskiego była charakterystyka usposobienia 
miejscowej ludności, bardzo skrupulatna w każdej ze wspomnianych publikacji. Każdorazowo 
mieszkańcy tych ziem przedstawiani byli jako ludzie niezwykle gościnni, skromni, dobroduszni, 
łagodni i serdeczni. Jako ludność rolnicza wykazywali niezwykłe przywiązanie do ziemi, a ich go
spodarstwa stanowiły wzór zadbania i porządku. Jednak prawdziwy M azur uważany był zarazem 
za stworzonego do pracy lekkiej. Wśród cech najczęściej wymienianych w charakterystyce ludno
ści zamieszkującej ziemie wschodniopruskie występują: gorliwość, punktualność, posłuszeństwo, 
a jednocześnie zręczność i przebiegłość.

Podstawę systemu wartości stanowiły natomiast: wiara, wolność i przyjaźń21. Rodziny były 
typowo patriarchalne (jak twierdzili Mazurzy, z niewielkimi odstępstwami na terenie Warmii): 
„Mąż wybije czasem żonę, gdy jest krnąbrna, lub gdy zaglądnie trochę głębiej do kieliszka”22. We
dług relacji tych, którzy mieli bezpośrednią styczność z ludnością miejscową, cechuje ją  wrodzo
na wesołość, dowcip, skłonność do żartów i dobrodusznego ośmieszania (stąd chociażby zwyczaj 
nadawania śmiesznych przydomków, o którym wspominał Jan Sembrzycki23). Szczególne były też 
stosunki międzysąsiedzkie -  mieszkańcy Mazowsza Pruskiego spędzali wieczory w towarzystwie 
sąsiadów, na rozmowach, śpiewach i tańcach.

W opisach charakteru ludności zamieszkującej ziemie Prus Wschodnich w sposób szczegól
ny podkreślana była żywa umysłowość tej społeczności, bogactwo zwyczajów i obyczajów, pie
śni, bajek, podań, przypowieści. Główną treść tychże stanowiły opowieści o zamkach, które zapa
dły się „za karę” pod ziemię, o zaklętych panach proszących o wybawienie, skarbach strzeżonych 
przez diabła, widmach i straszydłach. W świetle relacji Ossowskiego ludność miejscowa przeja
wiała szczególne zainteresowanie drukami natury mistycznej24. Szczególnym szacunkiem darzono 
podobno czarowników i czarownice, leczących ludzi i zwierzęta.

Zdaniem autorów analizowanych publikacji na uwagę zasługuje religijność mieszkańców tych 
ziem -  silna i specyficzna zarazem. Pomimo ciągłego zainteresowania motywami pogańskimi, za

poznańskich była się we m nie rozbudziła chęć poznania osobiście braci tam tejszych, pospieszyłem  w ięc m iędzy nich z entu
zjazm em , ale w początku bardzo z niego ochłodłem , gdyż nie chciano mię uznać za Polaka, co dopiero po paru m iesiącach się 
zm ieniło , gdy pow oli pom iarkow ali, że pod pow ierzchow nością niepozorną kryje się serce szczeropolskie. Wobec ludu m a
zurskiego trzeba nam miłości mającej w zgląd na wady i ułom ności” -  J. Sem brzycki, Przyczynki do charakterystyki, s. 551.

20  W. Kętrzyński, op. cit., s. 180.
21 Zob. J. J. Ossowski. O Mazurach, ss. 39 -41 ; J. Sem brzycki, Przyczynki do charakterystyki, ss. 551-552 ; G. Smólski, 

op. c it., ss. 122-124; S. K łobukow ski, Korespondencje, s. 2.
22 G. Sm ólski, op. cit., s. 386. Sm ólski dokonał rów nież ciekaw ego zestaw ienia usposobienia W arm iaka i M azura, 

m.in. na  podstaw ie tekstu piosenki ludowej charakterystycznej dla każdej z  tych grup -  ibidem, ss. 387-389.
23 J. Sem brzycki, Przyczynki do charakterystyki, s. 37.
24 Za przykład posłużyła broszura niejakiego Jakuba Turow skiego, zatytułow ana Klucz bardzo ważnych tajemnic, za

w ierająca m.in. „List z nieba, który Pan Bóg w łasną ręką spisał złotem i literam i, który został odnaleziony w dębow ej górze 
w B rytanii...” -  J. J. O ssow ski, O Mazurach, s. 28.
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skakująco dużego znaczenia wszelkiego rodzaju zabobonów, wiary w krasnoludki, bożki, wilko
łaki, zmory i topichy, uczucia religijne mieszkańców tych ziem były silne i stałe, czego wyrazem 
były liczne jej zewnętrzne objawy. Za charakterystyczny i nietypowy zarazem uznany został rów
nież fakt, iż protestanccy Mazurzy uczęszczali do katolickich kościołów i na odpusty, składając ofiary. 
W kwestii wyznaniowej na małą wzmiankę zasłużyli również, pogłębiający koloryt lokalny, filiponi 
(odłam kościoła prawosławnego), których na łamach „Wędrowca” opisał ks. Fankidejski25.

Obraz Prus Wschodnich, tworzony na podstawie warszawskiej prasy etnograficzno-historycz
nej drugiej połowy XIX w. był więc niezwykle barwny, aczkolwiek niepełny. W trakcie analizy za
wartości wspomnianych tytułów prasowych uwidocznił się przede wszystkim brak szczegółowych 
danych dotyczących sytuacji wyznaniowej, narodowościowej, a także kulturowej tych ziem26. Au
torzy poszczególnych tekstów koncentrowali się raczej na omówieniu kwestii językowej i wybra
nych zagadnień społecznych. Obszerniejsza kwerenda pozwoli zapewne na stworzenie pełniejsze
go obrazu omawianej tematyki. Podstawowym i wartym szczególnego podkreślenia wnioskiem, 
jaki nasuwa się po lekturze analizowanych publikacji, jest zdecydowany wzrost zainteresowania 
ziemiami wschodniopruskimi. Najtrafniej konieczność kontynuowania tego typu badań ujął Stani
sław Kłobukowski, stwierdzając: „rzeczy i stosunki tak mało znane dotychczas, a tak dla każdego 
Polaka ciekawe, że nawet pobieżna zwrócona uwaga na to odłogiem leżące pole nie będzie może 
dla czytelnika bez interesu27”.
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Das Bild Ostpreussens in volkskundlichen und geschichtlichen Presseveröffentlichungen 
in der 2. Hälfte des 19. Jhs. in Warschau

Zusammenfassung

Ein typischer W arschauer L eser des 19. Jhs. verfügte üblicherw eise über geringes W issen über O stpreussen. D iese Lage 
änderte sich positiv in der 2. Hälfte des 19. Jhs, als auch in W arschau das w issenschaftliche Interesse an der nördlichen Re
gion w uchs und sich g leichzeitig  die Anzahl von polnischsprachigen P ressetiteln in dem  durch Russland annektierten K öni
greich Polen vervielfacht hatte. Die interessantesten und breitesten Berichte über O stpreussen konnte m an in den P eriodi
ken „W ędrow iec” u n d ,A ten eu m ” finden. A ls Them en haben die V erfasser verschiedene Inform ationen über das ostpreussi- 
sche Land und seine Bew ohner gew ählt; m an hat sowohl über die geographische Lage und Form en der Landschaft, als auch 
über den A lltag und Bräuche von M asuren und Erm ländem  berichtet. O bw ohl die Them enpalette der an d ieser Stelle analy
sierten Publikationen scheinbar breit angelegt wurde, blieb das G esam tbild O stpreußens, das m an au f  diese W eise dem  War
schauer Leserkreis verm itteln konnte, doch unvollständig. Besonders auffallend ist der M angel an detaillierten A uskünften 
über konfessionelle, etnische oder auch kulturelle Lage der ostpreussischen Bevölkerung.

Übersetzt von Magdalena l. Sacha

25 Filiponi na pruskich Mazurach, W ędrow iec, 1882, n r 42, s. 258.
26 Jedynie O ssow ski i Kętrzyński uw zględnili w swoich publikacjach inform acje dotyczące prasy lokalnej, zob. 

J. J. O ssow ski, Przyczynki do charakterystyki, s. 7 7 ,1 0 4 -1 0 5 , W. K ętrzyński, op. cit., s. 180.
27 S. K łobukow ski, Korespondencje, s. 3.


