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Rosja i Rosjanie w wierszach Mazurów

Na najdawniejszy motyw rosyjski w wierszach Mazurów natrafi³em
w utworze Samuela Ernesta Tschepiusa pt. Poetyczna uwaga. Jest to wstêp do
wydanego w 1743 r. Jana Arnta Czterech ksi¹g o prawdziwym chrze�ciañstwie
z niemieckiego na polski jêzyk przet³umaczone. Tschepius rekomenduje:

Tê Ksiêgê przezacn¹ czêsto drukowano,
I¿ wielk¹ ¿¹do�ci¹ zawsze w niey czytano.

Ju¿ nie tylko Niemcy, lecz i Lacinnicy,
Ju¿ j¹ i Francuzi, Szwedzi i Duñczycy,

Tak¿e Angielczycy, Holendrzy, Czechowie,
Ju¿ j¹ i Moskale, nawet Turczynowie,

Swemi jêzykami wy³o¿on¹ maj¹,
A chêtnie i pilnie z dawna w niey czytaj¹.

Lecz polskim jêzykiem jeszcze jey nie miano,
Choæ tego serdecznie i w Polscze ¿¹dano.

Teraz ju¿ i Polska, z ³aski naywy¿szego,
Widzi Arnta w polsk¹ szatê przybranego. [...]

Choæ autor tych s³ów siê myli, bo pierwsze spolszczenie ukaza³o siê
w Brzegu w 1730 r., to jednak wykazuje siê dobr¹ znajomo�ci¹ rzeczy. By³
wszak pisarzem i wydawc¹, niestrudzonym tropicielem i zbieraczem ksi¹¿ek,
o czym za�wiadczy³ Józef Jêdrzej Za³uski1. W wierszach Mazurów, napisanych
ju¿ w XIX wieku i w pierwszych dekadach ubieg³ego stulecia, nie znajdziemy
ju¿ tak subtelnych odniesieñ kulturowych do Rosji. Mazurzy widzieli �Moskali�
nie jako naród, który mo¿e poszczyciæ siê np. przek³adami wielkich dzie³ z jêzy-
ków obcych, lecz w pierwszym rzêdzie przez pryzmat militarno-politycznych
mitów ukszta³towanych przez pañstwo pruskie, a po 1871 r. przez Rzeszê Nie-
mieck¹. Zachowa³y siê te¿ bardziej lub mniej odmienne sposoby ujmowania
Rosji i Rosjan; jeden z nich ³¹czy siê z martyrologi¹ Polaków, zwi¹zanych

1 Cytat i fakty na podstawie: J. K. Sembrzycki, Krótki przegl¹d literatury ewangelicko-pol-
skiej Mazurów i Szl¹zaków od r. 1670, [b.m.w.] 1888, s. 30�31.
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z tradycj¹ oporu wobec obcej w³adzy na obszarze zaboru rosyjskiego. W wier-
szach Mazurów udokumentowana jest obecno�æ Rosjan w Prusach Wschod-
nich2.

Motywy rosyjskie w mazurskim wierszopisarstwie s¹ zarazem motywami
historycznymi i siêgaj¹ XVIII wieku, odk¹d �militaryzm stanowi³ jedn¹ z naj-
wa¿niejszych cech pañstwa pruskiego, wyró¿nia³ je spo�ród innych pañstw nie-
mieckich, a swym istnieniem wywo³a³ dalekosiê¿ne skutki dla losów spo³eczeñ-
stwa pruskiego, dla Niemiec i Europy�3. Nieprzypadkowo wiêc militaryzm ów
zabarwia motywy, tak¿e rosyjskie, i ³¹czy siê z jedn¹ z najpopularniejszych
legendarnych postaci w wyobra�ni Mazurów, tj. mitem �Starego Fryca�, czyli
Fryderyka Wielkiego. Panegiryk Adama Jewana Rycerz Fryderyk4, pisany w la-
tach 1851�1852, jest �propagandow¹� rekonstrukcj¹ przebiegu tzw. wojny sied-
mioletniej (1756�1763). Król Fryderyk rozprawia siê w niej z wieloma wroga-
mi, m.in. z Rosj¹, która wystêpuje tu w postaci alegorii zwierzêcej:

Z pó³nocy wypad³ nied�wied� te¿,
Szaleje, mruczy wzd³u¿ i wszerz.
Fryderyk ale targn¹³ nañ,
Niemile �cisn¹³ go za krtañ.

W legendarnej opowiastce Marcina Gerssa Parobek niebywa³y5 mowa
o dobrym gospodarzu i tajemniczym parobku Jerzym. Wszystko dzia³o siê po-
my�lnie, jednak¿e:

W czas siedmioletniej wojny
By³ lud nasz niespokojny,
Moskale siê wybrali,
Do Rozóg siê zbli¿ali.

Parobek jednej nocy
Polecia³ o pó³nocy
Do wojska moskiewskiego
W pobli¿u stoj¹cego.

2 Ciekawe uwagi o Mazurach pomie�ci³ rosyjski podró¿nik w pracy: P. Rosenwall [w³a�c.
Gottfried Peter Rauschnick], Bemerkungen eines Russen ueber Preussen und dessen Bewohner,
gesammelt auf einer im Jahre 1814 durch dieses Land unternommenen Reise, Mainz 1817.

3 S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa, wyd. 3, Warszawa 2004, s. 167.
4 �Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki� (dalej: KKPE) 1927, s. 111.
5 KKPE 1893, s. 143�145 (przedruk: �Kalendarz dla Mazurów� 1938, s. 76�78).
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I niesie worek têgi
A¿ go bola³y krêgi.
I niesie z ca³ej si³y �
Podkowy w miechu by³y.

Gospodarz pyta swego
Parobka kochanego:
�Co masz, mój Jerzy, w worze?
Bo widzê, ¿e siê porze�.

�Ja u Moskalów sta³em,
I tam poodziera³em
Ich koniom wsze podkowy
I powróci³em zdrowy.

Ni¿ konie swe podkuj¹
I k�nam siê wyszykuj¹,
To wszystko pochowamy,
A wrogom nic nie damy.

Moskale wszyscy spali
I nie pomiarkowali,
Gdym ca³¹ rzecz sporz¹dzi³
I figiel im wyrz¹dzi³.

Jerzy podkrad³ siê o pó³nocy do konnicy carskiej i zerwa³ wszystkim koniom
podkowy. Jeszcze bardziej zadziwi³ swego pana, gdy w ci¹gu godziny odby³ dale-
k¹ podró¿ z listem do jego brata. Jerzy bowiem by³ anio³em � pomocnikiem
zes³anym dobremu gospodarzowi przez samego Boga. Legenda o parobku-aniele
poucza, ¿e prawdziwa pobo¿no�æ chodzi w parze z pracowito�ci¹ i czynieniem
dobra bli�nim. W utworze jest i drugie dno, alegoryczne, gdy¿ w opowiastce
relacja dobry gospodarz i anio³ Jerzy odpowiada relacji Fryderyk II i król Wielkiej
Brytanii (Jerzy II, Jerzy III), który by³ sojusznikiem Prus w �wojnie siedmiolet-
niej�. W tej legendarnej opowiastce pobrzmiewa prawda historyczna, mianowicie
fakt, ¿e gdy �caryca El¿bieta usunê³a ze stanowiska dowódcy wojsk rosyjskich
powolnego Apraksina i nowy wódz, gen. Fermor, podj¹³ ju¿ w styczniu 1758 r.
ofensywê, zajmuj¹c mimo zimy ca³e Prusy Wschodnie�6.

Realistyczny obraz sytuacji Mazurów w czasie �wojny siedmioletniej� jest t³em
przypowiastki Marcina Gerssa Panna m¹dra7. Tytu³ jest biblijny, ale opowiada

6 S. Salmonowicz, Prusy..., s. 204�205.
7 KKPE 1887, s. 153�154.
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o pewnej m³odej Mazurce, która zbiera³a datki pieniê¿ne dla biednych, pozba-
wionych �rodków do ¿ycia na skutek dzia³añ wojsk rosyjskich. Czytamy tu
m.in.: �By³a tedy prawie pora siedmioletney woyny, / Wszêdzie by³o wiele biady
i czas niespokoyny. / Bo Moskale bardzo wiele szkody narobili, / Wielk¹ liczbê
miast i wiosek w popió³ obrócili. // Rabowali i niszczyli i w niewolê brali, /
Przytem okrucieñstwem wielkiém ludzie zabijali. / I spalili w Oleckowskiém
Stó¿ne i Daniele, / I Golubie, wioskê �liczn¹, Kuce i Lakiele. // Potem ca³e Prusy
Wschodnie sobie przyw³aszczyli / I w imieniu cesarzowej ostro w nich rz¹dzili. /
Ludzie byli bez przytu³ku, chleba i ¿ywno�ci, / Utraciwszy przez Moskalów
wszystkie majêtno�ci�. �Poemat� ilustruje nie tylko wzajemn¹ pomoc spo³eczn¹,
ale i poucza w sprawach obyczajowych.

Do �wojny siedmioletniej� odwo³a³ siê w 1882 r. Marcin Gerss w wierszo-
wanej polemice z gen. Michai³em Skobielewem, który rzuci³ panslawistyczne
has³o, aby S³owianie zjednoczyli siê przeciwko krajom niemieckim. Odparowy-
wa³ Gerss, raczej �wiadomy swego s³owiañskiego pochodzenia:

Jenerale Skobielewie,
Có¿ ty teraz dumajesz?
Czy twóy rozum ju¿ w cholewie?
Dziejów Moskwy, czy nie znajesz?
Mowisz: �Niemiec naszym wrogiem,
Trzeba wiêc go laæ batogiem!�8

Tutaj, jak w kilku innych wierszach Mazurów, motywom rosyjskim towa-
rzyszy chêæ porozumienia siê po rosyjsku. Pragnienie to urzeczywistnia siê po-
przez przywo³ywanie rusycyzmów i pseudorusycyzmów, a wiêc elementów sy-
muluj¹cych u¿ywanie jêzyka rosyjskiego. Powtarzalno�æ tego zjawiska
stylistycznego �wiadczy³aby o jako takiej znajomo�ci jêzyka rosyjskiego w�ród
niektórych Mazurów. Jan Lu�tych (w innej pisowni Lustig, Lustich) w ludowej
odzie na cze�æ mowy polskiej pt. O macierzyñskim jêzyku podnosi³ swoisto�æ
kompetencji jêzykowych Mazurów, którzy dziêki nim mog¹ byæ przydatni na
wypadek wojny z Rosj¹. W bojowym nastroju Lustich powiadamia³:

[�]
Macierzyñski jêzyk wszyscy powa¿ajmy
I bez niemieckiego siê nie obywajmy,
Bo kto po niemiecku i po polsku mo¿e,

8 M. Gerss, List otwarty do Jenera³a Skobielewa, jeneralnego adiutanta cesarskiego w Rossyi i naj-
nowszego mówcy jeneralnego �Gazeta Lecka� nr 11 z 17 marca 1882 (przedruk: KKPE 1883, s. 120).
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Ma wiêcej oleju, ni¿ ten, co nie mo¿e.
Niech nieprzyjaciele tak s³awnej polszczyzny
I te¿ naszej pruskiej kochanej ojczyzny
Od nas siê dowiedz¹, ¿e�my nie tchórzami,
Ale walecznymi, cnymi Prusakami.
Je�liby raz wojna z Rosy¹ nasta³a,
A armia pruska tam wmaszerowa³a,
¯o³nierze, co dobrze po polsku umiej¹,
Wszêdzie siê zgadaj¹ to nasz¹ nadziej¹!
¯o³nierz, co po polsku i niemiecku mo¿e,
On z ka¿dym cz³owiekiem pogada, niebo¿ê.
Oba te¿ jêzyki godne s¹ pochwa³y
I te¿ wszystkie inne nam siê spodoba³y. [�]9

Wróæmy jednak do polemiki ze Skobielewem. Gerss, aby obaliæ ideê zjed-
noczenia S³owian przeciw krajom niemieckim, podaje przyk³ady bitew, w któ-
rych Rosja nie odnios³a zwyciêstwa. Chodzi kolejno: o �jedn¹ z najkrwawszych
bitew XVIII wieku�, która rozegra³a siê pod Zorndorfem (Sarbiewem) 25 sierp-
nia 1758 r. �Po bardzo zaciek³ym przebiegu pozosta³a ona nierozstrzygniêta:
Prusacy stracili w rannych i zabitych ponad 12 tys. ludzi, straty rosyjskie by³y
jeszcze wiêksze: ponad 19 tys. ludzi. Fermer [dowódca wojsk rosyjskich] jed-
nak¿e po bitwie zdecydowa³ siê na odwrót, wycofuj¹c siê na le¿e zimowe do
Wielkopolski�10. Nastêpnie przypomniane s¹: bitwa pod Rac³awicami z Ko-
�ciuszk¹, pod Austerlitz, czyli S³awkowem z Napoleonem i inne. Mazurski poeta
negatywnie ocenia taktykê wojenn¹ Rosjan, która opiera siê � zdaniem autora
polemiki � na �p³onnym, krwawym szturmowaniu�; poucza: �Rozum tê¿szy jest
ni¿ si³a�. Docenia militarne sukcesy genera³a Skobielewa. Na koñcu z krytycy-
zmem wypowiada siê o imperializmie carskim, adresuj¹c do Rosjan stylizowane
biblijnie s³owa nastêpuj¹ce:

Starajcie¿ siê raczej pilnie,
By�cie stary kwas wymietli,
I wrócili nieomylnie
Wolno�æ, co�cie ludziom zgnietli.
Tedy ca³a ziemia wszêdzie
Pe³na chwa³y waszej bêdzie.

9 J. Lu�tych, O macierzyñskim jêzyku, �Gazeta Lecka� 1883, nr 18; przedruk za: T. Oracki,
Polska w pie�ni i poezji Mazurów i Warmiaków. Antologia, Warszawa 1980, s. 106�107.

10 S. Salmonowicz, Prusy..., s. 205.
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Marcin Gerss panslawizm Skobielewa skierowany przeciwko Niemcom
ostatecznie kwituje przys³owiem: �Dzwony pró¿ne, to i g³o�ne�.

Przyk³adem zabierania g³osu przez Mazurów w sprawach polityki zagra-
nicznej Rosji jest Poemat o zdarzeniach w Bu³garyi Jana Lu�tycha11. Ten gospo-
darz z Ma³ych Zawad potêpi³ uhonorowanie przez Rosjê niejakiego �Grujewa�
za próbê zamachu na osobê �Ksi¹¿êcia bu³garskiego, / Aleksandra pierwszego�;
o zdarzeniu dowiedzia³ siê z �Gazety Leckiej� (1889 nr 35), która donosi³a:
�Piêkna sprawa! Po¿al siê Bo¿e! Bo niepiêkna. Pewny Grujew by³ na by³ego
ksi¹¿êcia bu³garskiego Aleksandra I. powsta³ i nawet go chcia³ zabiæ. To siê
zdaje Rossyanom byæ rzecz¹ s³awn¹. Uchoway Bo¿e takiej s³awy. Ale Aleksan-
der III. cesarz rossyyski da³ teraz Grujewowi Order. Gazeta bu³garska »Swobo-
da« � pisze wiêc: »Niech Pan Bóg chroni, ¿eby tron cara by³ strze¿ony przez
¿o³nierzy, tak jemu wiernych, jak by³ wiernym Grujew swemu ksi¹¿êciu«. Inne
gazety pisz¹, ¿e Aleksander III. buntownika i bunt woyskowy tym orderem
wynagrodzi³�. Lu�tych, id¹c za t¹ notatk¹, krytykowa³: �Rossjanom siê zdaje, / ¯e
w s³awie pozostaje� niedosz³y morderca. Lu�tycha, ukszta³towanego na szacunku
do w³adzy i niewzruszonym przekonaniu, ¿e pochodzi ona od Boga, najbardziej
jednak dziwi i oburza to, ¿e �Aleksander trzeci, / Ach! Nie zna siê na rzeczy. / Da³
order Grujewowi, / Z³emu buntownikowi�. Konserwatywnym Mazurom nawet do
g³owy nie przychodzi³ sprzeciw monarsze, a co dopiero królobójstwo. Tote¿ Jan
Lu�tych koñczy swoj¹ polemikê jasnym postawieniem sprawy:

Wieczna s³awa nie zdobi
Cz³owieka, co �le robi.
Grujew bez niey zostanie,
Liche mia³ sprawowanie.

Ksi¹¿êcia bu³garskiego,
Aleksandra pierwszego.
Chcia³ zabiæ, zamordowaæ;
Nie umia³ go szanowaæ.

Dziesiêæ lat wcze�niej Marcin Gerss jednoznacznie potêpi³ zamach na cara
Rosji w wierszu z 10 grudnia 1879 r., otwieraj¹cym artyku³ wstêpny pt. O prze-
klêtej napa�ci nowey na ¿ycie Nayja�nieyszego cesarza Aleksandra II. w mie�cie
Moskwie dnia 1. grud. 1879 r. przez nihilistów12. Utwór odwo³uje siê do pi¹tego
przykazania �Nie zabijaj�:

11 �Gazeta Lecka� nr 38 z 20 wrze�nia 1889.
12 �Gazeta Lecka� 1879, nr 50.
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Z³odziey m³ody, albo stary,
Wart zawszedy ostrej kary,
Bo z lenistwa i chciwo�ci
¯¹da cudzey majêtno�ci.

Ale zbrodzieñ, co morduje
I jak tygrys postêpuje,
Nie jest cz³ekiem, lecz besty¹,
Praw¹ jadowit¹ ¿mij¹.

¯ywot, nam od Boga dany,
Jest ka¿demu po¿¹dany,
Kto go nam odbieraæ �pieszy,
Przeciw Panu Bogu grzeszy.

Na takiego cz³eka z³ego
Trzeba s¹du ostrzeyszego.
Ostro musi byæ karany
Z liczby ludzi wymazany.

Kto na ¿ycie pana swego
I pomazañca Pañskiego,
Co od Boga jest zes³anym,
Dobrym i ³agodnym panem �

Jak drapie¿ny zwierz powstaje,
Nañ czatowaæ nie przestaje,
Jest z samego piek³a panem,
Belzebubem i szatanem.

W pamiêci Mazurów pozytywny obraz Rosji i Rosjan zachowa³ siê
w zwi¹zku z ich zwyciêstwem nad Napoleonem. Jakkolwiek Marcin Gerss w
swoim historycznym opracowaniu O Napoleonie, nieszczê�liwej wojnie, dzie-
jach europejskich i pruskich13 raz chwali, raz gani cara i jego armiê. Jak stwier-
dzi³ historyk Mazur, Grzegorz Jasiñski: �Nie najlepiej ocenia³ Gerss tak¿e rosyjskie-
go sojusznika. Jego pi�miennictwo by³o czu³ym barometrem, odzwierciedlaj¹cym
miêdzynarodow¹ politykê Prus. Dotyczy³o to tak¿e och³odzenia stosunków nie-
miecko-rosyjskich, zw³aszcza po kongresie berliñskim z 1878 roku. Na stosunek
do Rosji wp³ywa³y równie¿ liberalne pogl¹dy Gerssa, nie akceptuj¹cego istniej¹-
cych w Rosji stosunków spo³ecznych, a tak¿e panuj¹cy w Prusach Wschodnich,

13 M. Gerss, O Napoleonie, nieszczê�liwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich, wstêp
i opracowanie G. Jasiñski, Olsztyn 1997.
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co najmniej od okresu Wiosny Ludów, strach przed rosyjsk¹ interwencj¹ (czemu

dawa³ publicznie wyraz na ³amach liberalnej królewieckiej gazety) oraz ogólnie

wystêpuj¹ca na Mazurach niechêæ do Rosjan, wywo³ana postêpowaniem lokal-

nych w³adz rosyjskich w przygranicznych gminach Królestwa Polskiego�14.

Wiersze Mazurów umo¿liwiaj¹ pokazanie ich nieco wycieniowanego sto-
sunku do Rosji i Rosjan. Sam Gerss podaje pewien spektakularny fakt, �wiad-

cz¹cy o tym, ¿e w okresie tu¿ po klêsce Napoleona próbowano budowaæ w �wia-

domo�ci ludno�ci zamieszkuj¹cej Mazury obraz prusko-rosyjskiej jedno�ci. Na

podstawie miejscowej kroniki Gerss przypomina³: �I zosta³ Aleksander w Jans-

borku a¿ do po³udnia dnia dwudziestego i szóstego stycznia [1813 � przyp.

Z.Ch]. W przeci¹gu ca³ego pobytu jego w tem mie�cie by³o ono co dzieñ wie-
czór o�wietlone. Na �rodku rynku by³ obelisk wystawiony, trzydzie�ci stóp wy-

soko�ci maj¹cy. Na nim by³ napis: »Niech bêdzie b³ogos³awiony wybawca Euro-

py Aleksander Wielki!« Na obu bokach obeliska stoja³y dwa o³tarze, wieñcami

spojone, na których ustawiczny ogieñ gorza³.

Dnia 24 stycznia by³a parada wojska rosyjskiego, której siê t³umy ludu, tak

z Jansborka, jak i z innych miejsc, przygl¹da³y. A gdy po jej zakoñczeniu naj-
�liczniejsza muzyka graæ przesta³a, to krzyknê³y t³umy ludu: »Wiwat! hurra!«

Tego¿ dnia by³y narodziny dawniejszego, s³awnego króla pruskiego Frydryka

Wielkiego, którego i starym Frycem zowi¹. I wystawiono obraz jego na obelisku

i o�wietlono go. I miasto by³o jeszcze lepiej o�wietlone.

Dnia 25 stycznia by³ cesarz na nabo¿eñstwie w sali �licznie do obrz¹dków

wiary greckiej przygotowanej. I móg³ ka¿dy braæ udzia³ w nabo¿eñstwie, kto
porz¹dnie by³ przyodziany. Cesarz nawiedza³ potem piechot¹ niektórych ofice-

rów swoich sam jeden, a gdyby ch³opcy nie byli poczêli krzyczeæ wiwat, to by

nikt nie by³ wiedzia³, ¿e cesarz pieszo przechadza. Tego¿ dnia by³y imieniny

cesarzowej rosyjskiej. I wystawiono, i o�wietlono i jej obraz. Dnia 26 stycznia

rozdzielano ró¿ne podarki rosyjskie i Prusakom przed po³udniem. Zaraz potem

przyci¹gn¹³ wielki ksi¹¿ê rosyjski Konstanty z dywizj¹ ciê¿kiej konnicy�15.
Tamten podziw i entuzjazm przedosta³ siê do napisanego przez Marcina

Gerssa poematu Miasto Moskwa po niemiecku Moskau16. Sk³ada siê on z dwóch

g³ównych czê�ci; w pierwszej opisane jest geograficzne po³o¿enie stolicy Rosji

oraz architektura, w drugiej znajdujemy narracjê o przebiegu kampanii napole-

14 G. Jasiñski, Wstêp, [do:] M. Gerss, O Napoleonie�, s. 13.
15 M. Gerss, O Napoleonie�, s. 179.
16 KKPE 1881, s. 136�138.
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oñskiej w Rosji w roku 1812. Korzystaj¹c z Gerssowego wzorca, Fryc Zimmek
z Borowego u³o¿y³ wiersz Napoleon Bonaparte w Rosyi roku 181217. Utwór
opowiada wypadki, dotycz¹ce parcia Francji na wschód w roku 1812. Autor
najwiêcej miejsca po�wiêci³ wyprawie Napoleona na Rosjê, pos³uguj¹c siê fak-
tami historycznymi, motywami naturalistycznymi, komizmem; na ca³e zdarzenie
spojrza³ z perspektywy religijno-moralnej, wed³ug której �li s¹ ukarani, a po-
krzywdzeni otrzymuj¹ nagrodê z naddatkiem:

[Francuzi]
Ci¹gn¹, a¿ ju¿ blisko Moskwy
Trapi¹ kraj jak boskie rozgi,
My�l¹, ¿e siê Moskwa zlêknie,
Przed nimi w sam czas uklêknie.
Lecz czego siê nie spodzieli,
To siê teraz dowiedzieli.
Miasto Moskale spalili
A im gruzy zostawili.
Przy tem w portki im strzelaj¹,
Odpoczynku im nie daj¹.
Tedy Franki nazad w nogi,
T¹¿ drog¹ siê wrócili,
Co przedtem popustoszyli.
Tedy im mróz, g³ód dokucza,
Bóg ich ¿ywcem w piek³o wrzuca,
Bo tam Franki z ciep³ej strony
Pomarzli jak chude wrony.
Moskale im nacierali,
Na most jeden ich wegnali.
Tam za� gin¹ pod ko³ami,
Inni za� pod kopytami.
Wszystkich koni ju¿ po¿arli,
Tak Kozaki ich potarli,
Zginê³o piêæset tysiêcy
Z g³odu i mrozu najwiêcej,
A kaleków, co tam by³o,
Rêce, nogi odmrozi³o,
¯o³nierze broñ pociskali,
By tlo ¿ycie ratowali.

17 KKPE 1912, s. 148�149.
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Wszystko to Pan Bóg sporz¹dzi³
Jak przed laty z Faraonem
Tak teraz z Napoleonem.
A Moskwa, co ucierpia³a,
Piêkniejsza zmartwychwsta³a18.

W Moskwie rozgrywa siê �historia ucieszna� Marcina Gerssa Kupiec
w mie�cie Moskwie oszukany19, w której narrator opowiada o wêdruj¹cym ¿o³-
nierzu; ten za pomoc¹ �imperya³a dubeltowego� oraz pewnego fortelu wywiód³
w pole chytrego kupca. Gerssowi historyjka pos³u¿y³a do przedstawienia mora-
³u: �Kara od Boga za grzech przychodzi. / Grosz, �le nabyty, dziesiêæ wywodzi
[powoduje utratê � przyp. Z.Ch]�.

Postrzeganie przez Mazurów Rosjan � zwanych �Moskalami�, ,,Rusakami�,
�Ruskiem�, uto¿samianych z ,,kozakami� � zabarwione by³o lêkiem przed ich
dziko�ci¹ i nieobliczalno�ci¹. Niechêtny stosunek do Rosji utrwali³y wydarzenia
wojenne w Prusach Wschodnich z lat 1914/1915. Mieszkañcy ,,ziemi pruskiej�
porównywali je do tatarskiego pogromu z 1656 r.:

Ziemia nasza przy Tatarze
Wytrwa³a biedy wra¿e,
Pan Bóg Tatara wypêdzi³,
Nas Mazurów za� narz¹dzi³.

Tak siê równie¿ pojawi³o,
Gdy wielu Rusków przyby³o,
Oni nas nie szanowali
I policzki nam dawali20.

Jak widaæ, to czêstokroæ wojny, przemarsze przez Prusy Wschodnie obcych
wojsk i ich agresja wobec tutejszej ludno�ci kszta³towa³y u Mazurów wyobra¿e-
nie innych narodów. Wspominany wcze�niej, wystêpuj¹cy w XIX wieku, lêk
przed interwencj¹ ze wschodu, nasila³ siê tak¿e na pocz¹tku XX stulecia. Gospo-
darz Marcin Jebramczyk, przywo³uj¹c okrucieñstwo Tatarów, bezbronno�æ wiej-
skiej ludno�ci wobec dawnych i ewentualnych agresorów, w wierszu Cokolwiek
o mazurskiej krainie apelowa³ na kilka lat przed wybuchem I wojny �wiatowej:

18 Podobnie koñczy siê wspomniany poemat Gerssa: �Jak dawniej zniszczy³ Pan Faraona, /
Tak w czasach nowszych Napoleona. // A miasto Moskwê popustoszon¹ / Po wojnie ciê¿kiej za�
postawiono. /A ta, co wiele znosiæ musia³a, / W piêkniejszej szacie zmartwychpowsta³a�.

19 KKPE 1881, s. 138.
20 Ch. W³otzki [z Krokowa], O sprawiedliwo�ci Bo¿ej, �Kalendarz dla Mazurów� 1930, s. 106.
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W ostatnich latach tak¿e by siê sta³o,
Gdyby z Moskalem do wojny siê by³o przyda³o,
W Mazurach ¿o³nierzy ma³o by³o,
Co siê w ca³ych czasach nie trafi³o.
Nasz Cesarz tê rzecz obmy�liwa³
I siê od ministrów wywiadywa³,
Jak w Mazurach siê dogodzi,
Kiedy do wojny z Moskalem siê przygodzi.
Ministrowie tê rzecz rozwa¿yli
I Cesarzowi oznajmili,
¯e mazurska strona
Mo¿e w takim razie byæ zgubiona,
Gdy¿ wojenna obrona
Nie zasadzona.
Moskal mo¿e wêdrowaæ,
A¿ do Wis³y maszerowaæ,
Tedy my poka¿emy,
¯e go nazad prêdko cofniemy21.

W dalszej czê�ci Jebramczyk pisze o trosce Wilhelma II wobec Mazurów.
Cesarz niemiecki i król pruski w jednej osobie postanawia, ¿e �mazurskie stro-
ny� bêdê chronione przez �dwie armie�. Jebramczyk akcentuje wagê decyzji
w³adcy, przypominaj¹c przyk³ad Polaków, którzy nie szanowali swego monar-
chy, nie utrzymali jedno�ci, tote¿ utracili sw¹ pañstwowo�æ (Jebramczyk nie
widzi nadziei dla narodu polskiego, z którym zreszt¹ nawet nie deklaruje ¿adnej
wiêzi: �I nie przyjdzie wiêcej do tego, / Aby Polska mia³a króla swego�). Ten
niepomy�lny stan rzeczy bierze siê z nieprzestrzegania czwartego przykazania
Dekalogu: �Domy i familie upadaj¹, / Gdzie dzieci rodziców nie s³uchaj¹�.
Mazur pociesza³ ziomków; strachu przed Rosj¹, �wrogiem [�] zagranicznym�
nie ma, gdy¿ Mazurzy s¹ poddanymi swego Cesarza i Króla, stanowi¹ jedno�æ
poprzez sw¹ luterañsk¹ wiarê.

Mimo tej optymistycznej propagandy, w pierwszych miesi¹cach I wojny
�wiatowej armia rosyjska w Prusach Wschodnich odnosi³a sukcesy. Nie dziwi
wiêc to, ¿e kiedy Paul von Hindenburg na prze³omie lat 1914/1915 wypar³
carsk¹ armiê, mazurski poeta Zimmek pisa³:

Gdy Moskal siê rozszed³
I Prusy pl¹drowa³,
To on [Hindenburg] go swem wojskiem
Strasznie repetowa³.

21 KKPE 1912, s. 152�153.
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Zbi³ go i poima³,
W jeziora powgania³,
A co reszta zbieg³a,
To ich z Prusów wygna³22.

Zachowa³o siê �wiadectwo niektórych szczegó³ów wojennych miesiêcy na
Mazurach. Adam Linker pamiêæ o okrucieñstwie tamtego czasu rozbroi³ opowiast-
k¹ prawdziw¹ rozpoczynaj¹c¹ siê s³owami �Nies³ychane rzeczy by³y�23. Mowa
w niej o tym, ¿e �kozacy� � uto¿samiani z wojskiem rosyjskim � napêdzili Mazu-
rom wiele strachu, zabili trzy osoby z wioski autora, pozabierali te¿ mê¿czyznom
brzytwy, tote¿ mazurscy wie�niacy chodzili zaro�niêci. Pisa³ Linker:

Wszyscym byli nieboraki,
Wygl¹dalim jak kozaki
Z d³ugimi ka¿dy w³osami
Z niegolonemi brodami.

A sta³o siê tak, ¿e na drodze biegn¹cej przez wie� spotka³o siê dwóch
mê¿czyzn. Jeden szed³, a drugi by³ konno. Ka¿dy z nich my�la³, ¿e ma przed
sob¹ �kozaka�. Bali siê wzajemnie, jeden drugiego prosi³ o darowanie ¿ycie.
Byli zaro�niêci nie do poznania. Ale w pewnej chwili rozpoznali siê i spotkanie
zakoñczy³o siê rado�ci¹. Linker przypomina, ¿e w czasie okupacji rosyjskiej
�nie wolno by³o gadaæ / G³o�no i przy �wietle siadaæ�, za niepos³uszeñstwo
gro¿ono zastrzeleniem. Mazur wreszcie siê cieszy:

Strachu ruskiego nie mamy,
Ni kozaków siê strachamy.
Bogu niech bêd¹ dziêki,
¯e uwolni³ nas z tej mêki.

Jak niektórzy Mazurzy odebrali podpisanie pokoju z Rosj¹, zapisa³ Jan Do-
masz w wierszu pt. O mylnym pokoju z Rosy¹ � 11.2.191824:

Raz pu�cili telegramy,
¯e z Rosy¹ pokój mamy.
Zaraz sany wywiesili,
Ka¿dy z tego siê cieszyli.

22 F. Zimmek, Hindenburg, KKPE 1917, s. 154.
23 A. Linker, *** (�Nies³ychane rzeczy by³y�), KKPE 1917, s. 153.
24 KKPE 1919, s. 141�142.
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Jeden karczmarz, gdy us³ysza³,
¯e siê Trocki ju¿ podpisa³,
Tak on zaraz z tej rado�ci
Stawi³ wina dla swych go�ci.

Pozosta³a czê�æ historyjki dotyczy ju¿ tylko kwestii obyczajowych i jest
satyr¹ na pijañstwo, które mazurscy poeci potêpiali w licznych utworach. Nad-
u¿ywanie �gorza³ki� by³o na Mazurach spo³eczn¹ plag¹; ulega³y jej nawet ko-
biety, co odnotowywano ze szczególnym niesmakiem. Nie znaczy to, ¿eby Ma-
zurzy co� pisali o sposobie picia alkoholu przez Rosjan. Ich kultura by³a znana
w bardzo ograniczonym zakresie, choæ na ³amach �Kalendarza Królewsko-Pru-
skiego Ewangelickiego� Mazur móg³ odnale�æ informacje np. o ¿yciu i twórczo-
�ci Lwa To³stoja. Wiedza o kulturze i literaturze rosyjskiej by³a tu przekazywana
nader sk¹po.

W wierszach Mazurów odzwierciedli³y siê tak¿e problemy polsko-rosyjskie
z drugiej po³owy XIX wieku. Jan Domasz w utworze O rewolucji polskiej w ro-
ku 1862�196325 przedstawi³ wydarzenia, które w historiografii Polski zosta³y
nazwane powstaniem styczniowym, kolejnym zrywem narodowowyzwoleñ-
czym. Domasz krytycznie ocenia zbrojne wyst¹pienie �polskiej szlachty i pa-
nów�, gdy¿ � jego zdaniem � bunt przeciw rosyjskiemu w³adcy wynika³ z nie-
zgody ziemian na zniesienie poddañstwa, a potem przekszta³ci³ siê w walkê
o odzyskanie niepodleg³o�ci. Autor mazurski ukaza³ bezlitosne st³umienie �re-
wolucji� przez Rosjan i jej tragiczne skutki. Stwierdzi³, ¿e kara, jak¹ ponie�li
Polacy, by³a niewspó³mierna do ich czynów:

Tych porwali od familii,
I zagnali do Syberyi.
Tam pomarli z g³odu, nêdzy,
Bo nie mieli ju¿ pieniêdzy,

Gdy¿ za tak¹ lich¹ sprawê
Rz¹d maj¹tki wzi¹³ w dzier¿awê.
Których nie pobili Rusy,
Reszta uciek³a ich w Prusy.

Najobszerniej martyrologia Polaków w dobie powstania styczniowego
i pó�niej zosta³a ujêta przez Micha³a Kajkê w dwóch poematach, które s¹ para-
frazami dwóch rozdzia³ów z Czarnej ksiêgi 1863�1868 Ferdynanda W³adys³awa

25 KKPE 1914, s. 161�162. Z drobnymi zmianami i niedok³adno�ciami przedruk w: T. Oracki,
Polska w pie�ni i poezji Mazurów i Warmiaków. Antologia, Warszawa 1980, s. 100�101.
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Czaplickiego (1828�1886)26. W pierwszym, O zburzeniu Jaworówki na Litwie,
negatywnym bohaterem jest major Michai³ N. Murawjow, zwany �Wieszatie-
lem�. Micha³ Kajka przedstawia go jako spotwornia³ego sadystê:

Pan major by³ m³odym panem,
Jednak okrutnym tyranem.
Mêki, zbrodnie i katusze �
Tym upaja³ swoj¹ duszê27.

Jako tak¿e tyrana przedstawi³ Jan Lu�tych Aleksandra Lwowicza Apuchtina �
rosyjskiego kuratora warszawskiego okrêgu szkolnego, który do szkó³ wprowadzi³
system policyjny. Mazur swoim wierszem O Apuchtynie, opublikowanym w �Ga-
zecie Leckiej� (1884 nr 4), zaprotestowa³ przeciwko zes³aniu Józefa Eryka Natan-
sona do Wo³ogdy za to, ¿e o�mieli³ siê wie�æ o spoliczkowaniu Apuchtina nazwaæ
w prasie �radosn¹ nowin¹�28. Mazur tym bardziej oburza siê na rosyjskiego urzêd-
nika, ¿e ten kierowa³ siê w swojej decyzji ¿¹dz¹ zemsty i odwetu. Ten¿e sam Jan
Lu�tych znowu¿ zwróci³ uwagê na m�ciwo�æ, wierszuj¹c zapewne jak¹� informa-
cjê prasow¹ o tym, �Jak dwaj kapitanowie parowych okrêtów w Rossyi jak szale-
ni, nawzajem siê m�cili, bij¹c jednym okrêtem na okrêt drugi, choæ im nie nale¿a-
³y�. Puentowa³ opis zdarzenia z przestrachem, ale chyba i kpin¹: �Toæ w Rossyi
bywa zawsze co nowego / Lecz po¿al siê Bo¿e, za� nie co dobrego�29.

Wróæmy jednak do Kajki. Druga opracowana przez niego parafraza jest
opowie�ci¹ o tragicznych losach polskiego zes³añca Wiktora, który zosta³ zaka-
towany na �mieræ przez pewnego Rosjanina30. Jedn¹ z nielicznych pozytywnych
postaci jest jego m¹dra, piêkna, nadzwyczaj uczuciowa i szlachetna siostra Jele-
na; swoj¹ mi³o�æ do Wiktora przyp³aci³a ob³êdem, a potem �mierci¹. Oto krótki
fragment mi³osnej wypowiedzi rosyjskiej kochanki do polskiego kochanka:

Wiktorze, ja Rosyjanka,
A ja ciebie tak ¿a³ujê,
Bowiem jak Polka mi³ujê,
Moja mi³o�æ ciê ukoi,

26 M. Kajka korzysta³ z jej drugiego wydania: Poznañ 1878.
27 M. Kajka, O zburzeniu Jaworówki na Litwie, �¯ycie M³odzie¿y� 1927 nr 23. Wiêcej uwag

o utworze zob. Z. Chojnowski, Micha³ Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992, s. 61�63.
28 Na podstawie: T. Oracki, op. cit., s. 181.
29 KKPE 1891, s. 135. Pierwsz¹ wersjê tego utworu Jan Lu�tych napisa³ 10 grudnia 1889 r.,

zosta³a ona opublikowana w �Gazecie Leckiej� 1889, nr 51.
30 Pe³ny tekst tej zwierszowanej przez Kajkê na podstawie rozdzia³u Czarnej ksiêgi Czaplic-

kiego opowie�ci pt. Zbrodnia okrutna zob. Z. Chojnowski, Micha³ Kajka�, s. 134�156.
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Smutek i ¿al uspokoi,
I usunie bole�æ twojê,
I ze�le szczê�cia zdroje31.

Znajomo�æ dziejów Polski sprawi³a, ¿e Micha³ Kajka w obliczu odzyskania
przez ni¹ niepodleg³o�ci w 1918 r. napisa³ radosny wiersz Polska; wspomina tu:
�caryzmu moc i si³ê�, prze�ladowania i wygnania.

Sposób patrzenia przez Mazurów na Rosjê i Rosjan by³ niejako regulowany
przez historiê militarn¹, politykê zagraniczn¹ Prus, a tak¿e � jak w przypadku
Micha³a Kajki � przez pryzmat tradycji polskiej, dodajmy: martyrologicznej
tradycji polskiej.

Niewiele jest wierszy Mazurów, w których wypowiadaliby siê oni o Rosja-
nach poza kontekstami i skojarzeniami wojennymi, niepolitycznymi i niemarty-
rologicznymi. Rosjanie znani Mazurom z pobli¿a, z s¹siedztwa byli pograniczni-
kami lub starowierami, zamieszka³ymi w wioskach takich, jak Wojnowo, Ukta,
Kadzid³owo czy Onufryjewo. Blisko�æ granicy miêdzy Prusami Wschodnimi
a Królestwem Kongresowym kszta³towa³a koloryt, pewne sytuacje i zachowania
charakterystyczne w ¿yciu spo³eczno�ci przygranicznej. Tematykê tê podj¹³ au-
tor podpisuj¹cy siê: �J. P. poeta mazurski� nie tylko w �historii uciesznej� Dut-
kowienie �piegów szukaj¹, ale tak¿e w utworze �rodek nieomylny. Prawdziwa
powie�æ32. Narrator opowiada tu o tym, jak to �Pan £apinski z zagranicy�, czyli
pewien Polak, przyby³ w celach handlowych do miejscowo�ci przygranicznej
o nazwie, tak¿e wspó³cze�nie u¿ywanej, Bia³a. Kupi³ rzekomy �rodek na myszy
i szczury. Wracaj¹c do siebie, przekroczy³ granicê i w pobliskiej wsi �Wycê-
ty�33, gdzie znajdowa³ siê posterunek stra¿y granicznej:

Gdy siê do rogatek zbli¿y³,
Umys³ siê mu w sercu zni¿y³.
Ledwie przyszed³ do Wycêty,
Sta³ tam stra¿nik jako �wiêty.

By³ to, jak siê dowiadujemy �smotr�, czyli � wed³ug obja�nienia redaktora
�Kalendarza Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego� � �rosyjski naczelny stra¿-
nik�, którego mowa jest mieszank¹ przekrêconych lub nie s³ów rosyjskich, ma-
zuryzmów oraz form dawnej polszczyzny, co wywo³uje chyba zamierzony efekt
humorystyczny:

31 Ibidem, s. 137�138.
32 KKPE 1903, s. 160�161.
33 Na niemieckiej mapie Prus Wschodnich i Zachodnich z 1880 r. nazwê tê zapisano �Wyncenty�.
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Smotr z pa³aszem te¿ przystupa³,
Z surowo�ci¹ go zafuka³:
�Sto! có¿ majesz, ty Polaku,
W worku na twoim rydwaku?�
�Mo¿ny Panie, ¿onka chora,
By³em w Prusiech u doktora.�
�Kak? có¿ innego kierujesz!�
�Panie mój, za¿ siê nie lêkaæ
Musi dusza ma, i stêkaæ,
Wspomn¹wszy na ¿onkê moj¹?
A koniki g³odne stoj¹.�
�Kak! po³o¿yj twe lekarstwo!
Hecle, fluchy i ³ajdaki,
Oszukañce i char³aki!�
Polak z strachem otwar³ torbkê;
Moskal zasiê rozdar³ mordkê:
�Widzê, at, ¿e�cie wy psarstwo.
G³upcze, aza to lekarstwo?
Zniszcz go natychmiast w selement!
[po mazursku �selement� � �do szczêtu�]
Durniu! proszek ów jest cement.�

�Smotr� w mazurskiej �prawdziwej powie�ci� s³u¿y uwidocznieniu g³upoty,
lekkomy�lno�ci, braku sprytu u postaci �uciesznej�, któr¹ jest niegramotny Polak.
Zaznaczmy, ¿e w prasie i kalendarzach wydawanych dla Mazurów przez redakto-
rów lojalnych wobec pañstwa prusko-niemieckiego na prze³omie XIX i XX wieku
publikowano teksty ugruntowuj¹ce negatywny stereotyp Polaka i Polski, funkcjo-
nuj¹cy w niemczy�nie jako �polnische Wirtschaft�34. �Smotra� w oczach mazur-
skich wyró¿nia wulgarno�æ, dobitno�æ w klniêciu i ruganiu. �Rosyjski naczelny
stra¿nik� jest poza tym kim�, kto nie da siê wywie�æ w pole. �Poeta mazurski�,
mimo ¿e opowiada opowiastkê humorystyczn¹, zaznacza respekt przed nim.

W prze�miewczym �wietle postawieni s¹ Rosjanie w publicystycznych
wierszach Jana Lu�tycha z Ma³ych Zawad, drukowanych w �Gacecie Leckiej�
w 1889 r. W ¯arciku pewnego Prusaka z Rossyanami35 mazurski autor opowiada
o zdarzeniu w Polsce w czasie jarmarku. Mowa tu o tym, jak Prusak okaza³ siê
m¹drzejszy od Rosjan, ale te¿ o tym, ¿e mimo zwady pogodzi³ siê z nimi:

34 �Niemiecki dyskurs o Polsce XVII�XX w. zdominowa³ stereotyp polnische Wirtschaft,
kszta³tuj¹c zarazem jego strukturê hierarchiczn¹ i syndromatyczn¹� (H. Or³owski, Polnische Wirt-
schaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, prze³. I. Sellmer i S. Sellmer, Olsztyn 1998,
s. 13). Na wiersze Mazurów ów �niemiecki dyskurs� oddzia³ywa³ s³abo. Wyra�niej da³ znaæ o
sobie dopiero w pierwszych dekadach XX wieku.

35 �Gazeta Lecka� 1889, nr 26.
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Niech pos³ucha cz³owiek wszelki.
W Polsce sta³ siê gomon wielki,
Miêdzy dwoma Prusakami,
Jak i miêdzy Moskalami.

Tam Prusacy przebywali,
Handlu swego przypilali.
I Moskalów by³o wiele,
Co Prusakom nie wesele.

Moskale ich zniewa¿ali,
Gdy siê do nich przybli¿ali,
Prusak do kieszeni si¹gn¹³
I kie³basê z niey wyci¹gn¹³.

Gdy zawo³a³ do nich �miele:
�Hey! Mam strzelbê! do was strzelê!�
Tedy zaraz siê porwali,
Do zwierzchno�ci ich udali.

¯e rewolwer ma przy sobie.
Tedy zwierzchno�æ, w prêdkiey dobie,
Da³a go fezenterowaæ,
Lecz nie mog³a go strofowaæ.

Prus, nie maj¹c rewolweru,
Rzek³ do Rusa: �Przyjacielu!
Gdyby ja rewolwer mia³em,
Toby go nie pokaza³em.�

Do rozpuku siê na�mieli,
Którzy w karczmie tèy siedzieli.
I z Prusakiem siê zjednali
I kie³basy pozjadali.

Zupe³nie inaczej przedstawiona jest jedna z postaci spo�ród mazurskich
Rosjan, jak mo¿na powiedzieæ o starowierach, zwanych te¿ filiponami. Zamiesz-
kiwali oni od pierwszej po³owy XIX wieku m.in. takie wioski, jak Wojnowo,
Kadzid³owo, Ukta czy Onufryjewo. W³a�nie w tej miejscowo�ci od 1842 r.
mieszka³ Czechan Gregorow Kremow, zwany przez Mazurów �Ciechanem�;
o nim to Marcin Gerss w 1863 r. napisa³: �Ciechan za� jest bardzo uczciwy
maj¹tkarz w Onufryjewie, w obwodzie Z¹dzborskim�36. Fritz Skowronnek �

36 M. Gerss, Dodatek, KKPE 1864, s. 121.



224 Zbigniew Chojnowski

Mazur, który na prze³omie XIX i XX w. ju¿ tylko po niemiecki pisa³ � w artykule
Filiponi wspomina o dzier¿awcy �tysiêcy hektarów pañstwowych wód po³owo-
wych� � �Rydziwanie Krymowie�, prawdopodobnie potomku �Ciechana�. Skow-
ronnek kre�li raczej negatywny obraz rosyjskich Mazurów, chwal¹c na koñcu
tych, którzy asymilowali siê w spo³eczno�ci Prus Wschodnich w duchu prusko-
niemieckim37. We wcze�niejszej o nieomal pó³ wieku ni¿ s³owa Skowronnka opo-
wiastce opartej na prawdziwych zdarzeniach pt. O rybacyi38 Krystian Pezara z Le-
ca (wspó³cze�nie Gi¿ycka) zwierszowa³ relacjê o dzia³alno�ci Ciechana. Jego
wizerunek nie licuje z nieco pogardliwym i krytycznym Skowronnkowym portre-
tem starowierów jako obcych pod wzglêdem religijnym i obyczajowym. Pezara
pisze o Ciechanie jako cz³owieku, do którego mo¿na by³o udaæ siê po pomoc. Nie
stan¹³ pomiêdzy Mazurami a tym filiponem mur obco�ci, wiêc:

Nie by³o w domu ¿adnego Pana,
Pojachali do Ciechana.
Panowie i Dobrodzieje
Jachali wszyscy po bleje.

Ciechan, cz³owiek dobrej my�li, �
Nie rzek³: �Czego�cie tu przyszli?�
Tylko siê z tego weseli³,
Wzi¹³ kasorek, ryby dzieli³.

Da³ ka¿demu cz¹stkê jego,
Kto tylko przyszed³ do niego.
A za takie obyczaje
Pan Bóg wiele ryb mu daje.

Bogobojny, szczodry, bezinteresowny, ³agodny, radosny, stosuj¹cy siê do
przykazania, aby mi³owaæ bli�niego jak siebie samego starowier jest przez Peza-
rê przeciwstawiony �polskim ¯ydom�, którzy reprezentuj¹ cechy zgo³a diame-
tralnie odmienne: chciwo�æ, k³ótliwo�æ, agresywno�æ. Postaæ mieszkañca Onu-
fryjewa pozwala Pezarze wyrazi�cie przedstawiæ bolesny problem spo-
³eczno-ekonomiczny na Mazurach. Ich rodowici mieszkañcy przez wieki mieli
prawo do korzystania z naturalnych zasobów jezior. Tote¿ dramatycznie odczu-

37 F. Skowronnek, Ksiêga Mazur, wybór i oprac. R. Traba, prze³. A. Jachimiak, Olsztyn 2002,
s. 110�114. Na ten temat zob. w tej ksi¹¿ce: K. Haugwitz, Spo³eczno�æ mazurska w twórczo�ci
Richarda i Fritza Skowronnków, s. 182. F. Skowronnek jest autorem opowiadañ, których bohatera-
mi s¹ starowierzy, np. Ba³a³ajki.

38 Ibidem.
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wali niemo¿no�æ ³owienia ryb w wodach, miêdzy którymi zamieszkiwali z dzia-
da pradziada39. Wiersze, legendy, listy Mazurów, w których mówi siê o tej
kwestii, stanowi¹ w pi�miennictwie mazurskim charakterystyczn¹ grupê tema-
tyczn¹.

Doprecyzujmy jednak: autor opowiastki O rybacyi w Ciechanie dostrzega
jego dobroæ, chrze�cijañskie postêpowanie, ale nie interesuje go rosyjska naro-
dowo�æ rozdawcy ryb. Drobny, ale wa¿ny to przyk³ad zachowañ, w których chêæ
czynienia dobra bierze górê nad rozmaitymi odmianami egoizmu � emocje zwi¹-
zane z pierwiastkami nacjonalizmu, szowinizmu nale¿¹ do nich. Chcê przez to
powiedzieæ równie¿ to, ¿e ten wiersz, mimo ¿e zawiera krytykê �polskich ¯y-
dów�, nie jest tekstem antysemickim. Niema³o jest utworów, w których Mazurzy
gani¹ chytro�æ i bezwzglêdno�æ ¿ydowskich kupców, a nie ich wyznanie, rasê,
narodowo�æ czy kulturê. Mo¿na by ten stosunek do ¯ydów okre�liæ niechêci¹ na
tle nieetycznych stosunków handlowo-ekonomicznych.

* * *

Sumuj¹c: wizerunek Rosji i Rosjan w wierszach Mazurów na ogó³ zwi¹zany
jest z militaryzmem pruskim, skupia siê wokó³ wojennych do�wiadczeñ histo-
rycznych. Wiedzê o rosyjskim imperium i jego mieszkañcach, zw³aszcza w dru-
giej po³owie XIX wieku, Mazurzy czerpali z gazet, du¿o rzadziej z ksi¹¿ek.
Pewn¹ rolê w mazurskim widzeniu Rosji i Rosjan odegra³o s¹siedztwo polskie.
Niechêæ do Rosji i Rosjan wspó³istnia³a ze strachem przed ich agresj¹, tyrani¹,
bezwzglêdn¹ si³¹. Niejako okaza³o siê to zasadne w �wietle niezwykle tragicz-
nych wydarzeñ z lat 1944�1945. Opisa³ je Aleksander So³¿enicyn w cyklu wier-
szy Prusskije Noczi, odwo³uj¹c siê do geograficznych nazw (na ogó³ zgermani-
zowanych za czasów hitlerowskich, tote¿ wspó³cze�nie w Polsce one nie
wystêpuj¹). Mazury, ju¿ nie bronione przez nikogo po wkroczeniu Armii Czer-
wonej, sta³y siê jej pierwsz¹ ziemi¹ zdobyczn¹, ziemi¹ po¿arów, zbiorowych
gwa³tów i mordów na ludno�ci cywilnej. So³¿enicyn w poetyckim dokumencie
ze wspó³czuciem i przera¿eniem pisa³:

39 �[Mazurzy] Lasy i jeziora uwa¿aj¹ za w³asno�æ wszystkich, które to pojêcie pochodzi za-
pewne z czasów przedseparacyjnych w przesz³ym wieku, gdzie obszar le�ny daleko by³ wiêkszy
i do puszczy, w³asno�ci gminy, ka¿dy mia³ równe prawo. Nieraz to ju¿ by³o wêdk¹ agitatorów
wyborczych, ¿e przyrzekli, i¿ pose³ bêdzie siê stara³ u króla o wolne dla ludu wiejskiego pastwisko
w lesie i rybo³ówstwo� � J. K. Sembrzycki, Przyczynki do charakterystyki Mazurów pruskich (II),
�Wis³a� 1890, t. IV, s. 799�812.
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Kleinkoslau, Großkoslau �
co wie�, to po¿ar!
Wszystko w ogniu! Krowy rycz¹
zamkniête w p³on¹cych oborach �
   Có¿, nieboraki,
   Wy nie swojaki!
[�]
W Neidenburgu ogieñ szarpie
Ceg³y starych, mocnych murów.
Miasto na gwa³t opuszczone,
Zaraz wziête, jak w gor¹czce,
I, by goniæ za Niemcami,
znów rzucone, to znów brane
przez ¿o³nierzy now¹ ³aw¹.
Ni cywili, ni wojskowych
Niemców nie ma. Tylko w ciep³ych
jeszcze �cianach zostawione
wszystko � dla nas.
[�]
Zweiundzwanzig, Höringstraße.
Dom nie spalony � spl¹drowany.
Dobiega cichy jêk zza �ciany:
to matka � ranna, ale ¿yje. Na materacu
Córka, dziecko jeszcze � martwa.
Du¿o ich by³o? Pluton? Kompania?
Wszystko wedle prostych s³ów:
NIE ZAPOMNIMY! NIE WYBACZYMY!
KREW ZA KREW i z¹b za z¹b,
Z dziecka � kobieta, z kobiety � trup40.

 Bior¹c pod uwagê czas do 1918 r., a tak¿e lata pó�niejsze, stwierdzam, ¿e
niejako proroczy strach przed Rosj¹ wynika³ te¿ z racji stanu: pañstwo pruskie,
a potem II i III Rzesza Niemiecka traktowa³y Prusy Wschodnie jako przedmurze
cywilizacji, której zagra¿a Wschód. Praca nad upowszechnianiem w�ród pru-
skich Mazurów jakich� ¿yczliwszych podstaw wobec Rosji i Rosjan by³aby
zaprzeczeniem pañstwowej strategii. Mazurskie spostrzeganie Rosji i Rosjan
mówi te¿ sporo o nich samych, ich dziejach, oczekiwaniach i wyobra¿eniach
o �wiecie.

40 T³um. za tekstem rosyjskim w: A Solzhenitsyn, Prussian Nights, New York, s. 6, 28, 37�38
wg A. Kossert, Mazury. Zapomniane po³udnie Prus Wschodnich, prze³. B. Ostrowska, Warszawa
2004, s. 274�275.
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Ðåçþìå

Ðîññèÿ è ðóññêèå â ñòèõîòâîðåíèÿõ ìàçóðîâ

Ìàçóðñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ ñ XIX âåêà è íà÷àëà XX ñîäåðæèò ìîòèâû è òåìû ñâÿçàííûå

ñ Ðîññèåé è Ðóññêèìè. Ðóññêîå ãîñóäàðñòâî è íàðîä âîñïðèíèìàëèñü Ìàçóðàìè ÷åðåç

ïðèìàòà ìèëèòàðíî-ïîëèòè÷åñêèõ ìèôîâ óêøòàëòîâàíûõ ïðîïàãàíäîé Ïðóññèé. Â ýòèõ

ïðîèçâåäåíèÿõ äîêóìåíòèðóåìàÿ îñòàëàñü ïðèñóòñòâèå Ðóññêèõ â Âîñòî÷íûõ Ïðóññèÿõ,

âûçâàííàÿ âîåííûìè äåéñòâèÿìè (õîäèò â ò . î �ñåìèëåòíþþ âîéíó�, âðåìÿ íàïîëåîíîâñêèõ

âîéí èëè è ìèðîâóþ âîéíó). Ìàçóðû â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ çàêðåïèëè ñòåðåîòèï Ðóññêîãî

êàê àãðåññîðà, pîññèþ æå êàê ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå áóäèò ïàíè÷åñêèé ñòðàõ, à âìåñòå ñ òåì

óâàæåíèå.

Summary

Russia and the Russians in the poems of people from Mazury region

XIX century Mazurian�s poetry likewise their poetry from the beginning of the XX century
enclose motives ant themes connected with Russians and the Russian Empire. The Russian Empire
itself and Russian as the nation were perceived by Mazury inhabitants throughout military and
political primacy in the region. That attitude grows to the myths that had been formed by the
propaganda of Prussia Empire.

Mazurian poetry supplied documentary evidence of the supremacy of Russian Empire in
Eastern Prussia due to military conflicts (ex. �The Seven-Years War�, the Napoleonic wars, and
also the I World War).

Mazurian in their poetry established not only the stereotype of Russian and the Russia
Empire as the aggressor but also their trepidation and deference in the same time were shown yet.


