


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ǱIERŻEK

Wycieczka kolarza naMazury Pru-
skie
 
Ażebyś się, czytelniku, nie zraził zapowieǳią, że kolarz bęǳie ci o Mazurach prawił,
uprzeǳam cię od razu, że estem kolarzem na niższego rzędu. Starsi tego sportu ǳielą
ich obecnie na klasy; dla mnie może by się klasy wcale nie znalazło.

Jestem więc kolarzem pozaklasowym, tym niemnie ednak (a może dlatego) Pruskimi
Mazurami się zainteresowałem i chciałem piękny ich kra choć w części własnymi u rzeć
oczami, sprawǳić różność ich mowy i ziemi te odwiecznie krzyżackie , a ednak polskie ,
własną dotknąć stopą.

Kraina, posiada ąca około  tysięcy mieszkańców słowiańskiego szczepu a polskie
mowy i położenie iście urocze, okraszone niezliczoną ilością pięknie rozrzuconych ezior
i wód postrzępionych w na ǳiwacznie sze figury, a ednak zawsze pokrytych piękną lu-
strzaną taflą, godna est zaprawdę zwieǳenia przez każdego miłu ącego piękno i swo ą
mowę człowieka, a więc w pierwszym rzęǳie waszego skromnego kolarza.

Któż by przypuścił, że szmat ziemi położony na północ od naszych guberni płoc-
kie i łomżyńskie , a na zachód od suwalskie , znany w geografii ako Prusy Wschodnie,
czyli Książęce, stanowiący łącznik naszego płaskiego Mazowsza z Bałtykiem, est krainą
w znaczne części górzystą, usianą masami wód kryształowych i z tego nawet powodu
w okolicy wielkich ezior „Szwa carią mazurską” zwaną.

A ednak tak est, choć nas mapa (szczególnie kole owa) nic o tym pouczyć nie est
w stanie.

Całe to Po ezierze, akkolwiek ścisłym geografom, lingwistom i historykom z daw-
na znane, dla naszego ogółu est prawǳiwą terra incognita¹ i, choć tylko o dobrą setkę
wiorst² od syreniego grodu oddalone i tylko granicą odǳielone, skryte est tak dobrze
dla warszawiaka, a nawet i mieszkańca Królestwa, ak gdyby odwieczny mur chiński nas
od niego odǳielał.

To zapomnienie krainy sąsiednie , tak piękne i bratnie , silnie mnie pociągało i myśląc
na wiosnę, dokąd by na czas odpoczynku swe kroki (racze koło) w lecie skierować, nie
mogłem się oprzeć chęci zwieǳenia tak bliskie północy.

Pewnego więc pięknego czerwcowego poranka, dobrawszy sobie za towarzysza mło-
dego pana S. B., po załatwieniu formalności granicznych w Mławie, znaleźliśmy się na
ziemi ongi³ krzyżackie , a ǳisia prowinc ą Wschodnio-Pruską⁴ zwane .


Nocleg na Warmii. — Hakatyści. — Ich arogancja. — Gazeta Olsztyńska.

¹terra incognita (łac.) — ziemia nieznana. [przypis edytorski]
²wiorsta — daw. niemetryczna rosy ska miara długości, obe mu ąca  sążni i w przeliczeniu na system

metryczny wynosząca nieco ponad  km. [przypis edytorski]
³ongi (daw.) — niegdyś. [przypis edytorski]
⁴prowincja Wschodnio-Pruska (niem. Provinz Ostpreußen) — utworzona po pierwszym rozbiorze Polski,

ob ęła m.in. obszar Warmii i Prus Książęcych; od  stanowiła część Królestwa Prus, a od  Cesarstwa
Niemieckiego. [przypis edytorski]
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Mieliśmy zamiar rozpocząć naszą wycieczkę na kole dopiero od Ełku (niem. Lyck),
echaliśmy przeto kole ą.

Ciągłe przesiadanie się wraz z oczekiwaniem na węzłowych stac ach sprawiło, że nie-
oczekiwanym sposobem do echaliśmy tego dnia tylko do Olsztyna i tu, korzysta ąc ze
sposobności poznania te stolicy polskie części Warmii, postanowiliśmy zanocować.

Warmia (niem. Ermland), otoczona niegdyś od zachodu i wschodu Prusami, a z połu-
dnia puszczą bezludną, przeznaczona, zda się, była na kolonizac ę niemiecką, od północy
idącą. Dopiero pod polskim panowaniem w XV wieku zaczęła się kolonizac a polska te
ziemi. Obecnie składa ą się na nią powiaty: olsztyński, liǳbarski, brunsberski i reszel-
ski. Dwa pierwsze posiada ą około  tysięcy ludności polskie pomieszane z niemiecką,
inne, na północ położone, wyłącznie niemieckie .

W Olsztynie wychoǳi „Gazeta Olsztyńska”, które czytelnikom, zwłaszcza z dala się
zna du ącym, miasto zapewne wyda e się przyna mnie na pół polskim, ednakże tak nie-
stety nie est.

Olsztyn (niem. Allenstein) est miastem dość ładnym, wzrasta ącym barǳo szybko
(ma obecnie około  tysięcy mieszkańców), ale zupełnie niemieckim. Chociaż od roku
 do przeszło połowy XVIII wieku wraz z całą Warmią należał do Polski, pierwotna
ednakże kolonizac a była niemiecka; tylko około roku  mieszkali tu prawie wyłącznie
Polacy.

Obecnie ludność polska spełnia tylko na niższe posługi, a eżeli wskutek swe pracy,
zabiegliwości lub większe inteligenc i, a nawet ma ątku, ktokolwiek się ponad szary tłum
wybĳe, sta e się Niemcem i to Niemcem wo u ącym.

Wo na pomięǳy żywiołem polskim i niemieckim wre tu na każdym kroku, a ze Polak, Niemiec
strony Niemców boda że z większą niż z nasze za adłością. Niemcy, pomimo popiera-
nia germanizac i z góry, założyli prywatne towarzystwo tak zwanych „hakatystów” (od
pierwszych liter założycieli posłów: Kanemana, Hasemana i Tiedemana), ma ące na celu
popieranie w Poznańskiem i Prusach Zachodnich niemczyzny i ewentualne wo owanie
z polszczyzną na każdym kroku. Ażeby zostać członkiem tego stowarzyszenia, dość być
Niemcem i opłacać edną markę roczne składki; członkami są też luǳie wszystkich sfer.

Za ilustrac ę tego nad wyraz smutnego stosunku niecha służy poniższy fakcik: Przy-
echawszy do Olsztyna, zwróciliśmy się na pierw do na bliższego hotelu, położonego przy
stac i. Na spotkanie wyszedł, ak zwykle, roǳa ober-kelnera⁵, który usłyszawszy polskie
mo e zapytanie, oświadczył z nadętą i zuchwałą miną (po polsku), że polskie mowy nie
rozumie, bo Sie kennen deutsch sprechen (wy umiecie mówić po niemiecku). Tak kulturtre-
gierska⁶ odpowiedź zirytowała nas silnie i tym więce niemieckiego wyrzec nie pozwoliła
słowa. Na zakończenie za adły zapewne hakatysta wręcz nam oświadczył, że dopóki nie
przemówimy po niemiecku, poko u dla nas na noc nie ma.

Nie pozostało nam nic innego uczynić, ak tylko, rzuciwszy germanizatorowi w lo-
ka skim kostiumie pogardliwe spo rzenie, noclegu poszukać gǳie inǳie (adres hotelu:
A. Hinz, Banhofs Hotel, Allenstein).

I na takie to zatracone reducie stoi człowiek, któregośmy przed noclegiem poznali.
Człowiekiem tym est redaktor „Gazety Olsztyńskie ”⁷, pan Pieniężny⁸, dźwiga ący, choć
z trudnością, sztandar nasze mowy i walczący od lat ǳiesięciu dwa razy tygodniowo
na szpaltach swego pisma z zalewa ącą go zewsząd niemczyzną. Cała ego pociecha, że
pracu ąc dla ludności wie skie , dotąd zdrowe , i pomaga ąc e radą i pomocą, wedle sił
i środków spełnia ciężki obowiązek.

Opuszcza ąc też Olsztyn, pomimo przygnębia ącego wrażenia, myśląc o panu Pienięż-
nym, słyszałem ciągle brzmiące w uszach: „Cześć takim luǳiom, cześć!”.

⁵ober-kelner (z niem.) — starszy kelner. [przypis edytorski]
⁶kulturträger (niem.) — dosłownie: szerzyciel kultury; osoba uzurpu ąca sobie prawo do narzucania innym

społeczeństwom swo e narodowe kultury i zasad. [przypis edytorski]
⁷„Gazeta Olsztyńska” — gazeta ukazu ąca się w latach –, odegrała znaczną rolę w usamoǳielnieniu

politycznym Polaków na Warmii. [przypis edytorski]
⁸Pieniężny, Seweryn (–) — redaktor „Gazety Olsztyńskie ” w latach –. Organizował pro-

testy w obronie ęzyka polskiego na Warmii. [przypis edytorski]
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Wybacz mi, szanowny czytelniku, żem odbył postó w Olsztynie, a więc nie na za-
powieǳianych Mazurach, dla podróżnego trzeba ednak być nieco wyrozumiałym, bom
nie mógł nie poǳielić się z tobą tymi wrażeniami, akich w Olsztynie doświadczyłem.

Z Olsztyna ednym skokiem (naturalnie kole owym) puszczamy się przez właściwe
Mazury do ich intelektualne stolicy, do Ełku, skąd właściwie rozpocznie się nasza podróż
na kole.


Ełk. — Gazeta Ludowa. — Powiaty mazurskie. — Kolonizacja. — Prusowie.

A więc Ełk, miasto, o którym marzyłem od chwili wy azdu z Warszawy.
Z góry uż wieǳiałem, że bęǳie niemieckie ak wszystkie miasta na Mazurach, dla-

tego też postanowiłem odszukać redakc ę „Gazety Ludowe ”, w które spoǳiewałem się
znaleźć odżywczą krynicę dla mo ego zmęczonego niemczyzną umysłu. Pierwszy spotka-
ny listonosz, a ak tu poprawnie mówią „listowy”, wskazał mi żądany adres.

„Gazeta Ludowa” istnie e dopiero od początku  roku pod kierunkiem pana Karola
Barke, ǳielnego Mazura, wychowanego w Warszawie. Druku e się ona szwabachą, to est
czcionkami gotyckimi, w celu uczynienia e dostępnie szą dla mazurskiego ludu, który
innego alfabetu prawie nie zna. Wydawnictwo to w polskim ęzyku nie est tuta pierwszą
próbą. W latach – i – wychoǳił miesięcznik pod tytułem „Przy aciel
Ludu Łecki”⁹, także szwabachą drukowany, obecna więc gazeta stanowi uż duży postęp,
bo wychoǳi dwa razy tygodniowo.

Pan Barke, wzruszony snać¹⁰ tym, że się ktoś ego Mazurami zainteresował i zechciał
zwieǳić, przy ął nas z otwartymi rękami i nie omieszkał uǳielić wielu cennych wskazó-
wek, którymi choć w krótkości z czytelnikami poǳielić się muszę, aby dać wyobrażenie
o poǳiale geograficznym kra u.

Mazury składa ą się z ǳiesięciu powiatów: ) łecki z miastem Ełkiem (niem. Lyck); )
margrabowski z miastem Olecko; ) ańsborski (Johannisburg¹¹); ) lecki z miastem Lec¹²
(Lötzen); ) szczycieński (Oertelsburg¹³); ) ząǳborski; ) nidborski (Neidenburg¹⁴); )
rastemborski (Rastenburg¹⁵); ) węgoborski (Angerburg¹⁶) — ostatnie cztery z miastami
tegoż nazwiska — i ) ostróǳki z miastem Ostróǳ¹⁷ (Osterode).

We wszystkich tych powiatach miasta i miasteczka oraz wszystkie właǳe są bezwa-
runkowo niemieckie, ǳięki czemu takiż zewnętrzny pozór kra owi nada ą, wsie ednak
i cała ludność wie ska i robocza są znów polskie, i to zwartą masą; zaledwie dopiero w pół-
nocnych powiatach: węgoborskim i rastemborskim, Niemcy są wszęǳie w przewaǳe.

Miasto Ełk, położone nad pięknym, zgiętym w postaci ogromnego rogala eziorem,
położone na wzgórzu, posiada do  tysięcy ludności (w tym  tysięcy Polaków). Istnie-
nie tego miasteczka sięga barǳo dawnych czasów, bo historyk Grunau¹⁸ przypuszcza, że
w  roku Ełk uż istniał. Tędy to ongi musiały iść wyprawy z państwa rzymskiego po
bursztyn do Bałtyku, bo zna dowano monety cesarza Aureliusza.

Powiat Łecki posiada ludności przeszło  tysięcy, w tym  procent polskie .
Że Ełk miał od dawna ludność tylko polską, to nie ulega wątpliwości, bo ziemie daw-

nie pruskie, to est przez plemię Prusów, pokrewne Litwinom, zamieszkałe (Prusowie
uż obecnie zupełnie wyginęli), kolonizowane były od północy przez Niemców, od połu-
dnia zaś przez Mazurów, chętnie osiada ących pod panowaniem Krzyżaków i przez tych
ostatnich również chętnie przy mowanych.

⁹„Przyjaciel Ludu Łecki” — gazeta za mu ąca się sprawami oświaty rolnicze i zdrowotne ludności mazurskie
(m.in. walką z pĳaństwem) oraz sprawami narodowymi. [przypis edytorski]

¹⁰snać (przestarz.) — snadź. [przypis edytorski]
¹¹Johannisburg — obecnie: Pisz. [przypis edytorski]
¹²miasto Lec — obecnie: Giżycko. [przypis edytorski]
¹³Oertelsburg — obecnie: Szczytno. [przypis edytorski]
¹⁴Neidenburg — obecnie: Niǳica. [przypis edytorski]
¹⁵Rastenburg — obecnie: Kętrzyn. [przypis edytorski]
¹⁶Angerburg — obecnie: Węgorzewo. [przypis edytorski]
¹⁷Ostróǳ — obecnie: Ostróda. [przypis edytorski]
¹⁸Grunau, Szymon (ur. –, zm. po –) — dominikanin, kaznoǳie a, autor Kroniki Pruskiej

pisane w latach –. [przypis edytorski]
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Kolonizac a ta, posuwa ąca się z dwóch stron, wypierała Prusów przewagą kultury.
Prusowie, opiera ąc się przy ęciu chrześcĳaństwa, cofali się coraz na wschód, a częściowo
zapewne i asymilowali się z napływa ącym żywiołem. Nie chcąc przy ąć zbiorowo nowe
wiary, nie stworzyli ogniska oporu i powoli, nieświadomi prawie, zleli się z kolonizatora-
mi. ǲisia próżno by kto szukał przedstawicieli tego narodu na ego starych sieǳibach.
Zniknął z powierzchni ziemi tak, ak giną obecnie szlachetne żubry w swoich odwiecz-
nych puszczach litewskich. Tylko nazwa ich przy ęta została przez na eźdźców i ednoczy
się ǳisia z po ęciem „siły przed prawem” (Macht vor Recht).


Rozkosze kolarskie. — Jezioro Leśmiady. — Karczma mazurska. — Religia. — Jezioro
Tatarskie.

Uprze my pan Barke, zanim nas wypuścił w dalszą drogę, chciał pokazać okolicę swo e
„stolicy”. Tym łatwie mu to przyszło, że od roku należy także do drużyny kolarskie . Przed
wieczorem więc dosiedliśmy swoich żelaznych rumaków i udaliśmy się w kierunku eziora
Leśmiadami zwanego.

Z chwilą wy azdu z miasta zaczyna ą się rozkosze kolarskie.
Po szosie mazurskie eǳie się ak po torze na Dynasach¹⁹. Przy emnie falisty grunt, Droga, Piękno

zmusza ąc do nie akie pracy przy pięciu się pod górę, da e nam znów wiele przy emności
przy z eżdżaniu po łagodnie, a za to na przestrzeni kilku kilometrów opuszcza ące się
droǳe. Nie ma ednosta ności, bo nie ma płaszczyzny, każda nowa, wznosząca się przed
nami góra nęci ku sobie, bo obiecu e na szczycie sute zadośćuczynienie w postaci akiegoś
pięknego, z pewnością okraszonego eziorem widoku.

Na dwunastym kilometrze skręcamy na boczną drożynę i prze echawszy pomięǳy
wzgórzami eszcze kilka kilometrów, zna du emy się u podnóża góry, porosłe piękną
zielonością gęsto zwartych różnorodnych krzewów. Położona pośród pól, pokrytych zie-
lonym eszcze, lecz dobrze uż wykłoszonym zbożem, i szmaragdowych łąk, pociąga nas
swo ą pięknością.

Zostawiwszy koła na dole, iǳiemy za przewodnikiem drożyną pnącą się w górę wśród
bu ne zieleni tworzące nad naszymi głowami istne sklepienie. Po kwadransie takie dro-
gi, spotyka ąc po droǳe ławeczki, znaleźliśmy się na szczycie, a racze na płaszczyźnie za-
rosłe takimiż gęstymi krzakami. Pośrodku tego letniego salonu, ubranego kilkoma ław-
kami, wznosi się wieża, właściwie tylko rusztowanie, z którego wysokości mamy otrzymać
nagrodę za nasze trudy.

Już tam esteśmy. Pod naszymi nogami leży cicha i urocza okolica. Oko bieży daleko
naokoło, a pierś podnosi się westchnieniem, bo akaś ǳiwna rzewność napełnia nasze
serca. Nikt nie wymawia ani ednego słowa, piękna natura zastępu e wszystko.

Oto przed nami rozciąga się mapa eziora Leśmiadami zwanego, a na prawo widać
czerwone dachy domków Stradomia²⁰. Cały ten szmat ziemi, obe mowany i pieszczony
naszym okiem, zda e się usypiać i zapominać o Niemcach i wszelkich namiętnościach
luǳkich, akie na nim szale ą…

Sieǳimy tak chwilę zadumani, a zaduma ta to biesiada i pokrzepienie dla ducha.
Ocknąłem się nareszcie i przechoǳąc z krainy marzeń do rzeczywistości, zapytałem

pana B., kto troszczy się o te widoki i taką wieżę w szczerym utrzymu e polu?
Oto kilku kolonistów, ma ących zaledwie po kilkaǳiesiąt morgów gruntu, wspólnie

konserwu e te zarośla, górę i wieżę dlatego, że po mu ą piękno, dlatego zapewne, że są
więce niż my, mieszkańcy Królestwa, „cywilizowani”…

Daru mi, szanowny czytelniku, tę gorycz, ale zda e mi się, że u nas by się taka góra
z zaroślami (zdatnymi na opał), gǳieś w polu, w oddaleniu od miasta wielkiego, z pew-
nością nie utrzymała…

Za powrotem²¹ prawa natury domaga ą się przystanku, oczywiście w karczmie przy
droǳe. Wyże wymówiłem słowo „cywilizac a”. W te karczmie znów się ono gwałtem

¹⁹Dynasy— teren ogrodu, gǳie założono w roku  pierwszy w Warszawie tor kolarski. [przypis edytorski]
²⁰Stradom — mowa o osaǳie Straduny. [przypis edytorski]
²¹za powrotem (przestarz.) — podczas powrotu. [przypis edytorski]
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nasuwa. Myliłby się, kto by sobie wyobrażał naszą karczmę, położoną na pustkowiu,
brudną, odartą i otoczoną niechlu nymi ǳieciakami. Karczma mazurska — to istny nasz
Marcelin, pięknym ogrodem, pełnym kwiecia otoczona i zaopatrzona we wszystko, co
podróżnemu est przy emnym i potrzebnym. Posiłek skromnie, lecz schludnie podany;
nie zbywa nawet na takich drobnych wygodach, ak woda z lodem. Przy tym ceny wcale
nie wygórowane.

Wpływ to niezaprzeczony cywilizac i niemieckie , którą lud tute szy przy mu e od
swoich zwierzchników, ak przy ął religię.

W roku  książę Albrecht, zaprowaǳa ąc w całych Prusach reformac ę, narzucił
ą także i Mazurom, oderwał ich od diecez i warmińskie i oddał pod zwierzchnictwo
biskupa pomezańskiego, Pawła Speratusa. Biskup ten ustanowił osobny dekanat w Ełku
i powierzył go Janowi Maletiusowi, gorliwemu luteraninowi, rodem z Krakowa.

Obecnie cała ludność mazurska est protestancka i szczerze do swo e religii przy-
wiązana. Pomimo to można znaleźć w ich Biblii wiele wierzeń niezgodnych z duchem
luterańskim, a wielce przypomina ących dawny katolicyzm, np. cześć niektórych świę-
tych i wielkie poszanowanie, akim otacza ą osobę Na świętsze Maryi Panny.

Pokazanie nam pięknego widoku na eziorze Leśmiady snadź nie zadowoliło gościn-
ności i uprze mości pana Barke, bo koła nasze skierował eszcze na południe od miasta.

Okolica była nieco odmienna. Zaledwo prze echaliśmy szosą kilka kilometrów, a uż
zna dowaliśmy się na boczne droǳe, wśród pięknego lasu. Posuwaliśmy się ostrożnie
naprzód, w obawie bezdymnych strzałów ćwiczące się w sąsieǳtwie piechoty. Obawy
okazały się niebawem płonne, byliśmy bowiem poza linią strzałów. Mogliśmy przyśpieszyć
i posuwa ąc się wciąż po kręte droǳe leśne , po półgoǳinne eźǳie znaleźliśmy się nad
eziorem Tatarskim, wśród lasów położonym.

Nowe widoki i nowe czary!
Jezioro wśród lasu! A nad ego brzegiem, ak podanie niesie, a oczy i historia stwier-

ǳa ą, wysoki wał, całkowicie lasem porosły, ongi przez Tatarów usypany. Aż dotąd bo-
wiem horda zapuszczała swo e zagony; do ǳisia ednak przetrwał tylko ten wał, porosły
lasem wiekowym. Głuche także niesie podanie, że niegdyś mie sca te były polem straszne
walki mordercze ²², a gładkie ezioro miało  tysiące trupów pomieścić w swych toniach.

Rozłożeni nad brzegiem te wody, długo byśmy gawęǳili i dumali o tych czasach
zamierzchłych, gdyby nas zachoǳące słońce do przytomności nie przywołało i o powrocie
myśleć nie kazało.


Olecko. — Szosy mazurskie. — Człowiek „bildowany”. — Pożar. — Sanna w lecie.

Naza utrz w towarzystwie naszego uprze mego gospodarza, „nafutrowawszy”²³ ( ak
się wyrażali mali wiǳowie) nasze rumaki oliwą, ruszyliśmy w stronę sąsiedniego miasta
powiatowego Olecka, czyli Margrabowa.

Okolica ciągle piękna, pozwalała nam się napawać rozkosznymi widokami. Na pół
drogi, to est na siedemnastym kilometrze, znaleźliśmy się ponad eziorem Gąskowskim,
gǳie uż postanowiliśmy pana B. pożegnać.

Pożegnanie ednak nasze wobec pięknego eziora „na sucho” u ść nie mogło. Spoko -
ne wody, uroczo rozłożone w rozkoszne dolinie, nieopodal wsi Gąski, nęciły nas silnie
kryształowymi toniami. Nie namyśla ąc się też długo, popychani gorącem dochoǳącym
do  stopni, skąpaliśmy swe ziemskie powłoki po raz pierwszy w niepokalane czystości
wodach eziora.

Pożegnawszy miłego towarzysza, wkrótce znaleźliśmy się w Olecku, o  kilometrów
od Ełka.

Olecko i nasz Augustów to bliźniacze grody, założone ednocześnie przez dwóch po-
tężnych sąsiadów: Albrechta i Zygmunta Augusta, na pamiątkę ich z azdu, odbytego
w Olecku w r. . Miasto liczy obecnie około  mieszkańców i skupia w sobie

²²pole strasznej walki morderczej — mowa o napaǳie na Mazury, którego dokonali Tatarzy w służbie polskiego
hetmana Gosiewskiego; m.in. spalili Ełk (). [przypis edytorski]

²³nafutrować — nakarmić. [przypis edytorski]
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sprawy powiatu margrabowskiego, oǳnacza ącego się górzystym i malowniczym poło-
żeniem. Na północy leżą wzgórza Górami Szeskimi zwane, na południu znów cała masa
ezior, z których ważnie sze: Hasny, Oleckowskie, Sedranki, Gąski itp. Wszystkie prawie
eziora należą do rządu i wyǳierżawiane są przeważnie Żydom z Królestwa; złowione
ryby w znacznych partiach idą do Królestwa.

Żywioł niemiecki liczebnie za mu e uż część poważnie szą; na całą ludność powiatu
około  tysięcy wynoszącą, zna du e się tylko  tysięcy Mazurów.

W ogóle w powiecie tym germanizac a poczyniła w ostatnim wieku znacznie sze po-
stępy. Jeszcze w r.  było do  procent ludności mazurskie i mieszkało niemało
roǳin szlacheckich, ak: Bieniewscy, Ciesielscy, Ciechańscy, ǲięgielowie, Łąccy, Ło-
siowie i inni. ǲisia z tego uż ani śladu.

Po obieǳie, nabrawszy sił do dalsze drogi, ruszamy z Olecka, kieru ąc się na wschód
przez Wydminy, do trzeciego powiatowego miasta, do Lecu (niem. Lötzen). Okolica,
ciągle falista, pozwala rozwinąć mie scami całą chyżość naszych kół; a trzeba trochę po-
śpieszyć, bo do Wydmin mamy opętane  kilometrów. Jeǳiemy przez ładny las, szosą
wĳącą się z góry. Nie zdążyliśmy się eszcze nasycić balsamiczną wonią, aż oto las się
kończy i przed nami malu e się szyba eziora Gawlikiem zwanego.

„I sam Katon by upadł w tych pokus przepaście, zwłaszcza gdyby się kąpał i zbił wiorst
piętnaście”²⁴. My nie byliśmy Katonami, więc tym barǳie zanurzyliśmy się w nurtach
Gawlika. To nas orzeźwiło i dodało sił, a świetna szosa dług opóźnienia z łatwością odrobić
pozwoliła.

Ale bo może nie wiecie, że szosy tute sze nawet budową różnią się od naszych. ǲielą
się na dwie części: zimową — kamienną i letnią — żwirowaną. Letnia zazwycza biegnie
węższym pasem z boku i est tak miękką i przy emną dla koni, ak nasze polne drogi (gdy
są w dobrym stanie). Toteż latem przeważnie ruch na te miękkie odbywa się połowie.
Taki porządek rzeczy zaoszczęǳa koniom nóg i zapobiega zbytecznemu zużywaniu piękne
szosy zimowe . Iǳie też ona równością o lepsze ze stołem. Czyż nie est to proste, a ednak
mądre i wysoce praktyczne?…

Taką to piękną adąc drogą, weseli i orzeźwieni, witamy każdego przechodnia przy ę- Spotkanie
tym tuta powszechnie „dobry ǳień waszeci”. Odpowiada ą prawie bez wy ątku, „ǳię-
ku ę waści”, a często z dodatkiem „a niech się tam waści dobrze eǳie”. A trzeba wiǳieć
rozradowane i zǳiwione ednocześnie twarze tych dobrych luǳi, gdy polskie powitanie
z ust „bildowanych”²⁵ luǳi usłyszą.

Domyślam się w te chwili zǳiwienia na twarzy czytelnika, bo nie wie, co to est
„człowiek bildowany”.

Bildowanym, w ustach ludu mazurskiego, est każdy człowiek, ma ący pozory wy-
kształcenia, to est długi surdut, krawat, ładny kapelusz, a chociażby i koło ( akże się
nieraz pod tym względem mylą!). Jegomość taki uż po polsku nie zagada, bo właściwie
„bildac a”, czyli wykształcenie na tym tuta w pierwszym rzęǳie polega, by mówić tylko
po niemiecku.

Otóż lud cieszy się wszęǳie z nasze mowy, nieraz zagadu e, słowem, sympatię na
każdym okazu e kroku. Nie możemy tegoż samego powieǳieć o spotykanych ǳieciach.
Te młode latorośle mazurskiego rodu nauczono w szkole (a wszystkie choǳą do szkoły)
wymawiać na powitanie niemieckieGuten Tag²⁶. Chociaż czynią to z grzecznym ukłonem,
razi nas to niezmiernie, bo niemczyzna tych dwóch słów uprzytomnia wpływ niemieckie
szkoły. Górnicy nasi z Dąbrowy używa ą także stale na powitanie niemieckiego hasła
Glück auf ²⁷. Jest to więc tylko azes, który się wymawia bez zastanowienia, wszakże
sprawia przykre wrażenie. Za to grzeczność ǳieci, a dla kolarza pewność, że nikt i nigǳie
nie rzuci mu przy ętych u nas „lucyper”, „wariat” i innych epitetów, osłaǳa ą poniekąd
gorycz powstałą z nieszczęsnego Guten Tag.

Ale oto i Wydminy przed nami.

²⁴I sam Katon by upadł w tych pokus przepaście, zwłaszcza gdyby się kąpał i zbił wiorst piętnaście — paraaza
zdania: „I sam Katon by upadł w tych pokus przepaście, zwłaszcza gdyby się kochał i miał lat szesnaście”,
pochoǳącego z wiersza Konstantego Gaszyńskiego Sielanka młodości (). [przypis edytorski]

²⁵bildowany — uczony. [przypis edytorski]
²⁶Guten Tag (niem.) — ǳień dobry. [przypis edytorski]
²⁷Glück auf (niem.) — szczęść Boże. [przypis edytorski]
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Oko mo ego towarzysza dostrzega nową, lecz smutną niespoǳiankę, bo zaczyna ący
się pożar w miasteczku.

Pożar to mało znaczny i zapewne z murowanych budynków składa ącemu się miastu
nieszkodliwy. Pomimo to, do eżdża ąc, spotykamy tkliwe Niemki, wybiega ące ze swych
domostw z załamanymi rękami, wykrzyku ące: Oh, mein Gott! Mein Gott!²⁸. Więce niż
te wykrzykniki zastanawia ą nas edna za drugą mĳa ące nas beczki na saniach, ciągnione
parą koni, a sunące po wodę do pobliskiego eziorka. W lecie, po zwykłe droǳe, sanie!
Toż to absurd? Po bliższym ednak zastanowieniu się znów przyzna emy rac ę takiemu
zaprzęgowi.

Na takich saniach beczka stoi ednym dnem, podczas gdy drugie, zupełnie otwarte,
da e możność szybkiego e napełniania. Sanie zapobiega ą wychlupywaniu wody podczas
biegu i tanie kosztu ą, a para koni podczas pożaru zawsze takie sanie z edną beczką łatwo
uciągnie. Urząǳenie to spotykaliśmy powszechnie po małych miasteczkach.

Przy rzawszy się pracy ochotnicze straży ogniowe , która się z pożarem prędko w za-
rodku uporała, po echaliśmy dale , nie zatrzymu ąc się, aż w Lecu, tym współzawodniku
Ełku.


Lec — Szwajcaria mazurska. — Z lotu ptaka. — Śniardwe jezioro. — Niegocin i Cztero-
jeziorze. — Granica etnograficzna.

Lec miewał zachcianki przedstawienia się ako umysłowa stolica Mazurów. Wycho-
ǳiła tu „Gazeta Lecka”²⁹; była ona ednakże fałszywym tonem na tle symfonii te piękne
natury, bo miała tendenc e przewrotne. Za pomocą polskiego słowa chciała dokonywać
ǳieła niemczenia, pracu ąc w duchu antykatolickim i przeciwpolskim. Niedługi też był
e żywot. Zdrowy lud mazurski poznał się na farbowanych lisach i gazety czytać nie
chciał.

Miasto liczy obecnie  mieszkańców.
W miarę zbliżania się do tego grodu przed naszym zdumionym okiem rozwĳa się

wspaniała panorama.
Na wyniosłym wzgórzu, na przesmyku pomięǳy dwoma eziorami, Niegocinem i Ki-

sa nem (niem. Löwentin see iStaswinda see), w romantycznym położeniu leży Lec.
Toż to mazurski Zürich lub Genewa, bo esteśmy uż w Szwa carii mazurskie , a u stóp

naszych leżą spoko ne wody Niegodna miłego.
Natura, akby o swe skarby zazdrosna, nie da e nam u rzeć piękności całe okolicy

i każe się zadowalać tylko skrawkami. A ednak, świadomi piękności te ziemi, chcemy ą
poznać koniecznie w całości.

Nie chcę a pełzać z tobą, czytelniku, tak ak a pełzałem, chcąc podpatrzeć piękność te
natury, chociażem rumaka chyżego miał pod sobą. Przypnĳmy lepie skrzydła i pospołu
z orłami wznieśmy się tam — het — wysoko, aby z tych wyżyn ob ąć ednym rzutem
oka możliwie na szersze widnokręgi.

Wznieśliśmy się.
Oto wiǳimy pod naszymi stopami obszerny, na  mil³⁰ rozległy system wodny. Woda, Piękno

Składa on się z wielkie masy ezior poprzeǳielanych wzgórzami, pokrytymi piękną ro-
ślinnością, uprawnymi niwami lub też poważną szatą leśną.

Wód tych wszystkich panem zda się być wielkie (około trzy i pół mili w średnicy ma-
ące) Śniardwe ezioro (Spirding see) z wielkim ramieniem Tałtowskim. Pośrodku wyspa
— Czarci Ostrów. Z wyspą tą wiąże się wiele klechd; ma ą ukazywać się na nie czarci

²⁸Oh, mein Gott! Mein Gott! (niem.) — O, mó Boże! Mó Boże! [przypis edytorski]
²⁹„Gazeta Lecka” — pismo tygodniowe wydawane w latach – przez Marcina Giersza; zamieszcza-

ło głównie tłumaczenia z niemieckiego, ale też mazurską twórczość ludową oraz utwory klasyków polskich.
[przypis edytorski]

³⁰mila — choǳi tu zapewne o „milą siedmiowiorstową”, stosowaną w Królestwie Polskim od  r. do
wprowaǳenia systemu metrycznego w roku ; równała się ona w przeliczeniu  metrom. [przypis edy-
torski]
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w postaci lwów i psów czarnych. Rybacy skarżą się na „strachy”, które im często sieci
zrywa ą. Nie ednych podobno wabili „nieczyści”, obiecu ąc wielkie skarby…

Rybak też lubi uciekać na środek eziora, gǳie dozna e wrażenia morskiego spoko u.
O ile ednak w piękny ǳień letni tafla tylko lustrzana może iść o lepsze z powierzch-
nią eziora, o tyle w czasie wichru i burzy spiętrzone bałwany i białe ich grzbiety mo-
gą współzawodniczyć z morskimi. Z powagą położenia powaga stro u licować powinna.
Toteż kontury Śniardwego eziora, u ęte w liniach poważnie zakrzywionych, ubrane nie-
przebytymi, odwiecznymi borami, wyraźnie odrzyna ą się od otacza ące go całe rzeszy
wód, to wĳących się w przeróżne skręty, to wymyka ących się ku północy, to cofa ących
się znowu. A uż na południu cała spora kompania, tonąca w puszczy bezbrzeżne , ciśnie
się u stóp wielkiego eziora, akby się nie chciała od kochanego oderwać Jańsborka.

Nieco na północ, prawie na grzbiecie Wyżyny Bałtyckie , Po ezierzem Pruskim zwane ,
leży piękny Niegocin (Löwentin see). Prawǳiwy ten zalotnik, błyska ąc przy zachoǳie
słońca lśniącym spo rzeniem, nie pozwala pośród postrzępionych swych brzegów do rzeć
od razu całe swe krasy. Ciągle on coś przed nami ukrywa: to piękną zatoczkę, u ętą
w szmaragdowe ramy, to wąwóz porośnięty lasem i akby wynurza ący się z wód topieli,
to odblaski przegląda ącego się przy zachoǳie słońca, rzuca ące całe kaskady iskier na
lekko pofalowane woǳie…

Słowem, pięknie tu, pięknie!
Żału emy, żeśmy tylko ludźmi, że dano nam wiǳieć te krasy akby za podniesieniem

kurtyny, że nie możemy pozostać i sycić się wszystkim wraz z ptactwem układa ącym się
ze słońcem na to do snu, by naza utrz znów równocześnie z nim tych rozkoszy koszto-
wać. Oderwĳmy ednak oko od Niegocina pięknego, by go skierować ku cztero ezierzu,
w postaci nieforemnego krzyża rzuconemu, na samym uż grzbiecie wyżyn, na poǳiale
wód Wisły i Pregoły. Jeziora: Mamry, Darge my, Kisa no i Dobskie na kształty krzyża
się składa ą i przypomina ą szwa carskie wody czterech kantonów.

Postrzępione ego brzegi także piękne i urocze; powaga duża, bo rozległość znaczna.
Oko pieścić się może, ale duch tęże e, bo to uż wody i ziemie niemieckie, obecnie zaledwie
piętnaście procent niedobitków szczepu słowiańskiego, a polskie mowy liczące.

Ta forma krzyża ak gdyby każe się żegnać z mową o czystą, a rozǳiał wód wskazu e
domniemaną przyroǳoną granicę.

Na północnym krańcu tego mazurskiego memento mori³¹ leży odwieczny las dębowy,
w którym niezbyt eszcze dawno mieszkały łosie i niedźwieǳie. Przebiegłszy z zadumą
ponad nim, oko zatrzymu e się obok na grupie ładnie rozrzuconych domków, piętrzących
się nad brzegiem szmaragdowych toni.

To Węgobork³² (niem. Angerburg), nad u ściem rzeczki Węgopary leżący. Miasto
dobrze odpowiada otacza ące go ziemi, bo narodowością uż się od nie wiele nie różni…

Dobiegliśmy więc uż okiem do krańców etnograficznych nasze narodowości i dale
zapuszczać się nie mamy ani potrzeby, ani ochoty. — Tam uż ziemia niemiecka i lud
niemiecki, i nie bęǳie temu końca aż u Królewca, aż u wrót Bałtyku…


Żegluga. — Rybołówstwo. — Mikołajki. — Postój w Isnotach. — Mowa ludu. — Szkoła.

Cztery powiaty przegląda ą się w kryształowych toniach mazurskich ezior.
Na więce południowy, ańsborski, poprawnie piski, przytyka ący do granicy guberni

łomżyńskie , zaledwie  procent ludności niemieckie , rozrzucone po miastach, ma ący.
Na północny wschód od niego — lecki, silnie zgermanizowany, bo na  tysiące

ogółu ludności  tysiące Mazurów liczący.
Na północnym zachoǳie powiat ząǳborski³³ z  tysiącami ludności. W tym 

tysięcy Polaków.
Na samym północnym krańcu Węgoborska, akem to wyże twierǳił, zupełnie uż

prawie niemiecki. Ma on  tysięcy ludności, a w tym tylko  procent Mazurów.
³¹memento mori (łac.) — pamięta o śmierci. [przypis edytorski]
³²Węgobork — obecna nazwa: Węgorzewo. [przypis edytorski]
³³powiat ząǳborski — ǳiś: mrągowski. [przypis edytorski]
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Wielkie też wody Po ezierza Pruskiego wskazu ą nam kierunek parcia germanizac i,
idące od północy ku południowi.

Główny ruch spławny, akby w przeciwieństwie do prądów germanizacy nych, odbywa
się znów odwrotnie, od południa ku północy, od Śniardwego eziora i dale poza nim
położonych borów Puszczy Jańsborskie ³⁴ ku Węgoborkowi.

Niezmierzone obszary tych lasów, dobrze przez rząd zagospodarowanych, dostarcza ą
ciągle masy budulca i drzewa opałowego, które przepływa ąc cały szereg mazurskich ezior,
żegna ą swe puszcze macierzyste, by iść w służbę niemiecką.

Owoce sztuki inżynierskie , kanały i śluzy, rozrzucone tu i owǳie, łączą te malowni-
cze wody. Świadczą one, ile trzeba było trudu, by dać możność tratwie lub parostatkowi
przebyć przestrzeń od Jańsborska, to est od Warzna (Warschau see) przez Seksty, Śniar-
dwy, Tałty, Jagodno i Niegocin, dale pod Lecem przez Kisa no, Darge my i Mamry aż do
Węgoborska. Dale uż bystra rzeka Węgorap unosi wody Mamrów do Pregoły i Bałtyku.

W kierunku południowym tylko rybacy spławia ą swó towar przez Seksty, kanał
Jegliński i Warzno do rzeki Pissy, aby dale Narwią i Wisłą dostawić go do Warszawy.

Na eziorach mazurskich kwitło od dawna rybołówstwo. W celu odstawy ryb do
Warszawy budowano długie łoǳie, ryby ładowano w kaǳie i przymocowywano po kilka
do łoǳi.

Ryb est wiele i różnego gatunku. Podobno raz złowiono szczupaka  funty ważącego,
a suma  stóp długiego. Bywały tak obfite połowy, że z ednego niewodu  beczek
różnymi rybami napełniano.

Łatwo by mi było dużo eszcze podać wiadomości i szczegółów o wielkich mazurskich
eziorach, ale dość tego; wolę opowieǳieć ak dale od Lecu echałem, a może po droǳe
znów gǳie pogawęǳimy.

Od Lecu szosa biegnie po przesmyku pomięǳy Niegocinem i Kisa nem. Że widoki
piękne, że oko nie wie, gǳie się zatrzymać, nie będę uż pisał, bośmy te rozkosze razem
z lotu ptaka w poprzednim rozǳiale oglądali. Jeǳiemy więc ku Sztyrławkowi (niem.
Stürlack), skąd, wykręciwszy na Ryn (niem. Rhein), dotarliśmy do Mikoła ek (niem.
Nicolaiken), miasta leżącego w powiecie ząǳborskim, a rozłożonego po obu stronach
wąskiego a długiego eziora, Tałtami zwanego.

Miasteczko niewielkie, bo  mieszkańców zaledwie liczące (przeważnie ednak
mówiących po polsku), położone est barǳo malowniczo. Pomysłowi też Niemcy sprze-
da ą karty pocztowe z widokiem miasteczka od strony eziora i z napisem Gruss von Ma-
zuren(Pozdrowienie z mazurskie ziemi).

Od Mikoła ek mieliśmy zakosztować boczne drogi przez lasy do Stare Ukty.
Pierwsze  kilometrów prze echaliśmy barǳo szczęśliwie, bo choć droga była piasz-

czysta, ednakże niezgorsze ścieżki pozwalały kołom toczyć się bez zsiadania. We wsi do-
piero Isnotach odległe grzmoty i niebo zaciąga ące się chmurami zmusiły nas do posto u.

Nie żałowaliśmy tego, bo mieszkańcy sieǳieli przed swymi domami i chętnie z nami
wszczęli rozmowę.

— A skela to waście adą?
A na odpowiedź naszą, że esteśmy z Warszawy, spostrzegamy, że mało kto wie nie

tylko, gǳie est Warszawa, ale nawet, że est na świecie.
— Toście to waście na tych kółkach przy eszali, a akeście to trachili?
Znów uǳielamy odpowieǳi i dowiadu emy się, że niektórzy, szczególnie co w wo -

sku służyli, doskonale się na „landkartach” (mapach szczegółowych) zna ą. Jeden bywalec
natychmiast nam swo ą wioskę na nasze mapie pokazał.

Zapuściwszy się w dłuższą gawędę, zauważyłem, że Mazur mówi:
zilk zamiast: wilk
żyzica zamiast: żywica
zianek zamiast: wianek
łuszy zamiast: uszy
łusmy zamiast: ósmy
psiwo zamiast: piwo
stela znaczy: stąd

³⁴Puszcza Jańsborska — obecna nazwa: Puszcza Piska. [przypis edytorski]
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skela znaczy: skąd
no a znaczy: nam
wo a znaczy: wam.

W ogóle ednak zmiany są barǳo niewielkie i mowę ich można uważać za czysto
polską.

Na więce rozśmieszyło nas używanie wyrazu „zdechł” zamiast „umarł”.
I tak, eden chłopczyna zapytany, czy est tamte szy, odpowiada:
— Ja estem uroǳony w Rusyi (Ros i), ale akem był  roków, matka mi zdechła

i przy eszałem tu do familii.
W pierwsze chwili dla ucha nieoswo onego wyda e się, że ci luǳie żartu ą, używa ąc

tego wyrazu, pokazu e się ednak, że co kra , to obycza .
Chmura ciągle wisiała na niebie i pomrukiwała groźnie, więc raǳi nieraǳi, rozpyty-

waliśmy obecnych o kra , o wioskę i stosunki roǳinne. Aż eden Mazur rezolutnie sze
natury (co sługiwał w wo sku) rzecze:

— Myśmy waściom wszyćko opowieǳieli, a teraz gada cie, co waście za edni?
Kazaliśmy mu zgadywać, to powiada:
— Z waści est kunda (sprytny, mądry) — wyście oficery z Ros i.
Z trudnością udało mi się wreszcie niewiernego z błędu wyprowaǳić, ale nareszcie

uwierzył i o szczegóły naszego życia znów pytać zaczął.
Z całe powyższe rozmowy dowieǳiałem się, że na Mazurach nie ma prawie zupełnie

większych ma ątków; wszystkie grunta należą do kolonistów, ma ących od  do 
morgów ziemi, a nieraz i więce . Ma ą się też dobrze i widać tę zamożność na każdym
kroku.

Ży ąc w dobrobycie i pod cywilizatorską ręką swo e zwierzchności, pamięta ą o ze- Drzewo
wnętrznym porządku tak w swoich własnych chatach, ak i na publicznych drogach.
Wszystkie szosy bez wy ątku obsaǳone są drzewami; da e to latem miły cień, a w zimie
wskazu e drogę. Chociaż i my to u nas doskonale rozumiemy, ale nie umiemy ustrzec się
od szkodników niszczących drzewa. Tuta poczucie poszanowania dla drzewa wszczepia ą,
poczyna ąc od szkoły, na każdym kroku.

Spotykaliśmy też często tablice, na czystszą polszczyzną napisane, przybite do drzew
przy droǳe, z tymi wyrazami: „Człowiek dobry nie uszkoǳi żadnego drzewa”. Rząd
niemiecki zrobił uż tu ustępstwo i napisał po polsku, tak go mocno obchoǳi utrzyma-
nie zadrzewienia w dobrym stanie na drogach w całym kra u. Obok ostrzeżeń i próśb
w roǳa u powyższych tablic istnie ą na szkodników barǳo surowe kary, bo dochoǳące
nieraz do ciężkiego więzienia.

Każdy medal ma dwie strony. Szkoła wywiera tu dobroczynny cywilizacy ny wpływ Szkoła, Państwo,
Nac onalizmpod każdym względem, szkoda tylko, że est ona ednocześnie narzęǳiem bezwzględnego

niemczenia.
W rozmowie z nauczycielem wie skim dowieǳiałem się, że ǳiecko każde uczy się

lat osiem, choǳąc do szkoły od szóstego do czternastego roku życia. Nauczyciel ma ed-
nak rozkaz od zwierzchności tak wykształceniem kierować, aby młoda mazurska latorośl,
wszedłszy do szkoły Polakiem, opuszczała ą Niemcem, bo król nie życzy sobie mieć in-
nych poddanych, ak tylko Niemców.

System ten panu e dopiero od ǳiesięciu lat i przedtem ęzyk, w którym się ǳiecko
kształciło, zależał od roǳiców. Do roku  były nawet w większych miastach gimnaz a
z ęzykiem wykładowym polskim.

Czy rząd pruski osiągnie lepsze germanizacy ne rezultaty, chwyciwszy się takiego
systemu szkolnego — to wielce wątpliwe. Lud tute szy zupełnie i odwiecznie lo alny,
szczerze do swe dynastii przywiązany, choć różny mową, nie dawał żadnego powodu do
ustanawiania dlań akichś praw wy ątkowych. Toteż dotąd germanizował on się stale,
choć powoli, przez samo zetknięcie z wyższą kulturą.

Każdy wykształcony Mazur stawał się Niemcem, bo inteligenc i swo skie nie było.
Ziemia mazurska była więc matecznikiem, odda ącym wszystko, co miała zdolnie szego
i lepszego, dla dobra kultury niemieckie .

Czy tak bęǳie i nadal wobec roǳącego się ducha oporu, który est zawsze skutkiem
praw wy ątkowych — przyszłość pokaże. Istnienie i poczytność „Gazety Ludowe ” zda e
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się wskazywać, że lud ten martwym nie est i może sama szkoła niemiecka zroǳi i powoła
do życia młodą mazurską inteligenc ę.

Pod tym względem przykład germanizac i Górnego Śląska dużo da e do myślenia.


„Kozaczki”. — Wyścig z pociągiem kolei żelaznej. — Jańsborsk.

Zniecierpliwieni długim posto em w Isnotach, wiǳąc, że chmury bokiem akoś prze-
choǳą, ruszyliśmy dale , aby przed nastaniem zmroku po echać do Stare Ukty. Bęǳie-
my mieli około  kilometrów drogi ciągle przez las, toteż nauczyciel w Isnotach ostrzegł
nas przed zbłąǳeniem, raǳąc trzymać się słupów telegraficznych.

Dobrze zna ący swo ą okolicę pedagog zauważył nasze zainteresowanie się kra em i e-
go ludnością; nie omieszkał też poinformować nas, że w pobliżu stare Ukty zna du ą się
kolonie, ak się wyrażał, „Kozacków”.

Historia ich taka:
Jeszcze za panowania Fryderyka Wielkiego pewna grupa „starowierów”³⁵ emigrowa-

ła z Cesarstwa celem osiedlenia się w Prusiech. Fryderyk nie tylko ich przy ął, ale na-
wet pozwolił wybrać na lepsze ziemie w bezludnych naówczas puszczach. Przybysze nie
omieszkali z tego skorzystać, wybiera ąc tylko te części borów, gǳie rósł dąb. Kieru ąc
się tą wskazówką, wybrali rzeczywiście grunty na lepsze i wkrótce doszli do wielkiego
dobrobytu.

Przed kilkuǳiesięciu laty część starowierów pruskich uzyskała pozwolenie cesarza
Mikoła a I do powrotu i nawet otrzymała darmo ziemie w osaǳie Sobieniach nad Wisłą,
kilkanaście mil od Warszawy, gǳie dotąd przebywa. Reszta, licząca obecnie około 
głów, pozostała na Mazurach i znaną est u ludu okolicznego pod nazwą „kozaczków”.
Jakkolwiek zna ą ęzyk polski i niemiecki, swo ego podobno nie zapomnieli.

Droga ku Stare Ukcie prowaǳi przez las, mie scami tak gęsty, że zda e się, siekiera
rzucona pomięǳy krzewy do ziemi by nie doleciała. Są to wyrosłe bu nie zaga niki, które
zapewne wkrótce podlegną trzebieniu. Posuwa ąc się dale , pochwalamy swo ą przezorność
w przeczekaniu burzy we wsi, bo ona tu właśnie szalała. Musimy się posuwać barǳo
ostrożnie, bo mokre i śliskie ścieżki sta ą się niebezpieczne, zwłaszcza przy nierównym
terenie. Pomimo to żału emy mocno, że przez ten piękny las, a racze puszczę, nie eǳiemy
podczas równie piękne pogody.

Zabłoceni i nieco znużeni, dobiliśmy nareszcie do Stare Ukty, gǳie postanowiliśmy
zanocować.

Na drugi ǳień rano, uż po dobre szosie, z nowymi siłami, ruszamy przez Rudczany,
ponad brzegiem eziora (stąd statki kursu ą do Węgoborka) i adąc ciągle lasem, a ma ąc
po prawe stronie kole żelazną, kieru emy się do odległego o  kilometrów Jańsborska.

Po droǳe energia kolarska mo ego towarzysza miała sposobność u awnić się w nale-
żytym świetle!…

Słyszymy szum i świst nadbiega ącego za nami pociągu. Towarzysz mó , ako sieǳą-
cy na rasowym rumaku, niepozwala ącym się prześcignąć, sta e do próby. Rozpęǳa się,
pozwala ąc ednak zrównać się nadbiega ące maszynie. Dale pęǳą razem.

Pasażerowie, zaciekawieni takim widokiem, wychyla ą się z okienek, powiewa ą chust-
kami na znak zadowolenia i zachęca ą ǳielnego eźdźca do wytrwałości. Szosa bieży wciąż
równolegle z kole ą tuż koło plantu. Już tak przebiegli w zapasach do trzech kilome-
trów, aż maszynista snadź poczuł się dotknięty takim skandalem, podłożył węgla i pociąg,
zwiększa ąc szybkość, zmusił współzawodnika do zakończenia forsownego wyścigu.

Czytelników-kolarzy muszę ednak ob aśnić, że pociągi na kole ach mazurskich bar-
ǳo szybko nie choǳą, a dobre szosy ułatwia ą takie wyścigi.

Jadąc dale bez przeszkody i napawa ąc się wonią iglastego lasu, wkrótce u rzeliśmy
mury Jańsborka³⁶.

³⁵starowiery (staroobrzędowcy) — grupa wyznaniowa powstała na skutek rozłamu w rosy skim Kościele pra-
wosławnym w wieku XVII; uznana za heretyków i prześladowana. Od  roku osiedlali się na Mazurach.
[przypis edytorski]

³⁶Jańsbork — obecnie: Pisz. [przypis edytorski]
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Gród to położony nad eziorem Warzneńskiem³⁷ (Warschau see), ma ący obecnie oko-
ło  mieszkańców, założony był w r. , wówczas kiedy daleko naokoło żadne osady
nie było.

W r.  Albrecht przysłał tu na proboszcza Marcina Glossę³⁸, uczonego reformatora,
w celu ostatecznego zreformowania Mazurów polskich.

Pod względem literackim miasto to położyło także nie akie zasługi. Wychoǳiły tu
następu ące pisma polskie: w r.  „Gospodarz Mazurski”, w roku – „Prawǳiwy
Ewangielik Polski”, w roku  „Kurek Mazurski” — wszystkie nakładem i drukiem
Gąsiorowskiego.

Ludność całego powiatu, pomimo wielkie puszczy Jańsborskie , ciągnące się na
przestrzeni przeszło  kilometrów, wynosi około  tysięcy głów, z których zaledwo
kilka tysięcy Niemców.

Z wybitnie szych ezior, rozrzuconych po całym powiecie, należy zanotować: Górkło,
Belden³⁹, Orzysz, Warzno, Niskie i inne.

Kilkunastokilometrowa wycieczka na północ od miasta dała nam poznać eziora: Bia-
łoławki i Kocioł, które niegdyś, ak podanie niesie, miały naturalne połączenie z eziorami
Śniardwem i Warzneńskim. Obecnie wielkie te wody łączą się za pomocą sztucznego Ka-
nału Jeglińskiego, ma ącego do pięciu kilometrów długości.

Dotąd pogoda i zdrowie, tak nasze, ako też i naszych rumaków, znakomicie nam
dopisywały, toteż nie mogło tak być do końca!

Mieliśmy eszcze do zwieǳenia zachodnią część, mianowicie powiaty: szczycieński,
ostróǳki i nidborski⁴⁰. Chcąc zaoszczęǳić sił i czasu, przerzuciliśmy się kole ą aż do
Ostróǳia. Wsiada ąc tam na me koło, ku wielkiemu przerażeniu i zmartwieniu spo-
strzegłem nadpękniete „widełki” (przednia część maszyny obe mu ąca pierwsze koło).

Możecie sobie wyobrazić gniew i zakłopotanie. Przed nami o  kilometrów leżą
sławne pola grunwalǳkie i pociąga ące mnie osobą swego proboszcza Dąbrowno (Gil-
genburg), a tu szkapa mo a kulawa!…

Nie da ąc za wygraną, odna du ę mechanika, nie akiego Figurskiego (pomimo na-
zwiska polskiego zupełnego Niemca), który uszkoǳoną część pode mu e się do stanu
używalności przywrócić. Próżne ednak starania, Figurski maszyny trwale naprawić nie
może, a puszczanie się na niepewne i narażanie się na na niebezpiecznie szy upadek przy
złamaniu widełek byłoby lekkomyślnością.


Szczytno. — Ostródź. — Nidbork. — Liczba mieszkańców. — Zakończenie.

Wycieczkę na kole przerwałem, ale to nie rac a, abym się z tobą, czytelniku łaskawy,
nie poǳielił tymi wiadomościami, akie o opuszczonych powiatach posiadam. Pozwolisz
więc, że chociaż bez koła, dokończę wycieczki po Mazurach, w tak raptowny sposób
przerwane .

O Szczytnie (niem. Oertelsburg) i ego powiecie nie ma nic do nadmienienia, okrom⁴¹
tego, że / ego -tysiączne ludności mówi po polsku, a miasto ma około  miesz-
kańców. Za to Ostródź (niem. Ostorode) w literaturze Mazurów gra niepoślednią rolę.

Tuta umarł Gustaw Gizevius⁴², pierwszy i na ǳielnie szy obrońca Mazurów. W r.
– redagował on pierwsze i na lepsze pismo w Ełku, o którym wyże mówiłem:
„Przy aciela Ludu Łeckiego”.

³⁷jezioro Warzneńskie — obecna nazwa: Roś. [przypis edytorski]
³⁸Marcin Glossa (ok. –ok.) — ǳiałacz Reformac i w Polsce i na Mazurach. Od r.  pastor w Piszu.

[przypis edytorski]
³⁹Belden — obecna nazwa: Bełdany. [przypis edytorski]
⁴⁰nidborski — obecnie: niǳicki. [przypis edytorski]
⁴¹okrom — oprócz, z wy ątkiem. [przypis edytorski]
⁴²Gizevius, Gustaw (–) — kaznoǳie a polsko-ewangelicki, mazurski ǳiałacz społeczny, znawca folk-

loru i publicysta. [przypis edytorski]
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W r.  wychoǳił tu tygodnik „Mazur” pod redakc ą Sembrzyckiego⁴³, który wydał
także dwa razy „Kalendarz prusko-polski ostróǳki”, w roku  i .

W powiecie na  tysięcy ludności est  tysięcy Polaków.
Nidbork (niem.Neidenburg), niedaleko od Mławy i nasze granicy położony, w pierw-

sze połowie XVIII wieku ściągał do siebie młoǳież z Królewca, Elbląga, Gdańska, przy-
bywa ącą uczyć się ęzyka polskiego, pod rektorami Czernickim i Krupińskim.

Powiat posiada dwa miasta — Nadbork i ǲiałdowo (Soldau), a mieszkańców  ty-
sięcy, w tym  tysięcy Polaków.

Dla zakończenia geograficznego opisu Mazurów należy eszcze usprawiedliwić posta-
wioną we wstępie cyę  tysięcy ludności mazurskie . Zbiorę więc to, co rozrzucone
w całym opowiadaniu nie da e się od razu zsumować, i tak:
Powiaty:
łecki:  tysięcy mieszkańców ogółem —  tysięcy Mazurów.
margrabowski:  tysięcy mieszkańców ogółem —  tysiące Mazurów.
ańsborski (piski):  tysięcy mieszkańców ogółem —  tysięcy Mazurów.
szczycieński:  tysięcy mieszkańców ogółem —  tysięcy Mazurów.
ząǳborski:  tysięcy mieszkańców ogółem —  tysiące Mazurów.
rastemborski:  tysięcy mieszkańców ogółem —  tysięcy Mazurów.
ostróǳki:  tysięcy mieszkańców ogółem —  tysięcy Mazurów.
węgoborski:  tysięcy mieszkańców ogółem —  tysięcy Mazurów.
nidborski  tysięcy mieszkańców ogółem —  tysięcy Mazurów.
Razem:  tysięcy Mazurów
Na Warmii: około  tysięcy Mazurów.
Ogółem:  tysięcy Mazurów.

Dobiegłem więc do kresu mo ego opowiadania. Nieudolne pióro, nienawykłe służyć
za pośrednika pomięǳy mną a szerszą publicznością, nie było zapewne w stanie oddać
wiernie tych uczuć i wrażeń, akie odczuwałem i akich doświadczy każdy, kto zechce
w zapomnianą krainę się zapuścić. Zapomnianą est ona, co prawda tylko u nas, bo całe
Niemcy o nie dobrze pamięta ą…

A teraz, wobec faktu, że około  tysięcy mieszkańców bratnich zna du e się w Pru- Nac onalizm, Miłość
niespełnionasach Wschodnich, powieǳmy sobie słówko prawdy.

Oto tam, o sto kilkaǳiesiąt zaledwie wiorst, mieszka lud edne z nami mowy, tak
dalece przez starszą brać zapomniany, że nie wyobraża uż sobie Mazura innym, ak tylko
do na niższych posług przydatnym.

Cóż ǳiwnego, że lgnie do cywilizac i niemieckie , że kształcąc się, ednocześnie zrywa
wszelkie więzy, akie go z prao cami łączyły. On nie ma wyboru — więce powiem — on
nie ma po ęcia, że inacze być może…

A ednak mamy tak znaczny kontyngent podróżu ących po różnych kra ach i ziemiach
— czemuż tam nikt nie zabłąǳi? Czemuż ten lud mazurski inteligentnego, a choćby uż
tylko zamożnego nie widu e Polaka? Czemu mniema, że rasa słowiańska to rasa sług
i pariasów?

Jeżeli uż nie est w możności pociągnąć nas bratnia ich mowa, to piękna przyroda
mogłaby spełnić rolę magnesu i swo ą potęgą ściągnąć tych, co e piękności wszęǳie
poszuku ą.

Cóż bowiem może być pięknie szego nad spoko ne i lśniące wody obramowane ciem-
nych lasów aksamitem?

A lasy na pofałdowanym gruncie mazurskie ziemicy falu ą swą poważną szatą i zda się
chwilami, że ǳiewicze łono te ziemi unosi się westchnieniem za kimś utraconym — za
kochankiem z południa — za wykształconym Polakiem. Z nim to żyć marzyła pod ego
kierownictwem i opieką, obiecywała sobie długie lata szczęścia i spoko u.

Marzenia prysły — luby ą opuścił, a przybył inny, wbrew woli opanował i oto teraz
leży cicha i spoko na, pokorna i uległa. Ciche tylko westchnienie, wywoływane wiatru
podmuchem, świadczy o żalu za utraconym marzeniem…

⁴³Sembrzycki, Jan Karol (–) — mazurski ǳiałacz oświatowy, historyk, folklorysta i pisarz. [przypis
edytorski]
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A te tysiące ezior i eziorek, ciągnące się od Suwałk aż poza Wisłę? Tu na mazurskie
ziemi akby sobie schaǳkę naznaczyły. Tu gromaǳą się na więce i na poważnie sze. Stąd,
od Śniardwego eziora, wyciąga ą się one w postaci ramienia obe mu ącego w uścisku
nieuchwytne i niewierne… południe.

A my na to nieczuli — my o tym nic nie wiemy.
Piękne są wysokie gór szczyty i górskie ustronia, lecz tylko dla śmiałych turystów

dostępne. Na Mazurach darmo by kto szczytów szukał — gór wielkich nie zna ǳie. Na
każdym niemal kroku napotka za to urocze zakątki i łagodne wzgórza.

Nie tak one dumne, ak wyniosłe szczyty, bo dla wszystkich dostępne — dozwala ą
przecież oglądać szerokie horyzonty.

Obfitość lasów, pozostałych eszcze z odwiecznych, mało zamieszkałych puszcz, a ku-
piących się⁴⁴ naokoło części południowe wielkich ezior, rozsiewa w tych okolicach aro-
matyczną woń.

Piękna więc nie brak na te bratnie ziemi. Wybrawszy akieś urocze ustronie po-
nad ednym ze szmaragdowych ezior i pobudowawszy kilka willi z pewnymi wygodami,
można by dać początek stac i klimatyczne , z pewnością dla swe bliskości chętnie przez
nas odwieǳane .

Obfitość kolei żelaznych i wyborne hotele, w każdym małym nawet miasteczku się
zna du ące, zapewnia ą wszystkie wygody, akie sobie pod słowem „zagranica” wyobraża-
my.

A panowie koleǳy-kolarze? Czyż was nie skuszą te czary, piękności… i szosy, w akie
mazurska obfitu e ziemica?

ǲielny pan Barke ma dobre o was mniemanie, bo żegna ąc się z nami wyrzekł te
słowa:

— Przyślĳcie tu tysiąc waszych kolarzy, a kra ten piętno niemieckie utraci.
No cóż, koleǳy — wszak warto w tak pięknym celu na Mazury echać!…

⁴⁴kupiący się (daw.) — skupia ący się. [przypis edytorski]
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