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JOZEF OSTASZEWSKI O MAZURACH

Jozef Longin Ostaszewski urodzit siq 15 marca 1875 roku w Staninie kolo Lukowa.
W 1902 roku ukonczyl wydzial lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, w 1910 osiadl w
Mlawie, gdzie objXl stanowisko lekarza kolejowego, a wkrotce potem zostal kierowni-
kiem szpitala miejskiego, osobiscie prowadzcic oddzial zakazny'.

Pokochat ziemiq, na ktorej przyszlo mu spqdzic wiqkszosc zycia i gdy u jego schylku
musial opuscic Mlawq, tak pisal: „W oderwaniu od Mlawy nic nie mam do zrobienia. Praca
calego zycia przywi^zala mnie do tamtych stron i catq. dusz? wlozylem w podniesienie Mla-
wy[...]. Nie mogq bez wzruszenia pomyslec o Mlawie i zazdroszcz^ kazdemu wyrobnikowi,
CO tam pracuje". Jozef Ostaszewski rzeczywiscie bral czynny udzial w zyciu spolecznym
i kulturalnym Mlawy i odegral w nim nieposledni^ rolq. Redagowai m.in. „Gazetq Mlaw-
sk^", by} autorem pracy Z dziejow mhwskiego Mazowsza. Szkic historyczny (Mlawa 1934).

Badajtic przeszlosc Mlawy zetknq.1 si? rowniez z problemem ludnosci mazurskiej.
Widz^c w niej „najdawniejszych Mazurow (tj. Mazowszan)", poswiqcil temu tematowi
kilka prac. W 1935 roku wydal wlasnym kosztem Dziejepierwotne szczepu mazurskiego.
Studium historyczno-jqzykowe. Wedhig niego Mazowsze polnocne oraz Mazury polu-
dniowe to prastare ziemie slowianskie, zaludnione przez „plemi? polskie" juz przed na-
SZ21 er^. Ludnosc n^azowiecka miala zasiedlac Mazury w trzech etapach: pierwszy mial
miejsce, o czym juz wspominalem, w okresie starozytnym, druga ekspansja nast^ila we
wczesnym sredniowieczu (IX-XI wiek), a trzecia w XV-XVI wieku. Przeciwstawil si?
tym samym opiniom Maxa Toeppena i Wojciecha K?trzynskiego, a niejako powrocil do
tezy Dominika Szulca o pierwotnosci Slowianszczyzny na Mazurach. W czasie drugiej
ekspansji Mazowszanie zasiedlili obszar obejmuj^cy Nidzic?, Szczytno, Ostrod?, czyli Sasi-
ni? i Galindi?, a takze obszar wzdhiz Bugu, po okolice Grajewa i Wizny, ale jeszcze bez
Kurpiowszczyzny. Ekspansja odbywala si? wylq.cznie drogci pokojow% o czym mialby
swiadczyc brak organizacji wojskowej (grodow), co Ostaszewski przytacza za Gallem, zre-
szt^zupelnie nieshisznie, siec grodow istniala bowiem zarowno u Mazowszan, jak i Prusow.

Druga praca, Genealogia Mazurowpruskich, wydana zostala rowniez nakladem au-
tora w 1936 roku. Byla to bardzo skromna broszura, licz^ca zaledwie osiem stron, ale za-
wieraj^ca juz same przemyslenia i wnioski Ostaszewskiego na temat Mazurbw z Prus. Juz
na wst?pie autor zaznaczyl, ze „kazdy Mazur na pojezierzu pochodzi z naszego Mazowsza
i ma tam swoich wprawdzie dawnych i dalekich, ale bezposrednich krewnych", a Mazurzy
na Pojezierze Pruskie przybyli wylg.cznie przez Mazowsze mlawskie (co jednak zupeln^
prawdc}, nie bylo). Nast?pnie podtrzymywal tez? o starozytnym rodowodzie Sasindw i kolej-
nych ekspansjach Mazowszan na teren Mazur. Autor uwazal za wielkq szkod? dla prawdy
historycznej, ze utrzymuje si? zdanie o kolonizacji Mazur dopiero przez Krzyzakdw.

' WiQccj na tcniat zycia i dziatalnosci Jozcfa Ostaszewskiego zob. S. Flis, Jozef Ostaszewski. Dzialacz
kulturalny Mazowsza pdlnocnego (1875-1942), Roeznik Mazowiccki, 1974, t. 5, s. 433—445.
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Bl^d bral siq- wedhig niego - st^d, ze za punkt wyjscia historycy brali archiwa krzyzackie
i stronq prusko-niemieck^ podczas gdy ludnosc z gqsto zaludnionego Mazowsza mlaw-
skiego juz na poczJitku sredniowiecza przemieszczaia siq na opustoszale tereny Sasinow i
Galindow. Problem tej migracji pozostaje do dzisiaj nie zbadany, glownie ze wzglqdu na
brak zrodet pisanych. Jqzykoznawcy zwracajcijednak uwagq na liczne zapozyczenia z
zyka Galindow, zas archeolodzy na pewne podobienstwo kulturowe Galindii i Mazow
sza^. Mylil siqnatomiast autor w sprawie zupelnej pustki Sasinii i Galindii, gdyz ziemie te
nigdy nie stanowily zupelnej pustki osadniczej. Owszem, m.in. w wyniku wojen polsko-
pruskich w znaczny sposob wyludnily siq, ale do XII wieku byly jeszcze zasiedlone.

W dalszej czqsci rozprawy Ostaszewski wysunfil wniosek, ze Sasinia to nie bylo ple-
miqpruskie, lecz kraj „czysto mazurski [...], nie maj^cy zadnego wladcy zgodnie z trady-
cj% slowiansk^ zamilowany w swobodzie, a nie militamy [...], polozony na dalekich kre-
sach, nie wzbudzal na razie poz^dliwosci wladcow polanskich, a z Prusami zyl w przy-
kladnej zgodzie i przyjazni". Stolic^tego kraju byla wedlug niego Mlawa i dopiero klqska
Mieclawa z 1047 roku spowodowala zaleznosc tej ziemi od Polan. Natomiast traktat gra-
niczny miqdzy Krzyzakami a Mazowszem z 1343 roku dokonal ostatecznego rozdzialu tej
krainy na dwie czqsci. Wywody te s^ w^tpliwe i nie zostaly potwierdzone przez wspolcze-
sn^ naukq.

Krzyzacy zastali wiqc osiedla slowianskie, ktore nie przyjqly niemieckich nazw, a
dopiero w XV wieku nast^ila nowa kolonizacja (ale glownie ziemian z Mazowsza mlaw-
skiego (Kownackich, Kosinskich, Tanskich i in.) Po roku 1525 granice pomiqdzy Mlawri
i Dzialdowem, Nidzic^praktycznie nie istnialy, nastqpowala „wolna cyrkulacja ludnosci".
Niemcy wystqpowali tylko jako mieszczanie w wiqkszych miastach. Dopiero pod koniec
XVII wieku nast^ilo przesladowanie ludnosci polskiej, np. wprowadzenie dekretu o pra-
wie posiadania ziemi tylko przez szlachtq, ktora wylegitymowala siq dokumentami. Ude-
rzylo to glownie w Mazurow, z reguly nie posiadaj^cych takich dokumentow. Pozniej ger-
manizacja robila coraz wiqksze postqpy.

Nastqpnie pisal o Mazurach: „Jest to w pewnym sensie nasza najstarsza arystokracja
mazurska, ktora nie ulegla pokusie zniemczenia nazwiska przez tyle pokolen, a zarazem
jest to najdzielniejsza, najtwardsza duchem, najwiqcej wartosciowa, ludnosc rdzennie pol-
ska . I choc juz nielatwo nawi^zac kontakt miqdzy Mazurami a reszt^Mazowszan, to jed-
nak Ostaszewski wierzyl, ze swiadomosc bliskiego pokrewienstwa „zyje na dnie duszy tej
przygnqbionej kolonii". Ludnosc nie wyzbyla siq tradycji mazurskich, a „dominuj^cym
motywem w najglqbszych tajnikach mysli jego jest ta sama ideologia smutku, tak charak-
terystyczna dla ludnosci mlawskiego Mazowsza". Zauwazyl nawet, ze i „wsr6d Niemcow
z Prus Wschodnich zyje poczucie odrqbnosci tego kraju i tej ludnosci od Rzeszy Niemiec-
kiej", na co podal przyklad Emsta Wiecherta. Choc panstwo niemieckie probowalo zjed-
nac tq ludnosc dotacjami i pozyczkami, mimo to „mgliste uczucie niechqci i separatyzm
kielkuj^ [...] wsrod calej ludnosci tego kraju".

Z wywodami Jozefa Ostaszewskiego w swietle dzisiejszych badah zgodzie siq nie
mozna, s^jednak niezmiernie ciekawe. Ukazuj^ bowiem drogi poszukiwania „prawdy

^ T. Milcwski, Stosiinki j<izykowe polsko-pniskie, Slavia Occidcntalis, 1939-1947, t. 18, s. 76—81;
J. Okulicz, Osadnictwo zieni pruskich od czasow najdawniejszych do XIII w., w: Dzieje Warmii i Mazur w zary-
sie, t. 1, Warszawa 1981, s. 8-60.
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historycznej", ktore czqsto pozostaj^pod wplywem epoki, w jakiej przyszlo zyc autorowi.
Ona wymusita oblicze badan autora o silnym zabarwieniu „antyniemieckim", z wyszuki-
waniem odpovviednich dowodow, dopasowyvvanych do z gory zalozonych tez. Prowadzi-
io to oczywiscie do wysuwania fatszywych wnioskow i w efekcie dostosowanych do ce-
16w propagandowych, ktore wyrazne w jego pracach i bye moze taki tez miaiy cel.
Ostaszewski zainteresowal siq Mazurami, aby wykazac spoleczenstwu polskiemu, ze lu-
dzie ci byli pochodzenia polskiego, o czym wowczas juz raczej nie pamiqtano.

Mazur dotyczyly jeszcze jego liczne artykuly, zamieszczone w „Gazecie Mlaw-
skiej". Tematem ich byly np. dzieje Dzialdowa, zycie i tworczosc Wojciecha Kqtrzynskie-
go, losy Prus Ksieiz^cych, bitwa pod Tannenbergiem.

W sumie swoje badania Ostaszewski prowadzil w sposob zbyt zaangazowany, a tym
samym niezbyt obiektywny, nieniniej ich wyniki odzwierciedlaj^pewien obraz poglc^dow
epoki i chocby tylko z tego wzglqdu warte s^ przypomnienia. Przypomnq, co napisal o
Ostaszewskim jego biograf Stanislaw Flis: „Praca naukowa i spoleczna stala si? trescig.
zycia tego lekarza prowincjonalnego, wkiadal w ni^ cal^ sw^ dusze i serce".

Jozef Ostaszewski zmarl w Warszawie w 1942 roku.
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