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Język polski na Mazurach

Plemię Prusów
Jakie terytoria były od
najdawniejszych wieków
zajmowane przez plemiona
Prusów?
Ziemie p o łożo n e mied zy
rzeką Niemen n a wschodzie i
rzeką Wisłą na zachodzie, Morzem Bałt yckim na półn ocy i
terenami pu szcz na p ołud niu
b yły zamies zkiwan e od n ajd awniejs zych czas ów p rzez
plemiona Prusów. Plemiona te
należały do ludów bałtyckich.

de wszystkim istniała instytucja
wiecu , n a kt ó ry m po d ejmo wan o dla ws póln oty najważniejsze decyzje i wy dawano
wy ro ki s ąd owe. Prawo by ło
przekazywane ustnie z pokolenia n a po kolenie. W plemionach Prusów, podobnie zapewne i w inny ch ważn ą ro lę w
przekazie wiadomości spełniali
starcy. To oni byli nosicielami
tradycji plemiennej tak historyczn ej, jak równ ież p rawn ej,

Glaznoty. Odbudowany kościól ewangelicki w 2008 roku. Budowla
pochodzi z XIV wieku. Są to okolice Góry Dylewskiej (20 km od Ostródy).

Już w okresie IV i V wieku
naszej ery obszary zajęte przez
plemiona pruskie obejmowały:
Ziemię Ch ełmiń ską, Pomezan ię n ad Wis łą, Po gezanię,
Warmie, Ziemię Natangów nad
Zalewem Kurońs kim, Ziemię
Bartów, Jaćwingów i Galindów
w głębi lądu.
Co oznacza pojęcie „Prus”?
Oznacza ono: „Mądry, posiadający wiedzę”. Czyli można powiedzieć, że ty mi terenami od
zaran ia władali ludzie mądrzy,
kt órzy p o s iad ali o kreś lo n ą
wiedzę (zgodną z ówczesnym
stopniem rozwoju ludzkości).
:Pru sów n azy wano barb arzyńcami zwłaszcza to pojecie
ut rwaliło się p o męczeń skiej
śmierci święte go Wo jciech a,
któ ry zo s tał zamo rd o wan y
przez p og ań skich Prus ów w
997 roku. Jedyny obraz przedsta wiający męczeńską śmierć
św. Wojciecha znajduje się w
Muzeum Narodowym w Budapeszcie (ob raz po wstał o koło
1470-1480 r.). M imo takieg o
spojrzenia ówczesnego świata
chrześcijańskiego na po gan ludy barbarzyńskie ówczesnego świata - u ludów tych istniał
pewien porządek prawny. Prze-

czy li ws kazy wali na d ro g i
poprawności w podejmowaniu
decy zji na wiecach p lemiennych. Każde takie plemienne
spotkanie wiecowe było poprzedzane skład anymi ofiarami
bogom, a po tych ceremoniach
od wo ływan o się d o p rzep owied ni st arcó w, wró żbitów.
Zawsze wyrocznia była drogą
do komunikowania się z bogami i b yła jedn ą z najp oważniejszych p raktyk kultowych,
co pozwalało na podejmowanie
decy zji w ważnych sprawach
dla całego plemienia. Także u
Prusów, podobnie jak u innych
barbarzy ńców prawo ustanawiane na wiecach plemiennych
do tyczyło jedynie ludzi wo lnych, bowiem n iewolnicy nie
stanowili części wspólnoty.
Pozycja w plemieniu zależała od stopnia zamożności i powiązań rodowych, ale nie były
to więzy nadrzędne, które domino wały b y n ad wiecami
wsp ólnot y. Pru skich nobilów
wybierano na wiecach plemiennych na czas wyprawy wojennej i g dy by ła u dan a - mieli
szansę na reelekcje. Status społeczny określała liczba majątku
ru cho mego w p lemien iu : o z-

dób, broni, koni, żon i niewoln ikó w, ale wó wczas mimo
wszystko życie przywódcy plemienia było proste.
Tak naprawdę pozycja elit,
czyli ludzi zamożnych ugruntowała s ię w czas ach chrześ cijańskich i to zapewne ściągnęło na elity chrześcijańskie
g niew po gan - jak miało t o
miejsce w czasach buntu Masława w Polsce po śmierci króla
Bolesława Chrobrego.
Kiedy p ojawiły się na tych
ziemiach p ru skie ro d y szlacheckie?
Zdecydowane zmiany nastąpiły po zawarciu pokoju toruńskiego w 1466 roku. Natomiast
kuźnią elit w księstwie pruskim
został Uniwers ytet Królewcu,
któ ry od imienia jeg o zało życiela księcia Albrechta Hohenzollern a, zwan y by ł „A lb ert y ną”. Do nau ki n a t y m
uniwersytecie przygotowywały
specjalne szkoły, które fundowano w miastach pruskich i po
ich ukończeniu absolwenci tych
szkól trafiali na uniwersytet do
Królewca. Tak s to p n io wo
kształt owała się elita prus ka,
ale znaczące ro dy szlacheckie
wy sy łały swoja mło dzież na
nauki do zachodnich uniwersytetów (Aleksander zu Dohn,
Lehndorff i wielu innych).
Wracając jednak do wierzeń
Prusów trzeba zwrócić uwagę
na kamienne słupy i inne posągi, któ re b yły otaczane czcią
pogańskich Prusów - stare dęby
itp.

Mu zeu m n arod owy m w Krakowie). Taki słup tkwił w wodach Zalewu Bałtyckiego i był
miejscem kultu Prusów. Podobn ych słu pó w ku lt o wy ch n a
terenie Prus było wiele. Były to
głownie potężne głazy kamienne, które przywędrowały na te
ziemie z lodowcem skandynawskim. Często na tych głazach
wykute były znaki podobne do
ludzkich twarzy.
Dlatego też trudno dziwić się
Prusom, którzy z ogromnym lękiem i gniewem odnosili się do
wyp owiad an ych słó w przez
święteg o Wojciech a. Uczeni
wypowiadają się, że Prusowie
uznali jego misje za bezpośrednie zagrożen ie n ie t ylko d la
swoich bós tw, któ rych mieli
wiele w puszczańskich obszarach i w terenach nadmorskich,
ale ich obawy dotyczyły całego
ładu jaki oni w plemiennym postępowaniu stworzyli, czyli ich
zdaniem było to niebezpieczeństwo śmiertelne i dlatego jego
usunięcie stało się tak konieczne. Śmierć św. Wojciecha i innych misjonarzy zadana przez
Prusó w miała charakter w ich
mniemaniu obronny ich to napawało wielką grozą i jedynie
w drod ze likwidacji fizyczn ej
widzieli możliwo ść usu nięcia
zła, które im zagraża. Prusowie
zdawali sobie sprawę, że przyjęcie ch rzt u p rowadzi d o ich
zagłady, czyli zdawali sobie doskonale sp rawę z nast ępst w,
które miały w przy szłości nastąpić. Był to z gruntu lud mądry i przewidujący, a
z p ewno ś cią Pru s owie s wo ja mąd rość mogli zawdzięczać s zero kiemu
ob co waniu z przy rod ą ot aczającą ich
życie każdego dnia.
Przyroda o taczająca
W tym kościele w XIX wieku odprawiał
nabożeństwa po polsku Gustaw Gizewiusz
ich karmiła, d awała
(dzis kościól Dominika Savio w Ostródzie).
schronienie i uczyła
Ty po wy m p og ań skim słu- życia w trudn ych warunkach
pem kultowym był dla Prusów o raz wy t worzy ła ins t y nkt y
„Światowid” (jest o cztero t- samozachowawcze i obronne.
warzowe bóstwo Słowian zna(cdn.) Tadeusz Peter
lezione w Zbruczu, obecnie w
GazetaAutorow.pl

