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Chociaż zagadnienie stosunków pomiędzy biskupem Prus Chrystianem
a zakonem krzyżackim ma już bogatą literaturę1, to jednak wiele istotnych kwe-
stii z tego obszaru nadal nie doczekało się dostatecznego wyjaśnienia. Jedną z takich 
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UWAGI O INTERPRETACJI
TZW. UKŁADU WŁOCŁAWSKIEGO
POMIĘDZY BISKUPEM PRUS CHRYSTIANEM
A KRZYŻAKAMI ZE STYCZNIA 1230 ROKU

A RTYKUŁY I MATERIAŁY

1 Ograniczę się do wymienienia najważniejszych publikacji: M. Perlbach, Die ältesten preußischen 
Urkunden, Altpreußische Monatsschrift, 1873, Bd. 10, s. 629, 632 i n., 647 i n.; idem, Preussisch-polnische Stu-
dien zur Geschichte des Mittelalters. H. I: Zur Kritik der ältesten preussischen Urkunden, Halle 1886, s. 60 i n., 69 
i n., 96 i n.; A. Lentz, Die Beziehungen des Deutschen Ordens zu dem Bischof Christian von Preussen, Altpreus-
sische Monatsschrift, 1892, Bd. 29, ss. 364–399; P. Reh, Zur Klarstellung über die Beziehungen des deutschen Or-
dens zu Bischof Christian von Preussen, Altpreussische Monatsschrift, 1894, Bd. 31, H. 3–4, ss. 343–370; idem, 
Das Verhältnis des deutschen Ordens zu den preussischen Bischöfen im 13. Jahrhundert, Zeitschrift des Westpreu-
ßischen Geschichtsvereins, 1896, Bd. 35, s. 50 i n.; J. Plinski, Die Probleme historischer Kritik in der Geschichte 
des ersten Preussenbischofs zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Deutschen Ritterordens, Breslau 1903, s. 55 i n.;
W. Kętrzyński, O powołaniu Krzyżaków przez ks. Konrada, Kraków 1903, s. 93 i n.; idem, Der Deutsche Orden 
und Konrad von Masovien 1225–1235, Lemberg 1904, s. 165 i n.; A. Seraphim, Zur Frage der Urkundenfälschun-
gen des deutschen Ordens, Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, 1906, Bd. 19,
ss. 1–87; S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich, cz. I: Do roku 1309 (ciąg dalszy), Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, 1914, t. 21, s. 535 i n.; G. Labuda, Polska i krzyżacka misja w Prusach do połowy XIII wieku, Poznań 
1937, s. 128 i n; idem, Die Urkunden über die Anfänge des Deutschen Ordens im Kulmerland und in Preussen in 
den Jahren 1226–1243, w: idem, Studia krytyczne o początkach zakonu krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu, Po-
znań 2007, s. 227 i n. (pierwodruk 1980); idem, Über die angeblichen und vermuteten Fälschungen des Deutschen 
Ordens in Preussen, w: idem, Studia krytyczne, s. 261 i n. (pierwodruk 1988); idem, Über die Urkunden zur Grün-
dung des Deutschen Ordens im Kulmerlande und im Preussen in den Jahren 1226–1234, w: idem, Studia krytycz-
ne, s. 201 i n. (pierwodruk 1990; artykuł ten stanowi powtórzenie rozważań zawartych w pracy Über die ange-
blichen und vermuteten Fälschungen…); R. Bodański, Początki hierarchii kościelnej w Prusach (1206–1255), cz. I, 
Studia Warmińskie, 1979, t. 16, s. 342 i n., cz. II, Studia Warmińskie, 1981, t. 18, s. 285 i n.; M. Dygo, Studia nad 
początkami władztwa Zakonu Niemieckiego w Prusach (1226–1259), Warszawa 1992, s. 65 i n.; M. Löwener, Die 
Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in Preußen durch den Deutschen Orden bis zur Mitte des 13. Jahrhun-
derts, Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, Bd. 7, Wiesbaden 1998, s. 38 i n., 93 i n.
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kwestii jest treść i sens uzgodnień, jakie biskup Prus Chrystian poczynił z przedsta-
wicielami zakonu krzyżackiego w trakcie rokowań we Włocławku w styczniu 1230 r. 
Jest to sprawa o niebagatelnym znaczeniu, gdyż od zrozumienia tego, co rzeczywi-
ście stało się w trakcie wspomnianych rokowań, zależy właściwe rozumienie cha-
rakteru relacji pomiędzy biskupem Chrystianem a Krzyżakami w tym kluczowym 
momencie dziejów Prus, jakim był początek podboju tego kraju przez zakon krzy-
żacki. W nowszej literaturze przedmiotu temat ten jest traktowany dość pobieżnie, 
a niekiedy całkowicie pomijany i jedynie Gerard Labuda oraz Marian Dygo po-
święcili mu więcej uwagi2. Ponieważ jednak obserwacje tych badaczy nie wyczer-
pują zagadnienia, w pełni uzasadnione jest podjęcie go raz jeszcze.

O tym, że w styczniu 1230 r. odbyły się we Włocławku jakieś negocja-
cje pomiędzy biskupem Prus a Krzyżakami, nie informuje wprost żadne źródło. 
Wniosek o odbyciu się takowych negocjacji jest przez badaczy wyprowadzany
z dokumentu wystawionego przez opatów dwóch wielkopolskich klasztorów cy-
sterskich, Henryka z Łekna i Jana z Lądu, w którym ci zakonni współbracia bi-
skupa Prus Chrystiana szczegółowo zrekapitulowali postanowienia układu w spra-
wie przekazania Zakonowi przez biskupa w zamian za określone świadczenia ze 
strony Zakonu własnych dóbr w ziemi chełmińskiej3. Formuła datacyjna tego do-
kumentu brzmi Acta sunt hec in Wladisslavia anno domini MCCXXX. mense Janu-
ario, ponieważ jednak, jak przekonująco wykazał Max Perlbach i jak w ślad za nim 
przyjmuje większość badaczy, dokument ów rekapituluje postanowienia układu 
pomiędzy biskupem i Zakonem z pewnego czasowego oddalenia, przyjmuje się 
ogólnie za Perlbachem, że jego datacja odnosi się nie do momentu jego wystawie-
nia, ale do samego actum w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc do czasu nego-
cjacji, względnie zawarcia porozumienia pomiędzy biskupem a Zakonem4. Więk-

2 G. Labuda, Stanowisko ziemi chełmińskiej w państwie krzyżackim w latach 1228–1454, w: idem, Studia 
krytyczne, s. 117 i n. (pierwodruk 1954); idem, Die Urkunden über die Anfänge, s. 228; idem, Über die angebli-
chen und vermuteten Fälschungen, s. 262 i n.; M. Dygo, Studia, s. 67 i n.

3 Preussisches Urkundenbuch, Bd. I/1, hrsg. v. R. Philippi, Königsberg 1882, nr 74 (dalej: PrUB I/1); dokument 
ten nie zachował się w oryginale; jest on znany tylko z transumptu z roku 1514 i odpisu zawartego w XIV-wiecz-
nym kopiariuszu biskupstwa chełmińskiego Copiarium Elshengense; zob. M. Perlbach, Preussisch-polnische Stu-
dien, s. 70; autentyczność tego dokumentu nie jest kwestionowana; jedynie wydawca kodeksu dyplomatyczne-
go biskupstwa chełmińskiego Carl Peter Woelky był skłonny widzieć w nim falsyfikat, uznając za dowód w tej 
kwestii rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a (rzekomym) nadaniem biskupa Chrystiana na rzecz Zakonu
z roku 1230 (PrUB I/1, nr 73); zob. Urkundenbuch des Bisthums Culm, Tl. I, Danzig 1885, s. 2.

4 M. Perlbach, Preussisch-polnische Studien, s. 70 i n., zwł. 73; por. W. Kętrzyński, O powołaniu, s. 93; idem,
Der Deutsche Orden, s. 166; A. Seraphim, Zur Frage, s. 48; G. Labuda, Über die angeblichen und vermuteten Fälschungen,
s. 514; M. Löwener, Die Einrichtung, s. 26; M. Dygo, Studia, s. 67; jedynie A. Lentz, Die Beziehungen, s. 383, był zdania, że 
datacja dokumentu opatów odzwierciedla moment jego wystawienia, choć podobnie jak Perlbach uważał, że doku-
ment ten relacjonuje ex post układ Chrystiana z Zakonem, który to układ datował Lentz na lata 1228–1229; za dowód na 
to, że dokument opatów nie powstał współcześnie z relacjonowanym przez siebie układem, uznał Perlbach odniesione
w nim kilkakrotnie do realiów towarzyszących zawarciu układu słowo tunc a także niezgodność tytulatury księcia Konra-
da Mazowieckiego (dux Lanchicie) z rzeczywistością roku 1230; zob. idem, Preussisch-polnische Studien, s. 72.
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szość badaczy zgadza się również z Perlbachem co do tego, że dokument opatów 
powstał około roku 1240 w kontekście zabiegów biskupa Prus około odzyskania 
wpływów utraconych na rzecz Zakonu w okresie jego kilkuletniej niewoli u Pru-
sów (1233–1239/40)5. To, czy dokument opatów jest przekazem wiarygodnym
i co tak naprawdę stanowi przedmiot relacji jego wystawców, jest już natomiast 
przedmiotem daleko idących kontrowersji.

Jak była o tym mowa, w dokumencie tym opaci Henryk z Łekna i Jan z Lądu 
zaświadczyli o nadaniu Zakonowi przez Chrystiana wszystkich jego posiadłości 
ziemskich na terenie ziemi chełmińskiej. Miały to być zarówno te dobra, które na-
był Chrystian własnym sumptem, jak i te, które otrzymał od księcia Konrada Ma-
zowieckiego oraz płockiego biskupa i płockiej kapituły. Tym, co zgodnie z oświad-
czeniem obu opatów miało skłonić biskupa Prus do poczynienia tego nadania, 
miała być chęć definitywnego wytępienia pogaństwa w Prusach6.

W zamian za to nadanie Zakon miał się zobowiązać do uiszczania na rzecz 
Chrystiana i jego następców z darowanych mu przez biskupa posiadłości ziemskich 
corocznej daniny zbożowej w wysokości jednej miary pszenicy i jednej miary żyta 
z każdego pługa niemieckiego oraz jednej miary żyta z każdego pługa słowiań-
skiego, obiecując dodatkowo, że danina taka będzie składana nie tylko z tere-
nów obecnie uprawianych, ale i w przyszłości wziętych pod uprawę7. Z przeka-
zanej sobie przez Chrystiana ziemi Zakon miał ponadto wydzielić dla biskupa 
200 pługów i na własny koszt sprowadzić tam osadników, ewentualnie pozwo-
lić biskupowi na samodzielną akcję kolonizacyjną, jeśli ten wyrazi taki zamiar8. 
Oprócz tego Krzyżacy zobowiązali się do przekazania biskupowi w wybranych 
przez niego punktach ziemi chełmińskiej pięciu dworów wraz z nadziałami zie-

5 M. Perlbach, Preussisch-polnische Studien, s. 72; por. P. Reh, Das Verhältnis, s. 58 i n.; W. Kętrzyński,
O powołaniu, s. 93; idem, Der Deutsche Orden, s. 166; A. Seraphim, Zur Frage, s. 48; G. Labuda, Über die angebli-
chen und vermuteten Fälschungen, s. 514; M. Löwener, Die Einrichtung, s. 26; M. Dygo, Studia, s. 68; sceptycznie 
do poglądu Perlbacha co do czasu wystawienia dokumentu opatów odniósł się natomiast J. Plinski, Die Proble-
me, s. 63, przyp. 7, choć nie posunął się do jego otwartego zakwestionowania.

6 Ego frater Henricus dictus abbas de Lugna, et ego frater Johannes dictus abbas de Lenda – – notum facimus, 
quod, cum ven. pater Christianus, dei gratia Prusie episcopus, operam daret omnimodam, ut pagani, qui nimis inva-
luerant, in partibus Prusie extirparentur – – terram, quam in Culmensi territorio, tum per tytulum empcionis, tum 
per collacionem Conradi ducis Cuiauie, Lanchicie et Mazouie, tum per consensum ven. patris episcopi et capituli 
Plocensis pleno iure, tam in spiritualibus quam in temporalibus, legittime et racionabiliter fuerat adeptus, viris rel. 
fratribus domus Theutonice, nobis mediantibus et pro posse nostro cooperantibus, contulit.  

7 ita ut sibi et suis successoribus de terra predicta singulis annis unam mensuram tritici et alteram siligi-
nis de quolibet aratro Theutonicali, et de quolibet aratro Slavico unam mensuram tritrici, qualis mensura com-
muniter in Wratislauia fuerit usitata, in toto Culmensi territorio in perpetuum solvere tenebuntur. Et hec promi-
serunt solvere ipsi fratres tam de terris tunc arabilibus, quam de omnibus terris in Culmensi territorio de novo in 
culturam redigendis.  

8 Insuper promiserunt de terra predicta CC. aratra Theutonicalia cum omnibus rebus ad ipsa pertinentibus 
ei plenarie hominibus locare, vel episcopo dimittere locanda, si vellet, et ubicunque ei placeret.
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mi o powierzchni 5 pługów9. Wszystkimi tymi dobrami biskup Chrystian i jego 
następcy mieli zarządzać całkowicie swobodnie, sprawując w nich pełną jurys-
dykcję duchowną i świecką10. Poza tym Krzyżacy mieli przyrzec biskupowi, że 
będą respektować prawo jego wasali do otrzymanych przez nich od niego lenn, 
i nie będą kwestionować ich podległości wobec biskupa11. Mieli się również zo-
bowiązać, iż bez zgody biskupa nie będą nadawać nowych lenn na terenach da-
rowanych im przez biskupa i że będą egzekwować od zamieszkałej tam ludno-
ści podporządkowanie się biskupiej władzy Chrystiana12. Biskup Prus miał poza 
tym otrzymać przyrzeczenie, że w trakcie wypraw wojennych jego chorągiew 
będzie niesiona przed chorągwią Zakonu13 oraz że Zakon będzie bronił wasa-
li i pozostałych ludzi biskupa wraz z ich dobytkiem tak samo jak własnych pod-
danych14. Krzyżacy mieli mu również obiecać, że jako ich episcopus et dominus 
będzie mógł bez przeszkód korzystać z gościny w dobrach Zakonu15. Na koniec 
Zakon miał się zobowiązać do uzyskania na własny koszt od papieża Grzegorza 
IX odnowienia wszystkich dokumentów jego poprzedników dotyczących mi-
sji pruskiej Chrystiana16. Wszystkie te zobowiązania zostały opatrzone klauzu-
lą mówiącą, że w wypadku niewywiązywania się przez Zakon na czas ze swych 
świadczeń materialnych na rzecz biskupa, ten będzie mógł traktować przekaza-
ne Zakonowi posiadłości jak swoje17.

9 Item promiserunt sibi et successoribus suis quinque curtes, quamlibet de quinque Theutonicalibus aratris, 
in Culmensi terra, ubicunque ei placeret: ita quod prefata CC. aratra et dictas quinque curtes cum omnibus suis 
pertinentiis, pratis, pascuis, fluminibus, lacubus, piscacionibus, molendinis, silvis, venacionibus, salifodiis, aurifo-
diis, argentifodiis, vel cuiuscunque metallifodiis, et breviter cum omni utilitate seu proventibus, qui tunc fuerunt 
vel poterant provenire in posterum.

10 de ipsis tamquam dominus in suo dominio, habens in eis iurisdictionem temporalem et spiritualem, et li-
bera pro sua voluntate, nullo habito respectu ad fratres sepedictos, dispensare deberet.

11Promiserunt nichilominus, quod, quicquid episcopus in memorato territorio nomine feodi concesserat, 
fassallos suos quiete permitterent possidere, ita ut ipsi episcopo et suis successoribus, tamquam fassalli suo domi-
no, deberent esse obligati.

12 et quod nulli in eadem terra quicquam nomine feodi darent vel prestarent sine consensu predicti episcopi; 
et omnes eandem terram inhabitantes, tam feodales quam alios Prutenos, expugnare in propriis expensis et episco-
patui ipsius subicere deberent; w kwestii interpretacji użytego tutaj pojęcia eadem terra, zob. niżej s. 187.

13 et in expeditionibus vexillum predicti episcopi, tam in eundo, quam in redeundo, ante vexillum sepedic-
torum fratrum incedere.

14 Item promiserunt, homines eiusdem episcopatus, tam feodales quam ceteros, cum omnibus ad eos pertinen-
tibus, et omnia, que habuit et habiturus fuit, et omnem iurisdictionem episcopi et successorum suorum, contra omnem 
hominem bona fide, consilio et auxilio, sine dolo, tanquam propria bona fovere pro toto posse suo ac defensare.

15 et nichilominus, ubicunque veniret episcopus ad bona ipsorum, debito honore tanquam episcopum et do-
minum suum recipere ac eidem necessaria subministrare.

16 Item promiserunt, omnia instrumenta et auctoritates, quas in cruce signatis et signandis ab apostoli-
cis felicis memorie dominis Innocentio et Honorio habuit, et insuper omnia instrumenta, negotium Prusie tangen-
tia, propriis expensis et laboribus sub bulla sanctiss. patris ac domini Gregorii noni, Romane sedis summi pontifi-
cis, procurare innovari.

17 hoc adiecto expresse inter ipsos, quod, si iidem fratres memorato episcopo pensiones simul et taxaciones 
premissas suo tempore non solverent, extunc ipse episcopus de possessionibus sepedictis tamquam suis licite se in-
tromittere haberet facultatem.
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Max Perlbach odnosił się do wiarygodności zrekapitulowanej tu relacji 
z daleko idącym sceptycyzmem, który wynikał z przekonania, iż kilka punk-
tów dokumentu opatów kłóci się ze stanem rzeczy istniejącym w następnych la-
tach18. Dotyczyło to zdaniem Perlbacha przede wszystkim trzech punktów re-
lacji opatów. Po pierwsze, wbrew przytoczonemu przez opatów zobowiązaniu 
Zakonu, że ten nie będzie bez zgody biskupa nadawał lenn, Zakon swobodnie 
szafował dobrami ziemskimi na terenie ziemi chełmińskiej, jak o tym świad-
czy treść przywileju lokacyjnego Chełmna i Torunia. Po drugie, Zakon dążył 
do podporządkowania Prus wyłącznie sobie, a nie biskupowi, co zakładał we-
dle Perlbacha układ włocławski. Po trzecie wreszcie, nic nie wiadomo o tym, by 
Krzyżacy mieli podjąć starania około odnowienia papieskich przywilejów dla 
Chrystiana, do czego również zobowiązywała ich treść zrekapitulowanego przez 
opatów porozumienia19.

W sceptycyzmie wobec treści dokumentu opatów utwierdzał Perlbacha fakt, 
że w sygnowanym imieniem biskupa Chrystiana dokumencie z roku 1230, w któ-
rym jest również mowa o przekazaniu przez Chrystiana Zakonowi własnych dóbr 
na terenie ziemi chełmińskiej w zamian za pomoc Zakonu w walce z poganami, 
powyższe zobowiązania Zakonu wobec biskupa nie zostały odnotowane, podob-
nie jak jeszcze kilka innych znanych z relacji opatów20. Chociaż ten ostatni doku-
ment poza datą roczną nie zawiera bliższych informacji o okolicznościach swego 
wystawienia, Perlbach uważał go za akt powstały w bezpośrednim związku z ro-
kowaniami we Włocławku i to jego treść uznawał za miarodajne odzwierciedlenie 
treści ugody pomiędzy biskupem a Zakonem, w związku z czym niewymienione 
w tymże dokumencie, a wymienione w dokumencie opatów zobowiązania Zako-
nu wobec biskupa uznał za własny dodatek opatów Henryka i Jana działających 
w interesie swego zakonnego współbrata i od niego czerpiących wiedzę na temat 
szczegółów układu z Zakonem21. Nie bez znaczenia dla oceny wiarygodności do-
kumentu opatów było dla Perlbacha i to, że niektóre z wymienionych w nim zo-
bowiązań Krzyżaków uważał on za upokarzające dla Zakonu22.

Tezy Perlbacha odrzucił Johannes Plinski23. Według niego zapisany w do-
kumencie opatów zakaz nadawania lenn nie kolidował ze stanem faktycznym, 
gdyż dotyczył tylko byłych posiadłości biskupa Chrystiana, w których ten po-

18 M. Perlbach, Die ältesten preußischen Urkunden, s. 633 i n.
19 Ibidem, s. 634.
20 PrUB I/1, nr 73; M. Perlbach, Die ältesten preußischen Urkunden, s. 634; por. też idem, Preussisch-pol-

nische Studien, s. 73.
21 M. Perlbach, Die ältesten preußischen Urkunden, s. 634 i n.; idem, Preussisch-polnische Studien, s. 72, 

przyp. 5: „was in der Urkunde stand, das hat ihnen ihr Ordensbruder an die Hand gegeben”.
22 M. Perlbach, Preussisch-polnische Studien, s. 73.
23 J. Plinski, Die Probleme, s. 60 i n., przyp. 7.



186 Maciej Dorna 187Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego

nadawał już lenna24. Z kolei za wiarygodnością relacji opatów w punkcie doty-
czącym podporządkowania Chrystianowi Prus przemawiał, zdaniem Plinskie-
go, fakt, że w późniejszym okresie Zakon uznawał prawa biskupa do ziem pru-
skich, skoro przyjął od niego potem darowiznę najpierw jednej trzeciej Prus,
a później dwóch trzecich Prus, co Plinski uznał za szczególnie wymowne w kon-
tekście znanych ze współczesnych źródeł aspiracji Zakonu do przejęcia Prus na 
własność25. Wreszcie brak śladów odnowienia przywilejów papieskich dla Chry-
stiana mógł, zdaniem Plinskiego, wynikać z celowego zaniechania Zakonu, przy 
czym brak ów nie oznacza wcale, że odnowienie takie nie miało miejsca26.

O tym, że wbrew poglądowi Perlbacha dokument opatów jest źródłem za-
sługującym na wiarę, świadczy, zdaniem Plinskiego, występowanie w później-
szym o kilka lat przywileju lokacyjnym Chełmna i Torunia znanego z dokumen-
tu opatów, a nieznanego z dokumentu biskupa Chrystiana, rozróżnienia na pług 
niemiecki i polski, a także zbieżność obu dokumentów pod względem zapisane-
go w nich wymiaru daniny zbożowej z ziemi chełmińskiej. Paralele te traktował 
Plinski jako dowód, że przy sporządzaniu przywileju chełmińskiego uwzględ-
niono treść układu włocławskiego27. Poza tym Plinski uważał za nieprawdopo-
dobne, by walcząc po wyjściu z niewoli o odzyskanie swoich praw, biskup Chry-
stian miał się odwoływać do zmyślonych zobowiązań Krzyżaków, gdyż Zakon 
mógł łatwo wykorzystać ten fakt przeciwko niemu28.

Stanowisko Plinskiego poparł w całej rozciągłości August Seraphim, doda-
jąc do argumentacji tego ostatniego spostrzeżenie, że nie tylko przywilej cheł-
miński, ale także wystawiony przez Wilhelma z Modeny w 1243 r. dokument 
erekcyjny diecezji w państwie zakonu krzyżackiego wykazuje paralele wobec 
relacji zawartej w dokumencie opatów29. Seraphim miał na myśli punkt doku-
mentu Wilhelma z Modeny określający wielkość uposażenia biskupa chełmiń-
skiego, który, jego zdaniem, w pełni pokrywał się z analogicznym punktem re-
lacji opatów dotyczącym uposażenia biskupa Chrystiana w ziemi chełmińskiej, 
co odczytał ów badacz jako dowód realizacji postanowień układu włocławskie-
go i zarazem dowód wiarygodności relacji opatów30. Poza tym Seraphim starał 
się podważyć wątpliwości Perlbacha dotyczące punktu relacji opatów mówiące-
go o podporządkowaniu Prus biskupowi Chrystianowi, wskazując na to, że uży-

24 Ibidem, s. 61.
25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 61 i n.
27 Ibidem, s. 62.
28 Ibidem, s. 63.
29 A. Seraphim, Zur Frage, s. 50 i n.
30 Ibidem, s. 50 i n.
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te w tym kontekście w dokumencie opatów czasowniki „expugnare” i „subicere” 
nie musiały oznaczać podporządkowania w sensie stricte politycznym31.

Za wiarygodnością dokumentu opatów opowiedział się w wielu swoich publi-
kacjach także Gerard Labuda, dopuszczając jednak możliwość, że nie we wszystkich 
swoich punktach dokument ten wiernie oddaje treść układu włocławskiego32. Za rę-
kojmię generalnej wiarygodności relacji opatów Labuda uznał jednak zawarte w do-
kumencie stwierdzenie, zgodnie z którym brali oni osobiście udział w negocjacjach
biskupa z Zakonem (nobis mediantibus et pro posse nostro cooperantibus), co znajduje we-
dług tego uczonego potwierdzenie w dokumencie biskupa Chrystiana z 1230 r., gdzie 
opat łeknęński Henryk został wymieniony jako świadek (Henricus abbas de Lucca)33.

Pogląd o wiarygodności dokumentu opatów wyraził jakiś czas temu także 
Marian Dygo, który za dowód w tej kwestii uznał brak sprzeczności pomiędzy 
relacją opatów a dokumentem biskupa Chrystiana z 1230 r., a także zbieżności 
pomiędzy relacją opatów a pismem papieża Grzegorza IX z 11 kwietnia 1240 r., 
rekapitulującym treść skargi na postępowanie Krzyżaków w okresie swojej nie-
woli, jaką skierował do papieża biskup Chrystian34.

W powyższej kontrowersji należy się bezsprzecznie opowiedzieć po stro-
nie tych badaczy, którzy bronili wiarygodności relacji opatów Henryka i Jana, 
nawet jeśli – jak się poniżej okaże – ich relacja w niektórych punktach nie do 
końca wiernie oddaje treść zawartych we Włocławku porozumień. Nie ma jed-
nak żadnych powodów, by wzorem Perlbacha kwestionować wiarygodność rela-
cji opatów co do zasadniczej treści układu włocławskiego.

Powodem takim nie może być na pewno punkt dokumentu opatów mó-
wiący o zakazie nadawania przez Zakon lenn bez zgody biskupa (Promiserunt 
– – quod nulli in eadem terra quicquam nomine feodi darent vel prestarent sine 
consensu predicti episcopi), gdyż wcale nie musiał on dotyczyć całej ziemi cheł-
mińskiej, ale tylko ziem darowanych Zakonowi przez biskupa, czego domyślał 
się już Plinski, ale czego nie potrafił trafnie uzasadnić35. Za słusznością takiej in-

31 Ibidem, s. 50, 54.
32 Stosunkowo najwięcej wątpliwości Labuda wyraził w pracy Stanowisko ziemi chełmińskiej w państwie 

krzyżackim, s. 118 i n.; według tego uczonego wszystkie te miejsca relacji opatów, które mówią o zwierzchnim sta-
nowisku Chrystiana wobec Zakonu, odzwierciedlały raczej stosunki na terenie Prus niż w ziemi chełmińskiej, 
gdyż w tej ostatniej biskup nie miał pozycji zwierzchniej nad Krzyżakami. Labudzie chodziło w tym wypadku 
głównie o punkt relacji opatów mówiący o zakazie nadawania lenn bez zgody biskupa; zob. ibidem, s. 118; w swo-
ich późniejszych publikacjach Labuda nie stawia sprawy już tak jednoznacznie, mówiąc jedynie o pewnej przesa-
dzie niektórych sformułowań, zob. idem, Über die angeblichen und vermuteten Fälschungen, s. 263.

33 G. Labuda, Über die angeblichen und vermuteten Fälschungen, s. 263.
34 M. Dygo, Studia, s. 68, 71, 73 i n., 84.
35 J. Plinski, Die Probleme, s. 61, przyp. 7; jako dowód na to, że wspomniany zakaz dotyczył tylko byłych 

dóbr Chrystiana przytoczył Plinski klauzulę dokumentu mówiącą, że w razie niewywiązywania się przez Za-
kon z obowiązku płacenia czynszu zbożowego biskupowi ten będzie miał prawo korzystać z tychże dóbr ta-
mquam suis. Trudno jednak dociec, na czym miałby polegać związek pomiędzy obiema sprawami.
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terpretacji przemawia fakt, że ziemie nadane Krzyżakom przez Chrystiana są
w dokumencie opatów określane jako terra, zaś ziemia chełmińska jest w tymże 
dokumencie określana mianem territorium. Sprawę co prawda komplikuje nie-
co fakt, że jeden raz opaci używają także określenia Culmensis terra, jednak moż-
na to chyba uznać za przejęzyczenie w kontekście faktu, że na określenie ziemi 
chełmińskiej pojęcia territorium używają aż czterokrotnie. Zdecydowanie wię-
cej przemawia więc za tym, że wspomniana w analizowanym punkcie eadem ter-
ra to właśnie tylko ziemie nadane Zakonowi przez Chrystiana, a nie cała ziemia 
chełmińska36.  

Dla Plinskiego powodem sformułowania zakazu nadawania na tych zie-
miach lenn było to, iż istniały tam już lenna biskupa Chrystiana, jednak trudno 
dostrzec związek pomiędzy obiema sprawami. W zakazie tym można by ewen-
tualnie widzieć intencję zabezpieczenia lenników biskupa przed wyrugowaniem 
ich przez Zakon z ich lenn, gdyby nie to, że cel taki został expressis verbis sfor-
mułowany w innym punkcie dokumentu opatów37. W analizowanym zakazie
chodziło zatem o co innego, najpewniej o daninę zbożową, którą Zakon miał 
uiszczać na rzecz biskupa z otrzymanych od niego dóbr. Danina ta miała być 
mianowicie płacona od każdego pługa, w związku z czym dla jej sumarycznej 
wielkości zasadnicze znaczenie miała wielkość nadziału ziemi, z którego miała 
być ona pobierana. Nadawanie przez Zakon w lenno dawnych włości Chrystia-
na zmniejszałoby zaś ów obszar i to właśnie był najpewniej powód, dla którego 
Chrystian chciał ograniczyć swobodę Krzyżaków w zakresie dysponowania da-
rowanymi im przez siebie dobrami.  

Jak była o tym mowa, Perlbach był zdania, że cień na wiarygodność opa-
tów rzuca również to, w jaki sposób przedstawili oni kwestię przyszłej przy-
należności Prus. Pogląd to jednak całkowicie chybiony, gdyż opaci w swoim
dokumencie w ogóle nie poruszają takiej kwestii. Jakkolwiek Perlbach nie wska-
zał jednoznacznie punktu dokumentu opatów, który dał mu asumpt do sformu-
łowania tego poglądu, to chodziło mu najpewniej o następujące słowa38: omnes 
eandem terram inhabitantes, tam feodales quam alios Prutenos, expugnare in pro-
priis expensis et episcopatui ipsius subicere deberent. W słowach tych jednak nie 
ma żadnego odniesienia do Prus, gdyż zgodnie z ich treścią Zakon miał pod-
porządkować biskupowi wyłącznie Prusów zamieszkujących eandem terram,
a więc dobra otrzymane przez siebie od Chrystiana, ewentualnie – co jednak
z podanych powyżej powodów jest zdecydowanie mniej prawdopodobne – zie-

36 M. Dygo, Studia, s. 73, opowiada się za tym, że wspomniany zakaz dotyczył całej ziemi chełmińskiej.
37 Zob. wyżej, przyp. 11.
38 Tak interpretował odnośny punkt wywodów Perlbacha również A. Seraphim, Zur Frage, s. 50.
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mię chełmińską. Osobną kwestią pozostaje, że występujące tu słowo Prutenos 
jest najprawdopodobniej dodatkiem samych opatów do treści układu włocław-
skiego, o czym będzie mowa niżej39.   

Argumentem przeciwko wiarygodności dokumentu opatów nie mogą być 
również rozbieżności pomiędzy nim a dokumentem biskupa Chrystiana dato-
wanym na rok 1230, gdyż ten ostatni, co wykazałem w innym miejscu, jest nie-
udolnym falsyfikatem stworzonym przez Zakon po to, by zafałszować treść po-
rozumień włocławskich40. Perlbach, który uczynił z tego dokumentu probierz 
wiarygodności dokumentu opatów, nie zauważył, że stosunek pomiędzy tymi 
dokumentami jest dokładnie odwrotny. To dokument opatów demaskuje nie-
wiarygodność i zarazem nieautentyczność rzekomego dokumentu Chrystiana 
z 1230 r., a nie na odwrót. Dlaczego? Z prostego powodu – otóż jako dokument 
wystawiony w interesie i pod wpływem biskupa Chrystiana dokument opatów 
odzwierciedla rzeczywiste aspiracje tego ostatniego, a to samo przez się wyklu-
cza możliwość wystawienia przez Chrystiana przypisywanego mu dokumentu 
z 1230 r., skoro zapisane w tymże dokumencie zobowiązania Zakonu wobec bi-
skupa stanowią zaledwie część tego, czego w roku 1230 biskup oczekiwał od Za-
konu w rzeczywistości41. W tym sensie dokument opatów jest koronnym do-
wodem nieautentyczności rzekomego dokumentu biskupa Chrystiana z 1230 r. 
Dowodem zresztą wcale nie jedynym, gdyż nieautentyczny charakter tego do-
kumentu zdradzają również inne jego cechy: wewnętrzna sprzeczność w uza-
sadnieniu darowizny Chrystiana dla Zakonu, wymienienie w nim księcia Kon-
rada Mazowieckiego bez jakiejkolwiek tytulatury, kompilacyjny charakter li-
sty świadków, wreszcie ogólnie bardzo niedbały sposób sporządzenia tego qu-
asi-dokumentu, kontrastujący ze starannością sporządzenia jedynego zachowa-
nego autentycznego dokumentu biskupa Chrystiana42.

Również pozostałe powody, dla których Perlbach powątpiewał w wia-
rygodność dokumentu opatów Henryka i Jana trudno uznać za wystarczają-
ce. Brak śladów starań Zakonu o odnowienie bulli papieskich odnoszących się 
do misji Chrystiana może być wszak skutkiem ogólnego niedostatku informacji 
źródłowych albo celowego uchylania się przez Zakon od ich realizacji43. Rów-
nież interpretowanie niektórych punktów układu włocławskiego jako upokarza-
jące dla Zakonu (pierwszeństwo chorągwi biskupa przed zakonną, traktowanie 

39 Zob. niżej s. 192.
40 Zob. M. Dorna, Dwa rzekome dokumenty donacyjne dla Krzyżaków datowane na rok 1230, w: Pielgrzy-

mi, pogrobowcy, prebendarze, wyd. B. Śliwiński, Studia z dziejów średniowiecza, t. 15, Malbork 2009, s. 69 i n.
41 Ibidem, s. 75 i n.
42 Ibidem, s. 70 i n., 78 i n.
43 Por. J. Plinski, Die Probleme, s. 61 i n.; A. Seraphim, Zur Frage, s. 50.
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biskupa jako „pana”) nie jest uzasadnione, albowiem abstrahuje od kontekstu,
w jakim doszło do zawarcia wspomnianej ugody. W realiach początków roku 
1230 to biskup Chrystian jako uznany przez papiestwo kierownik misji pru-
skiej miał tymczasem znacznie mocniejszą pozycję przetargową niż Zakon, któ-
ry dopiero sadowił się w ziemi chełmińskiej44 i czekał dopiero na przywilej jed-
noznacznie zapewniający mu pozycję wyłącznego władcy tego terytorium45.
O sile pozycji przetargowej Chrystiana decydowało również to, że jako posia-
dacz określonych dóbr w ziemi chełmińskiej pochodzących z nadań księcia 
Konrada Mazowieckiego i biskupstwa płockiego oraz zakupionych przez nie-
go samodzielnie, był dla Zakonu poważną przeszkodą w stworzeniu na tym
obszarze jednolitego władztwa terytorialnego. W związku z tym za faktyczne 
ustąpienie miejsca Zakonowi w ziemi chełmińskiej – do czego w dużej mierze 
sprowadza się sens układu włocławskiego – miał Chrystian prawo domagać się 
adekwatnych koncesji od Zakonu, a ten mógł być gotów na ich poczynienie46.

Wykazanie bezzasadności wątpliwości Perlbacha co do wiarygodności do-
kumentu opatów Henryka i Jana nie zwalnia nas oczywiście z obowiązku zadania 
pytania o tę wiarygodność, gdyż mając do czynienia z relacją osób działających
w oczywisty sposób w interesie biskupa Chrystiana musimy brać pod uwagę moż-
liwość zniekształceń rzeczywistego obrazu tego, co uzgodniono we Włocławku
w styczniu 1230 r.47 I zniekształcenia takie rzeczywiście w relacji opatów występują, 
jednak nie dają one podstaw do generalnego zakwestionowania jej wiarygodności.

Pierwsze z nich dotyczy podstawowej kwestii, jaką jest przedmiot doko-
nanej przez Chrystiana donacji. Według pisma opatów Krzyżacy mieli na mocy 
układu włocławskiego otrzymać od Chrystiana wszystkie jego dobra ziemskie 
położone w ziemi chełmińskiej. Tymczasem z późniejszego o nieco ponad rok 
dokumentu samego Chrystiana wynika, że swoje dobra w ziemi chełmińskiej, 
pochodzące z nadania księcia Konrada Mazowieckiego, a także nabytą przez 
siebie od spadkobierców wojewody mazowieckiego Krystyna włość radzyńską 

44 Łatwo zauważyć, że sformułowanie to stoi w kolizji z dominującym w historiografii poglądem, we-
dle którego Krzyżacy wkroczyli do ziemi chełmińskiej dopiero w 1231 r.; że jest to pogląd błędny, i że Krzy-
żacy działali w ziemi chełmińskiej już przynajmniej od roku 1229 starałem się udowodnić w innym miejscu, 
zob. M. Dorna, Dwa rzekome dokumenty, s. 74 i n., przyp. 16; idem, Die Brüder des Deutschen Ordens in Preußen 
1228–1309. Eine prosopographische Studie, Köln–Weimar–Wien 2012, s. 242, 247, przyp. 4.

45 Mowa tu o przywileju kruszwickim z czerwca 1230 r. (PrUB I/1, nr 78), który to dokument, wbrew 
dominującej w polskiej historiografii tendencji, uważam za autentyczny, czemu dałem wyraz w artykule Przy-
wilej kruszwicki Konrada Mazowieckiego z czerwca 1230 roku. Przyczynek do genezy państwa krzyżackiego
w Prusach, Zapiski Historyczne, 2008, t. 73, s. 7 i n.; jako pierwszy polski badacz z tradycją postrzegania przy-
wileju kruszwickiego jako falsyfikatu zerwał T. Jasiński, Uwagi o autentyczności przywileju kruszwickiego
z czerwca 1230 r., w: Personae – Colligationes – Facta, Toruń 1991, s. 226 i n.

46 W podobnym duchu z tezą Perlbacha o upokarzających dla Zakonu warunkach układu włocławskie-
go polemizował już A. Seraphim, Zur Frage, s. 54 i n.

47 Por. G. Labuda, Stanowisko, s. 118; idem, Die Urkunden über die Anfänge, s. 228.
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(predium Rezin), darował on Krzyżakom dopiero na początku 1231 r.48 Mamy 
tu zatem do czynienia z oczywistą sprzecznością z treścią pisma opatów. Fakt ten 
można by za Marianem Dygo próbować tłumaczyć tym, że w swym dokumen-
cie z 1231 r. Chrystian jedynie potwierdzał czy odnawiał swoje nadanie ze stycznia 
1230 r.49, ale wyjaśnienie to rozbija się o brak w dokumencie Chrystiana wzmian-
ki o nadaniu Krzyżakom dóbr otrzymanych przezeń od kościoła płockiego. Gdy-
by rzeczywiście Chrystian miał w dokumencie z roku 1231 jedynie odnowić swo-
je wcześniejsze o rok nadanie, to byłoby cokolwiek dziwne, że odnawia tylko jego 
część. W tej sytuacji należy raczej przyjąć, że w tym punkcie relacja opatów nie od-
daje wiernie treści porozumień włocławskich ze stycznia 1230 r.

W sposób niedokładny treść układu włocławskiego referuje niewątpliwie rów-
nież punkt dokumentu opatów, mówiący o zobowiązaniu się przez Zakon w zamian 
za darowane mu przez Chrystiana dobra do wypłacania na rzecz biskupa i jego na-
stępców czynszu zbożowego. Jeśli uważnie wczytać się w odnośny tekst, zauważa się, 
że jeśli chodzi o obszar, z jakiego miała być płacona biskupowi danina w zbożu, jest 
on wewnętrznie sprzeczny. Najpierw mówi się bowiem, że wspomniana danina ma 
być płacona de terra predicta, a więc tylko z ziemi nadanej przez Chrystiana Zako-
nowi, a dalej padają stwierdzenia, że miała być ona płacona z całej ziemi chełmiń-
skiej: in toto Culmensi territorio – – tam de terris tunc arabilibus, quam de omnibus
terris in Culmensi territorio de novo in culturam redigendis. W świetle owej sprzeczno-
ści nie ulega wątpliwości, że te ostatnie słowa muszą być dodatkiem samych opatów 
do treści zrelacjonowanego przez nich porozumienia, mającym na celu rozciągnięcie 
obowiązku uiszczania przez Zakon czynszu na rzecz biskupa poza to, co rzeczywi-
ście ustalono we Włocławku w styczniu 1230 r. To wypaczenie treści pierwotnego po-
rozumienia nie musiało jednak zostać dokonane w złej wierze, gdyż wedle wszelkie-
go prawdopodobieństwa niedługo później – jeszcze przed popadnięciem Chrystiana
w niewolę w 1233 r. – Zakon rzeczywiście zobowiązał się do uiszczania na rzecz bi-
skupa daniny zbożowej z całej ziemi chełmińskiej50. Na marginesie dodajmy, że 

48 PrUB I/1, nr 82.
49 Zob. M. Dygo, Studia, s. 75 i n.
50 Dowodzi tego informacja podana przez legata Wilhelma z Modeny w kontekście ustanowienia przezeń 

w 1243 r. diecezji w państwie zakonu krzyżackiego, zgodnie z którą już w pierwszym okresie działalności Krzy-
żaków w ziemi chełmińskiej przyjęto rozwiązanie, iż biskup będzie otrzymywał z tego terytorium po mierze żyta
i pszenicy z pługa oraz po mierze żyta z radła (PrUB I/1, nr 143): illud duntaxat, quod de communi consensu et vo-
luntate episcopi Pruscie ac fratrum hosp. s. Marie Theuton. et hominum in eadem terra Culmensi manentium ordina-
tum fuit, quando primo ad habitationem illius deserti homines intraverunt, videlicet una mensura tritici et una men-
sura siliginis de aratro, et una mensura tritici de unco. Wyraźne osadzenie przez legata odnośnego porozumienia
w początkowym okresie obecności krzyżackiej w ziemi chełmińskiej – gdyż sens frazy quando primo ad habita-
tionem illius deserti homines intraverunt sprowadza się właśnie do tego – każe przyjąć, że do wspomnianego poro-
zumienia musiało dojść jeszcze przed niewolą biskupa Chrystiana, której początek należy datować na wiosnę lub 
lato 1233 r.; na temat czasu popadnięcia przez Chrystiana w niewolę zob. S. Kujot, Dzieje, s. 596 i n.
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wskazana tutaj wewnętrzna niespójność jednego z punktów dokumentu opatów 
ujawnia istnienie w nim pierwotnej wobec relacji samych opatów warstwy in-
formacyjnej, a tym samym stanowi dowód istnienia jakiegoś pierwotnego wo-
bec dokumentu opatów tekstu rekapitulującego warunki układu włocławskie-
go i zarazem dowód wykorzystania tegoż tekstu przy redagowaniu dokumentu 
opatów Henryka i Jana. Przy odtwarzaniu treści układu włocławskiego z pamię-
ci – co przyjmują niektórzy badacze51 – nie doszłoby raczej do powstania tego 
rodzaju sprzeczności.

Trzecie i ostatnie zniekształcenie treści układu włocławskiego, na jakie na-
trafiamy w dokumencie opatów, ma nieporównanie mniejszy ciężar gatunkowy 
i znajduje się w analizowanej powyżej frazie: et omnes eandem terram inhabitan-
tes, tam feodales quam alios Prutenos, expugnare in propriis expensis et episcopa-
tui ipsius subicere deberent. Chodzi tu o sformułowanie tam feodales, quam alios 
Prutenos, które stanowi rozwinięcie słów et omnes eandem terram inhabitantes, 
lecz nijak nie przystaje do sensu tychże słów, gdyż pozostawia poza nawiasem 
prostą ludność polską, która zamieszkiwała bez wątpienia włości biskupa Chry-
stiana w ziemi chełmińskiej. Ponieważ źródłem tej kolizji sensów jest słowo Pru-
tenos, nie popełnimy raczej błędu, jeśli uznamy je za amplifikację opatów, przyj-
mując, iż odnośny punkt układu włocławskiego brzmiał: tam feodales, quam alios 
[w domyśle: homines]52. Za słusznością tej korektury przemawia jedno z następnych 
zdań dokumentu opatów, w którym znajdujemy analogiczne sformułowanie: Item 
promiserunt, homines eiusdem episcopatus, tam feodales, quam ceteros – – fovere – – ac 
defensare. Zakładając, że użyte w analizowanym ustępie dokumentu opatów sło-
wo expugnare występowało już w jego podstawie, można wyrazić przypuszcze-
nie, że to właśnie ono sprowokowało opatów do poczynienia w tym kontekście 
wzmianki o Prusach53. Na marginesie dodajmy, że Chrystian miał pełne prawo 
oczekiwać od Krzyżaków, że ci w zamian za jego darowiznę będą egzekwować 
od jego byłych poddanych posłuszeństwo wobec niego jako biskupa, albowiem 
w swoich dobrach na terenie ziemi chełmińskiej miał on uprawnienia biskupie, 
które otrzymał w 1222 r. od biskupstwa płockiego54.

Poza trzema przywołanymi przykładami trudno się doszukać w relacji 
opatów Henryka z Łekna i Jana z Lądu śladów jakichś innych przeinaczeń tre-

51 Por. M. Löwener, Die Einrichtung, s. 26.
52 Od biedy można by przytoczone słowa tłumaczyć: „tak feudałów pruskich, jak i innych Prusów”, jed-

nak takie tłumaczenie prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że w dobrach Chrystiana w ziemi chełmińskiej 
zamieszkiwali wyłącznie Prusowie.

53 Do tej pory badacze przyjmowali ową wzmiankę o mieszkających w ziemi chełmińskiej Prusach za 
dobrą monetę; por. G. Labuda, Stanowisko, s. 118; M. Dygo, Studia, s. 72.

54 Na ten temat zob. M. Dorna, Nadanie biskupa płockiego Guntera i kapituły płockiej dla Zakonu Krzy-
żackiego z 17 marca 1230 roku. Autentyk czy falsyfikat?, Roczniki Historyczne, 2009, t. 75, s. 48 i n.



192 Maciej Dorna 193Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego

ści układu ze stycznia 1230 r.55 W świetle dostępnej nam wiedzy nie mamy za-
tem żadnych powodów, by odrzucać relację opatów jako zupełnie niewiarygod-
ną, tym bardziej, że nawet wykazane przez nas przekłamania owej relacji mogą
w pewnym sensie stanowić argument za jej wiarygodnością, skoro nie znamionu-
ją one intencji celowego zafałszowania istoty porozumień Chrystiana z Zakonem56.
W jednym wypadku mamy bowiem do czynienia z efektem banalnej pomyłki 
(dodanie słowa Prutenos), w dwóch innych zaś jedynie ze zniekształceniem chro-
nologii wydarzeń, polegającym na tym, że opaci połączyli z układem włocławskim 
pewne fakty zaszłe w rzeczywistości nieco później, jak nadanie Zakonowi przez 
Chrystiana własnych dóbr w ziemi chełmińskiej otrzymanych przez biskupa od 
księcia Konrada Mazowieckiego i nabytych przezeń na własny koszt (1231) oraz 
porozumienie w sprawie uposażenia biskupa w ziemi chełmińskiej, w ramach któ-
rego Zakon przyznał biskupowi prawo do pobierania daniny zbożowej z każdego
pługa i radła na obszarze całej ziemi chełmińskiej (1232/33)57. Połączenie przez opa-
tów Henryka i Jana tychże faktów z układem włocławskim daje się łatwo wytłu-
maczyć tym, że z punktu widzenia celu, jakiemu miało służyć ich wystąpienie, 
rzeczywista chronologia stosunków Chrystiana z Zakonem była rzeczą drugo-
rzędną wobec istoty relacji pomiędzy biskupem Prus a Zakonem wytworzonej 

55 Co prawda ze zniekształceniem treści układu włocławskiego mamy zapewne do czynienia także
w przypadku wzmianki na temat odmierzania należnej biskupowi Prus daniny zbożowej według miary wro-
cławskiej (qualis mensura communiter in Wratislauia fuerit usitata) – gdzie zamiast słowa Wratislauia powin-
no być bez wątpienia słowo Wladislavia, jak można wnosić z analogicznego ustępu przywileju chełmińskiego 
(PrUb I/1, nr 105: Volumus autem, ut de bonis predictorum civium de quolibet Teutunicali aratro unus modius 
tritici et unus siliginis in mensura Wladislaviensi – – persolvatur) – jednak zniekształcenie to obciąża najpew-
niej nie konto opatów Henryka i Jana, ale jakiegoś późniejszego kopisty ich dokumentu; por. A. Seraphim, Zur 
Frage, s. 53, gdzie autor ten przyjmuje, iż to nie forma Wratislauia jest efektem pomyłki kopisty, ale występują-
ca w przywileju chełmińskim forma mensura Wladislaviensis.   

56 Jako argument za wiarygodnością dokumentu opatów nie może być natomiast raczej traktowana pod-
niesiona przez M. Dygo zbieżność relacji opatów ze skargą biskupa Chrystiana cytowaną w bulli z 11 kwiet-
nia 1240 (PrUB I/1, nr 134), skoro w obu wypadkach mamy do czynienia z relacją jednej strony. Również wiel-
ce prawdopodobne uczestnictwo opatów w rokowaniach włocławskich, o którym mówił Gerard Labuda, nie 
może być samo w sobie argumentem za wiarygodnością ich relacji.

57 O tym, że układ taki doszedł do skutku, świadczy informacja podana przez Wilhelma z Modeny
w kontekście założenia przez tegoż w 1243 r. diecezji w państwie zakonnym (PrUB I/1, nr 143), iż na uposa-
żenie biskupa chełmińskiego ma się składać m.in. danina zbożowa płacona z każdego pługa i radła w ziemi 
chełmińskiej, co zgodnie z relacją legata miało nawiązywać do ustaleń poczynionych na samym początku za-
siedlania ziemi chełmińskiej (quando primo ad habitationem illius deserti homines intraverunt). Ze względu na 
inny wymiar daniny zbożowej ustalenia te nie mogły być tożsame z układem włocławskim i z tego właśnie po-
wodu należy przyjąć, że po układzie włocławskim, a przed popadnięciem Chrystiana w niewolę wiosną lub
latem 1233 r. doszło do zawarcia porozumienia modyfikującego w tym punkcie postanowienia układu wło-
cławskiego; na temat tego porozumienia i innych zawartych w tym okresie układów biskupa Prus Chrystiana
z Zakonem, które nie pozostawiły po sobie bezpośrednich świadectw źródłowych, zamierzam się wypowiedzieć
w odrębnym artykule; już teraz muszę jednak wycofać się z wyrażonego przeze mnie w innym miejscu
(M. Dorna, Dwa rzekome dokumenty, s. 74) poglądu, iż odnośny punkt dokumentu Wilhelma z Modeny nie 
mówi o zawarciu żadnego układu.
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na mocy porozumień z początku lat trzydziestych. Nawiasem mówiąc, cel przy-
świecający wystąpieniu opatów tłumaczy nam również, dlaczego odwołali się 
oni do takiej formy zaświadczenia o treści układu włocławskiego, jaką znamy,
a nie wystawili po prostu klasycznego widymatu dokumentu tego układu, tak jak 
ok. 1243 r. z ośmioma bullami papieży Honoriusza III, Innocentego III i Grzego-
rza IX, odnoszącymi się do pruskiej misji Chrystiana, zrobili orędujący za Chry-
stianem opaci jedenastu klasztorów cysterskich (Henryk i Jan znajdowali się być 
może wśród nich)58. Otóż widymując dokument układu włocławskiego nie mie-
li oni możliwości zaświadczenia o wszystkich darowiznach Chrystiana na rzecz 
Zakonu, a także o wszystkich koncesjach Zakonu na rzecz biskupa, skoro nie-
które z nich nastąpiły już po układzie włocławskim i nie mogły być odnotowane
w zaświadczającym o nim dokumencie. Tekst tego dokumentu był zaś bez wątpie-
nia znany opatom, gdyż to najpewniej właśnie stamtąd zaczerpnęli oni formułę da-
tacyjną oraz listę świadków, która pasuje do realiów roku 123059 i którą trudno by-
łoby raczej z taką dokładnością odtworzyć z pamięci z perspektywy dziesięciu 
lat60. Dodajmy, że w ewentualnym widymacie nie byłoby również miejsca na od-
wołanie się do ustnych uzgodnień poczynionych przy okazji zawarcia układu 
włocławskiego, a jeden punkt dokumentu opatów ma bez wątpienia taki wła-
śnie charakter. Chodzi o zawartą na samym końcu relacji opatów, przed for-
mułą datacyjną, uwagę, iż w razie niewywiązywania się przez Zakon ze świad-
czeń na rzecz biskupa ten będzie mógł traktować swoje dawne dobra jak swoje: 
hoc adiecto expresse inter ipsos, quod, si iidem fratres memorato episcopo pensio-
nes simul et taxaciones premissas suo tempore non solverent, extunc ipse episcopus 
de possessionibus sepedictis tamquam suis licite se intromittere haberet facultatem. 
O tym, że uwaga ta referuje niezapisane w dokumencie układu włocławskiego 
uzgodnienie świadczy brak jej treściowego powiązania z kontekstem, w jakim 
się pojawia, albowiem występuje ona bezpośrednio po punkcie mówiącym o zo-
bowiązaniu się Zakonu do odnowienia papieskich bull dotyczących misji Chry-
stiana, gdy tymczasem wspomniane w niej pensiones simul et taxaciones wiążą ją 
jednoznacznie z punktem układu zobowiązującym Zakon do wypłacania bisku-
powi daniny zbożowej. W tej sytuacji uprawniony jest wniosek, że odnośna in-
formacja nie stanowiła integralnej części dokumentu układu włocławskiego, ale 

58 PrUB I/1, nr 153; wśród wymienionych tutaj anonimowo jedenastu opatów cysterskich są także opa-
ci de Linda” i „de Lucna.

59 Na temat listy świadków zob. M. Perlbach, Preussisch-polnische Studien, s. 73.
60 Do wniosku takiego skłania zwłaszcza skrupulatne wyliczenie tam aż pięciu braci zakonu dobrzyń-

skiego: presentibus testibus subnotatis: Johanne priore, Hermanno monacho Lugunensi; fratribus de Thimow: Gir-
hardo et Conrado: militibus Christi de Prusia: Andrea, Wernhero, Johanne, Albrando, Conrado.
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jest swoistą autopsyjną glosą opatów, względnie samego biskupa Chrystiana, do 
tegoż dokumentu.

Jak nietrudno zauważyć, pogląd o wykorzystaniu przy sporządzaniu doku-
mentu opatów tekstu układu włocławskiego zakłada to, że układ taki został rze-
czywiście zawarty. W świetle podniesionego przez Plinskiego faktu, że przy spo-
rządzaniu przywileju chełmińskiego korzystano z tekstu układu włocławskiego61, 
a także w świetle wyraźnego podkreślenia w relacji opatów Henryka i Jana wza-
jemności świadczeń Chrystiana i Zakonu (ziemia w zamian za liczne zobowią-
zania), jest to założenie w pełni uprawnione. W dyskusji podniosły się jednak 
i takie głosy, które interpretują dokument opatów nie jako relację o faktycznie 
zawartym porozumieniu, a jedynie jako świadectwo negocjacji, w trakcie któ-
rych biskup Chrystian przedstawił listę swoich oczekiwań wobec Zakonu. Po-
gląd taki wyrazili swego czasu Wojciech Kętrzyński i Stanisław Kujot. Pierwszy
z nich odwołał się w tej kwestii do argumentu ex silentio, przekonując, że brak 
śladów przechowywania dokumentu układu włocławskiego w archiwum krzy-
żackim stanowi dowód, że Zakon nie zgodził się na warunki Chrystiana i nie za-
warł z biskupem ostatecznie żadnego układu, a opaci Henryk i Jan mieli przed 
sobą w trakcie sporządzania swojego dokumentu ok. 1240 r. jedynie koncept 
tego niezaakceptowanego przez Zakon porozumienia62. Z kolei Kujot wskazał 
na analizowany przez nas wyżej punkt relacji opatów mówiący, że omnes ean-
dem terram inhabitantes, tam feodales quam alios Prutenos, expugnare in propriis 
expensis et episcopatui ipsius subicere deberent. Idąc za sugestią wydawców Preussi-
sches Urkundenbuch63, w zdaniu tym Kujot dokonał milcząco korektury polega-
jącej na zastąpieniu słowa alios słowem alii, co w konsekwencji pozwoliło mu od-
czytać to zdanie nie jako zobowiązanie Krzyżaków do podporządkowania wszyst-
kich omnes eandem terram inhabitantes biskupowi, ale dyrektywę, że to owi omnes 
eandem terram inhabitantes, tam feodales quam alii mają działać na rzecz podpo-
rządkowania biskupowi Prusów64. A ponieważ wydało się naszemu autorowi – jak 
wcześniej Perlbachowi – zupełnie nieprawdopodobne, by Krzyżacy mogli zaakcep-
tować układ, przewidujący podporządkowanie Prusów wyłącznie biskupowi, uznał 
on za Kętrzyńskim, że dokument opatów jest jedynie zapisem niespełnionych 
oczekiwań biskupa Chrystiana wobec Zakonu65. Pogląd ten jest jednak całkowi-
cie pozbawiony podstaw, gdyż z kontekstu przywołanego przez Kujota postano-

61 Zob. wyżej s. 186.
62 W. Kętrzyński, Der Deutsche Orden, s. 166 („Der sogenannte Leslauer Vertrag hat demnach bestan-

den.”); por. idem, O powołaniu, s. 93.
63 Zob. PrUB I/1, nr 74, z przyp. „g”.
64 S. Kujot, Dzieje, s. 552.
65 Ibidem, s. 553.
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wienia jednoznacznie wynika, że w analizowanym zdaniu podmiotem są Krzyża-
cy, a nie omnes eandem terram inhabitantes66. Również użyty przez Kętrzyńskiego 
argument ex silentio nie może przesądzać sprawy, gdyż brak wśród krzyżackich 
archiwaliów śladów układu włocławskiego mógł wynikać z chęci pozbycia się 
przez Zakon dowodów niezbyt korzystnych zobowiązań wobec biskupa Prus.  

Skoro więc nie ma podstaw, by negować fakt zawarcia we Włocławku w styczniu 
1230 r. przez biskupa Chrystiana i przedstawicieli Zakonu układu w pełnym tego sło-
wa znaczeniu, możemy zrobić krok dalej i zapytać o właściwy sens poczynionych wów-
czas uzgodnień, w której to sprawie również zaznaczyła się wśród badaczy rozbieżność 
opinii. Według Augusta Seraphima w układzie włocławskim biskup Chrystian zgodził 
się na przyjęcie na terenie ziemi chełmińskiej roli quasi-lennika Zakonu, w zamian za 
co Zakon miał mu udzielić gwarancji respektowania jego dominującej pozycji w Pru-
sach. Przejawem podporządkowania Chrystiana Zakonowi na terenie ziemi chełmiń-
skiej miała być według Seraphima zmiana statusu prawnego posiadanych przez Chry-
stiana dóbr, o ile bowiem dotąd fundament jego stanu posiadania w ziemi chełmińskiej 
stanowiły jego własne transakcje bądź nadania ze strony księcia Konrada Mazowieckie-
go i kościoła płockiego, o tyle teraz wszystko, co posiadał, miało pochodzić z nada-
nia Zakonu. W ten sposób interpretował Seraphim punkt układu włocławskiego
zobowiązujący Krzyżaków do wydzielenia biskupowi z przekazanych przezeń Za-
konowi terenów 200 pługów ziemi i pięciu folwarków po 5 pługów każdy67.

Dalece odmiennie interpretowali natomiast układ włocławski Gerard La-
buda i Marian Dygo. Według nich to nie Chrystian stawał się kimś w rodza-
ju lennika Zakonu, ale Zakon w zamian za dobra otrzymane od Chrystiana
w ziemi chełmińskiej godził się na podporządkowanie się biskupowi jako swe-
mu „panu”68. W ten sposób obaj badacze interpretują punkty układu włocław-
skiego mówiące o pierwszeństwie chorągwi biskupiej przed zakonną w trakcie 
wypraw wojennych, a także słowa o obowiązku goszczenia biskupa przez Krzyża-
ków w dobrach zakonnych tanquam episcopum et dominum suum. Marian Dygo 
wskazał również na sformułowanie, iż Zakon będzie miał obowiązek bronić ludzi 
biskupa oraz wszelkich jego dóbr i praw cum consilio et auxilio, które to pojęcie
w języku feudalnym definiowało obowiązki wasala wobec swego pana69.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że to Gerard Labuda i Marian Dygo lepiej 
niż August Seraphim uchwycili właściwy charakter relacji pomiędzy Zakonem 
a biskupem Prus ustanowionej w układzie włocławskim. W tym miejscu nasu-

66 Osobną kwestią pozostaje, że nawet przy proponowanej przez Stanisława Kujota interpretacji tego 
ustępu nie ma podstaw do twierdzenia, że zakłada on podporządkowanie Prusów wyłącznie Chrystianowi.

67 A. Seraphim, Zur Frage, s. 55.
68 G. Labuda, Über die angeblichen und vermuteten Fälschungen, s. 263; M. Dygo, Studia, s. 73.
69 M. Dygo, Studia, s. 73.
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wa się jednak pytanie, w jakim sensie biskup miał być „panem” Zakonu? Otóż 
na pewno nie mogło tutaj chodzić o zwierzchnictwo w sensie zwierzchności te-
rytorialnej na obszarze ziemi chełmińskiej, gdyż status taki miał tam jeszcze 
wówczas (do czerwca 1230 r.) książę Konrad Mazowiecki, a biskup i Zakon jako 
posiadacze dóbr na tym obszarze w jednakowy sposób podlegali zwierzchniej 
władzy księcia. Nie mogło również chodzić o stosunek lenny, gdyż swoich dóbr 
Chrystian nie oddał Krzyżakom w lenno.

Kluczem do zrozumienia tej kwestii jest uświadomienie sobie, jaki nad-
rzędny cel przyświecał darowiźnie biskupa na rzecz Zakonu stanowiącej zasad-
niczą treść układu włocławskiego. Otóż dokument opatów stawia tę kwestię ja-
sno – celem owej darowizny było wytępienie pogaństwa w Prusach: ut pagani 
qui nimis invaluerant, in partibus Prusie extirparentur. Oznacza to, że uregulowa-
nie stosunków majątkowych pomiędzy Chrystianem a Zakonem na terenie zie-
mi chełmińskiej, czego dotyczy zasadnicza część postanowień układu włocław-
skiego, nie było celem samym w sobie70, ale miało być jedynie środkiem do re-
alizacji nadrzędnego zamierzenia w postaci definitywnego nawrócenia Prus na 
chrześcijaństwo. I to jest dla naszej kwestii konstatacja zasadnicza, gdyż każe 
ona kwestię zwierzchnictwa biskupa nad Zakonem rozpatrywać nie w perspek-
tywie ich stosunków w ziemi chełmińskiej, ale w perspektywie podboju Prus71. 
To właśnie jako działający z papieskiego mandatu kierownik misji pruskiej miał 
być Chrystian „panem” Krzyżaków, którzy w zamian za bogate nadania z jego 
strony w ziemi chełmińskiej mieli pełnić rolę zbrojnego ramienia jego misji,
a zarazem jej obrońcy, również poza jej właściwym terenem, a więc w ziemi 
chełmińskiej72. W podobny sposób należy interpretować także pojęcie episco-
pus – – suus, które pojawia się w dokumencie opatów wraz z pojęciem dominus. 
Chrystian miał być biskupem Krzyżaków jako biskup ziem pruskich, do pod-
boju których ci mieli już niebawem przystąpić, choć w tym wypadku również 
jego status na terenie ziemi chełmińskiej uzasadniał określenie go w ten sposób, 
gdyż, jak była już o tym mowa, Chrystian miał uprawnienia biskupie w darowa-
nych przez siebie Krzyżakom w układzie włocławskim dobrach, które to dobra 
wraz z rzeczonymi uprawnieniami otrzymał w roku 1222 od biskupa płockiego 
i płockiej kapituły73.

Powierzenie Krzyżakom roli zbrojnego ramienia misji pruskiej Chrystia-
na stanowi efekt znamiennego przesunięcia w strategii misyjnej biskupa Prus, 
którego istotą było porzucenie idei misji prowadzonej metodami pokojowymi 

70 Tak zdaje się sądzić M. Dygo, Studia, s. 74 i n.
71 Por. G. Labuda, Stanowisko, s. 119.
72 W podobnym duchu interpretował sens układu włocławskiego M. Dygo, Studia, s. 82 i n.
73 Zob. wyżej s. 192.
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na rzecz idei misji zbrojnej. Najwyraźniej Chrystian doszedł do przekonania, że 
dalsze postępy jego misji nie będą możliwe bez nadania jej solidnych podstaw 
militarnych. Najwyraźniej nie liczył też na wsparcie ze strony założonego nie-
długo przed sprowadzeniem Krzyżaków zakonu Dobrzyńców, skoro postanowił 
oprzeć swą misję nie na nich, lecz na Krzyżakach.

Zawarte we Włocławku porozumienie było ze wszech miar korzystne dla 
obu stron. Przed Chrystianem otwierało ono perspektywę nadania własnej misji 
nowej dynamiki, potwierdzając – co nie mniej ważne – jego rolę jako kierowni-
ka misji pruskiej74. Z kolei Zakonowi ułatwiało stworzenie na terenie ziemi cheł-
mińskiej jednolitego władztwa terytorialnego, gdyż znacząco redukowało obec-
ność Chrystiana jako posiadacza ziemskiego na terenie ziemi chełmińskiej75. Nie 
będzie chyba przesadą stwierdzenie, że w zamian za pomoc Zakonu w nawraca-
niu Prus Chrystian w dużej mierze ustępował Zakonowi miejsca w ziemi cheł-
mińskiej, nawet jeśli zachowywał tam jeszcze pewne enklawy własnego posiada-
nia i pewne uprawnienia76.  

Układ włocławski pozostawiał natomiast całkowicie otwartą kwestię przy-
należności podbitych w przyszłości ziem pruskich, co jest faktem trudnym do 
zinterpretowania. Czy zamilczano o tym dlatego, że biskup uważał za oczywiste 
podporządkowanie nowo zdobytych ziem swojej władzy, a Krzyżacy, nie chcąc 
tracić szansy na przejęcie dużej części dóbr Chrystiana w ziemi chełmińskiej, nie 
zdradzali się ze swoimi aspiracjami do przejęcia na własność zdobytych przez 
siebie ziem pruskich, co musieli już wówczas otwarcie stawiać w relacjach z księ-
ciem Konradem Mazowieckim?77 Niestety jesteśmy w tej kwestii zdani tylko na 
domysły. Problem przynależności nawracanych ziem obie strony rozstrzygną
w każdym razie nieco później, w trakcie układów w latach 1231–123278.  

74 Por. M. Dygo, Studia, s. 82 i n.
75 Por. G. Labuda, Polska i krzyżacka misja, s. 132 i n.
76 Zbliżony pogląd wyraził już A. Seraphim, Zur Frage, s. 55; inaczej na intencje Chrystiana zapatrywał 

się natomiast M. Dygo, Studia, s. 71, według którego Chrystian zamierzał w oparciu o przyznany sobie w ukła-
dzie włocławskim nadział ziemi utworzyć w ziemi chełmińskiej swoje władztwo terytorialne, co uznał wspo-
mniany badacz za symptom „pogłębiania się feudalnej dezintegracji w obrębie kasztelanii chełmińskiej na po-
czątku lat trzydziestych XIII w.” Czy jednak skupienie w ręku Zakonu większości dóbr ziemskich na obszarze 
ziemi chełmińskiej, co zakładał układ włocławski, jest rzeczywiście przejawem feudalnej dezintegracji tego ob-
szaru, czy też raczej dokładnie odwrotnego procesu? I czy wyzbycie się przez Chrystiana większości własnych 
dóbr w ziemi chełmińskiej w zamian za czynsz zbożowy było rzeczywiście najlepszym sposobem na budowę 
na tym terenie biskupiego władztwa terytorialnego?; por. G. Labuda, Polska i krzyżacka misja, s. 132 i n.

77 O tym, że kwestia ta była już wówczas stawiana przez Krzyżaków w rokowaniach z Konradem świad-
czy bulla Grzegorza IX z 18 I 1230 r. (PrUB I/1, nr 72), w której znalazła się informacja o nadaniu Krzyżakom 
przez księcia tego wszystkiego, co ci ostatni zdołają zdobyć w Prusach.

78 Mowa tu o tzw. nadaniu Chrystiana z Rubenicht z początku 1231 r. (PrUB I/1, nr 83) oraz o układzie 
w sprawie podziału ziem pruskich, jaki zapośredniczył w roku 1232 legat Wilhelm z Modeny. Na temat tego 
układu zamierzam się wypowiedzieć w odrębnym artykule.
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O realizacji postanowień układu włocławskiego nie da się powiedzieć nic 
konkretnego. Układ ten traktowano chyba jednak jako obowiązujący, kiedy bo-
wiem niewiele później – jeszcze przed popadnięciem Chrystiana w niewolę
w 1233 r. – obie strony porozumiały się w kwestii rozszerzenia uposażenia bi-
skupa w ziemi chełmińskiej, to uregulowano tę kwestię właśnie według modelu 
przyjętego w układzie włocławskim, modyfikując jedynie wielkość przyznanego 
biskupowi nadziału ziemi i należnej mu daniny zbożowej79. Rozwiązanie to sta-
ło się później także punktem odniesienia dla Wilhelma z Modeny przy określa-
niu uposażenia biskupa chełmińskiego w akcie erekcyjnym diecezji w państwie 
zakonnym z 1243 r.80

Układ włocławski pozostał również ważnym punktem odniesienia dla sa-
mego Chrystiana jako jego szczytowe osiągnięcie w relacjach z Krzyżakami, cze-
go dowodzi fakt, że w jego skardze na postępowanie Krzyżaków w trakcie jego 
niewoli, jaką skierował Chrystian do papieża Grzegorza IX na przełomie roku 
1239 i 1240, znajdują się bardzo czytelne odwołania do modelu relacji biskupa 
z Zakonem ustanowionego w układzie włocławskim, który to model miał zo-
stać pogwałcony przez Krzyżaków81. Należy przy tym podkreślić, że znaczenie 
układu włocławskiego wykraczało poza kwestię relacji między biskupem Chry-
stianem a Zakonem, gdyż – co podkreślono expressis verbis w kilku jego punk-
tach – zawarte w nim rozwiązania miały dotyczyć także następców Chrystiana82. 
Układ włocławski był zatem próbą trwałego uregulowania stosunków pomiędzy 
władzą duchowną i świecką w kontekście chrystianizacji i podboju pogańskich 
Prus i również z tego względu stanowi ważny fakt z dziejów kształtowania się 
władztwa zakonu krzyżackiego w tym kraju.

Maciej Dorna, Bemerkungen zur Interpretation des sog. Leslauer Vertrages zwischen dem Preußenbischof 
Christian und dem Deutschen Orden vom Januar 1230  

Zusammenfassung 

Der vorliegende Aufsatz ist ein Interpretationsversuch eines Vertrages, der im Januar 1230 im kujawi-
schen Ort Włocławek (dt. Leslau) zwischen dem Preußenbischof Christian und den sich auf die Eroberung 
Preußens vorbereitenden Deutschordensbrüdern geschlossen wurde. Dieser Vertrag ist ein wichtiges Ere-

79 Zob. wyżej przyp. 57.
80 PrUB I/1, nr 143.
81 Zob. M. Dygo, Studia, s. 73 i n.; PrUB I/1, nr 134.
82 Zob. wyżej przyp. 7, 9, 11, 14.
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ignis in der Früh- bzw. Vorgeschichte der militärischen Bekehrung des Preußenlandes, jedoch ist er in der 
Literatur – besonders der neueren und deutschsprachigen – eher oberflächlich betrachtet oder ganz über-
sehen worden, was zweifelsohne in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass die Originalurkunde dieses Vertra-
ges nicht erhalten ist und wir seine Bestimmungen nur aufgrund eines um 1240 entstandenen Berichts zweier
Zisterzienseräbte, Heinrich von Łekno und Johannes von Ląd, rekonstruieren können, eines Zeugnisses, dessen
Glaubwürdigkeit manchmal in Frage gestellt wird.  

Obwohl die eingehende Analyse des Berichts der Äbte zu dem Schluss führt, dass er in einigen Punk-
ten nicht ganz treu den Inhalt der Vereinbarungen zwischen dem Bischof Christian und den Deutschordens-
brüdern wiedergibt, erlaubt sie jedoch zugleich festzustellen, dass es keine Gründe gibt, die Glaubwürdigkeit 
des genannten Berichts generell in Frage zu stellen. Demzufolge kann man in dem Bericht der Äbte ein wich-
tiges Zeugnis über die Art der Beziehungen zwischen dem Preußenbischof Christian und dem Deutschen Or-
den in der frühesten Phase der Ordensgeschichte an der Ostsee sehen.

Im Leslauer Vertrag nahmen diese Beziehungen einen quasi-vasallischen Charakter an, weil der Or-
den den Bischof als seinen Oberherrn (dominus et episcopus) anerkannte und die Rolle eines bewaffneten 
Arms der Mission Christians übernahm. Dafür verzichtete der Bischof zugunsten der Brüder auf den größten 
Teil seines Landbesitzes im Kulmerland und begnügte sich mit dem Besitz von 225 Pflügen in diesem Gebiet 
sowie einem Getreidezins, den der Orden ihm aus jedem bebauten Pflug in seinen ehemaligen Besitzungen
auszahlen sollte.

Der Vertrag war günstig für beide Seiten, weil er einerseits die dominierende Stellung des Bischofs 
Christian in Preußen als Leiter der Heidenmission bestätigte und andererseits dem Deutschen Orden den Weg 
zum Aufbau einer einheitlichen Territorialherrschaft im Kulmerland eröffnete. Die Bedeutung des Leslauer
Vertrages reichte dabei über den Rahmen der bilateralen Beziehungen zwischen dem Bischof Christian und 
dem Deutschen Orden hinaus, weil er auch unter den Nachfolgern Christians gelten sollte. Somit war er ein 
Versuch einer dauerhaften Bestimmung der Beziehungen zwischen der geistlichen und weltlichen Macht im 
Kontext der Eroberung Preußens.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Maciej Dorna, Comments on the interpretation of the so-called Leslauer contract between the Bishop 
Christian Prussia and the German Order of January 1230

Summary

The present paper is an attempt of at interpretation of a treaty in January 1230 Kujawy place 
Wloclawek (Leslau) was concluded between the Prussians and the Christian bishop is preparatory to the 
conquest of Prussia German friars. This agreement is an important event in the early or history of military 
conversion of the land of Prussia, but he is in the literature – particularly the newer and German – have 
been considered rather superficial or completely overlook what is undoubtedly mainly due to the fact that 
the original certificate of this agreement is not obtained, and we can use its provisions only because of
a resulting 1240 report of two Cistercian abbots, Heinrich von Łekno and Joannes of Ląd reconstruct,
a witness whose credibility is sometimes questioned. However, although the in-depth analysis of the report
of the abbots leads to the conclusion that he was not entirely faithful reproduces the content of the agreements 
between the bishop Christian and the German friars in some respects, it allows at the same time determine 
that there are no reasons, the credibility of the said report generally to question. Hence, you can see in the 
report of the abbots important evidence about the nature of the relationship between the Christian bishop 
Prussia and the Teutonic Order in the earliest phase of religious history at the Baltic Sea. In Leslauer contract 
these relationships took on a quasi-vassal character because the Order recognized the Bishop as his overlord 
(dominus et episcopus) and took over the role of a military wing of the Christian mission. But the bishop 
renounced in favor of the brothers on the majority of its land holdings in Kulmerland and contented himself 
with the possession of 225 plows in this area as well as a cereal interest that the Order should pay him off from 
any built-up plow in his former possessions.The contract was favorable for both sides, because he confirmed 
the one hand, the dominant position of Bishop Christian in Prussia as head of the mission to the Gentiles and 
secondly the Teutonic Knights opened the way to building a unified territorial sovereignty in Kulmerland. 
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The importance of Leslauer contract ranged beyond the scope of bilateral relations between the bishop 
Christian and the Teutonic Order, because it should also apply under the successors of Christians. Thus, it was 
an attempt of a permanent determination of the relationship between the spiritual and secular power in the 
context of the conquest of Prussia.

Translated by Jerzy Kiełbik





Anglicy już w połowie XIV w. uprawiali dość regularny handel z ziemia-
mi położonymi na południowo-wschodnich wybrzeżach Bałtyku1. W kolejnych 
stuleciach kontakty te zacieśniły się jeszcze bardziej. Szczególnym zainteresowa-
niem kupców angielskich cieszyły się Gdańsk i Elbląg, z którymi Wyspiarzy łą-
czyły szczególne związki handlowe i rodzinne. Z uwagi na fakt, że oba miasta 
były ośrodkami liczącymi się na handlowej mapie Anglików, ich wiedza o ob-
szarach położonych u ujścia Wisły była rozległa. Malbork nie należał do grona 
szczególnie ważnych partnerów handlowych Wyspiarzy, niemniej jednak, m.in. 
z uwagi na bliskość usytuowania w stosunku do dwóch wspomnianych wyżej 
ośrodków, nie był miastem zupełnie nieznanym. Kupcy angielscy uprawiający 
wymianę z portami położonymi w Prusach zapewne sporo wiedzieli o mieście, 
które w przeszłości odgrywało znaczącą rolę, będąc siedzibą wielkiego mistrza 
zakonu krzyżackiego. Warto jednak zadać pytanie, co o mieście i jego najbliż-
szym sąsiedztwie mógł wyczytać w publikacjach ukazujących się na Wyspach 
Brytyjskich w XVIII w. przeciętny odbiorca? 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010 jako projekt badawczy.
1 Kompania Wschodnia do Rady Stanu, 17 XII 1659, CSPD, 1659–1660, London 1886, s. 283.
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Wydawnictwa brytyjskie tego okresu dosyć dokładnie określały położenie 
miasta. Informowały, że Malbork leży w Prusach2, przy czym z reguły podkreśla-
ły, że w tej części Prus, które nazywane były Prusami Polskimi bądź Królewskimi 
i które należały do Polski, w odróżnieniu od Prus Książęcych czy też Brandenbur-
skich, pozostających w posiadaniu króla Prus, noszącego do 1701 r. tytuł elektora 
brandenburskiego3. Brytyjczycy używali z reguły niemieckiej nazwy Marienburg, 
choć zdarzały się publikacje, zwłaszcza jeśli Malbork występował w nich okazjo-
nalnie, kiedy nazwa miasta była przekręcana. Wyspiarze wiedzieli też, że Polacy 
nazywali miasto „Malborek”4. Podkreślali, że nazwę nadali miastu na cześć Maryi 
Panny niemieccy rycerze zakonni, którzy byli założycielami i pierwszymi panami 
tego miejsca5. James Coats w A new dictionary of heraldry informował swych roda-
ków, że Dziewica Maryja była patronką rycerskiego zakonu niemieckiego6.

Brytyjscy pisarze zaznaczali, że Prusy Królewskie dzieliły się na trzy wo-
jewództwa: pomorskie, chełmińskie i malborskie. Granice województwa mal-
borskiego wyznaczały: „Bałtyk na północy, Prusy Książęce na wschodzie, woje-
wództwo chełmińskie na południu i rzeka Wisła na zachodzie”7. W niektórych 
wydawnictwach określano położenie Malborka w stosunku do innych, lepiej 
znanych miast w tej części Europy. Pojawiały się tu jednak znaczne rozbieżności. 
Brytyjczycy zgodnie utrzymywali, że Malbork leży 72 mile na północ od Toru-
nia8. W przypadku Gdańska niezgodność była niewielka – można było przeczy-
tać, że Malbork leży 24–25 mil na południowy wschód od niego9. W przypad-
ku Elbląga różnice te były już znaczne i tak z dzieła Thomasa Salmona dowia-

2 E. Wells, A treatise of antient and present geography; together with a sett of maps, both of antient and pre-
sent geography, design’d for the use of young students in universities, London 1706, s. 88.

3 Geography made familiar and easy to young gentlemen and ladies; being the sixth volume of the circle of the 
sciences etc., London 1769, s. 139; T. Salmon, A new geographical and historical grammar; wherein the geographical 
part is truly modern and the present state of the several kingdoms of the world – – , Edinburgh 1767, s. 168.

4 A geographical description of Prussia, Pomerania, etc., The Universal Magazine of Knowledge and Ple-
asure, London [1757], Vol. XX, January, s. 55.

5 Ibidem, s. 55; T. Salmon, Modern history; or the present state of all nations; describing their respective 
situations, persons, habits and buildings, manners, laws and customs, religion and policy; arts and sciences, tra-
des, manufactures and husbandry; plants, animals, and minerals, Vol. 1, London 1744, s. 738. Chodzi natural-
nie o Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, w Polsce nazywanym za-
konem krzyżackim.

6 J. Coats, A new dictionary of heraldry, explaining the terms us’d in that science, with their etymology, and 
different versions into Latin. Containing all the rules of blazon, with reasons for the same. The original significa-
tion of bearings. And a concise account of the most noted orders of knighthood that are, or have been; and of hono-
urs and dignities ecclesiastical, civil, or military – – , London 1747, s. 327.

7 T. Salmon, Modern history, s. 738. 
8 A geographical description, s. 55; T. Smollett, The present state of all nations; containing a geographical, 

natural, commercial, and political history of all the known world, t. 4, London 1769, s. 66. Chodzi o mile angiel-
skie, 1 mila (land mile) = 1609,344 m.

9 A geographical description, s. 55; T. Nugent, The Grand Tour; Traveller’s guide through Germany, Vol. 2, 
London 1749, s. 176; T. Salmon, Modern history, s. 738; T. Smollett, op. cit., s. 66.
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dywano się, że Malbork położony jest w odległości około 20 mil na południowy 
zachód od Elbląga10, Smollett podawał, że odległość od Elbląga wynosi 18 mil11, 
zaś w pracy Thomasa Nugenta znajdowano informację, że miasta te są oddalone 
od siebie o 12 mil. Ostatni z autorów sporządził zestawienie miast i dystansów 
między nimi na drodze z Hamburga do Rygi, z czego można było wyliczyć od-
ległości dzielące Malbork od 38 miast leżących na południowym wybrzeżu Bał-
tyku12. Nugent podawał ponadto dosyć precyzyjne współrzędne geograficzne
Malborka, określając je na: 19° długości geograficznej wschodniej i 54° szerokości 
geograficznej13, co w zasadzie jest zgodne z dzisiejszymi ustaleniami14. Wielu auto-
rów zwracało też uwagę, że Malbork leży nad małą rzeką Nogat, która jest odno-
gą Wisły i przez którą przerzucony był drewniany most15. Jak podawał Anton Frie-
drich Busching, liczył on 539 stóp długości i stanowił wielkie obciążenie dla mal-
borczyków, gdyż jego budowa i naprawy pociągały za sobą znaczne koszty16.

Malbork obok Gdańska, Elbląga, Chełmna i Torunia zaliczany był przez pi-
sarzy brytyjskich do głównych miast prowincji pruskiej17. Z drugiej strony przy-
najmniej w niektórych wydawnictwach zaznaczano, że Malbork należał do grona 
dwudziestu siedmiu małych miast Prus Polskich, wśród których pełnił rolę kie-
rowniczą18. Liczni autorzy podkreślali, że w mieście nad Nogatem na zmianę z Gru-
dziądzem odbywały się bardzo ważne dla całej prowincji sejmiki generalne (tzw.
generały pruskie), na które przybywali posłowie z trzech pruskich województw19. 
Thomas Nugent pisał o Malborku, że „jest to miasto małe, ale bardzo stare”20.

10 T. Salmon, The present state, s. 738.
11 T. Smollett, op. cit., s. 66. Taką samą informację można było znaleźć w A geographical description, s. 55.
12 T. Nugent, op. cit., s. 176.
13 Przy określaniu szerokości brakuje określenia „północnej”, ale dla współczesnych było to oczywi-

ste – ibidem, s. 185. 
14 Obecnie przyjmuje się, że współrzędne Malborka wynoszą 54°02’N i 19°02’E. Należy jednak pamię-

tać, że współrzędne tak dużego obszaru, jakim jest miasto, zmieniają się o sekundy czy nawet minuty. 
15 T. Nugent, op. cit., s. 185; T. Salmon, Modern history, s. 738; T. Smollett, op. cit., s. 66.
16 A. F. Busching, A new system of geography; in which is given, a general account of the situation and li-

mits, the manners, history, and constitution, of the several kingdoms and states in the known world – – , Vol. 1: 
Containing Denmark, Norway, Greenland, Sweden, Russia and Poland, London 1762, s. 650. Powyższa praca nie 
była oryginalnym dziełem brytyjskim, lecz została przetłumaczona z języka niemieckiego przez Patricka Mur-
docha, który nieco rozszerzył wydanie angielskie. Było to dzieło bardzo obszerne oraz rzetelne, które dostar-
czało Anglikom wielu informacji na temat Malborka pominiętych w innych wydawnictwach.

17 T. Salmon, A new geographical, s. 168; B. Martin, Miscellaneous correspondence containing a variety of 
subjects, relative to natural and civil history, geography, mathematics, poetry, memoirs of monthly occurrences, ca-
talogues of new books, etc., Vol. 2: For the year 1757 and 1758, London 1759, s. 522. Benjamin Martin do głów-
nych miast Prus błędnie zaliczył Płock.

18 W liczbie tej nie uwzględniono miast należących do biskupów: warmińskiego i chełmińskiego, zob. 
A. F. Busching, op. cit., ss. 631–632. 

19 Ibidem, s. 583; The modern part of an universal history, from the earliest account of time, Vol. 34, Lon-
don 1762, s. 466; T. Smollett, op. cit., s. 60.

20 T. Nugent, op. cit., s. 185.
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Opisując Malbork, Anglicy zwracali uwagę na to, co ich szczególnie in-
teresowało. Zauważano, że malborczycy byli w większości wyznawcami religii 
rzymskokatolickiej, niemniej jednak miasto zamieszkiwała pewna grupa lutera-
nów, którzy mieli kościół i którym zezwolono na publiczne wyznawanie wiary21. 
Z drugiej strony podkreślano, że cywilne i religijne prawa luteranów mieszka-
jących na Żuławach Malborskich zostały znacznie ograniczone przez katolików. 
Zwracano też uwagę, że luteranie zamieszkujący te tereny nie byli zjednoczeni 
w jednej kongregacji, lecz tworzyli luźne, niezależne od siebie grupy, co nie uła-
twiało im funkcjonowania. Sygnalizowano, że wśród mieszkańców Żuław była 
pewna liczba kalwinów oraz menonitów22. 

Brytyjscy pisarze zauważali, że Malbork położony nad spławną rzeką był 
miastem handlowym23. Ziemie należące do miasta, jak też gleby pobliskich Żu-
ław były bardzo żyzne, a ponieważ były też starannie uprawiane, rodziły boga-
te plony. Zwracano uwagę, że utrzymanie grobli i tam, które chroniły te tereny 
przed zalewaniem, było bardzo kosztowne24. Anglicy z uznaniem stwierdzali, że 
w Malborku wytwarzane były najlepsze w całych Prusach miody. Dziwiło ich, 
że miasto, które miało wszelkie warunki ku temu, by być ośrodkiem zamożnym,
w rzeczywistości było ubogie. Odnotowywali, że nadnogacki ośrodek posia-
dał co prawda wspaniały kościół, którego patronką była Dziewica Maryja25, ale 
miejska zabudowa była głównie drewniana, a mieszkańcy miasta byli biedni26. 
Busching przekonywał, że malborczycy nie kochali porządku i czystości, gdyż 
ulice ich miasta były bardzo brudne27.

Wyspiarze, pisząc o Malborku, wiele miejsca poświęcali historii miasta. 
Można nawet odnieść wrażenie, że przeszłość była dla piszących bardziej inte-
resująca niż teraźniejszość, gdyż nierzadko informacje dotyczące dziejów mia-
sta zajmowały więcej miejsca aniżeli te dotyczące sytuacji aktualnej. Przeszłość 
Malborka trafnie łączona była z zakonem krzyżackim. James Coats w swym
A new dictionary of heraldry zamieścił garść informacji na temat Krzyżaków. 

21 Ibidem, s. 185; A. F. Busching, op. cit., s. 650. W pracy The modern part of an universal history [s. 33], 
będącej kompilacją dzieł różnych autorów, można było przeczytać, że w Malborku mieszkali protestanci, któ-
rych Polacy nazywali Sasami. Nadanie ludności protestanckiej takiej nazwy miało – według autora – wynikać 
z faktu, iż Luter nauczał w Saksonii. Ludność elektoratu istotnie wyznawała luteranizm, jednak piszący te sło-
wa wyraźnie nie orientował się w ówczesnych relacjach sasko-polskich, nie wiedział też zapewne, że zasiada-
jący w tym czasie na tronie Rzeczypospolitej August III był Sasem.

22 A. F. Busching, op. cit., ss. 648–650.
23 The modern part, s. 461.
24 A geographical description, s. 55; T. Smollett, op. cit., s. 67.
25 Chodzi o kościół zamkowy p.w. Najświętszej Panny Maryi. Zob. Słownik geograficzny Królestwa Pol-

skiego i innych krajów słowiańskich, t. 5, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, Warsza-
wa 1884, s. 947.

26 A geographical description, s. 55; T. Smollett, op. cit., s. 67.
27 A. F. Busching, op. cit., s. 650.
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Niestety, obok informacji prawdziwych znalazło się wiele bałamutnych. Rycerze 
zakonu niemieckiego mieli być, według niego, sprowadzeni do Prus przez cesa-
rza Fryderyka II w 1239 r. bądź, według innej wersji, wezwani przez Moskwę do 
walki z Prusami28. Coats zgodnie z prawdą utrzymywał, że ich siedzibę przeniósł 
do Malborka wielki mistrz Siegfrid29, ale błędnie podawał, że uczynił to oko-
ło roku 134030. Adam Anderson utrzymywał, że wraz z rycerzami zakonnymi 
do Prus przybyło wielu osadników z Niemiec, a język niemiecki stał się na tych 
ziemiach językiem powszechnym. Niemcy zakładali miasta i miasteczka, m.in. 
Malbork, wznosili zamki i inne budowle. Rozwijali sztukę, naukę i rzemiosło. 
Rozwinęli zakrojony na szeroką skalę handel materiałami okrętowymi, w które 
zaopatrywało się wiele państw europejskich31. Anglik przekonywał, że Malbork 
należał do bogatych i liczących się miast hanzeatyckich, wchodząc w skład gru-
py miast tworzącej kwartał gdański, z którymi Wyspiarze utrzymywali kontak-
ty handlowe już w XIV w.32 

Anglicy orientowali się także w roli, jaką miasto odgrywało w państwie 
krzyżackim i losach, jakie przechodziło w toku wojen polsko-krzyżackich. Zwra-
cano uwagę, że potężny zamek w Malborku, będący siedzibą wielkich mistrzów 
zakonu rycerzy niemieckich, mógł przejść w posiadanie Polski już w toku wiel-
kiej wojny polsko-krzyżackiej (1409–1411), gdyby król Władysław Jagiełło po 
wygranej bitwie grunwaldzkiej udał się bez zwłoki pod jego mury lub wysłał 
choć mały oddział wojska. Z łatwością zająłby wówczas praktycznie niebronio-
ny Malbork, posiadający bogaty skarbiec i wielkie, zasobne magazyny. Jagiełło 
nie wykorzystał jednak szansy w pełni i pozwolił swym żołnierzom odpocząć 
po męczącym starciu. W ten sposób stracił bezpowrotnie okazję, gdyż Krzyżacy 
zdołali zebrać resztki rozproszonych sił i skutecznie bronić się w zamku przed 
wojskami Jagiełły, kiedy te wreszcie nadciągnęły33. 

W wydawnictwach ukazujących się na Wyspach znajdujemy także infor-
macje o tyranii rycerzy zakonnych wobec podległej ich władzy ludności. Sym-

28 J. Coats, op. cit., s. 328.
29 Chodzi oczywiście o Siegfrieda von Feuchtwangena, który przeniósł centralę zakonu z Wenecji do 

Malborka w 1309 r. Zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 5, s. 948.
30 J. Coats, op. cit., s. 328.
31 A. Anderson, An historical and chronological deduction of the origin of commerce, from the earliest ac-

counts. Containing an history of the great commercial interests of the British Empire. To which is prefixed, an in-
troduction, exhibiting a view of the ancient and modern state of Europe; of the importance of our colonies; and of 
the commerce, shipping, manufactures, fisheries, etc. of Great Britain and Ireland; and their influence on the landed 
interest. With an appendix, containing the modern politico-commercial geography of the several countries of Euro-
pe, Vol. 1, London 1787. Pierwsze wydanie miało miejsce w 1764 r.

32 Ibidem, s. 359, 394.
33 The modern part, ss. 112–113; por. L. Rogalski, Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polską, Litwą

i Prussami, poprzedzone rysem dziejów wojen krzyżowych, czerpane z najlepszych źródeł, t. 2, Warszawa 1864, 
ss. 97–99.
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patia piszących była po stronie ciemiężonych34. Nie dziwiło Brytyjczyków, że 
ludność Prus, nie mogąc dłużej znieść panowania Krzyżaków, chwyciła za broń.
W publikacjach pojawiły się opisy wojny trzynastoletniej (1454–1466), które nie 
były jednak pozbawione pomyłek, np. Herman Moll utrzymywał, że powstanie 
antykrzyżackie wybuchło w 1452 r., gdy faktycznie miało to miejsce dwa lata póź-
niej. Twierdził też, że wszystkie zamki i miasta krzyżackie w krótkim czasie zo-
stały zdobyte przez powstańców, poza Malborkiem i Chojnicami35. Natomiast w 
The modern part of an universal history odnotowano, że przy Krzyżakach pozostał 
Malbork i Sztum36. W istocie w pierwszym okresie zmagań owe trzy miasta znajdo-
wały się we władaniu rycerzy zakonnych. Przebieg wojny polsko-krzyżackiej, efek-
tem której był podział Prus na Królewskie oraz Zakonne i przejście tych pierw-
szych pod panowanie Polski, w pracach brytyjskich był omawiany dosyć pobież-
nie. Owszem pojawiały się wzmianki o oblężeniu oraz zajęciu przez stronę polską 
Malborka, jednak trudno na ich podstawie prześledzić złożone losy tego ośrodka 
w okresie wojny trzynastoletniej. Jak wiadomo, w czerwcu 1457 r. wojska zacięż-
ne walczące po stronie Zakonu przekazały Malbork Kazimierzowi Jagiellończy-
kowi w zamian za żołd, z którego zapłatą rycerze zakonni zalegali. Jednak jeszcze 
we wrześniu tego samego roku udało się Krzyżakom zająć miasto Malbork, które 
utrzymali do sierpnia 1460 r., przy czym zamek stale pozostawał w rękach pol-
skich37. Natomiast w w publikacjach ukazujących się na Wyspach nie zawsze sto-
sowano rozróżnienie na miasto i zamek, ponadto bardzo oszczędnie podawano
datację, a jeśli już się pojawiała, to często wydarzenia z roku 1457 i 1460 były my-
lone bądź traktowane jako jedno38. Nie we wszystkich pracach występował też 
rok zawarcia pokoju toruńskiego kończącego trzynastoletnie zmagania (1466), 
czasami fakt podpisania traktatu pokojowego był pomijany, a autorzy zadowa-
lali się wskazaniem roku 1457 bądź 1460 jako daty włączenia Malborka w gra-
nice Polski. U Buschinga czytamy tylko, że „w roku 1460 to miasto zostało za-
jęte przez Polaków”, po czym kolejne zdanie informuje nas już o wydarzeniach, 

34 „The tyranny of the knights had rendered their government altogether insupportable to the Prus-
sians, who were oppressed by the most grievous exactions, and, on deficiency of payment, treated with unspe-
akable barbarity. They had long born the galling yoke without murmuring; but as the inhumanity of their ma-
sters encreased with their misery, they resolved upon a vigorous effort for the recovery of their liberty” – The 
modern part, s. 118.

35 H. Moll, The antient and present state of the empire of Germany: containing the respective histories of the 
electorates, principalities, etc. And an account of the empire and all its dependencies, London 1702, s. 113.

36 The modern part, s. 118. To samo znaleźć można w pracy wydanej w Anglii nieco później i tłumaczo-
nej z języka francuskiego: P. F. Guyot Desfontaines, The history of the revolutions of Poland, from the foundation 
of that monarchy, to the death of Augustus II, London 1736, s. 188.

37 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 5, s. 950.
38 A. F. Busching, op. cit., s. 650; A geographical description, s. 55; P. F. Guyot Desfontaines, op. cit., s. 189; 

The modern part, s. 119, 480–481. 
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które były udziałem miasta w XVII w.39 Podobnie kwestia ta została przedsta-
wiona w A geographical description of Prussia – według autora nieopłacani żoł-
nierze zaciężni zaczęli szemrać z powodu braku żołdu w 1457 r., w efekcie czego
w 1460 r. Malbork został przekazany za stosowną opłatą królowi Kazimierzo-
wi40. Z kolei w The modern part of an universal history wojnie trzynastoletniej 
poświęcono dwie strony. Niestety, nie podano żadnej daty, choćby rocznej, dowia-
dujemy się jedynie, że wydarzenia rozgrywały się za panowania Kazimierza Jagiel-
lończyka. Napisano, że traktat pokojowy między Polską a Krzyżakami zawarty został
w Toruniu i w jego wyniku do Korony Polskiej powróciły ziemie chełmińska i mi-
chałowska, Pomorze wraz z Elblągiem, Malborkiem, Tolkmickiem, Sztumem
i Dzierzgoniem41. Analogicznie kwestia pokoju toruńskiego została przedstawiona 
w pracy Guyota Desfontainesa42. 

Jak wspomniałam wyżej, Brytyjczycy mieli również pewną wiedzę na temat 
dziejów Malborka w czasach, kiedy znajdował się on już w granicach Polski. Względ-
ny spokój, którym cieszyło się miasto w XVI w., nieszczególnie interesował pisarzy, 
których prace ukazywały się na Wyspach. Godne uwagi, według nich, było nato-
miast odnotowanie, że miasto nad Nogatem dwukrotnie zostało zajęte przez Szwe-
dów – po raz pierwszy w 1626 r. i ponownie w okresie potopu szwedzkiego43. Są to 
jedynie krótkie wzmianki, ograniczające się do powyższej informacji, przy czym za-
równo Busching, jak i autor A geographical description of Prussia wskazują 1655 jako 
rok ponownego zajęcia miasta przez wojska szwedzkie44, co naturalnie jest błędem, 
bowiem Malbork poddał się w marcu 1656 r.45 i powrócił do Rzeczypospolitej
w 1660 r. na mocy pokoju oliwskiego, o czym informuje autor tylko drugiej z wy-
mienionych prac46.

Spośród innych wydarzeń z życia Malborka czytelnik brytyjski mógł przeczy-
tać tylko o kilku, m.in. o pożarze, który wybuchł na Zamku Wysokim w 1644 r., ale 
i w tym wypadku informacje nie były ścisłe. Busching twierdził, że pożar stra-

39 „In the year 1460, this town was taken by the Poles” – A. F. Busching, op. cit., s. 650.
40 „in 1457 the Knights, who had the custody of it [Malborkiem], not being able to pacify the garrison 

which murmured for want of pay, surrendered it to King Casimir in 1460” – A geographical descriptio, s. 55.
41 Co ciekawe, autor nie wspomniał o Warmii – The modern part, s. 119. 
42 P. F. Guyot Desfontaines, op. cit., ss. 189–190.
43 A. F. Busching, op. cit., s. 650; A geographical description, s. 55; P. F. Guyot Desfontaines, op. cit., s. 278.
44 A. F. Busching, op. cit., s. 650; A geographical description, s. 55.
45 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 5, s. 953.
46 Z treścią traktatu oliwskiego czytelnik brytyjski mógł się zapoznać dzięki trzytomowemu dziełu 

Charlesa Jenkinsona, w którym zostały zebrane różne traktaty europejskie zawarte w latach 1648–1783 – Ch. 
Jenkinson, A collection of all the treaties of peace, alliance, and commerce, between Great Britain and other po-
wers, from the treaty signed at Munster in 1648, to the treaties signed at Paris in 1783, Vol. 1: From 1648, to 1713, 
London 1785, ss. 154–159.

47 A. F. Busching, op. cit., s. 650.
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wił wówczas cały zamek47, zaś autor A geographical description of Prussia nie był 
konsekwentny i w różnych miejscach tej samej pracy podawał różne informacje na 
temat owego wydarzenia. W jednym miejscu przekonywał, że było to w 1640 r., by
kilka linijek dalej podać rok 1644. Najpierw zaznaczył, że sprawcami podpalenia 
byli Niemcy, za chwilę zapewniał, że stało się to w czasie wojen ze Szwedami48. 
Jest to ewidentnie nieprawdziwa informacja, bowiem w latach czterdziestych 
XVII w. pomiędzy Rzecząpospolitą a Szwecją panował rozejm. W rzeczywisto-
ści ogień został zaprószony niechcący, a powstały wówczas pożar zniszczył dach 
i fragment zabudowy zewnętrznej Zamku Wysokiego49. 

Warto jeszcze wspomnieć o odnotowaniu przez Wyspiarzy udziału Mal-
borka w konfederacji toruńskiej zawiązanej 20 marca 1767 r. przez różnowier-
czą szlachtę Korony50. Zainteresowanie Brytyjczyków tego rodzaju wydarzenia-
mi w Rzeczypospolitej nie dziwi – sytuacja protestantów w państwie polsko-li-
tewskim żywo zajmowała Wyspiarzy od połowy XVII w.51

W wydawnictwach o charakterze ogólnym, które stanowiły w tym czasie 
podstawowe źródło wiedzy o różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich, 
pojawiają się jedynie krótkie wzmianki o Malborku52. 

Informacje o Malborku w XVIII-wiecznych publikacjach brytyjskich były 
różnorodne – obszerne i skąpe, bardzo rzetelne albo nie do końca prawdziwe, 
ale przynależność Malborka do Polski nie budziła wątpliwości. Co ciekawe, nie-
które prace, które ukazały się na Wyspach Brytyjskich już po pierwszym roz-
biorze Rzeczypospolitej, informowały, że miasto nad Nogatem usytuowane jest
w Prusach Polskich, przy czym nie zawsze dodawały, że owe Prusy przestały na-
leżeć do Polski53.

48 A geographical description, s. 55.
49 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 5, s. 953.
50 J. Erskine, Sketches and hints of church history, and theological controversy, Vol. 2, Edinburgh 1797, s. 158.
51 Problem prześladowanych nad Wisłą innowierców był wówczas częstym tematem dyskusji angielskie-

go parlamentu. Organizowano nawet zbiórki pieniędzy dla potrzebujących protestantów z Polski w całej Anglii,
a na rzecz znajdujących się w potrzebie protestantów działał Komitet ds. Protestantów Piemonckich i Polskich 
– E. A. Mierzwa, Anglia a Polska w okresie rewolucji purytańskiej i restauracji, Piotrków Trybunalski 2001, s. 247.

52 [R. Brookes], Brookes’ general gazetteer abridged. Containing a geographical description of the countries, 
cities, towns, forts, seas, rivers, lakes, mountains, capes etc. in the known world – – , London 1798, brak numercji 
stron; C. Cruttwell, The new universal gazetteer; or, Geographical dictionary: containing a description of all the 
empires, kingdoms, states, provinces, cities, towns, forts, seas, harbours, rivers, lakes, mountains, and capes, in the 
known world – – , Vol. 2, London 1798, brak numercji stron; J. Walker, The universal gazetteer; being a concise 
description, alphabetically arranged – – , London 1798, brak numeracji stron.

53 A compendious geographical dictionary, containing, a concise description of  most remarkable places, an-
cient and modern, in Europe, Asia, Africa, and America, interspersed with historical anecdotes – – , London 1795, 
brak numeracji stron; W. Perks, The youth’s general introduction to geography. Containing a description of the se-
veral empires, kingdoms, and states in the world – – , London 1793, s. 259.
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Barbara Krysztopa-Czupryńska, Malbork (Marienburg) in britischen Publikationen des 18. Jahrhunderts

Zusammenfassung 

Malbork (Marienburg) gehörte nicht zum Kreis der wichtigsten Handelspartner britischer Kaufleute, 
obgleich die Stadt im Hinblick auf ihre Lage in der Nähe von Gdańsk (Danzig) und Elbląg (Elbing), mit denen 
die Insulaner einen regelmäßigen Handelsaustausch pflegten, diesen nicht völlig unbekannt war. Diejenigen 
Bewohner Großbritanniens, die lesen konnten und Zugang zu Büchern hatten, konnten aus verschiedenen auf 
den Inseln herausgegebenen Publikationen Informationen über Malbork erhalten. Erwähnungen über die Stadt 
an der Nogat waren in vielen britischen geographischen Publikationen des 18. Jahrhunderts zu finden. Außer 
Informationen, die die Lage der Stadt, die natürlichen Gegebenheiten, ihre politische Zugehörigkeit sowie die 
religiöse Situation beschrieben, wurde der Vergangenheit Malborks viel Raum gegeben, die zutreffend mit 
dem Deutschen Orden in Verbindung gebracht wurde. Die Informationen, die in den britischen Publikationen 
aus dem 18. Jahrhundert über die Stadt an der Nogat erschienen, waren verschiedenartig – ausführlich oder 
knapp, sehr solide oder nicht ganz richtig, doch die Zugehörigkeit Malborks zu Polen wurde nicht in Zweifel 
gezogen. Interessanterweise informierten einige Arbeiten, die schon nach der ersten Teilung Polens auf den 
Britischen Inseln erschienen, dass die Stadt an der Nogat in Polnisch-Preußen liege, wobei sie nicht immer 
hinzufügten, dass jenes Preußen nicht mehr zu Polen gehörte.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Malbork in British literature from the eighteenth-century

Summary

Malbork was not one of the most important trade partners of British merchants, but due to its location 
near Gdansk and Elblag, which islanders maintained a regular trade exchange, there was a city completely 
unknown to them. Capable of reading and having access to books, people in Britain about Malbork could get 
informations from various publications in the UK. Mentions of this city has been in a number of eighteenth-
century British literature of a geographical nature . In addition to the information specifying the location of 
the city , the natural conditions , his political affiliation and religious situation much space devoted the past 
of Malbork , which was combined with the Teutonic Order . Information appearing in eighteenth-century 
British literature concerning M. were varied - large and sparse, very reliable or not entirely true, but the Polish 
belonging of Malbork did not raise doubts. Interestingly, some of the work , which appeared in the British Isles 
after the partition of the Republic, reported that the city Nogat is situated in Polish Prussia , but do not always 
they added that these Prussia ceased to belong to the Polish.

Translated by Jerzy Kiełbik





Warmia przez stulecia stanowiła konfesyjną jedność, będąc wyspą katoli-
cyzmu1. W 1772 r. nastąpiła zmiana jej przynależności politycznej, co spowodo-
wało znaczny napływ protestantów na obszary powstającej ewangelickiej dia-
spory. Władze pruskie gwarantowały osiedlającej się na tych terenach ludności
swobodę praktyk religijnych oraz zorganizowanie sieci parafialnej. Ponadto 
omawiana konfesja cieszyła się szczególną protekcją państwa, przejawiającą 
się m.in. w postaci patronatu roztaczanego nad licznymi placówkami duszpa-
sterskimi. Warto w tym miejscu nadmienić, że Fryderyk Wilhelm III był orto-
doksyjnym wyznawcą kalwinizmu, któremu zależało na wznoszeniu ewangelic-
kich świątyń, aby zapewnić poddanym możliwość uczestniczenia w nabożeń-
stwach. Jedną z kluczowych decyzji w czasie jego panowania było utworzenie 
w 1815 r. konsystorzy prowincjonalnych, na czele których stali nadprezydenci 
prowincji posiadający specjalne uprawnienia w sprawach zewnętrzkościelnych. 
Przyczyniło się to do silnego uzależnienia Kościoła ewangelickiego od państwa, 
które kontrolowało organizację kościelną od strony politycznej. W zamiarach 
decydentów miał on się stać gwarantem „miłości i wierności do tronu”. Na dwo-

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

1 E. Gatz, Ermland, w: Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts, Bd. I: Bistümer und ihre Pfarreien, hrsg. E. Gatz, Freiburg 1991, s. 292. 
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rze królewskim panowało ponadto przekonanie, że prawdziwa niemieckość wy-
raża się w protestantyzmie. Ubolewano przy tym, że w Prusach nie mieszka lud-
ność w całości ewangelicka2. 

W pierwszych dekadach okresu porozbiorowego, kiedy pieniężeńska gmi-
na protestancka liczyła około stu osób, z posługą duszpasterską przyjeżdżał pro-
boszcz z Żelaznej Góry. Następnie opiekę nad ewangelikami objął proboszcz 
z Dębowca, który sprawował cztery razy w roku nabożeństwa w Pieniężnie. 
Podobnie jak w innych miastach na obszarze historycznej Warmii miejscowa 
wspólnota w celach sprawowania kultu korzystała z sali ratusza. Aby ulżyć doli 
pieniężeńskich ewangelików, król pruski podarował 400 talarów na zakup bu-
dynku (prawdopodobnie dawnego małego browaru), którego pomieszczenia 
miały zostać adaptowane na oratorium. Z powodów materialnych gmina nie 
mogła przejąć tego obiektu, jednak w zamian za zrzeczenie się praw do sali po-
siedzeń miejscowego magistratu, urząd miasta przekazał 10 listopada 1803 r. bu-
dynek luteranom3. 

Pierwszym kierownikiem szkoły został ustanowiony w 1809 r. katecheta
o nazwisku Mars. Otrzymywał on wynagrodzenie w wysokości 105 talarów,
a zatem o 45 talarów więcej niż inni ewangeliccy katecheci na Warmii. W zamian 
był zobowiązany do głoszenia coniedzielnych kazań pieniężeńskiej wspólnocie 
protestanckiej. Jego następcą mianowano Johannesa Kriegera. Prowadził on 
szkołę, która ze względu na konfesyjność uczniów nabrała charakteru placówki wie-
lowyznaniowej. Uczęszczało do niej bowiem 36 katolików, 6 luteranów i 4 uczniów 
pochodzenia żydowskiego4. Kierownik szkoły i katecheta został ordynowany
w 1817 r., otrzymał też urząd pieniężeńskiego proboszcza5. 

Zasadniczą zmianę w strukturze Kościoła ewangelickiego w Prusach 
przyniósł rok 1817. Król Fryderyk Wilhelm III proklamował wówczas nowy 

2 E. Börsch-Supan, Karl Friedrich Schinkel, Bd. 21: Arbeiten für König Friedrich Wilhelm III. von Preußen 
und Kronprinz Friedrich Wilhelm (IV.), Berlin–München 2011, s. 31; G. Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach 
w pierwszej połowie XIX wieku (problemy organizacyjne i językowe), Mrągowskie Studia Humanistyczne 2004/
2005, t. 6–7, s. 138; J. Jasiński, Kościół katolicki i ewangelicki oraz związki wyznaniowe, w: Historia Pomorza,
t. III (1815–1850), cz. 2: Zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, pod red. G. Labudy, Poznań 1996,
s. 53, 84–85; idem, Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, Olsztyn 1983, s. 30. 
Zob. także H. Schmauch, Mehlsack, w: Handbuch der historischen Stätten. Ost- und Westpreußen, hrsg. E. Weise, 
Stuttgart 1966, s. 140.

3 J. Hassenstein, Die Geschichte der evangelischen Kirchen im Ermlande seit 1772, Königsberg 1918,
ss. 59–60. Por. E. Stritzel, Die evangelische Kirchengemeinde zu Mehlsack, w: Chronik der Stadt Mehlsack, hrsg.
E. Maecklenburg, [b.m.w.] 1955, s. 38.

4 J. Hassenstein, op. cit., s. 60. 
5 A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, 

Neidenburg 1890, s. 130; F. Moeller, Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur 
Vertreibung im Jahre 1945, Bd. I: Die Kirchspiele und ihre Stellenbesetzungen, Hamburg 1968, s. 93; J. Hassenstein, 
op. cit., s. 114.
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Ewangelicki Kościół Unijny, który opierał się na zjednoczeniu Kościołów lute-
rańskiego i reformowanego6. 20 października 1817 r. monarcha udzielił pozwo-
lenia na budowę domów dla duchowieństwa ewangelickiego oraz szkół w wie-
lu miastach historycznej Warmii, m.in. w Pieniężnie, Lidzbarku Warmińskim, 
Dobrym Mieście, Ornecie, Biskupcu Reszelskim, Jezioranach i Barczewie. Z puli 
państwowej przeznaczono na ten cel 21 tys. talarów, które miały być wypłaca-
ne przez cztery lata. Fryderyk Wilhelm zagwarantował ponadto przydział drew-
na z lasów królewskich na cele budowlane7. Być może powyższe decyzje wiązały 
się z obchodami trzechsetlecia reformacji, nad którymi władca roztoczył patro-
nat8. Obietnice godziwego statusu materialnego Kościoła unijnego, gwarantowa-
ne przez państwo, nie przekładały się na poszczególne placówki duszpasterskie. 
Uposażenie pieniężeńskiego proboszcza nie było zadowalające, skoro 28 maja 
1818 r. Ministerstwo Spraw Duchownych, Szkolnych i Medycznych w Berlinie 
zapewniało konsystorz w Królewcu, że do podziału pomiędzy duchownego, kie-
rownika szkoły i katechetę w omawianej warmińskiej miejscowości zostanie 
przeznaczonych rocznie 2210 talarów9. Powyższy argument nie przekonał do-
tychczasowego duszpasterza ks. Kriegera, aby kontynuować pracę w Pieniężnie. 
Po osiemnastu miesiącach posługi otrzymał nominację na urząd proboszcza
w Wyszkowie10. 

Drugim proboszczem w pieniężeńskiej placówce duszpasterskiej został
w 1819 r. Carl Hoffmann. Wiadomo, że od 1 stycznia 1820 r. władze państwowe 
zgodziły się na wypłatę księdzu dodatku do utrzymania w wysokości 200 talarów 
rocznie11. Jedną z najważniejszych kwestii gminy ewangelickiej pozostawała jed-
nak budowa własnej świątyni. Wspólnota w celu sprawowania kultu, mimo wcze-
śniejszych ustaleń z magistratem, korzystała nadal z jednej z sal miejscowego ra-
tusza. Pomieszczenie zostało nawet wyposażone w ambonę, pokryty czerwonym 
obrusem stół pełniący rolę ołtarza, niezbędne księgi liturgiczne, srebrny kielich, 
patenę oraz ławki. Z czasem postulat budowy własnego obiektu sakralnego zyskał 

6 G. Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817–1914), Olsztyn 2003, s. 17; J. Jasiński, 
Kościół katolicki i ewangelicki oraz związki wyznaniowe, ss. 93–94.

7 Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz Berlin–Dahlem (dalej: GStA PK), I. HA, Rep. 76 
Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (28 III 1818).

8 Por. J. Jasiński, Kościół katolicki i ewangelicki oraz związki wyznaniowe, s. 85.
9 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (14 X 1819). 
10 J. Hassenstein, op. cit., s. 60.
11 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (15 I 1820). Władze 

państwowe w Berlinie wielokrotnie udzielały nadzwyczajnych dotacji pieniężeńskiemu proboszczowi (m.in.
w 1856 r. – 25 talarów, 1857 r. – 20 talarów, 1858 r. – 25 talarów, 1859 r. – 30 talarów, 1860 r. – 30 talarów, 1862 r. 
– 25 talarów, 1866 r. – 40 talarów, 1868 r. – 20 talarów, 1869 r. – 30 talarów). Zob. Evangelisches Zentralarchiv 
(Berlin) (dalej: EZA) 7/19442, k. 1–2, 5–10, 12. 
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poparcie naczelnego dyrektora budowlanego w Królewcu (Oberbaudirektor),
a jednocześnie radcy rządowego Valeriana Müllera. Sugerował on kupno domu 
mieszkalnego i przystosowanie go do celów kultu. Brano pod uwagę ofertę 
przedstawioną przez Caspersona – mieszkańca Pieniężna pochodzenia żydow-
skiego, który chciał sprzedać należący do niego budynek za 2200 talarów. Koszty 
przystosowania domu do sprawowania liturgii miały wynieść 900 talarów, ale po 
dokładnej rewizji kosztorysu obniżono je do 708 talarów i 15 groszy. Cała inwe-
stycja opiewałaby zatem na kwotę 2908 talarów i 15 groszy. Warto dodać, że we 
wspomnianym budynku jedną z sal z przeznaczeniem na cele szkolne wynajmo-
wała parafia katolicka, płacąc 16 talarów czynszu rocznie12.

Dom Carspersona, usytuowany przy ulicy Kościelnej, był budynkiem na-
rożnym, masywnym, dwupiętrowym, wzniesionym w latach 1774–1780. W jego 
przesklepionej piwnicy znajdowało się pomieszczenie o wymiarach 40 × 16,5 
stopy. Na parterze mieściła się trójokienna sala z kominem i białym piecem, li-
cząca 25 stóp długości i 11,5 stopy szerokości. Kolejne pomieszczenie, oświe-
tlone dwoma oknami, bez pieca, miało 18,5 stopy długości i 11 stóp szerokości.
Z tyłu budynku były usytuowane dwa pomieszczenia dwuokienne, z kominem 
i białym piecem, o wymiarach 22 stopy długości i 13,5 stopy szerokości. W izbie 
mieszkalnej, dwuokiennej, o długości 70 stóp i szerokości 8,5 stopy, drzwi wej-
ściowe zostały ulokowane zarówno z przodu, jak i z boku. Korytarz miał 47 stóp 
długości i 4,5 stopy szerokości. Na piętrze znajdowała się sala z czterema okna-
mi, białym piecem i kominem mierząca 24,5 stopy długości i 20 stóp szerokości. 
Kolejne pomieszczenie, ulokowane z tyłu budynku, o długości 23 stóp i szeroko-
ści 15 stóp, miało okna wychodzące na ulicę, biały piec oraz komin. Usytuowana 
obok sala, zaopatrzona w dwa okna i biały komin, mierzyła 23 stopy długości
i 15 stóp szerokości. Dwuokienne pomieszczenie mieszkalne z przestronną kuch-
nią miało 44 stopy długości i 20 stóp szerokości. Korytarz piętra miał 47 stóp dłu-
gości i 4 stopy szerokości. Zarówno opisywany budynek, jak i należąca do po-
sesji stajnia, wymagały przeprowadzenia remontów posadzki, okien, itd. Cenę 
sprzedaży parceli Casperson obniżył ostatecznie do 2 tys. talarów. Wraz z nieru-
chomością miały zostać zakupione: ogród przy tzw. uliczce Wodnej za 40 tala-
rów, morga ziemi należąca do Heidtera z przeznaczeniem na budowę probosz-
czówki za 80 talarów, morga ziemi należąca do Woinita za 50 talarów oraz inna 
parcela za 30 talarów13. Przedsięwzięcie sfinalizowano 28 lutego 1820 r.14, co 

12 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (14 X 1819). 
13 Ibidem (24 IX 1819).
14 Ibidem (27 III 1821). 
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przyspieszyło prawne ukonstytuowanie parafii ogłoszone 2 kwietnia 1821 r.15 
Dość szybko przystąpiono do sporządzania planów remontowych zakupionych 
obiektów. Prace nad dokumentacją powierzono krajowemu inspektorowi budow-
lanemu (Landbauinspektor) Johannowi Juliusowi Rehefeldowi, urzędującemu
w Braniewie. Rozpoczęty remont pociągnął za sobą konieczność przeprowadze-
nia nieplanowanych czynności budowlanych, które zwiększyły koszty inwestycji
o 170 talarów 23 grosze i 7 fenigów16.

Wprowadzenie na urząd nowego proboszcza Lebrechta Bocka miało miej-
sce 23 stycznia 1825 r. W parafii mieszkało w tym czasie 358 wiernych, zaś do 
przykościelnej szkoły uczęszczało 60 dzieci ewangelickich17. W następnym roku 
gmina ewangelicka zaproponowała adaptację na cele kultu dwóch komnat w za-
chodnim skrzydle pieniężeńskiego zamku18. Zabiegano przy tym o dobudowa-
nie wieży kościelnej od strony zewnętrznej zamku. Koszty adaptacji miały wy-
nieść 4043 talary i 20 srebrnych groszy. Szkice budowlane autorstwa Rehefelda, 
po rewizji przeprowadzonej 27 lipca 1826 r. przez naczelnego dyrektora budow-
lanego w Królewcu – Valeriana Müllera, przedłożono do wglądu wybitnemu 
architektowi berlińskiemu Karlowi Friedrichowi Schinklowi19. Przystosowanie 
pomieszczeń zamkowych nie było jednak rzeczą prostą, ponieważ w dwóch sa-
lach drugiej kondygnacji mieściła się składnica soli, natomiast trzecia kondy-
gnacja była zagospodarowana przez miejscową intendenturę jako spichlerz. 
Poza tym, we wspomnianym skrzydle znajdowały się również takie urzędy in-
tendentury, jak kasa, ekspedycja oraz pokoje mieszkalne. Nawet budowa wie-
ży stała się kwestią problematyczną, ponieważ według projektów miała się znaj-
dować nad przedsionkiem, a na elewacjach zamkowych już w tamtym okresie 
były widoczne rysy świadczące o złym stanie technicznym obiektu. Dodatkowe 
obciążenie mogłoby jedynie przyspieszyć proces ich degradacji20. Warto wspo-
mnieć, że Schinkel zaproponował zamiast dość osobliwego projektu klasycy-
stycznej wieżyczki – prostą formę z otworami w stylu arkadowym21. 

Ostatecznie władze państwowe zezwoliły pieniężeńskiej wspólnocie ewan-
gelickiej na wzniesienie kościoła, ale bez organów. Miejsce pod budowę obiektu 

15 A. Harnoch, op. cit., s. 130; W. Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens, Bd. I, 
Göttingen 1968, s. 276; E. Börsch-Supan i D. Müller-Stüler, Friedrich August Stüler 1800–1865, München–Berlin 
1997, s. 667. Por. H. Schmauch, op. cit., s. 140. 

16 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (20 IX 1822). 
17 J. Hassenstein, op. cit., s. 61.
18 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (20 IX 1826).
19 Ibidem (17 VIII 1827); E. Börsch-Supan, Karl Friedrich Schinkel, Bd. 18: Die Provinzen Ost- und 

Westpreußen und Großherzogtum Posen, München–Berlin 2003, s. 302. 
20 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (29 VI 1827).
21 E. Börsch-Supan, Karl Friedrich Schinkel, Bd. 18: Die Provinzen Ost- und Westpreußen und 

Großherzogtum Posen, s. 302.
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miało być oddalone od kościoła katolickiego, aby dźwięk organów nie zakłócał 
przebiegu nabożeństwa ewangelickiego22. Na podstawie rozporządzenia gabine-
towego z 26 października 1827 r. i decyzji królewskiej z 15 listopada 1827 r. pro-
jekt kościoła w Pieniężnie (opracowany przez Rehefelda) miał stanowić odwzoro-
wanie nieistniejącego już ewangelickiego kościoła z Nakła nad Notecią, który był 
pierwowzorem tzw. kościoła Schinkla (Normalkirche). Wartość kosztorysu prac 
budowlanych szacowano na 10 355 talarów 13 srebrnych groszy i 3 fenigi23. 

W połowie 1828 r. dokonano wyboru parceli z przeznaczeniem na obiekt 
sakralny, która znajdowała się na tzw. Zieglerberge, przed Bramą Ornecką24. 
Władze w Berlinie nie zaakceptowały powyższego rozwiązania z uwagi na 
umiejscowienie przyszłego kościoła poza miastem, w dodatku za znajdującymi 
się w tej okolicy stodołami25. Propozycja zakupu innej działki pojawiła się dość 
niespodziewanie. W nocy z 19 na 20 marca 1829 r. na pieniężeńskim rynku wy-
buchł pożar, w wyniku którego spłonęły cztery domy mieszkalne. Parcele po 
spalonych budynkach tworzyły wystarczająco duży teren pod budowę kościo-
ła. Kilka dni później rozpoczęto pertraktacje z właścicielami spalonych obiek-
tów. Należały one do następujących dysponentów: Meyer Banjamin Katz (kupiec
żydowski) z żoną Rosą z domu Isaac (numer ewidencyjny parceli – 40), Isidor Woelki 
(kupiec) z małżonką Gertrudis z domu Wittmann (nr ew. – 39), Peter Kretschmann
z żoną Elisabeth z domu Fittkau (nr ew. – 38). Należy podkreślić, że w ramach ubez-
pieczenia na wypadek pożaru towarzystwo ubezpieczeń od ognia miało wypłacić za 
spalone budynki odpowiednio: 1000, 900 i 600 talarów26. Władze państwowe gwa-
rantowały pomoc finansową przy zakupie powyższych działek, jednak gromadzenie 
funduszy na nabycie działki o numerze ewidencyjnym 37 pozostawiły w gestii miej-
scowej wspólnoty27. Rozpoczęto jednocześnie rozmowy mające na celu pozyska-
nie działki o numerze 41, należącej do właściciela o nazwisku Kranich. Początkowo 
zażądał on 2 tys. talarów, co stanowiło wyższą cenę niż koszty poniesione przy
zakupie parceli o numerach 37–40. Później Kranich obniżył stawkę do 1,6 tys. ta-
larów, jednakże cały czas wydawała się miejscowej wspólnocie zbyt wygórowana28. 
Zdawano sobie sprawę, że budynek Kranicha był ubezpieczony w towarzystwie 
ubezpieczeń od ognia na 1 tys. talarów, zatem działka kosztowałaby w rzeczywi-

22 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (26 X 1827).
23 Ibidem (2 VI 1828); GStA PK, I. HA, Rep. 93D Oberbaudeputation, Nr. 74, k. 4v; E. Börsch-Supan, 

Karl Friedrich Schinkel, Bd. 18: Die Provinzen Ost- und Westpreußen und Großherzogtum Posen, ss. 302–303;
E. Börsch-Supan i D. Müller-Stüler, op. cit., s. 667. 

24 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (30 VIII 1828).
25 Ibidem (21 X 1828). 
26 Ibidem (30 III 1829).
27 Ibidem (5 III 1829).
28 Ibidem (25 II 1830). 
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stości 600 talarów (łącznie z kosztami administracyjnymi – 700 talarów)29. Naczelny 
Urząd ds. Budowlanych w Berlinie (Königl. Oberbaudeputation) w 1831 r. zniwe-
lował plany budowlane pieniężeńskiej gminy i odrzucił postulat kupna działki 
Kranicha30. 

W pierwotnym kosztorysie prac budowlanych z pierwszego półrocza 1830 r. 
wartość odgruzowania działek budowlanych wynosiła 668 talarów 18 srebrnych 
groszy i 2 fenigi. Ze sprzedaży starych materiałów miano uzyskać 165 talarów
28 srebrnych groszy, a prace przy fundamentach kosztowałyby 194 talary. Opłaty 
związane z budową stodoły przy domu parafialnym obliczono na 67 talarów
20 srebrnych groszy i 7 fenigów31. 

W kolejnym kosztorysie z drugiego półrocza 1830 r. suma wydatków opie-
wała na 21 792 talary 28 srebrnych groszy i 11 fenigów. Fundusz dostępnych 
środków finansowych wynosił wówczas 15 810 talarów 20 srebrnych groszy
i 11 fenigów. Brakowało zatem 5982 talarów i 8 srebrnych groszy. Tę sumę za-
mierzano pozyskać z obiecanej zapomogi królewskiej, prosząc ponownie Fryderyka 
Wilhelma III o dotację w wysokości 17 827 talarów i 11 fenigów32. Władze w Berlinie 
przyznały 13 lipca 1831 r. postulowaną kwotę, ale zadecydowały, że będzie wypła-
cana w ratach, tzn. w 1831 r. – 4233 talary i 10 fenigów, 1832 r. – 5 tys. talarów, 
1833 r. – 5 tys. talarów i w 1834 r. – 3594 talary i 1 fenig. Drewno miało pocho-
dzić z lasów królewskich33. 

W trakcie podejmowania istotnych decyzji w sprawie pieniężeńskiej para-
fii zmarł krajowy mistrz budowlany z Braniewa – Rehefeld, a jego następcą został
A. Bertram, który od początku urzędowania zaangażował się w budowę kościo-
ła ewangelickiego, plebanii i szkoły34. Na połowę 1833 r. zaplanowano początek prac 
związanych z odgruzowaniem zakupionych parceli oraz wzniesienie plebanii
w stanie surowym35. Niestety, projekty architektoniczne obiektów zaginęły i na-
leżało opracować nowe36. Zadania tego podjął się A. Bertram, a efekty jego pra-
cy opiniował 4 stycznia i 1 lipca 1841 r. August Soller z Naczelnego Urzędu
ds. Budowlanych w Berlinie37. Król Fryderyk Wilhelm IV rozporządzeniem ga-
binetowym z 12 marca 1842 r. zatwierdził kosztorys inwestycji opiewający na 

29 Ibidem (23 VI 1830).
30 Ibidem (19 II 1831).
31 Ibidem (5 IV 1830). 
32 Ibidem (28 IX 1830). 
33 Ibidem (13 VII 1831). Por. J. Hassenstein, op. cit., s. 62.
34 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 32, Bd. I (15 III 1832). 
35 Ibidem (15 IX 1834).
36 Ibidem (12 V 1833); GStA PK, I. HA, Rep. 93D Oberbaudeputation, Nr. 74, k. 37.
37 E. Börsch-Supan, Karl Friedrich Schinkel, Bd. 18: Die Provinzen Ost- und Westpreußen und Großherzogtum 

Posen, s. 303; E. Börsch-Supan i D. Müller-Stüler, op. cit., s. 667.



220 Marek Jodkowski 221Troska o ewangelickie budynki kościelne w Pieniężnie

30 tys. talarów38. Przygotowanie planów nowej świątyni powierzono jednak
7 stycznia 1843 r. Friedrichowi Augustowi Stülerowi, który zgodnie z życzeniem 
króla zaprojektował bazylikę z przeznaczeniem dla 500 osób. Dopiero wówczas 
dotarła do Berlina informacja, że w pieniężeńskiej parafii mieszka zaledwie 253 
ewangelików. Kolejny projekt świątyni, autorstwa Augusta Sollera, był gotowy 
16 września 1843 r.39 Zmniejszono w nim liczbę miejsc siedzących do 150, zaś 
dotację na nowy kościół ograniczono do 15 tys. talarów40. 

Prawdopodobnie kwestie finansowe stały się przyczyną opóźnienia w reali-
zacji inwestycji. Należy nadmienić, że zwierzchnie władze kościelne zobowiąza-
ły pieniężeńską gminę ewangelicką do zbierania funduszy na cele budowlane, nie 
ograniczając się do środków finansowych pochodzących z dotacji pozaparafial-
nych oraz zysków z lokat bankowych. Nie została ona także zwolniona z powinno-
ści administracyjnych, na które składały się m.in. opłaty ubezpieczeniowe z tytułu 
pożaru. Na wspomniany fundusz już w 1835 r. parafia miała wpłacić dwie trzecie 
żądanej sumy, która wynosiła 58 talarów 16 srebrnych groszy i 11 fenigów41. 

Prace budowlane przy świątyni przebiegały pod kierunkiem A. Bertrama42. 
Uroczystość jej poświęcenia, której przewodniczył generalny superintendent
z Królewca Ernst Sartorius, miała miejsce 18 października 1851 r.43 Ostatecznie 
wybudowano małą neogotycką świątynię na planie prostokąta z dobudowaną
z boku wieżą. Chór miał sklepienie gwiaździste44. W kościele zainstalowano or-

38 Por. J. Hassenstein, op. cit., s. 63.
39 E. Börsch-Supan, Karl Friedrich Schinkel, Bd. 18: Die Provinzen Ost- und Westpreußen und 

Großherzogtum Posen, s. 303; E. Börsch-Supan i D. Müller-Stüler, op. cit., s. 667. Zob. także GStA PK, I. HA, Rep. 
93D Oberbaudeputation, Nr. 74, k. 45.

40 J. Hassenstein, op. cit., s. 63. Warto wspomnieć, że w 1836 r. konsystorz królewiecki wyraził zaniepoko-
jenie zmniejszającą się liczbą ewangelików w Pieniężnie. Zob. Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO) 
629/36, k. 288. W 1837 r. miejscowa społeczność tej konfesji składała się z 49 żywicieli rodzin, którzy wy-
wodzili się z biednej warstwy społecznej – ibidem, k. 325. Pomiędzy 1835 a 1839 r. podawano w wykazach 
parafialnych jednakową liczbę wiernych – 200, zob. APO 629/37, k. 53. W 1846 r. parafia była najmniejsza
w powiecie – ibidem, k. 259. W 1860 r. liczyła jedynie 300 osób, natomiast w 1862 r. – 312, zob. APO 629/39, 
k. 1, 67. W 1876 r. należało do niej 320 osób, jednak na początku lat osiemdziesiątych XIX w. jedynie 300, zob. 
APO 629/40, k. 146 i 340. W 1904 r. liczba parafian wzrosła do 488, zaś w 1912 r. do 582, zob. EZA 7/19442, k. 45 
(3 IX 1912 – niesygnowana). Znaczne straty demograficzne odnotowano w czasie I wojny światowej. Zginęło 
wówczas ok. 25 pieniężeńskich ewangelików, zob. APO 367/228, k. 28. W 1917 r. w 59 miejscowościach opi-
sywanej parafii mieszkało 590 wiernych, zob. J. Hassenstein, op. cit., s. 116. W 1922 r. liczba ta wzrosła do 620, 
zaś w 1925 r. – do 650, por. EZA 7/19442 (3 III 1922); (6 VII 1925). Na początku lat trzydziestych XX w. odno-
towano już 860 wiernych należących do parafii pieniężeńskiej, ibidem (19 III 1931), zob. także H. Schmauch, 
op. cit., s. 140. 

41 APO 629/36, k. 325.
42 E. Börsch-Supan, Karl Friedrich Schinkel, Bd. 18: Die Provinzen Ost- und Westpreußen und Großherzogtum 

Posen, s. 303.
43 E. Börsch-Supan i D. Müller-Stüler, op. cit., s. 667; W. Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche 

Ostpreussens, Bd. II: Bilder ostpreußischer Kirchen, bearb. I. Gundermann, Göttingen 1968, s. 31; A. Harnoch,
op. cit., s. 130; J. Hassenstein, op. cit., s. 63.

44 W. Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens, Bd. II: Bilder ostpreußischer Kirchen, s. 31. 
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gany o wymiarach 4 × 6 × 5 m, które pochodziły z 1849 r. i zawierały 14 gło-
sów45. Skonstruował je prawdopodobnie Johann Rohn z Ornety, ponieważ to 
jemu powierzono opracowanie kosztorysów dotyczących budowy wspomnia-
nego instrumentu, z czego wywiązał się 3 grudnia 1846 r. i 3 listopada 1847 r.46 
18 kwietnia 1853 r. podpisano z nim umowę, na podstawie której zobowiązał się 
do przeprowadzania rokrocznie przeglądu i konserwacji organów. W ramach 
umowy organmistrz otrzymywał roczne wynagrodzenie w wysokości 2,5 talara. 
Niestety, Rohn zaniedbywał ciążące na nim powinności i w ciągu trzech lat je-
dynie raz dokonał przeglądu instrumentu47. Przed rokiem 1860, z powodu nie-
obecności Rohna, naprawy organów dokonał Ostermeyer, który przypadkowo 
przebywał w tamtej okolicy48.

W czasie wizytacji parafialnej, która odbyła się w 1860 r., a zatem dzie-
więć lat po wybudowaniu kościoła, stwierdzono zagrzybienie wnętrza będące skut-
kiem zawilgocenia świątyni. Ponownie przedłożono władzom państwowym prośbę 
o udzielenie pomocy finansowej w celu przeprowadzenia niezbędnego remon-
tu49. Warto wspomnieć, że zgubne skutki działania wilgoci uwidoczniły się na
posadzce, na większości ławek, na filarach chóru, a nawet na ambonie. Remont 
został zainicjowany w okresie Zielonych Świątek 1862 r. Miał trwać pół roku, 
a jego zakończenie zaplanowano na październik. W tym czasie wspólnota pa-
rafialna zbierała się na nabożeństwa w pomieszczeniu będącym siedzibą urzę-
du miejskiego. Kwestią problematyczną pozostał budżet remontowy, na który 
udzielono bezterminowej pożyczki z funduszu Mons pietatis w wysokości 300 ta-
larów. W trakcie restauracji okazało się, że zakres zaplanowanych prac przy usu-
waniu wilgoci był znacznie szerszy, a w związku z tym wzrosły również wy-
datki. Ponownie zwrócono się o pomoc finansową do władz patronalnych50.
Z kolei w 1877 r. zabiegano o dotację w związku z koniecznością przeprowadze-
nia remontu wieży kościelnej. Kosztorys prac opiewał na sumę 1341,40 marek. 
Niestety, pieniężeńscy ewangelicy nie byli w stanie wnieść żadnego wkładu wła-
snego, ponieważ nie spłacili do tego czasu zadłużenia związanego z wytyczeniem 
cmentarza. Ostatecznie Ewangelicka Naczelna Rada Kościelna (Evangelischer 
Oberkirchenrat) przyznała na restaurację wieży 1 tys. marek, zaś Związek 
Gustwa Adolfa – 30051. 

45 APO 367/228, k. 20–21, 25.
46 GStA PK, I. HA, Rep. 93D Oberbaudeputation, Nr. 74, k. 52.
47 APO 629/37, k. 163. Więcej na temat wspomnianego organmistrza zob. M. Jodkowski, Budownictwo 

sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, Olsztyn 2011, ss. 120–122. 
48 APO 629/39, k. 1.
49 Ibidem.
50 Ibidem, k. 67.
51 EZA 7/19442, k. 24–25.
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Na początku lat osiemdziesiątych XIX w. toczył się spór władz miejskich 
z gminą ewangelicką dotyczący jednego z parafialnych budynków gospodar-
czych, który zresztą wymagał remontu. Władze miejskie postulowały przenie-
sienie obiektu w inne miejsce ze względu na „interes publiczny”. Komisja po-
wiatowa uznała jednak racje parafii ewangelickiej52. Z wizytacji, która odbyła się
1 czerwca 1891 r., wynikało, że wszystkie kościelne budynki parafii znajdowały 
się w dobrym stanie53. Protokół z wizytacji przeprowadzonej rok później, 5 lipca 
1892 r., zawierał informację o potrzebie budowy nowego komina na plebanii54.

Na początku XX w. postanowiono zmodyfikować konstrukcję bryły ko-
ścielnej. W dotychczasowym układzie wieża była oddzielona od korpusu świą-
tyni. Nowe plany zakładały wydłużenie szczytu zachodniego, zespolenie wieży 
z całością obiektu oraz budowę nowej zakrystii55. Remonty zostały przeprowa-
dzone w latach 1903–1909. Przeznaczono na ten cel 11 007,90 marki. W finanso-
waniu inwestycji dużą rolę odegrał Związek Gustawa Adolfa, którego struktury 
parafialne utworzono w Pieniężnie w 1905 r.56 Kilka lat później zdecydowano się 
na odświeżenie świątyni. Zadanie to powierzono artyście malarzowi o nazwisku 
Lange z Elbląga, który nie był znany wschodniopruskiemu konserwatorowi zabyt-
ków w Królewcu. Prace malarskie, rozpoczęte 21 września 1908 r. bez zgody władz 
patronalnych, starano się sfinalizować przed nadejściem zimy57. W 1910 r. wymie-
niono w kościele sześć okien, co prawdopodobnie przyczyniło się do zaciemnienia 
jego wnętrza58. Kolejna inwestycja dotyczyła rozbudowy empory muzycznej oraz 
organów. Modernizację instrumentu przeprowadzono w 1912 r., zapewne po pra-
cach związanych z powiększeniem empory59. Warto wspomnieć, że w 1911 r. przy 
kościele ewangelickim w Pieniężnie został założony chór parafialny60. 

W archiwach zachowały się również informacje dotyczące zagadnień 
kampanologicznych omawianej świątyni. Na jej wieży wisiały trzy dzwony. 
Pierwszy, o wadze 240 kg i tonacji „a”, odlany przez zakład ludwisarski Franz 
Schilling Söhne z Apoldy w 1909 r., został ufundowany przez główny oddział 

52 APO 629/40, k. 736. Por. EZA 7/19442, k. 38.
53 APO 629/180, k. 39. Kapitał kościelny ulokowany w papierach wartościowych opiewał wówczas na 

3036,10 marki. W ciągu roku z datków na kościół zebrano 81,43 marki, z tacy – 76,98 marki, a z kolekty domo-
wej – 117,50 marki – ibidem. Warto wspomnieć, że dziesięć lat wcześniej, w 1881 r., tzw. kapitał proboszczow-
ski liczony wraz z beneficjami i lokatami oszczędnościowymi wynosił 8350 marek – APO 629/40, k. 729.

54 APO 629/181, k. 33. Wysokość kapitału kościelnego wynosiła w tym czasie 2436,10 marki – ibidem.
55 APO 367/228, k. 1. 
56 J. Hassenstein, op. cit., s. 64.
57 APO 367/228, k. 10–11.
58 Ibidem, k. 12–13.
59 Ibidem, k. 20–21, 25.
60 J. Hassenstein, op. cit., s. 64.
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Związku Gustawa Adolfa w Królewcu. Na jego płaszczu znajdowały się dwie ma-
juskułowe inskrypcje: „Ehre sei Gott in der Höhe” i „Geschenk des Gustav Adolf 
Hauptvereins in Königsberg 1909”. Drugi dzwon, o wadze 187,5 kg i tonacji „eis”, 
odlano w warsztacie J. Großa z Królewca w 1848 r. Przy jego koronie umieszczo-
no fryz o szerokości 10 cm z dwoma przedstawieniami ołtarza, w którego po-
bliżu znajdowały się dwie postacie. Pod fryzem usytuowano majuskułową in-
skrypcję: „Mich goss J. Groß in Königsberg im Jahre 1848”. Płaszcz ozdobiono 
napisem o podobnym dukcie „Jes 58: Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine 
Stimme wie eine Posaune”. Najmniejszy dzwon, ważący 112,5 kg, miał tonację 
„e”. Został również odlany przez J. Großa z Królewca w 1848 r., o czym świadczy-
ła inskrypcja w pobliżu korony dzwonu. Na płaszczu uwydatniono słowa: „Soli 
Deo Gloria”61. W trakcie I wojny światowej władze państwowe zarekwirowały 
największy z dzwonów na cele przemysłu wojennego62. Podobny los spotkał je-
den z dwóch dzwonów z brązu w czasie II wojny światowej63. 

W okresie międzywojennym na ścianach wewnętrznych kościoła zaczęły 
pojawiać się zgubne skutki oddziaływania wilgoci. W konsekwencji zrodziła się 
potrzeba ponownego odświeżenia jego wnętrza. Projekt malarski, przygotowa-
ny przez Otto Ewela, charakteryzował się różnorodnością kolorystyczną i tona-
cyjną ścian świątyni, zawierał ponadto elementy dekoracji figuralnej. Kosztorys 
inwestycji opiewał na 4 tys. marek64. Inną koncepcję remontu, którego wartość 
określono na 3651,42 marki, opracował Paul Romanus z Pieniężna. Do tego
należało doliczyć prace malarskie, które mistrz malarski Emil Schneyder szaco-
wał na 135 marek (kosztorys z 5 stycznia 1927 r.). Warto nadmienić, że wspól-
nota parafialna odstąpiła od początkowych założeń umieszczenia paneli na 
wewnętrznych ścianach świątyni z uwagi na stanowisko władz państwowych,
które opowiadały się za ograniczeniem inwestycji do niezbędnych remontów. 
Na renowację domu parafialnego przewidziano wydatki o wartości 506,25 mar-
ki65. Ewangelicka Naczelna Rada Kościelna udzieliła w 1927 r. 1500 marek zapo-
mogi na prace budowlane66, natomiast w następnym roku dodatkowo 4,5 tys. ma-
rek na remont domu parafialnego oraz wydrążenie nowej studni na cmentarzu67. 
W 1929 r. ponownie zabiegano o dotację z tego źródła na kolejne prace przy 
świątyni, m.in. izolację ścian okalających (przewidywane koszty – 4575 marek), 

61 APO 367/228, k. 26.
62 EZA 7/19442 (11 IV 1929).
63 E. Stritzel, op. cit., s. 39.
64 APO 367/228, k. 36.
65 EZA 7/19442 (8 X 1927). 
66 Ibidem (27 X 1927).
67 Ibidem (20 VI 1928).
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drewniane obicie ścian (1718,70 marki), założenie instalacji grzewczej (2911,50 
marki) oraz odlanie nowych dzwonów (4349 marek). W sumie kosztorys prze-
widywanych remontów opiewał na 13 554,20 marki. Władze państwowe (jako 
patron parafii) miały wnieść 606,60 marki, zaś miejscowa wspólnota – 1,5 tys. 
marek. Brakowało więc, w zaokrągleniu, 11,5 tys. marek68. Dopiero w 1931 r. 
Ewangelicka Naczelna Rada Kościelna przyznała zapomogę na ten cel w wyso-
kości 4 tys. marek. Warto dodać, że w tym czasie nieznacznie skorygowano za-
kres i wartość inwestycji, która wzrosła do 14 743,52 marki69. Prawdopodobnie 
nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych prac remontowo-budowlanych. 

Wilgoć panująca w świątyni stała się pretekstem do założenia nowe-
go ogrzewania. Dotychczasowy, mający ponad trzydzieści lat, żeliwny piec nie 
ogrzewał kościoła w wystarczającym stopniu, a na dodatek dym zanieczysz-
czał jego wnętrze i szpecił mury świątynne70. W celu instalacji nowego syste-
mu grzewczego przygotowano dwa projekty – z listopada 1928 r. przez firmę 
Esch z Mannheim i z sierpnia 1931 r. Jeden z nich wskazywał na potrzebę dobu-
dowy do zakrystii dodatkowego pomieszczenia. Wspomnianemu rozwiązaniu 
sprzeciwiał się wschodniopruski konserwator zabytków, który uważał, że taki 
aneks zakłóci jedność architektoniczną świątyni. Alternatywą wobec powyższej 
opcji miało być podpiwniczenie zakrystii71. Ostatecznie rada parafialna kościoła 
ewangelickiego w Pieniężnie postanowiła zrealizować projekt ogrzewania przy-
gotowany przez firmę Sachse & Co z 29 maja 1931 r.72 Instalację grzewczą zało-
żono w 1932 r. W tym samym roku zamontowano rynny i położono rury odpro-
wadzające wodę deszczową. Wschodniopruski konserwator zabytków sugero-
wał, aby zaplanowane malowanie świątyni przełożyć na inny czas73. Wbrew jego 
sugestiom prace malarskie rozpoczęto już w 1932 r. Ich realizację powierzono 
miejscowemu mistrzowi malarskiemu – E. Schneyderowi74. 

Podczas naprawy okien w 1932 r. okazało się, że wszystkie cementowe 
słupki, na których były umieszczone krzyże okienne, uległy zniszczeniu. Wobec 
konieczności wstawienia nowych, zwrócono się do władz patronalnych z proś-
bą o pomoc finansową. Według wstępnych oględzin koszty inwestycji miały wy-
nieść 1 tys. marek. Zaplanowano wykonanie wybrakowanych elementów ze 
sztucznego kamienia i usztywnienie konstrukcji odpowiednimi prętami75. Z po-

68 Ibidem (10 VI 1929).
69 Ibidem (1 V 1931); (11 VII 1931).
70 Ibidem (11 IV 1929).
71 APO 367/228, k. 40.
72 Ibidem, k. 41.
73 Ibidem, k. 46.
74 Ibidem, k. 47.
75 Ibidem, k. 43–45. Por. EZA 7/19442 (10 II 1934).
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wodu nieprzestrzegania zaleceń konserwatorsko-budowlanych władze prowin-
cjonalne w Królewcu nie poparły wniosku rady parafialnej o państwową zapomo-
gę, związaną z przeprowadzanymi remontami. Daremne stały się również prośby 
miejscowej wspólnoty o przyznanie materiałów budowlanych w ramach pomocy 
patronalnej państwa76. Z pomocą przyszły władze kościelne, które przekazały na 
ten cel 500 marek77. Rok później przeprowadzono gruntowny remont organów78.

Wybuch II wojny światowej skutkował ograniczeniem bądź rezygnacją
z zaplanowanych prac remontowo-budowlanych obiektów sakralnych79. Niestety, 
działania militarne w 1945 r., których areną stały się m.in. Prusy Wschodnie, 
spowodowały zniszczenie wielu miejscowości na obszarze historycznej Warmii, 
w tym niemal całego Pieniężna. Los licznych budowli w tym mieście podzieli-
ła również świątynia ewangelicka, którą ostatecznie rozebrano w latach sześć-
dziesiątych XX w. Pozostawiono jedynie wieżę kościelną, która stanowi pomnik 
świetności przedwojennego Pieniężna80. 

Nie sposób omówić wkładu wszystkich ewangelickich proboszczów w bu-
dowę i utrzymanie obiektów kościelnych w Pieniężnie. Warto jednak wspo-
mnieć, że w okresie przedwojennym urząd ten sprawowali następujący du-
chowni81: Johannes Krieger (1817–1818), Carl Hoffmann (1819–1824), Lebrecht 
Bock (1825–1829), Eduard Weiβ (1829–1831), Carl Gebauer (1831), Christian 
Köhler (1831–1837), August Differt (1837–1856), Adolf Zaabel (1856–1868), 
Adolf Jordan (1869–1903), Kurt Knorr (1903), Erich Braun (1903–1912), Paul 
Hoffmann (1912–1916), Wolfgang Elmenthaler (1916–1921), Hans Lockies 
(1922–1927), Ernst Günther (1927–1934), William Papendorf (1934–1938) i Egon 
Stritzel (1938–1945).

Marek Jodkowski, Sorge um evangelische Sakralgebäuden in Pieniężno (Mehlsack) im 19. Jahrhundert 
und in erster Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Zusammenfassung 

In ersten Dekaden im Zeitraum nach Teilungen Polens kam ein evangelischer Pfarrer aus Żelazna 
Góra nach Pieniężno, und dann aus Dębowiec. Gottesdienste wurden damals im örtlichen Rathaus abgehal-
ten. Am 20. Oktober 1817 genehmigte der preußische König den Bau der Schulen und Häuser für Klerus in 

76 APO 367/228, k. 47.
77 EZA 7/19442 (21 II 1934).
78 E. Stritzel, op. cit., s. 38.
79 Por. M. Jodkowski, op. cit., s. 152.
80 Por. E. Börsch-Supan, Karl Friedrich Schinkel, Bd. 18: Die Provinzen Ost- und Westpreußen und 

Großherzogtum Posen, s. 303.
81 J. Hassenstein, op. cit., s. 114; F. Moeller, op. cit., s. 93.
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vielen Städten historischen Ermlands, und dabei auch in Pieniężno. In diesem Jahr wurde der erste evangeli-
sche Pfarrer im beschriebenen Ort – Johannes Krieger ernannt. Eine wichtige Angelegenheit war noch der Bau 
eigenes Tempels. Zu diesem Zweck forderte man den Einkauf des Grundstücks von Casperson. Aber ziem-
lich schnell gab man diese Pläne auf, indem man einen Teil des Schlosses in Pieniężno zur Kultstätte neuein-
richten versuchte. Aber die hohe Kosten einer Modernisierung und die technische Gründe waren ein Grund, 
warum diese Vorhaben aufgegeben wurden. Letztendlich, 1827 genehmigte die Staatgewalt den Bau einer 
Kirche, aber ohne Orgel. Das Tempel sollte entsprechend von der katholischen Kirche entfernt sein. Zwei Jahre 
später entschied man sich für den Einkauf der Grundstücke am Markt in Pieniężno. 1833 bearbeitete man 
neue Bauprojekte. Weitere architektonische Pläne wurden nach 1842 korrigiert, indem man die Sitzplätze bis 
150 begrenzte. Die Kirche wurde am 18. Oktober 1851 eingeweiht. Einige Jahre später tauchten Pilze an den 
Wänden im Innenraum des Tempels auf und neue Renovierungsarbeiten mussten durchgeführt werden. Am 
Anfang des 20. Jahrhunderts hat ein Umbau des Baukörpers der Kirche stattgefunden. Unter anderem wur-
de der nördliche Giebel verlängert und der Turm mit dem Rest der Gebäude verbunden. In der evangelischen 
Kirche in Pieniężno wurden Renovierungsarbeiten (unter anderem wurde Innenraum gestrichen) in der Zeit 
zwischen beiden Weltkriegen durchgeführt.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Marek Jodkowski, Care and maintenance of Evangelical church buildings in Pieniężno in the 19th

and the first half of the 20th century

Summary

In the first decades of the post-partition period, an Evangelical rector from Żelazna Góra, and then 
from Dębowiec, came to Pieniężno with pastoral services. The Masses took place in the room of the local town 
hall. On 20th October 1817, the Prussian king gave a permission to build schools and houses for the clergy in 
numerous towns of historical Warmia, including Pieniężno. In the same year, the first Evangelical rector was 
appointed in the said place – Johannes Krieger. However, the building of a temple remained an important is-
sue. For this purpose, the purchase of a building plot which belonged to Casperson was postulated. However, 
these plans were soon replaced by the thoughts of adapting a part of the castle of Pieniężno for the purpose 
of worship. Considering the high costs of modernisation and technical reasons, these plans were abandoned. 
Finally, in 1827, the state authorities gave a permission to build a church, but without organs. The temple had 
to be sufficiently distant from the Catholic church. Two years later, it was decided that a building plot near the 
Pieniężno market would be bought. In 1833 new construction projects were developed. Subsequent architec-
tural plans were corrected after 1842 by limiting the number of seats to 150. The consecration ceremony took 
place on 18th October 1851. A few years later it was noted that the inside of the temple was infested with mo-
uld and it was necessary to conduct renovation works. At the beginning of the 20th century the construction 
of the body of the church was modified. These modifications included, among others, the extension of the we-
stern gable and the connection of the tower to the whole building. In the interwar period, renovation and con-
servation works in the Evangelical church of Pieniężno were carried out. They consisted in, among others, the 
painting of the inside of the church.

Translated by Jerzy Kiełbik



I

Urodził się 13 czerwca 1926 r. we wsi Filipowo, powiat suwalski. W 1933 r. 
rodzice Leon i Ludwika, drobni rolnicy, zapisali go do miejscowej szkoły po-
wszechnej. Matka kupiła mu elementarz za 15 jajek. Szybko nauczył się czytać, 
niestety, biblioteka szkolna nie grzeszyła zasobnością, z tego powodu nauczy-
cielka wypożyczała książki jedynie starszym uczniom. Niemniej, będąc bodajże 
w III klasie, zdobył jej zaufanie i od tego momentu zaczął pochłaniać najpierw 
lekturę przygodową. Pierwszą przeczytaną książką był Robinson Cruzoe. Jednak 
ojciec nie był zachwycony, mówił: „urzędnikiem nie będziesz – – naucz się do-
brze rachować, aby cię w mieście nie oszukali przy sprzedaży zboża lub sołtys 
przy płaceniu podatków”. W czasie okupacji Niemcy zniszczyli bibliotekę szkol-
ną. Pomimo to udało się Wróblewskiemu przeczytać Pana Tadeusza. Jak wspo-
minał, dla niego owym Mickiewiczowskim „pamiętnym rokiem” był rok 1944. 
Nauka szkolna została wznowiona już jesienią, dzięki czemu w czerwcu 1945 r. 
mógł ją ukończyć ze świadectwem VII klasy. Dalszej nauce ojciec nie stawiał 
przeszkód, zwłaszcza że główne jej koszty wzięło na siebie państwo. Oto przy-
szły docent i profesor we wrześniu 1945 r. „w dziurawych butach i żołnierskim 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

Janusz Jasiński

JAN WRÓBLEWSKI – ORGANIZATOR I HISTORYK
BIBLIOTEKARSTWA NA WARMII I MAZURACH

Słowa kluczowe: Jan Wróblewski, bibliotekarze, bibliotekarstwo, Olsztyn

Keywords: Jan Wróblewski, libraries, libriarianship, Olsztyn

Schlüsselwörter: Jan Wróblewski, Bibliothekar, Bibliothekswesen, Allenstein



228 Janusz Jasiński 229Jan Wróblewski – organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach

szynelu” dotarł pieszo do bram suwalskiego „Pedagogium”, czyli Państwowego 
Liceum Pedagogicznego, zorganizowanego przez jej pierwszego dyrektora Ni-
kodema Jaśkiewicza, który bezzwłocznie przyznał mu stypendium i zapewnił 
miejsce w internacie. Wspominał Wróblewski: „Najbardziej wrył mi się w pa-
mięć pierwszy dzień w tej powojennej szkole. Chłopaki już pod wąsem i wyro-
słe dziewoje; siedzieliśmy na nieheblowanych deskach opartych na blaszanych 
bańkach po oleju, jesienny wiatr wciskał się przez rozbite szyby, a my zgrabia-
łymi od zimna palcami na odwrocie poniemieckich berichtów pisaliśmy dykto-
wany wiersz (podręczników jeszcze nie było). Wiersz ten kończył się słowami: 
»Trzeba naprzód iść i świecić«”1. Z dyrektorem, a stopniowo z całą jego rodziną, 
utrzymywał coraz żywsze stosunki, oparte wobec mistrza na szacunku, a wobec 
zdolnego i sumiennego ucznia na życzliwości. Jaśkiewicz był przedwojennym 
pedagogiem, edukował młodzież według starych patriotyczno-obywatelskich
i religijnych zasad. Dla podkreślenia rangi „Pedagogium” wprowadził czapki „ba-
torówki”, jakie jeszcze niedawno nosili studenci Uniwersytetu Wileńskiego im. 
Stefana Batorego. Z dumą maszerowali ubrani w nie uczniowie w czasie szkol-
nych lub państwowych uroczystości2. W 1948 r. rozpoczął się ostry kurs stalinow-
ski. Rzekomo „dla dobra szkoły”, ale ku „wielkiemu żalowi młodzieży” – wspomina 
Wróblewski – dyrektor został zwolniony (do wątku Jaśkiewicza jeszcze wrócę).

Wróblewski, złożywszy egzaminy maturalne w 1949 r., z nakazu pracy 
został nauczycielem w Szkole Podstawowej we wsi Nierośno, powiat Sokół-
ka (1949/50). Jednocześnie społecznie prowadził tam punkt biblioteczny. Na-
stępnego roku immatrykulował się na Uniwersytecie Warszawskim, na którym 
studiował filologię polską. W 1953 r. ukończył studia I stopnia ze specjalizacją
bibliotekarską. Lata te, charakteryzujące się intensywną indoktrynacją marksi-
stowską, nie pozostały bez śladu na politycznym ukierunkowaniu studenta, co 
można dostrzec chociażby w jego publicystyce z połowy lat pięćdziesiątych, na 
ten temat za chwilę. Kiedy porówna się jego wspomnienia z różnych lat, okaże 
się, że prawie nigdy nie sięgał do lat warszawskich, chyba że w pejoratywnym 
kontekście. Na przykład pod koniec lat osiemdziesiątych przypomniał sobie, że 
koleżanka z uwagi na „złe pochodzenie” ojca została zadenuncjowana i „wylana 
z uczelni”. Widocznie ze względu na owe przykre lata nie wymienił żadnego ów-
czesnego profesora warszawskiego, żadnego asystenta.

Z regionem warmińsko-mazurskim związał się przypadkowo. Mając w kie-
szeni dyplom specjalizacji bibliotekarskiej, postanowił szukać pracy we Wrocła-

1 Jak się po latach dowiedział, jego autorką była Maria Konopnicka, urodzona właśnie w Suwałkach,
a nie, jak się często uważa, Adam Asnyk.

2 Por. esej E. Fałtynowicza, Szkoła nauczycieli, Krajobrazy, 1988, nr 50 (fot. uczniów w „batorówkach”).
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wiu. Okazało się, że na bilet kolejowy ze stolicy na Dolny Śląsk brakuje mu pie-
niędzy. Wówczas kasjerka doradziła mu, aby jechał do Olsztyna, koszt biletu bę-
dzie tańszy. Tak też uczynił. Zgłosił się do Wydziału Kultury Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej, czym wywołał sensację. Dyplomowany bibliotekarz 
szuka pracy! Co z nim zrobić? Kazano mu przyjść nazajutrz. Wróblewski, roz-
goryczony, gotów był natychmiast pożegnać Olsztyn. Ale następnego dnia sta-
wił się, by usłyszeć – jak sądził – decyzję odmowną. Tymczasem owego dnia na-
stąpiła zmiana w Wydziale Kultury. Jego kierownikiem został niemal rówieśnik 
Wróblewskiego, Eugeniusz Zawadzki. Powiedział mu: „Kolego, my tu bibliote-
karzy potrzebujemy, ludek tutaj twardy, nie będzie Wam łatwo, ale wierzymy, że 
dacie sobie radę”3.

 

II

Było to w marcu 1953 r. Świeżo upieczony bibliotekarz został skierowany 
nie do żadnej biblioteki, lecz na stanowisko kierownika Oddziału Kultury w Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej w Piszu. Z funkcji tej jednak szybko zre-
zygnował, by na własną prośbę objąć kierownictwo tamtejszej Biblioteki Powia-
towej. Warunki pracy nie należały do łatwych: „Angaż otrzymałem już w kilka 
minut po przyjeździe. Gorzej było z zakwaterowaniem. Ulokowano mnie w po-
koju służbowym Powiatowej Rady Narodowej w suterenie o powierzchni 8 m2, 
który miałem dzielić z dwoma instruktorami wydziału rolnego. Ponadto pokój 
ten służył niektórym pracownikom prezydium do picia wódki. Starałem się więc 
jak najwięcej przebywać w terenie, odwiedzając biblioteki gminne i punkty bi-
blioteczne. Ale tam również były trudności noclegowe. W lecie pół biedy, moż-
na było przespać się na sianie (nawet w październiku). Gorzej w zimie. Raz np. 
musiałem w Dąbrówce spać w dziecinnym łóżku, innym razem w kuchni na ła-
wie, przykryty własnymi spodniami. Na podobne trudności napotykali również 
przyjeżdżający z województwa, gdyż w Piszu nie było hotelu”4. 

Główne zadanie młodego kierownika polegało na organizowaniu tzw. ma-
sowego czytelnictwa, zespołów czytelniczych i spotkań autorskich. Wróblewski 
bardzo dobrze pamiętał przedwojenny głód książki i szczerze chciał nadrabiać 
dawne zaległości. Teraz miał z jednej strony ułatwione zadanie, z drugiej utrudnio-
ne. Dlaczego utrudnione? Napływająca ludność myślała przede wszystkim o spra-

3 Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dalej: AUWM), Zespół WSP; materiały J. Wró-
blewskiego niezinwentaryzowane. 

4 Ibidem.
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wach bytowych, szukała chleba, narzędzi do pracy, rozpaczliwie broniła się przed 
spółdzielniami produkcyjnymi, czyli jak mówiono „kołchozami”. Z drugiej stro-
ny Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” drukowała w masowych, tanich nakła-
dach na gazetowym papierze klasyczną literaturę polską na czele z Mickiewiczem, 
Sienkiewiczem, Prusem, Orzeszkową, Kraszewskim itd. Jednocześnie dodawano 
tzw. socliteraturę, zwłaszcza radziecką, zaś spotkania z autorami niejednokrotnie 
rozpoczynano od Międzynarodówki. To był ówczesny trybut, którego na oficjal-
nych spotkaniach nie można było nie płacić. Wróblewski miał do czynienia z bi-
bliotekarzami ofiarnymi, którzy doceniali swoją rolę w kształtowaniu kultury, ale 
spora ich część także „w budowaniu socjalizmu”. Utrzymywał z nimi dobre sto-
sunki. Większość z nich nie miała średniego wykształcenia, mniejszość, rodem
z Kresów Wschodnich, wywodziła się z inteligencji. Z jednymi i drugimi bardzo 
często jego początkowa służbowa znajomość przeradzała się w przyjaźnie trwa-
jące długie dziesięciolecia. Pół wieku później bez trudu cytował całe litanie ich 
nazwisk. O okresie piskim wyraził się: „To, że rozpocząłem swoją pracę bibliote-
karską w Piszu, zaważyło na moich dalszych losach, że pozostałem w zawodzie 
bibliotekarskim i pozostałem na ziemi olsztyńskiej. Tutaj bowiem przeszedłem 
życiową szkołę. Tu były moje uniwersytety5. Tutaj po raz pierwszy zetknąłem się 
z tymi, którzy przyszli na Warmię i Mazury, aby na zawsze pozostać. Tutaj ze-
tknąłem się z ich entuzjazmem, umiłowaniem zawodu i pasją tworzenia. Tu-
taj poznałem ludzi ambitnych, twardych, mocnych, wspaniałych, jak Franciszka
i Czesławę Podsiadów, Eugeniusza Bielawskiego, Tadeusza Kuklińskiego, Włady-
sława Rumskiego, Kazimierza Laudańskiego i innych”. Sojusznikiem w jego dzia-
łaniu, niewątpliwie z nakazu władz, były socjalistyczne organizacje, jak ZMP, Liga 
Kobiet, TPPR, TWP, Służba Polsce, Samopomoc Chłopska. Bodajże ta ostatnia au-
tentycznie go wspierała. Za zaangażowanie w konkursy czytelnicze, jak wspomina
z humorem, otrzymał „komplet dzieł najgenialniejszego człowieka owych cza-
sów. Ciężki ten pakunek oddałem w Olsztynie do przechowalni bagażu. Kiedy 
zgłosiłem się za kilka tygodni, dyżurny kolejarz poinformował mnie, że książ-
ki były już na licytacji, ale bez skutku. Tym sposobem ocalała moja nagroda”.
Od listopada 1954 r. rozpoczął pracę jako wizytator w Samodzielnym Referacie 
Wydziału Kultury PWRN w Olsztynie. W ten sposób mógł w ciągu najbliższych 
kilku lat ogarnąć całokształt problematyki bibliotek publicznych. 

Połowa lat pięćdziesiątych to jednocześnie okres bardzo żywej jego publi-
cystyki politycznej dotyczącej bibliotekarstwa, najpierw w pismach ogólnopol-
skich. Pochodząc ze wsi, niejako automatycznie zaczął pisać do tygodnika „Wieś”. 

5 Zwrot ten jest oczywistym nawiązaniem do tytułu książki Maksyma Gorkiego.
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Jednakże pierwsza krótka korespondencja z 1951 r. była raczej falstartem. Miał 
stwierdzić, że obecnie „tysiące tomów czeka na chłopskie dziecko, któremu kiedyś 
do wiedzy wstęp był wzbroniony. Dziś wspominam o tamtych czasach z nienawi-
ścią”6. Nie wierzę, aby zdania te wyszły spod pióra Wróblewskiego. Po pierwsze, 
nikt nikomu w II Rzeczypospolitej nie zabraniał się kształcić, a po drugie, autor 
był wolny od jakiejkolwiek nienawiści. Słowa te niewątpliwie dopisała mu re-
dakcja. Może z tego powodu na dwa lata zawiesił rozpoczynającą się współpracę 
ze „Wsią”? Wznowił ją w 1953 r., gdy podjął pierwszą swoją pracę w Piszu. Kry-
tykował Radę Narodową za brak zainteresowania czytelnictwem oraz za pozo-
stawienie bibliotekarzy samych sobie. Zarzuty podpierał konkretnymi przykła-
dami7. W pewnej korespondencji naszkicował spotkanie z warmińskim poetą
Michałem Lengowskim (1873–1967), docierającym do czytelników w ramach 
Żywego Słowa, organizowanego przez olsztyński oddział Stowarzyszenia PAX. 
Był to bodajże pierwszy ślad zainteresowania Jana Wróblewskiego dawną litera-
turą regionalną8. W dalszych korespondencjach autor z Pisza wciąż dotykał pro-
blemu konkursu czytelnictwa. Z punktu nie tylko dzisiejszego niektóre decyzje 
władz były wprost żenujące, np. gdy powiatowi piskiemu wyznaczono limit 1600 
osób mających brać udział w konkursie czytelniczym! Wszak miały być one or-
ganizowane na zasadzie dobrowolności9. Ale łamanie dobrowolności, jak cho-
ciażby przy zakładaniu spółdzielni produkcyjnych, było powszechnym zjawiskiem. 
Wróblewski taką praktykę czasem stosowaną w bibliotekarstwie miał odwagę pu-
blicznie krytykować. Wyrzucał też samorządom, że nie troszczą się o bibliotekarzy,
o ich uposażenie, mieszkania, że obciążani są pozazawodowymi obowiązkami10. 

Tymczasem od jesieni 1955 r. dały znać o sobie zmiany polityczne w ca-
łej Polsce, zwane odwilżą, a w 1956 r. polskim Październikiem. Cenzura zaczęła 
„odpuszczać”. Wróblewski, pracując już w Olsztynie na stanowisku wojewódz-
kiego wizytatora, nadal angażował się w ukochaną ideę czytelnictwa11. Jednocze-
śnie znacznie mocniej niż w Piszu upominał się o warunki bytowe dla biblio-
tekarzy, stawiał zarzuty nie tylko samorządom, ale i administracji państwowej
z powodu niedocenienia ich roli w kształtowaniu masowej kultury, napisał na-

6 J. Wróblewski, Głód książki, Wieś, 1951, nr 8.
7 J. Wróblewski, W sprawie Rad Czytelnictwa i Książki, Wieś, 1953, nr 38.
8 J. Wróblewski, Historia jednego wieczoru, Wieś, 1953, nr 34.
9 J. Wróblewski, Głos bibliotekarza, Wieś, 1953, nr 50; idem, Czekamy na nową „Wieś”, Wieś, 1954, nr 5; 

idem, Książka i ludzie, Wieś, 1954, nr 11.
10 J. Wróblewski, Z kim pracować?, Nowa Kultura, 1953, nr 39.
11 J. Wróblewski, Musimy wygrać, Głos Olsztyński, 1955, nr 41; idem, O konkursie czytelniczym i zobo-

wiązaniach bibliotekarzy, Głos Olsztyński, 1955, nr 304; idem, Kto uzyska premię pierwszeństwa, Życie Olsztyń-
skie, 1955, nr 250; idem, Czy inicjatywa olsztyńskich bibliotekarzy znajdzie poparcie na zjeździe w Warszawie, 
Życie Olsztyńskie, 1955, nr 220.
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wet w tej sprawie list otwarty do władz centralnych12. Krytykował Ministerstwo 
za marazm, za lekceważenie tzw. terenu. Ganił także miejscowe władze, wytykał 
im, że wnioski wielkiego sejmiku kulturalnego Warmii i Mazur z jesieni 1956 r. 
pozostały tylko na papierze13. Wprost wyśmiewał nieuctwo w kulturze, sięga-
jąc m.in. do wspomnień uniwersyteckich. Oto pewien młody naukowiec miał 
pretensje do Żeromskiego, że nie był komunistą; inny marksista doszukiwał się
w Trenach Kochanowskiego odzwierciedlenia stosunków ekonomicznych; dzia-
łacz młodzieżowy żądał usunięcia portretu Kościuszki, inny nie pozostawił su-
chej nitki na twórczości Janiny Broniewskiej. Z dezaprobatą wspominał niedawne
hasła, takie jak: „walka klasowa”, „kułak”, „łączność miasta ze wsią”, „uprawa ku-
kurydzy”, „szukanie stonki ziemniaczanej”, „mobilizacja mas”, także różne „czy-
ny”. Problem czytelnictwa w latach 1946–1953 oceniał następująco: „Pierwsze lata 
od 1946 – to okres rozkwitu i entuzjazmu, istniał w ogóle problem braku książ-
ki, kilka kilometrów maszerowano po książkę w śniegu. Odwrót od książki nastą-
pił dopiero w latach 1950–1951, kiedy pojawiły się w bibliotekach typowe książ-
ki socrealizmu, obecnie zwane »produkcyjniakami« na czele z Zoranym ugorem 
Szołochowa. W 1952 r. zaczęto wycofywać książki »wrogie klasowo«, biblioteka-
rze przyznają, że niektóre książki uratowali przed zniszczeniem, przemiałem, te-
raz wracają »z honorem« na półki; tworzyła się samorzutnie »nielegalna« sieć bi-
blioteczna, obecnie popyt na nie jest szalenie wielki, kochają Sienkiewicza, ale 
wydania przedwojenne, bo nie wierzą nowym, istnieje w ogóle podejrzliwość 
do książek powojennych; są czytelnicy w sprawozdaniach nagradzani, którzy
w ogóle przestali być czytelnikami, statystyki były fałszywe (istniało nieraz na wsi 
więcej czytelników niż dusz)”14. Zapytuje autor jakby samego siebie, dlaczego bi-
bliotekarze milczeli. I odpowiada przykładem z własnego doświadczeniu. Gdy
w 1955 r. zaprotestował przeciwko tego rodzaju praktykom, „zostałem sromotnie 
podsumowany”, ale większość obecnych milczała15. Jednakże, aby nie ograniczać się 
do krytyki, zgłaszał konkretne wnioski mające na celu sanację ustroju bibliotekar-
skiego. Bibliotekarze winni być permanentnie szkoleni, winni otrzymywać wyższe 
pobory, należy ich odciążać od czynności pozabibliotecznych, czytelnicy muszą 
być odznaczani za znajomość przeczytanych książek, a nie za liczbę przeczytanych. 
Należy położyć większy nacisk na literaturę regionalną16. W ten sposób, dokonując

12 J. Wróblewski, List otwarty do Ministra Kultury i Sztuki, Przegląd Kulturalny, 1955, nr 9; idem, Biblio-
tekarz nie szewc. Paszkwil z motywacją i wnioskami, Przegląd Kulturalny, 1955, nr 5.

13 J. Wróblewski, Na entuzjazm i poświęcenie odpowiadali frazesem i intrygami, Warmia i Mazury, 1956, 
nr 6, s. 10.

14 T. Majka, [ps.], Co słychać w kulturze, Warmia i Mazury, 1957, nr 2.
15 J. Wróblewski, W poszukiwaniu zła, Warmia i Mazury, 1955, nr 11.
16 Ibidem.
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surowej oceny ostatnich lat, pośrednio przeprowadził siłą rzeczy krytykę i wła-
snej działalności, ponieważ w dobie socrealizmu musiał „krakać jak i one”. Ktoś 
powie złośliwie, mógł wrócić do krów. Czy jednak można było bojkotować sys-
tem? Wszak podnoszenie oświaty, kultury było koniecznością, przy czym, jak 
wspomniałem, mimo wszystko czytano najchętniej polską literaturę klasyczną.

Krytykował też brak współpracy Wojewódzkiej Komisji Kultury z Wydzia-
łem Kultury Prezydium WRN. Zacytował kąśliwą uwagę dr. Władysława Gębi-
ka, wówczas jej przewodniczącego: „Współpraca układa się pomyślnie, ale nie-
skutecznie”. Wyrzucał samorządom, że nie dbają o mieszkania dla bibliotekarzy,
a wybory do komisji kultury są nieprzemyślane. Na przykad w Mrągowie sekretarz 
PZPR domagał się, aby jej przewodniczącym został chłop, nie nauczyciel. W ogó-
le w terenie – pisał – istnieje stagnacja, operuje się sloganami, które bibliotekom
w niczym nie mogą pomóc. Ich pracownicy otrzymują pensje z opóźnieniem,
w Zielonce Pasłęckiej nie pozwolono bibliotekarce pojechać na szkolenie do Olsz-
tyna, bo musiała pracować na miejscu „po linii skupu”17.

Minął polski Październik, stopniowo zaczęto od niego odchodzić. Stały 
krytyk władz administracyjnych, samorządowych i partyjnych stawał się niewy-
godny. W Samodzielnym Referacie Bibliotekarskim Wydziału Kultury nastąpi-
ła redukcja etatów. Jan Wróblewski został przeniesiony 1 stycznia 1958 r. do Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się w Starym Ratuszu, 
na stanowisko starszego bibliotekarza, pełniąc funkcję instruktora terenowego. 
W stosunku do wojewódzkiego wizytatora nowa funkcja była znacznie niższa. 
Podlegał dyrektor Teresie Pepłowskiej, znanej ze swojej energii, kompetencji, ale 
i żelaznej ręki18. Siłą rzeczy Wróblewski coraz głębiej wnikał w problematykę po-
wszechnych bibliotek publicznych, nadal angażował się w masowe czytelnictwo, 
organizował konkursy, ale omijając rafy z poprzednich lat19.

III

Pracując w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, z początkiem 
roku akademickiego 1957/58 podjął zaoczne studia magisterskie. Jednakże nie 
na Uniwersytecie Warszawskim, lecz na Łódzkim. Tam otoczyła go naukową 

17 J. Wróblewski, Z kulturą wciąż niewesoło, Rada Narodowa, 1957, nr 1.
18 J. Burakowski, Teresa Pepłowska (16 V 1908–26 VII 1996), Bibliotekarz Olsztyński, Wydanie jubile-

uszowe, Olsztyn 1996, ss. 85–87.
19 Archiwum Państwowe w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, sygn. 2824, nr 4, 

5, 8, 124, 163, 237, 274. Sprawozdania z lat 1958–1964.
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opieką profesor Helena Więckowska, znany historyk XIX w., zarazem bibliote-
koznawca20. Wróblewski wybrał temat odnoszący się do powojennych biblio-
tek powszechnych w województwie olsztyńskim. Jak wspomniałem, znał pro-
blem od podszewki, przy czym miał ułatwiony dostęp do źródeł: inwentarzy, 
planów, sprawozdań, protokołów z narad, z wizytacji itd. Jednocześnie dzięki 
kontaktom z licznymi bibliotekarzami, mobilizował ich do udzielania wywia-
dów, pisania wspomnień, które także stanowiły ważną część materiałów źródło-
wych. W ten sposób narażał się jednak na niebezpieczeństwo utonięcia w morzu
papierowej dokumentacji. Mimo to z trudności tych wyszedł obronną ręką, 
przeprowadzając właściwą selekcję. Pracę ukończył w 1960 r. Z niektórymi jej 
rozdziałami zgłosił się do redakcji „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”21. 
Byliśmy wówczas sąsiadami w Starym Ratuszu. Z reguły odnosiłem się do tema-
tów z okresu Polski Ludowej z pewną nieufnością. Jednakże do artykułu Wró-
blewskiego nie miałem żadnych zastrzeżeń. Autor nie musiał mi prezentować 
opinii profesor Więckowskiej, z którą zapoznałem się dopiero teraz: „Na szczegól-
ną uwagę zasługuje praca magisterska ob. Wróblewskiego pt. Księgozbiory biblio-
tek powszechnych woj. olsztyńskiego i ich użytkowanie, gdzie autor zajął się jednym
z trudniejszych zagadnień bibliotekoznawstwa – czytelnictwem. Ob. Wróblewski za-
dał sobie niezmierny trud przeprowadzenia drobiazgowej analizy tak złożone-
go zjawiska, jakim jest czytelnictwo w różnych przekrojach (księgozbiór, jego 
ilość i jakość, lokal – warunki korzystania, bibliotekarz – jego kwalifikacje pe-
dagogiczne i fachowe, czytelnik – jego zainteresowanie i upodobania). Zarów-
no zagadnienia struktury księgozbioru w bibliotekach wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych, jak i ich użytkowanie zostało opracowane bardzo wnikliwie
i przekonywująco udokumentowane. – – Ob. Wróblewski postawił sobie za cel zo-
brazowanie stanu księgozbiorów bibliotek powszechnych woj. olsztyńskiego i ich 
użytkowania w latach 1946–1959 nie tylko dla celów badawczych i dokumenta-
cyjnych, lecz także dla poddania pewnych sugestii w zakresie aktualnej polityki bi-
bliotecznej – – . Praca Ob. Wróblewskiego oceniona została na celująco”22.

Ledwie Wróblewski uporał się z kursem magisterskim, niezwłocznie za-
brał się za doktorat. Tym razem objął swoimi zainteresowaniami polskie biblio-
tekarstwo w okresie od ostatnich dziesięcioleci XIX w. do 1939 r. na Warmii
i Mazurach, ponadto na Powiślu, ponieważ po I wojnie światowej włączono je do 
Prus Wschodnich. Ruch polski dla celów praktycznych częściowo uwzględniał 

20 Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 554.
21 J. Wróblewski, Rozwój bibliotek powszechnych w powiecie olsztyńskim w latach 1946–1959, Komunika-

ty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 1960, nr 3, ss. 395–412; idem, Publiczne biblioteki powszechne w woje-
wództwie olsztyńskim w latach 1946–1959, KMW, 1961, nr 1, ss. 69–113.

22 AUWM, Zespół ART., sygn. 113/4420, Akta osobowe J. Wróblewskiego, k. 14.
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niemieckie podziały administracyjne. Jeśli zaś chodzi o temat pracy doktorskiej, 
to po przeczytaniu fragmentu wspomnień Wróblewskiego, poczułem pewien 
dyskomfort. Była to wszak tematyka historyczna. Okazuje się, że zajął się nią by-
najmniej nie wskutek atmosfery historycznego środowiska olsztyńskiego koncen-
trującego się na badaniach regionu, lecz, jak wspomina, w wyniku zachęty łódzkiego 
bibliotekarza, bibliofila Witolda Wieczorkiewicza23. Ważne jest jednak to, że wal-
nie przyczynił się do wzmocnienia olsztyńskich badań historycznych, niebawem 
wstąpił do Polskiego Towarzystwa Historycznego. Materiały do doktoratu zbierał 
dwutorowo. Szukał ich we wszystkich polskich bibliotekach naukowych, głów-
nie na Ziemiach Odzyskanych, także w Warszawie, Krakowie, Poznaniu. Oczy-
wiście nie mógł pominąć archiwów, w sumie wykorzystał sześć polskich i jedno
niemieckie (Merseburg). Wiele wysiłku włożył w dotarcie do ówczesnej prasy, prze-
badał 22 tytuły, ogółem kilkaset roczników. Drugi tor poszukiwań był jeszcze cie-
kawszy. Dzięki znajomości wielu przedwojennych działaczy ruchu polskiego, ze-
brał od nich i przy ich pośrednictwie od dalszych osób 65 ankiet, 50 wywiadów
i wspomnień. Korespondował, odwiedzał ich w domach (jeździł rowerem). Wte-
dy to nawiązał z wieloma serdeczne kontakty, ba, przyjacielskie. Dotarł do Au-
gusta Bykowskiego, więźnia Auschwitz, Mauthausen, rodem z Zabrodzia, po-
wiat reszelski, do Roberta Hallmanna, bibliotekarza w Brąswałdzie, do Józefa 
Krakora, bibliotekarza i bibliofila w Lesznie, powiat olsztyński, do harcerki i bi-
bliotekarki Marii Kensbock w Olsztynie. Ta ostatnia opowiadała mu, że kiedyś
odwiedził ich na Warmii znany pisarz Gustaw Morcinek. W 1936 r. z kolei ona 
pojechała do niego na Śląsk, gdzie otrzymała książkę W zadymionym słońcu 
z autorską dedykacją. Paweł Jasiek, założyciel Wschodniopruskiego Oddziału 
Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech, mieszkający po II wojnie światowej 
w Niemczech, przysłał mu 14 listów. Są wśród nich bardzo cenne relacje. Warto 
przytoczyć jedną z nich, wyprawę na Mazury: „Potem pojechaliśmy do miejsco-
wości Lesiny, leżącej już w pasie granicznym pomiędzy Polską a Prusami Wschod-
nimi, na grób z r. 1863 Konstantego Rynarzewskiego. Tutaj w krótkim przemó-
wieniu podałem historię powstania i losy niektórych powstańców, którym uda-
ło się przekroczyć granicę. Potem ukląkłem przy grobie i odmówiliśmy za spokój 
jego duszy i wszystkich ofiar powstania i I wojny światowej »wieczny odpoczy-
nek«. Następnie pojechaliśmy autobusem tuż do granicy polsko-niemieckiej. Tu
odśpiewaliśmy Rotę Marii Konopnickiej. Nikt nie przeszkadzał, gdyż nie było 
widać straży granicznej. Graniczny punkt przejściowy leżał w dość znacznej od-
ległości od nas. Po drugiej stronie granicy przechadzali się pojedynczy gospo-
darze polscy. Oglądali len rozłożony na rżysku. Kiedy usłyszeli pieśń Nie rzu-

23 J. Wróblewski, Śladami polskiej książki, Tygodnik Kulturalny, 1962, nr 20.
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cim ziemi odwrócili swe głowy i stanęli na baczność. Częstując gospodarzy pa-
pierosem, wszedłem z nimi w krótką rozmowę. Niestety, musieliśmy ją przerwać, 
gdyż na zakręcie zauważono wychylającą się głowę strażnika. Na pożegnanie rzekł 
nam jeden z gospodarzy: »Państwo nas zawstydzają swoją odwagą i patrioty-
zmem«”24. Wróblewski korespondował m.in. z Warmiakiem Augustynem Stef-
fenem, językoznawcą, i Antonim Szajkiem, organizatorem życia polskiego w 
Prusach Wschodnich, mieszkającymi w Londynie, z byłym konsulem polskim
Karolem Ripą w Chicago itd. Widząc zapał i zaangażowanie w odtwarzaniu hi-
storii polskiego czytelnictwa, byli działacze ruchu polskiego chętnie mu ofiaro-
wali lub sprzedawali uratowane przez nich książki. Podarowali je m.in. Hallmann
z Brąswałdu, Paweł Turowski z Tomaszkowa, sprzedała Marta, córka Józefa Kra-
kora z Lesin25. Hubert Orłowski, obecnie znany profesor poznański, sprzedał kilka 
rodzinnych książek ówczesnemu bibliotekarzowi w Ostródzie, Tadeuszowi Orac-
kiemu, pasjonatowi polskich pamiątek. Oracki w sumie zgromadził 18 polskich 
książek przedwojennych i wszystkie gratisowo przekazał Wróblewskiemu26.

W trakcie penetrowania warmińskich wiosek, po licznych spotkaniach
i rozmowach z przedwojennymi „polonusami”, Wróblewski podzielił się swo-
imi wrażeniami: „Gdybym był dziennikarzem, napisałbym reportaż, ba, nawet 
cały cykl reportaży, a tytuł dałbym taki: »Na szlaku ludzkiej życzliwości«, bo ona 
pozwoliła mi w dużym stopniu zgromadzić tak wiele wartościowego materia-
łu do mojej pracy doktorskiej”27. Tu warto dodać, że Wróblewski podobne po-
szukiwania prowadził w czasie gromadzenia materiałów do pracy habilitacyjnej,
o której później. Wszystkie te cenne źródła do polskości w państwie niemieckim,
w sumie 235 pozycji, jego rodzina ofiarowała Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, 
wśród nich kilka numerów „Gazety Olsztyńskiej” z lat międzywojennych28.

Obronił pracę doktorską 26 stycznia 1965 r. na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Warszawskiego. Promotorem była doc. dr Krystyna Remerowa, kierow-
nik Katedry Bibliotekoznawstwa, recenzentami prof. dr Antoni Knot z Uniwersy-

24 J. Wróblewski, Referat wygłoszony z okazji 50. rocznicy założenia Związku Polaków w Niemczech 
(9 VI 1972), wydrukowany pt. Biblioteki polskie w Niemczech, w: Związek Polaków w Niemczech. Materiały
z sesji naukowej w 50. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. pod red. F. Hawranka, Opole 1974,
ss. 241–252. Najpełniejszy biogram Pawła Jaśka zob. J. Wróblewski, Paweł Jasiek (1908–1982), Rocznik Olsz-
tyński, t. 16, 1985, ss. 480–485.

25 J. Wróblewski, Ocalałe książki z bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych na Warmii, Mazurach i Po-
wiślu, KMW, 1991, nr 3–4, ss. 351–360.

26 H. Orłowski, Warmia z oddali. Odpominania, Olsztyn 2000, ss. 78–79; informacja prof. Tadeusza 
Orackiego z Gdańska z 10 VI 2012 r.

27 J. Wróblewski, Śladami polskiej książki, Tygodnik Kulturalny, 1962, nr 20. W 1981 r., wydając książkę 
Polskich broniły progów, zredagował/zadedykował ją: „Spotkanym na szlaku ludzkiej życzliwości”!

28 „Wykaz książek przekazanych do Biblioteki Głównej UWM po profesorze Janie Wróblewskim” 
– sporządziła Anna Bujko, Registratura (Dyrekcja Biblioteki Głównej UWM).
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tetu Wrocławskiego oraz doc. Ksawery Świerkowski z Warszawy. O tak istotnym 
wówczas wydarzeniu dla naukowego środowiska olsztyńskiego poinformowały 
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Wróblewski otrzymał tytuł doktora nauk 
humanistycznych29. 

Obaj recenzenci postulowali wydrukowanie rozprawy, ale po uprzednim 
pełnym wykorzystaniu „Gazety Olsztyńskiej”, której komplet z lat 1886–1913 za-
chował się jedynie w dawnym Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwo-
wie (obecnie Biblioteka Ukraińskiej Akademii Nauk). Wróblewski znalazł się
w kłopocie. Dzięki „Komunikatom Mazursko-Warmińskim” doskonale wiedział
o jej istnieniu we Lwowie30, ale kilkakrotne starania o przyznanie mu stypen-
dium w Ministerstwie Kultury i Sztuki na wyjazd do Lwowa okazały się bez-
owocne. Będąc już doktorem i pracując w Wyższej Szkole Rolniczej (dalej WSR), 
po raz któryś z rzędu złożył podanie, tym razem z pomyślnym rezultatem. Uczel-
nia udzieliła mu miesięcznego urlopu naukowego. Dzięki temu mógł dokładnie 
przebadać roczniki „Gazety Olsztyńskiej” sprzed I wojny światowej i przed opu-
blikowaniem książki wprowadzić niezbędne uzupełnienia31.

Przypominając ossolińskie egzemplarze „Gazety Olsztyńskiej”, której mi-
krofilmy już od pół wieku znajdują się w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego (dalej OBN), warto wyjaśnić, jak do tego doszło. 
Otóż Jan Wróblewski poinformował dyrektora Biblioteki Głównej WSR Ludwi-
ka Pelczarskiego o możliwości zakupu mikrofilmów. Chodziło jednak o spo-
rą sumę, 7092 zł. Ponieważ „Gazeta Olsztyńska” nie odpowiadała profilowi rol-
niczej uczelni, ta nie zdecydowała się na niespodziewany wydatek. Pamiętam,
Pelczarski zapytał mnie, czy ewentualnie OBN byłby zainteresowany tym nabyt-
kiem. Wówczas szefem był Władysław Ogrodziński, który odniósł się do propo-
zycji dyrektora Pelczarskiego wprost entuzjastycznie. Tak więc głównie dzięki 
dr. Janowi Wróblewskiemu mikrofilmy „Gazety Olsztyńskiej” już od 1967 r. znaj-
dują się w zbiorach OBN32. W oparciu o nie napisano mnóstwo prac naukowych, 
dziesiątki prac magisterskich. Ale nikt nie orientuje się, jaką rolę w ich sprowa-
dzeniu do Olsztyna odegrał bibliotekarz Wróblewski. W czasie pobytu we Lwo-
wie nawiązał przyjacielskie kontakty z Wacławem Olszewiczem (1888–1974), hi-
storykiem kultury, ekonomistą, bibliotekarzem, który po roku 1945 nie chciał 

29 KMW, 1964, nr 4, ss. 561–564.
30 J. Jasiński, Wykaz czasopism i kalendarzy polskich na Mazurach i Warmii z lat 1718–1939 znajdujących 

się w bibliotekach krajowych i zagranicznych, KMW, 1961, nr 2, s. 277.
31 J. Wróblewski, Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881–1939, Olsztyn 1968,

s. 11, przyp. 28.
32 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego za rok 1967, 

Olsztyn 1968, s. 24.
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opuścić Lwowa i nadal pracował w byłym Ossolineum. Chociaż w 1962 r. prze-
szedł na emeryturę, stale służył pomocą Polakom przyjeżdżającym do Lwowa33. 
W 1967 r. właśnie z inicjatywy Wróblewskiego przyznano mu zaocznie Honoro-
wą Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich34. 

Wracam do prac naukowych Wróblewskiego. Dzięki artykułom w „Ko-
munikatach Mazursko-Warmińskich”, których w latach 1960–1968 opublikował 
osiem, zwłaszcza dzięki wydaniu dysertacji doktorskiej przez olsztyńskie „Po-
jezierze” za czasów dyrektora Andrzeja Wakara, został dostrzeżony w całej Pol-
sce. Książka doczekała się siedemnastu recenzji, był to jego duży sukces. Od tego 
czasu zaczęto go drukować w całym kraju. Od lat sześćdziesiątych wraz z żoną 
Kamilą Wróblewską, historykiem sztuki, w intensywny sposób współtworzyli 
olsztyńskie środowisko humanistyczne. 

O ile badania naukowe Wróblewskiego przyjmowane były z uznaniem, to 
jego stosunki w pracy zawodowej zaczęły się układać nie najlepiej, zwłaszcza z dy-
rektor Pepłowską. Ale jeszcze w czerwcu 1962 r. wydała o nim doskonałą opinię: 
„W ramach przydzielonych zadań wykazuje szczególne zainteresowania badania-
mi, które w różnym stopniu wskazują na wyniki pracy bibliotek publicznych wo-
jewództwa. W osobistych zainteresowaniach Ob. Wróblewskiego w tym zakresie 
dominuje tematyka związana z historią bibliotek polskich naszego regionu, ak-
tualnie i w przeszłości. Zagadnienia bibliotekarskie interesują Ob. Wróblewskie-
go nie tylko z punktu widzenia wykonywanego zawodu i zainteresowań nauko-
wych, ale stanowią jego życiową pasję”35. Tymczasem Wróblewski zaczął zbierać 
zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy, sięgając nawet do Szkoły Podstawowej 
w Nierośnie i do Biblioteki Powiatowej w Piszu36. I oto już od 1 listopada 1962 r. 
nie pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Stan taki trwał do końca lu-
tego 1964 r., czyli przez czternaście miesięcy37. Na ten temat kilka zdań nieco póź-
niej. W tej sytuacji na początku 1964 r. złożył podanie do rektora WSR w Olszty-
nie w sprawie o zatrudnienie w Bibliotece Głównej: „Prośbę swą motywuję tym, że 
posiadam kwalifikacje bibliotekarskie i chciałbym pracować w tym zawodzie. Po-
nadto nadmieniam, że nie pracuję już od 15 miesięcy [tu pomylił się o 1 miesiąc] 
i nie posiadam żadnych środków do utrzymania”38. Dyrektor Pelczarski jeszcze 
tego samego dnia zaakceptował podanie. Wróblewski dołączył wykaz publika-
cji oraz opinię Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast brakuje najnowszej opinii 

33 B. Łopuszański, Olszewicz Wacław Kazimierz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, ss. 7–9.
34 AUWM, Materiały J. Wróblewskiego niezinwentaryzowane.
35 AUWM, Zespół ART, sygn. 113/4420, Akta osobowe J. Wróblewskiego, k. 16.
36 Ibidem, k. 11, 13.
37 Ibidem, k. 38.
38 Ibidem, k. 6.
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Pepłowskiej, zapewne przedstawił dawniejszą, z czerwca 1962 r. Władze uczel-
ni znalazły się w kłopocie. Przyjmować do pracy bezrobotnego, ale posiadające-
go tak wysokie kwalifikacje bibliotekarskie? Ostatecznie z dyrektor Pepłowską
doszło do ugody, został ponownie zatrudniony, ale w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej na trzy miesiące (1 marca – 31 maja 1964)39. Dzięki temu z dniem 1 czerw-
ca 1964 r. mógł rozpocząć pracę w bibliotece kortowskiej na stanowisku „kusto-
sza służby bibliotecznej”; dotychczas był starszym bibliotekarzem40. Pamiętam, 
że zadawaliśmy sobie pytanie, czy Pepłowska zwolniła go z pracy, czy może sam 
się zwolnił? Dopiero teraz wszystko stało się jasne, bo jak wynika z akt, „stosu-
nek pracy został rozwiązany na własną prośbę”41.

 

IV

Po trzech latach pracy w Bibliotece Głównej WSR, w grudniu 1967 r. otrzy-
mał awans na kustosza dyplomowanego. Niewątpliwie z jego inicjatywy, ale przy 
życzliwym poparciu dyrektora Pelczarskiego, w kwietniu 1969 r. w Bibliotece 
Głównej stworzono „samodzielne stanowisko pracy naukowej i dydaktycznej”, 
które objął Wróblewski42. Półtora roku później, gdy Biblioteka Główna coraz bar-
dziej się rozrastała, Warszawa wyraziła zgodę na stworzenie kolejnego stanowiska, 
tym razem wicedyrektora, także z myślą o Wróblewskim43. Stanowisko to objął
z początkiem roku akademickiego 1970/7144. Do jego nowych obowiązków wpisa-
no wykłady „Z wiedzy o książce, połączone z techniką bibliotekoznawstwa”45. Py-
tanie, czy je rzeczywiście prowadził? Ostatnim szczeblem w zawodowej karierze 
Wróblewskiego w kortowskiej uczelni było powierzenie mu z początkiem stycz-
nia 1972 r. stanowiska starszego kustosza dyplomowanego46. 

Niezależnie od obowiązków administracyjnych i dydaktycznych, cały czas 
pamiętał o pracy naukowej, szczególnie o rozprawie habilitacyjnej. Tego wy-
magał jego status w uczelni. Ale bynajmniej nie był to przykry obowiązek, od-
wrotnie, badaniom tym oddawał się całym sercem, jak uprzednio nad dyserta-

39 Ibidem, k. 12.
40 Ibidem, k. 26.
41 AUWM, Zespół WSP, sygn. 459/1896, Akta osobowe J. Wróblewskiego, k. 38.
42 Ibidem, k. 46.
43 Ibidem, k. 47. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 15 X 1970 r.: „W odpowiedzi na pismo

z dnia 12 września 1970 r. Nr K-25/809/70 Ministerstwo informuje uprzejmie, że przychyla się do wniosku Obywa-
tela Rektora w sprawie utworzenia w Bibliotece Głównej WSR w Olsztynie stanowiska wicedyrektora i nie wnosi za-
strzeżeń w odniesieniu do proponowanej kandydatury kustosza dypl. dr Jana Wróblewskiego na to stanowisko”. 

44 Ibidem, k. 48.
45 Ibidem, k. 24.
46 Ibidem, k. 52.
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cją doktorską. Zgodnie z ogólnokrajowymi uprawnieniami kilkakrotnie korzy-
stał z naukowych urlopów, które w sumie nie przekroczyły dwunastu miesięcy. 
Zanim kilka zdań powiem o badaniach tego okresu, zacytuję jego wspomnienie 
o latach kortowskich z perspektywy 1991 r.: „Co prawda pracowałem tutaj 10 lat, 
ale moje możliwości do wyróżniania się w czymkolwiek były bardzo ograniczo-
ne, gdyż w bibliotece było wielu fachowych bibliotekarzy, którzy przewyższali 
mnie pod każdym względem. Wydaje się mi jednak, że czasu nie zmarnowałem. 
Tutaj bowiem powstało sporo moich prac naukowych, m.in. rozprawa habilita-
cyjna. Tak więc przechodząc stąd do WSP wniosłem do tej uczelni znaczny po-
sag naukowy. Ponadto zdobyłem tutaj, że się tak wyrażę, szlif akademicki, który 
mi wiele pomógł w mojej działalności. I dlatego też z całą odpowiedzialnością 
słowa mogę powiedzieć, że gdyby nie moja praca w tutejszej Bibliotece Głównej, 
nie byłoby dzisiaj kierunku bibliotekoznawstwa w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Olsztynie. Moje bowiem tutaj przebywanie, to wkład w powstanie olsztyń-
skich studiów bibliotekoznawczych”47. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, również pracując w WSR, z całym zapa-
łem popularyzował zdobywaną wiedzę o bibliotekach, głównie przedwojennych.
W ciągu dziesięciu lat (1964–1973) opublikował 82 teksty, z tego połowę popu-
larnych. Wśród naukowych pracowników Biblioteki Głównej WSR wysunął się 
w tym zakresie na pierwsze miejsce48. Na marginesie kwerendy doktorskiej ogło-
sił niewielką, ale ważną książeczkę o działalności bibliotekarskiej chełmińskiego 
działacza polskiego Ignacego Łyskowskiego49. Wtedy dotarł do jego wnuka miesz-
kającego w Toruniu, ponadto wystąpił o nadanie imienia Łyskowskiego Powiato-
wej Bibliotece w Brodnicy. Pomysł został zrealizowany w 1973 r. Również dzię-
ki niemu patronem Biblioteki Gminnej w Lamkowie w 1969 r. został Franciszek 
Szczepański, tam urodzony. Właśnie poprzedniego roku Wróblewski opublikował 
w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” obszerny artykuł o nim i w formie 
aneksu zamieścił ponad tysiąc nazwisk, przeważnie Warmiaków, którzy w la-
tach 1890–1900 złożyli pieniężne datki na rozwój bibliotek Towarzystwa Czytelni 
Ludowych50. Dowodziły one publicznego przyznania się Warmiaków do polskiej 
wspólnoty narodowej. Do artykułu tego wciąż sięgają historycy (i nie tylko), ba-
dający stosunki narodowościowe na Warmii w okresie wilhelmińskim. To wła-

47 AUWM, J. Wróblewski, Przemówienie na uroczystościach 40-lecia Biblioteki Głównej ART. 23 IV 1991 r., 
mps, Materiały J. Wróblewskiego niezinwentaryzowane.

48 W. Rumszewicz, Biblioteka Główna, w: Dwudziestopięciolecie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsz-
tynie 1950–1975, t. 1, Olsztyn 1975, s. 147; t. 2, ss. 256–257; E. Borajkiewicz, Wykaz publikacji pracowników Bi-
blioteki Głównej ART w Olsztynie za lata 1951–1990, Olsztyn 1991, passim.

49 J. Wróblewski, Działalność bibliotekarska Ignacego Łyskowskiego, Olsztyn 1969, s. 36.
50 J. Wróblewski, Działalność bibliotekarska Franciszka Szczepańskiego, KMW, 1968, nr 4, ss. 589–620.
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śnie dzięki Wróblewskiemu współczesne biblioteki publiczne coraz częściej za-
częły sięgać do tradycji sprzed I i II wojny światowej. 

Praca habilitacyjna, również o charakterze historycznym, ale nawiązująca 
do profilu WSR, miała zostać zatytułowana Rola książki rolniczej w walce z ger-
manizacją w zaborze pruskim (1848–1918). Wróblewski już w 1967 r. złożył ob-
szerny konspekt, aprobowany przez doc. dr Krystynę Remerową: „Uważam tę 
pracę za dalsze rozwijanie tematyki podjętej w pracy doktorskiej, zwłaszcza, że 
wiem, iż sporo materiałów zebranych już uprzednio nie zostało wykorzystanych 
– – Sam temat zresztą jest istotnie interesujący i może być opracowany jedynie 
przez kogoś znającego dobrze teren i mający dostęp do materiałów rozproszo-
nych i często zapomnianych”51. Jednakże habilitant, wraz z pogłębianiem zagad-
nienia, musiał temat poważnie zmienić, objął nim większe terytorium i dłuższy 
okres. A także nie mógł go zawężać do „książki rolniczej”. Ostatecznie więc napi-
sał książkę pt. Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Nie-
mieckiej w latach 1843–1939. Dlaczego od 1843 r.? Ponieważ wtedy założono trzy 
pierwsze biblioteki w ramach tzw. Kasyna Gostyńskiego (Wielkopolska). Poza 
tym rok 1918 bynajmniej nie był cezurą zamykającą rozwój polskiego bibliote-
karstwa. Odwrotnie, nastąpił jego wzrost ściśle łączący się z działalnością Związ-
ku Polaków w Niemczech, czyli obejmujący także skupiska emigracyjne w całej 
Rzeszy, stąd cezurą końcową stał się wybuch II wojny światowej.

O ile prace nad doktoratem trwały cztery lata, to nad habilitacją aż dzie-
sięć, co wynikało głównie z potrzeby przeprowadzenia znacznie obszerniejszej 
kwerendy archiwalnej i bibliotecznej, jak również z trudności komunikowania 
się z większą liczbą przedwojennych działaczy ruchu polskiego. Kwerendę auto-
ra ocenił profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Adam Galos następująco: „Wró-
blewski sięgnął do dwudziestu kilku archiwów i zbiorów rękopisów. Zestawie-
nie czasopism wykazuje wręcz niewiarygodną liczbę 120 tytułów i około 1300 
roczników”52. Książkę wydał OBN w serii „Rozprawy i Materiały”. Zawiera 31,3 
arkuszy wydawniczych, 396 stron. Redaktorem naukowym został recenzent roz-
prawy habilitacyjnej, znawca stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX w.,
a zwłaszcza historii Mazur, prof. Władysław Chojnacki (1920–1991), co było do-
datkową rękojmią, że dzieło Wróblewskiego ukaże się pod każdym względem 
dopracowane. I tak się stało. Kolokwium habilitacyjne odbyło się w maju 1974 r. 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Opowiadał Wojciech Wrzesiński, ówczesny do-
cent tej uczelni, że Wróblewski wygłosił swój wykład z prawdziwym zapałem, by 

51 AUWM, Zespół ART, sygn. 113/4420, Akta osobowe J. Wróblewskiego, k. 62.
52 A. Galos, rec.: J. Wróblewski, Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemiec-

kiej w latach 1843–1939, Olsztyn 1975, KMW, 1975, nr 3, s. 386.
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nie powiedzieć ogniem. Książka otrzymała szesnaście recenzji, niemal tyle samo, 
co doktorska. Dziś należy do klasycznej literatury przedmiotu, nikt, kto zajmu-
je się ludnością polską w państwie niemieckim w drugiej połowie XIX i pierw-
szej XX w., nie może jej pominąć. Niekiedy zarzuca się autorowi, że jego książki 
mają charakter materiałowy, zbyt uszczegółowiony, kosztem ujęć syntetycznych. 
Pamiętajmy jednak, że prace te dotyczą bibliotekarstwa i bibliotekarzy, a nie np. 
tożsamości narodowej Polaków bądź w ogóle ich kultury. I właśnie Wróblewski 
dostarczył historykom badającym losy polskości w szerszych aspektach mnó-
stwo nowych nazwisk, faktów, ustaleń.

V

Skąd się wziął pomysł powołania Zakładu Bibliotekoznawstwa w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej? Rzecz wyjaśnił sam Wróblewski. Gdy pracował w Biblio-
tece Głównej WSR, często korzystał z niej doc. dr Jan Sikora. To on mu zapropo-
nował: „Jak zorganizuję Wyższą Szkołę Nauczycielską, to wezmę Pana i utworzy-
my bibliotekoznawstwo”53. Toteż, kiedy placówka powstała w 1969 r., Wróblewski
w kwietniu 1970 r. złożył podanie do władz WSR o przeniesienie służbowe do 
WSN. Jednak rektor WSR nie wyraził zgody, motywując to „trudnościami ka-
drowymi w naszej Bibliotece Głównej”54. Ale problem kształcenia bibliotekarzy 
nie dawał Wróblewskiemu spokoju. W 1972 r. publicznie zaproponował „zor-
ganizowanie Międzyuczelnianego Studium Bibliotekarstwa na bazie Wyższej 
Szkoły Rolniczej i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej”55. Apel pozostał bez echa. 
Wobec tego na początku listopada 1973 r. zwrócił się do rektora Sikory z pyta-
niem, czy oferta sprzed kilku lat zorganizowania Zakładu Bibliotekoznawstwa 
nadal jest aktualna. Otrzymawszy odpowiedź twierdzącą, ponownie poprosił
o przeniesienie służbowe z ART do WSN. Ponieważ tym razem nie stawiano 
przeszkód, z dniem 1 grudnia 1973 r. został zatrudniony w WSN na stanowisku 
„starszego wykładowcy”, a od 1 lipca 1974 r. na stanowisku „docenta kontrakto-
wego”56. W 1991 r. rektor Stanisław Szteyn mianował go profesorem nadzwyczaj-
nym w Wyższej Szkole Pedagogicznej57. 

53 J. Wróblewski, Oświadczenie złożone 20 III 1991 r. na spotkaniu z prof. Stanisławem Szteynem, rek-
torem WSP – AUWM, Materiały J. Wróblewskiego niezinwentaryzowane.

54 AUWM, Zespół ART, sygn. 113/4420, Akta osobowe J. Wróblewskiego, k. 20.
55 J. Wróblewski, Bibliotekarzy trzeba kształcić, Gazeta Olsztyńska (dalej: GO), 1972, nr 221; R. Gross, 

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1969–2009, Olsztyn 2009, s. 13.
56 AUWM, Zespół WSP, sygn. 459/1896, Akta osobowe J. Wróblewskiego, k. 11, 19.
57 Ibidem, k. 151.
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Wróblewski z miejsca zabrał się do prac przygotowawczych, by w roku 
akademickim 1974/75 rozpocząć normalne zajęcia uczelniane. Właśnie wów-
czas Wyższa Szkoła Nauczycielska została przekształcona w Wyższą Szkołę Pe-
dagogiczną, a organizowany przez Wróblewskiego kierunek na Wydziale Hu-
manistycznym otrzymał nazwę Zakład Bibliotekoznawstwa58. Wykład inaugura-
cyjny w Zakładzie pt. „Tradycje Komisji Edukacji Narodowej w bibliotekarstwie 
XIX wieku” wygłosiła nestor bibliotekarzy polskich prof. Helena Więckowska, 
przyjmowana z honorami tak przez władze uczelni, jak i województwa59. Warto 
dodać, że Więckowska w czasie plebiscytu 1920 r. pełniła w Olsztynie obowiązki 
tłumacza ze strony polskiej w Komisji Alianckiej60. Dzięki zabiegom kierownika 
udało się zatrudnić w Zakładzie najpierw na godzinach zleconych, a od 1975/76 
na całym etacie Marię Dembowską, pierwszego tytularnego profesora w WSP, 
która dla Olsztyna opuściła w Warszawie ważne stanowisko dyrektora Bibliote-
ki PAN61. W WSP została zatrudniona również doc. dr hab. Jadwiga Kołodziejska, 
kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej62. W 1976 r. pod-
jęła pracę doc. dr hab. Jadwiga Rudnicka, dotychczas kierownik Działu Starych 
Druków i Rękopisów w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
W burzliwym roku 1981 (okres „Solidarności”), gdy nikt nie kwapił się na sta-
nowisko dziekana, właśnie ona podjęła się tego obowiązku63. W różnych latach 
wspomagali Zakład jeszcze inni naukowcy, by wymienić doc. dr. hab. Tadeusza 
Bieńkowskiego z PAN w Warszawie czy doc. dr. hab. Krzysztofa Migonia z Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Na wykłady i konsultacje przyjeżdżali: doc. dr hab. 
Halina Chamerska z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uni-
wersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Janusz Albin, dyrektor Zakładu Ossoliń-
skich we Wrocławiu, prof. Jan Baumgart, emerytowany dyrektor Biblioteki Ja-
giellońskiej, prof. dr hab. Witold Stankiewicz, dyrektor Biblioteki Narodowej

58 Niebawem dodano mu drugi człon: i Informacji Naukowej. Będę jednak posługiwał się skrótem Za-
kład Bibliotekoznawstwa lub Zakład. Należał on strukturalnie do Wydziału Humanistycznego, podobnie jak
od 1974/75 Filologia Polska, Historia, Filologia Rosyjska i Wychowanie Muzyczne – R. Gross, op. cit., ss. 12–13.

59 Bibliotekarz Olsztyński, 1974, nr 4, s. 11.
60 O studiach bibliotekoznawczych [Rozmowa H. Giżyńskiej-Burakowskiej z prof. H. Więckowską],

GO, 1975, nr 67.
61 D. Konieczna, Praca dydaktyczna Profesor Marii Dembowskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsz-

tynie, w: Maria Dembowska. W kręgu bibliografii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, w: Księga jubile-
uszowa w 70-lecie pracy zawodowej, Warszawa 2007, ss. 89–94.

62 Bibliotekarz Olsztyński, 1974, nr 4, ss. 7–9; AUWM, Zespół WSP, sygn. 933/1, k. 1–12, Działalność Za-
kładu Bibliotekoznawstwa w latach 1974–1979.

63 J. Chłosta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 1969–1999, Olsztyn 1999, s. 74. Wróblewski wspo-
minał ten czas pod kątem swojego Zakładu: „Zaczęto doceniać nasz trud, otrzymaliśmy wtedy sporo nagród 
rektorskich, nawet ministerialne. Przydzielono nam także przyzwoity lokal” – J. Wróblewski, Przemówienie na 
uroczystościach 40-lecia Biblioteki Głównej ART, AUWM, Materiały J. Wróblewskiego, niezinwentaryzowane. 
Rektorem był wówczas prof. Stanisław Szteyn.
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i inni. Jak widać, szef olsztyńskiego Zakładu Bibliotekoznawstwa dbał o poziom 
swojej placówki, zarazem miał odwagę poddawać go ocenie tak wysokich auto-
rytetów. A jednocześnie zyskiwał przyjaciół w całej Polsce. 

Starał się studia bibliotekarskie opierać, jak się sam wyraził, „na trzech fi-
larach”: tradycji książki polskiej, współpracy z powszechnymi bibliotekami oraz 
na pomocy ze strony naukowego bibliotekarstwa krajowego. Wszystkie te po-
stulaty potrafił realizować. Dzięki własnym pracom naukowym wszedł głębo-
ko w tradycje polskiego bibliotekarstwa. Jego pierwsza praca w Piszu, później 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ułatwiała mu utrzymywanie kontaktów 
z rzeszą bibliotekarzy w całym województwie. Wreszcie, organizując swój Za-
kład, szukał pomocy w krajowych instytucjach bibliotekarskich i to o wspa-
niałej renomie. Jak wprowadzał w życie koncepcję wiązania studiów z trady-
cją? Dla ilustracji przytoczę kilka przykładów. Dużym wydarzeniem dla Olszty-
na było przyjęcie zaproszenia na spotkanie ze studentami przez wspomnianego 
już Pawła Jaśka (1979), który dokonał następującego wpisu do kroniki Zakładu: 
„Pełen podziwu i uznania patrzę na inicjatywę, pracę i osiągnięcia Zakładu Bi-
bliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Cieszę się, że po 
przeszło 40 latach mogłem doczekać się chwili rozbudowy skromnych zacząt-
ków Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech – Oddział Prusy Wschodnie
z siedzibą w Olsztynie, w imponującą wszechnicę Zakładu Bibliotekoznawstwa 
przy WSP, w tymże mieście walki, nadziei, zwycięstw i ofiar patriotów polskich, 
w ukochanym i niezapomnianym przeze mnie Olsztynie. Ze serca życzę, aby 
wszechnica wydała dużo światłych ludzi, którzy przyczynią się do utwierdza-
nia polskości na Warmii oraz Mazurach i których hasła, idee i poczynania pro-
mieniować będą na całą Polskę”. Innym razem kierownik Zakładu zorganizował 
spotkanie z przedwojenną bibliotekarką i nauczycielką Otylią Grotową. Stałym 
przypomnieniem przedwojennej polskości było umieszczenie w Zakładzie „Ha-
seł Polaków w Niemczech” ułożonych przez Edmunda Osmańczyka. Z szacunku 
dla pracy pionierów bibliotekarstwa po 1945 r. zaprosił do Zakładu Irenę Gra-
bowską, Ryszarda Bitowta, Wilhelma Janczewskiego, Wandę Dąbrowską, Teresę 
Marchwicką i innych. Wyrazem uznania i swego rodzaju promocji olsztyńskie-
go Zakładu Bibliotekoznawstwa było powierzenie Wróblewskiemu przez Mini-
sterstwo jesienią 1978 r. zorganizowania ogólnokrajowej konferencji metodycz-
nej. Z zadania tego Zakład wywiązał się znakomicie. W trzydniowych obradach, 
które odbyły się w Zalesiu koło Barczewa, uczestniczyło 50 delegatów, reprezen-
tujących 16 środowisk naukowych z całej Polski, z Olsztyna pojechało pięć osób. 
Zrozumiałe, że w przedsięwzięcie to zaangażowali się także asystenci Zakładu64. 

64 AUWM, Zespół WSP, sygn. 933/5, Teczka poświęcona organizacji konferencji w Zalesiu (1978).
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Według skrupulatnego zestawienia dr Korduli Szczechury, pod kierun-
kiem Wróblewskiego napisano dokładnie sto prac magisterskich65 (na 320 w la-
tach 1978–1992)66. Ich tematy odzwierciedlają zainteresowania promotora. Są to
w większości monografie różnych bibliotek, przeważnie powiatowych, w woje-
wództwie olsztyńskim, ale nie tylko, bo około trzeciej części dotyczyło sąsiednich 
regionów, a więc północnego Mazowsza, Suwalszczyzny, czasem Podlasia. Promo-
tor, jak wielu nauczycieli akademickich, przy wyznaczaniu tematów prac magi-
sterskich często kierował się zasadą terytorialnej proweniencji studentów, co 
znakomicie ułatwiało im zbieranie materiałów, łącznie z prowadzeniem wywia-
dów z bibliotekarzami. Ale były też inne tematy, np. Zuzanna Skrobacka, córka 
historyka medycyny dr. Andrzeja Skrobackiego, podjęła zagadnienie: Wpływ lite-
ratury patriotycznej na wychowanie młodzieży warmińskiej (1886–1939), Jadwiga 
Łachacz Zasoby książek przywiezionych przez repatriantów na Warmię i Mazury,
a Beata Terlecka Niszczenie książki polskiej w czasie II wojny światowej przez oku-
panta niemieckiego. Tak więc, wbrew niektórym zarzutom, profil prac magister-
skich pisanych pod kierunkiem doc. Wróblewskiego nie był jednotematyczny, 
chociaż zbliżała je problematyka książki, czytelnictwa, biblioteki i bibliotekarzy. 
Miało to dobre strony, ponieważ na seminariach mogła się rozwijać rzeczowa 
dyskusja, magistranci docierali czasem do zasłużonych, ale zapomnianych pio-
nierów bibliotekarstwa, a nierzadko dostrzegali także uchybienia w aktualnej 
pracy bibliotek. W dwóch ostatnich sprawach kwerendę nad własnym tematem 
mogli łączyć z postawą społeczną: upominać się o uhonorowanie zasłużonych,
a zapomnianych bibliotekarzy oraz ewentualnie zaproponować skorygowanie bie-
żących mankamentów. Poza tym promotor widział w napisanych pracach ma-
gisterskich pomoc dydaktyczną dla późniejszych studentów swojego Zakładu, 
zwłaszcza o ile były zaopatrzone w kopie różnych dokumentów. Wreszcie owe 
liczne monografie bibliotek powiatowych, choć nie tylko, mogły z czasem uła-
twić opracowanie syntezy powojennego bibliotekarstwa67. Czterdzieści trzy pra-
ce magisterskie wykonane w Zakładzie zostały nagrodzone bądź wyróżnione
w konkursie im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny.

Niezależnie od codziennych zajęć w uczelni, studenci odbywali w okresie 
wakacyjnym praktyki w różnych bibliotekach całej Polski. Były to przeważnie 
biblioteki uniwersyteckie lub PAN-owskie. Oprócz tego organizowano naukowe 
wyjazdy, często do tych samych bibliotek, ale z innymi studentami, np. do Biblio-
teki Jagiellońskiej, Biblioteki Czartoryskich itd. 

65 Registratura Biblioteki Głównej UWM.
66 R. Gross, op. cit., ss. 98–110.
67 AUWM, Zespół WSP, Materiały J. Wróblewskiego niezinwentaryzowane, Referat: „Prace magisterskie 

na temat rozwoju bibliotek publicznych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa w Olsztynie” (1985).
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Podobnie jak na innych kierunkach, również w Zakładzie Bibliotekoznaw-
stwa powstało Studenckie Koło Naukowe erygowane 28 października 1975 r.
Studenci wstępowali do Koła dobrowolnie, liczyło ono przeważnie kilkunastu 
członków. Zarząd składał się zawsze ze studentów, natomiast opiekunami byli 
asystenci. Przez wiele lat funkcję tę pełniła mgr Irena Jarosz. Koło badało czytel-
nictwo dzieci i młodzieży szkolnej, w okresie letnim turystów przyjeżdżających na 
Warmię i Mazury, urządzało wycieczki do bibliotek naukowych, nawiązywało kon-
takty z podobnymi kołami w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, omawiało na ze-
braniach literaturę przedmiotową, interesowało się techniką sporządzania ilustracji
w starych drukach, zorganizowało wyjazd do Muzeum Książki Dziecięcej w War-
szawie. W stosunku do innych kół specjalnie się nie wybijało, a w latach 1979–1986 
jego działalność niemal całkowicie zamarła. Zostało reaktywowane wiosną 1987 r., 
gdy funkcję jego opiekunki objęła dr Irena Borecka, a przewodniczącą została 
Małgorzata Kenig. Ubogacającym przedsięwzięciem Koła był wyjazd do Krako-
wa (Kazimierz) w celu zapoznania się z dawną kulturą żydowską (1988). Zgod-
nie z zamiłowaniem dr Boreckiej zainteresowano się biblioterapią. Studenci 
utworzyli nawet cztery sekcje specjalistyczne obsługujące różne grupy chorych
czytelników. W 1990 r. Koło, przy współpracy kilku olsztyńskich instytucji bi-
bliotekarskich, zorganizowało dwudniową sesję naukową z udziałem przedsta-
wicieli Torunia, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Sesja dotyczyła „Biblioterapii
w programach kształcenia bibliotekarzy”. Studenci olsztyńscy wygłosili trzy re-
feraty68. Następnego roku udało im się wydać zeszyt pisemka pt. „Z zagadnień 
biblioterapii”69. 

Jakim szefem był Wróblewski? Przeprowadziłem na ten temat wiele roz-
mów z „podwładnymi”, sięgnąłem też do jego oficjalnych i nieoficjalnych wypo-
wiedzi. Otóż z wyjątkiem jednej negatywnej opinii, doc. Wróblewski rysuje mi się 
jako przełożony wymagający, twardo żądający wypełniania obowiązków, ale zara-
zem życzliwy. Powierzał współpracownikom odpowiedzialne obowiązki organi-
zacyjne i naukowe. Na przykład dr Danuta Konieczna zorganizowała w 1986 r. se-
sję naukową o roli bibliotekarzy w dawnych stuleciach i w czasach współczesnych, 
a następnie została redaktorem naukowym publikowanych referatów70. Wyrazem 
szacunku wobec pozaolsztyńskich profesorów było odbieranie ich na dworcu,
wręczanie im kwiatów. Ten elegancki ceremoniał spadał na asystentów, później 

68 AUWM, Zespół WSP, sygn. 933/27, Kronika Koła Naukowego Bibliotekoznawstwa.
69 Ibidem. Działalności Koła Bibliotekarzy nie zauważył R. Gross, op. cit.
70 Bibliotekarze w służbie książki, red. naukowa D. Konieczna, wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bi-

bliotekoznawstwo, Olsztyn 1988, ss. 107. Książka zawiera osiem referatów oraz wstęp i bibliografię w opraco-
waniu D. Koniecznej.
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i na adiunktów. Szef upominał się o podwyżki pensji dla współpracowników, 
chętnie udzielał urlopów naukowych, zabiegał o promotorów dla doktorantów. 
Jednocześnie domagał się, aby wszyscy byli wobec siebie lojalni. Tłumaczył: je-
śli ktoś nie chciałby spełniać swoich obowiązków, to oznacza, że przerzuca je na 
Zakład, inaczej mówiąc, na swoich współpracowników. Takiej sytuacji on jako 
kierownik nie będzie tolerował. Z drugiej strony niejednokrotnie bronił pod-
władnych przed zarzutami stawianymi na zebraniach Wydziału Humanistycz-
nego. Obrazowo usprawiedliwiał kiedyś swego pracownika: także koń nie pocią-
gnie, gdy ma za duży ciężar. W odpowiedzi usłyszał: to konia trzeba batem. Na to 
się nie godził. Mówił na zebraniu Zakładu: „Moim pragnieniem, gdy podjąłem 
się organizacji Zakładu, było stworzenie młodego, ambitnego i bezkonfliktowe-
go zespołu, w którym podstawowym i jedynym miernikiem oceny każdego pra-
cownika byłby wkład wnoszony we wspólne dzieło”. Przez „wspólne dzieło” rozu-
miał także indywidualne badania naukowe. Od studentów żądał minimum wie-
dzy, nie mógł zrozumieć nagany otrzymanej za to, że kilku nie przepuścił na drugi 
rok. Sprzeciwiał się zbyt rozbudowanym uprawnieniom dziekanów kosztem kie-
rowników Zakładów. Czy Wróblewski był patriotą tylko Zakładu, a nie całej uczel-
ni, czy się z nią nie utożsamiał? Zakład stawiał oczywiście na pierwszym miejscu, 
to było jego dziecko, stworzył go, w pełni za niego odpowiadał. Uczył rzetelnego 
bibliotekarstwa dla potrzeb całego regionu i kraju. Zarazem orzekał: „Jes teśmy 
cząstką  nasze j  ucze lni” [podkr. – J.J.]. Wskazuje to, że bynajmniej nie ogra-
niczał swojej tożsamości akademickiej do Zakładu, czuł się ogniwem całej uczelni. 
Czasem spotykał się z zarzutem, że pracuje jedynie ku własnej chwale. Nie mogę 
się z tym zgodzić. Twórcę dzieła niemal zawsze identyfikuje się z jego dziełem.
W ten sposób utożsamiano po 1945 r. Hieronima Skurpskiego z Muzeum Mazur-
skim, a Emilię Sukertową-Biedrawinę z Instytutem Mazurskim.

Oto postępy naukowe młodej kadry Zakładu, doktoraty: Irena Jarosz-Ra-
packa 1980, Danuta Konieczna 1981, Krystyna Szypszak 1981, Irena Borecka 
1984, Kordula Szczechura 1988; Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew 1988, Irena Pe-
reszczako 1994, Andrzej Staniszewski rozpoczął pracę w Zakładzie w 1979 r. już 
jako doktor, habilitował się w 1987 r., polonista.

Po latach krytycznie na temat Zakładu wypowiedział się prof. Stanisław 
Achremczyk: „Wydawało się, że Wróblewski stworzy silny kadrowo Zakład. Nie-
stety, z tej grupy jedynie Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew osiągnęła sukces nauko-
wy, badając dzieje starowierców i ich księgozbiory”71. Ocena ta nie do końca jest 
sprawiedliwa. Jak widzimy, siedem asystentek doktoryzowało się w różnych 

71 S. Achremczyk, Placówki humanistyczne na Warmii i Mazurach, w: Sześćdziesięciolecie nauki i kształ-
cenia akademickiego w Olsztynie, pod red. J. Górniewicza i S. Achremczyka, Olsztyn 2010, s. 46.
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dziedzinach bibliotekoznawstwa. Pracownicy Zakładu zajmowali później waż-
ne stanowiska. Niestety, dwie panie: dr Irena Jarosz-Rapacka i dr Irena Borecka 
zbyt szybko odeszły z tego świata. Zgadzając się ze zdaniem, że naukowo najbar-
dziej wybiła się prof. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, trzeba dodać, że i jej koleżan-
ki miały osiągnięcia na polu naukowo-dydaktycznym. Myślę jednak, że zbyt szyb-
kie przejście prof. Jana Wróblewskiego na emeryturę uderzyło dotkliwie w rozwój
Zakładu. Ponadto już w latach osiemdziesiątych musiał dwukrotnie walczyć o prze-
trwanie Zakładu Bibliotekoznawstwa. To mogło demobilizować pracowników. 

Minister Benon Miśkiewicz postanowił w 1984 r., bez głębszej analizy, zre-
dukować Zakłady Bibliotekoznawstwa w uczelniach pedagogicznych, zostawia-
jąc na byłych Ziemiach Odzyskanych zaledwie jeden – we Wrocławiu, a w Polsce 
centralnej aż pięć. To oburzyło Wróblewskiego. W pełnym emocji liście otwartym
do Miśkiewicza wskazywał na niezmiernie ważną kulturotwórczą i integracyj-
ną rolę wysoko wykwalifikowanych bibliotekarzy oraz na wielką szkodliwość
polityczną tej decyzji72. Gdy Ministerstwo Nauki, posługując się statystykami, usi-
łowało bronić swojej decyzji, Wróblewski zabrał głos po raz drugi73. Przypuszczal-
nie przegrałby batalię, gdyby w sukurs nie przyszły mu dwa profesorskie autoryte-
ty: Helena Więckowska i Maria Dembowska, a w Olsztynie całe środowisko bi-
bliotekarskie i nie tylko. Już wcześniej, gdy zamierzenia Ministerstwa dotarły
do obu pań, Dembowska napisała do rektora Sikory: „Znając ogólnokrajową sy-
tuację bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej – – mogę stwierdzić, 
że Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Olsztynie stano-
wi jeden z najlepszych w kraju ośrodków naukowo-dydaktycznych w swoim
zakresie. Pod względem liczebności i poziomu kadry nauczającej nie ustępu-
je niektórym najdawniej istniejącym placówkom tego typu, a przewyższa inne, 
w tym samym czasie zorganizowane”. List ten został przekazany Ministerstwu74. 
Wówczas do negocjacji z Ministerstwem przystąpił rektor Sikora. Konflikt za-
kończył się sukcesem Olsztyna75. 

W 1988 r. wybuchł nowy spór, tym razem wewnątrzuczelniany. Władze 
WSP postanowiły połączyć kierunek bibliotekoznawstwa z kierunkiem histo-
rii, uważając, że dzięki temu nastąpi koncentracja samodzielnych pracowników 
naukowych i oba kierunki zostaną wzmocnione. Zresztą – dowodziły – podob-

72 J. Wróblewski, List otwarty do Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Głos Nauczyciel-
ski, 1984, nr 3.

73 J. Wróblewski, Po pierwsze nie mam armat..., Głos Nauczycielski, 1984, nr 12.
74 M. Dembowska, Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne pół serio, pół żartem, Warszawa 2000, ss. 89–90.
75 Nie upajajmy się zwycięstwem. Rozmowa z doc. dr. hab. Janem Wróblewskim, GO, 1984, nr 125; AUWM, Ze-

spół WSP, sygn. 459/1896, Akta osobowe J. Wróblewskiego, k. 63. Rektor Sikora zawiadamia J. Wróblewskiego: „Jestem 
w trakcie uzgadniania z Ministrem sprawy wznowienia [podkr. – J.J.] rekrutacji na bibliotekoznawstwo w r. 1984/85”.
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ne rozwiązania miały miejsce w Toruniu i w Lublinie76. Jednak Wróblewski był od-
miennego zdania, bibliotekoznawstwo – pisał – jako kierunek słabszy może w tym 
mariażu tylko stracić. Po kilkumiesięcznych dyskusjach, niewolnych od emocjonal-
nych napięć, zwyciężył, za co w czasie inauguracji Zakładu (1988/89) oficjalnie 
podziękował Opatrzności i rektorowi Stanisławowi Kawuli77. Zawsze dbał o wize-
runek swojego Zakładu, wciąż o nim pisał, udzielał wywiadów; po każdej sesji na-
ukowej, po różnych jubileuszach ukazywały się w miejscowej prasie sprawozdania, 
wywiady albo przynajmniej krótkie wzmianki. Sam też drukował popularne arty-
kuły o dawnych i współczesnych bibliotekach oraz bibliotekarzach. W upowszech-
nianiu zagadnień bibliotekarstwa pomagała Halina Giżyńska, społeczny rzecznik 
Zakładu. Zakład stale współpracował z „Bibliotekarzem Olsztyńskim”, długo reda-
gowanym przez Jana Burakowskiego, a wydawanym przez Wojewódzką Bibliote-
kę Publiczną im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny.

 

VI

Niezależnie od publikacji artykułów popularnych i prowadzenia zajęć dy-
daktycznych, Wróblewski nie zaniedbywał prac naukowych. Pisał dużo w cza-
sopismach specjalistycznych, m.in. w: „Roczniku Biblioteki Narodowej”, „Rocz-
nikach Bibliotecznych”, „Przeglądzie Bibliotecznym” i innych. Po wydaniu pracy 
habilitacyjnej ogłosił tylko dwie pozycje książkowe: Polskich broniły progów78 
oraz Bibliotekarze spod znaku Rodła79. O ile z jego pracy doktorskiej i habilita-
cyjnej wciąż korzystamy niejako na zasadzie encyklopedii o polskim bibliote-
karstwie na Ziemiach Zachodnich i Północnych, to książkę Polskich broniły pro-
gów po prostu się czyta, prawie do poduszki. Napisana językiem przystępnym, 
okraszona odniesieniami do literatury klasycznej, jak i mniej znanej, zawierają-
ca mnóstwo frapujących, często anegdotycznych epizodów, daje obraz kultury
i historii tej grupy Polaków, która po 1945 r. z różnych powodów znikła z na-
szych ziem i rozproszyła się po świecie. Książkę tę czytało się sercem (pewnie już 
teraz nie). Mnie dodatkowo poruszyła dedykacja autora: „Panu doc. dr. Januszo-

76 AUWM, Zespół WSP, sygn. 459/1896, Akta osobowe J. Wróblewskiego, k. 113, Pismo rektora S. Ka-
wuli z 23 V 1989 r.

77 AUWM, Zespół WSP, Materiały niezinwentaryzowane, Przemówienie J. Wróblewskiego z 4 X 1988, 
mps, k. 4: „A jednocześnie Opatrzność nad nami czuwała”, „poczuwam się do obowiązku na tym miejscu po-
dziękować publicznie Panu Rektorowi [Kawuli] za tę ostatnią podjętą słuszną decyzję utrzymania samodziel-
ności Zakładu Bibliotekoznawstwa”.

78 J. Wróblewski, Polskich broniły progów, Ossolineum, Wrocław 1981, ss. 252, w tekście 53 ilustracje.
79 J. Wróblewski, Bibliotekarze spod znaku Rodła, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Olsztyn 1985,

ss. 132, ilustracji 65.
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wi Jasińskiemu inicjatorowi mojego naukowego debiutu na łamach »Komunika-
tów Mazursko-Warmińskich«”. Po dwudziestu latach pamiętał!

Drugą książkę początkowo zamierzał wydać w OBN. Czuł żal, gdy spotkał 
się z odmową (może z powodu braku środków finansowych?). Wówczas z pomo-
cą przyszedł Roman Ławrynowicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 
Książka zawiera wykaz przedwojennych bibliotekarzy polskich i organizatorów 
czytelnictwa na terenie całych Niemiec, ponadto kilkadziesiąt fotografii przez wie-
le lat zbieranych przez autora. Wydana skromnie, ale dla nauki potrzebna.

VII

Z tego, co napisałem, wynika, że Wróblewskiego należy kojarzyć z historią 
bibliotekarstwa polskiego w Niemczech oraz ze współczesnym na Warmii i Ma-
zurach. Tymczasem jako nauczyciel akademicki w połowie lat osiemdziesiątych 
uznał, że musi zająć się także terytorialnie szerszym tematem, choć nadal w za-
kresie polskiej książki. Z tego powodu podjął decyzję opracowania monografii 
książki w służbie narodu w okresie porozbiorowym, a jeśli chodzi o skupiska Po-
laków poza granicami odrodzonego państwa (1918), także w latach 1919–1945. 
Dlatego też zaczął sporządzać wypisy z przeróżnych źródeł – z pamiętników, cza-
sopism, klasycznych monografii itd. W rękopiśmiennej spuściźnie znajdujemy
cytaty z Niemcewicza, Prusa, Kasprowicza, Kraszewskiego, Konopnickiej, Sienkie-
wicza, Piłsudskiego, Morcinka, Grabskiego, a z literatury regionalnej – z Kwasa, 
Śliwy, Lengowskiego itd. Oczywiście ogarnąć całą literaturę było rzeczą niepo-
dobną. Jednakże pierwszą próbkę zdążył już wydrukować80.

Tymczasem nastała era Gorbaczowa, a z nią tzw. pierestrojka. Także w Polsce 
cenzura złagodniała, zaczęto otwarcie mówić o Katyniu, również o losach Polaków
w krajach ZSRR, w tym na Litwie Kowieńskiej, gdzie przed II wojną światową miesz-
kało ich około 200 tys. Teren ten dlatego zafrapował Wróblewskiego, ponie-
waż wielu bibliotekarzy, szczególnie pochodzenia inteligenckiego, wywodziło się
z przedwojennego państwa litewskiego. Przywozili ze sobą pamiątki nie tylko ro-
dzinne, dokumenty, fotografie, ale również dotyczące ich życia publicznego81. 

80 J. Wróblewski, Rola książki w kształtowaniu się świadomości narodowej w okresie zaborów (1795–1918), 
Roczniki Biblioteki Narodowej, 1991, t. 25, ss. 189–211. Autor ostrożnie konstatuje, że zwłaszcza w skupiskach 
polskich nieposiadających własnej inteligencji i mieszczaństwa, nie mówiąc o szlachcie (ziemiaństwie), książka 
była czynnikiem, jeśli nie dominującym, to bardzo ważnym w budzeniu polskiej tożsamości.

81 J. Wróblewski, Książka szła z repatriantem, GO, 1987, nr 80; idem, Książka polska na Litwie, GO, 1987, 
nr 44; J. Sikorski, Kresowiacy w kształtowaniu środowiska kulturalnego na Warmii i Mazurach, pod red. B. Do-
magały, A. Saksona, Olsztyn 1998, ss. 139–167.



250 Janusz Jasiński 251Jan Wróblewski – organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach

Wróblewski, doświadczony praktyk w zbieraniu tego rodzaju źródeł, czym prę-
dzej wykorzystał nową polityczną „odwilż”. Na łamach prasy, w tym krakow-
skiego „Przekroju”, zaapelował o nadsyłanie wspomnień i różnego rodzaju do-
kumentów oryginalnych bądź kopii. Przy okazji gromadził pamiątki kresowe 
z Kazachstanu i Syberii. Gdy zaczęły napływać odpowiedzi, drukował je naj-
pierw w „Gazecie Olsztyńskiej”, następnie w tygodniku „Warmia i Mazury”,
a czasem w pismach ogólnopolskich. Najczęściej materiały te opracowywał sam 
i za zgodą „polonusów” publikował. W 1988 r. został zaproszony na zjazd Po-
laków z Litwy Kowieńskiej zorganizowany w pobliżu Warszawy. Najliczniej 
przybyli dawni uczniowie polskich gimnazjów (z Kowna, Poniewieża, Wiłko-
mierza). Przekazano mu wtedy listę uczniów z aktualnymi adresami; część z nich 
mieszkała na dalekiej obczyźnie. Dzięki temu mógł podjąć kolejną akcję ko-
respondencyjną, która przyniosła nadspodziewanie obfity plon. W 1990 r. od-
dał Wydawnictwu „Pojezierze” w Olsztynie maszynopis pracy pt. Bądź zdrowa 
Litwo, kraju ukochany. Z dziejów Polonii Litewskiej82, zawierający 48 rozdzia-
łów, właściwie szkiców, o objętości 300 stron. Na karcie tytułowej wpisał mot-
to z Miłosza:

W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę,
Jest takie leśne jezioro ogromne.

Tytuł zaczerpnął z nieznanego wiersza Amelii Sawickiej-Augustynowicz 
pt. Pożegnanie Litwy, która w 1892 r., mieszkając 20 km od Poniewieża, wyjeż-
dżała za chlebem do Ameryki. Wiersz treścią przypomina piosenkę Michała Ba-
łuckiego Góralu, czy ci nie żal83. Pracę Wróblewski dedykował Joannie Mackie-

82 AUWM, Zespół WSP, sygn. 459/1896, Akta osobowe J. Wróblewskiego, k. 165.
83 Oto fragment utworu Pożegnanie Litwy:

Bądź zdrowa Litwo! Kraju ukochany
Ojczyzno biedna, ujęta w kajdany.
Źle nam dzieciom żyć w ciężkiej niewoli
Jedziem, wśród obcych szukać lepszej doli.
Może tam łatwy znajdziemy kęs chleba
O który tutaj krwawo walczyć trzeba.
Więc żegnaj Litwo! Kraju nasz rodzinny,
Gdzie nam upłynął słodko wiek dziecinny.
Z Twych licznych skarbów, wziąć tylko możemy
Jako pamiątkę – garstkę czarnej ziemi!
Lecz Twoje bory i szumiące gaje,
Gdzie słodko szemrzą przejrzyste ruczaje
Daleko za sobą zostawić musimy
Nie wiedząc nawet, czy kiedy wrócimy.
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wiczowej. Urodziła się w 1909 r. w Dorpacie jako córka Anny z domu Billewicz
i Antoniego Koreywo. Przodkowie obu rodzin brali udział w Powstaniu Stycz-
niowym, co przypłacili zesłaniem na Syberię. Po I wojnie światowej Koreywo-
wie wrócili na Litwę Kowieńską. Joanna uczęszczała do Gimnazjum Polskiego
w Poniewieżu, ale maturę zdawała w Dorpacie, po czym wróciła na Litwę. Dzia-
łała w polskich organizacjach, zwłaszcza w „Pochodni”. Przez pewien czas miesz-
kała w Jodańcach u Reginy Wańkowicz, siostry pisarza Melchiora Wańkowicza.
W czasie pierwszej okupacji sowieckiej pracowała w Litewskim Czerwonym Krzy-
żu. W 1945 r. wyszła za mąż za Czesława Mackiewicza, wielkiego działacza litew-
skiej Polonii. Do Polski przyjechali w 1956 r. Po różnych perypetiach zamieszkali 
w Warszawie. Oboje, następnie z synem Ryszardem, cały wysiłek pozazawodowy
włożyli w zbieranie pamiątek polskich z Litwy Kowieńskiej. Uratowali rzeczywi-
ście wiele. Pamiątki trafiały do różnych bibliotek naukowych, do rąk Wróblewskie-
go przeważnie kopie, choć nie tylko. Wróblewski krótko utrzymywał korespon-
dencyjny kontakt z Joanną, ponieważ zmarła 11 marca 1988 r., później wymieniał 
listy z synem Ryszardem. W sumie otrzymał od Mackiewiczów wiele cennych ma-
teriałów, najwięcej do historii trzech polskich gimnazjów. Z tego powodu książ-
ka miała przywrócić pamięć Joanny Mackiewiczowej84.

Poniżej przytaczam garść zupełnie nieznanych lub zapomianych nazwisk, 
wydarzeń i działań odnoszących się do Polonii kowieńskiej, a wydobytych przez 
Wróblewskiego.

Teresa Marchwicka, po wojnie bibliotekarka w Ostródzie, mieszkała w Bir-
żałach. Rodzina posiadała bogaty księgozbiór. Ona, chociaż mogła zabrać ze 
sobą jedynie podręczny bagaż, przywiosła kilkanaście książek, wśród nich bio-
grafię Józefa Piłsudskiego. Apolinary Rutkowski, po wojnie w Wałbrzychu, nade-
słał opis działań partyzanckich płk. Wincentego Chrząszczewskiego, założycie-
la ZWZ na Litwie Kowieńskiej. Inż. B. Korewa z Poznania przekazał źródłowe 
materiały dotyczące działalności politycznej swego teścia, Wiktora Budzyńskie-
go, przewodniczącego frakcji polskiej w sejmie litewskim. Inż. Leon Jankiewicz 
z Wrocławia, ps. „Zasuwa”, przysłał wspomnienia partyzanckie z lat 1941–1944 
wraz z dokumentacją fotograficzną. Inż. agronom Zenon Koczan, mieszkają-
cy 26 km od Kowna, po wojnie w Dobrym Mieście, przywiózł ze sobą około
20 książek i 10 roczników różnej prasy polskiej. Wróblewskiemu udało się ze-
brać jedynie kilka poszczególnych numerów czasopism polskich ukazujących 
się na Litwie, jak „Chata Rodzinna”, „Dzień Polski”, „Światek Dziecinny”. Zupeł-
nie nieznany jest bibliofilski druczek Wiązanka poezji (1924) zawierający utwo-

84 J. Wróblewski, Pod znakiem „Pochodni”, Warmia i Mazury, 1988, nr 15; idem, Wnuki carskich zesłań-
ców, Warmia i Mazury, 1989, nr 5.
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ry Anny Życkiej, uczennicy Gimnazjum Polskiego im. Adama Mickiewicza
w Kownie. Po jej wczesnej śmierci tomik został wydany staraniem przyjaciół, 
przeważnie uczennic gimnazjalnych85. Cenne są wspomnienia Wacława Komo-
rowskiego z Wałbrzycha na temat Gimnazjum Polskiego w Poniewieżu. W ten 
sposób można by przytaczać długie dziesiątki dokumentów, życiorysów.

Zbliżał się rok 1989, a z nim pięćdziesiąta rocznica Września. Cała Pol-
ska szykowała się do jej obchodów. Wróblewski nie mógł pozostać jedynie bier-
nym obserwatorem patriotycznych uroczystości, postanowił zająć się książką pol-
ską w niemieckich obozach jenieckich, traktując ten temat jako ostatni rozdział
zamierzonej monografii o roli książki w służbie narodu86. Korzystając z dotych-
czasowej literatury pamiętnikarskiej, zaczął docierać zarówno do znanych już au-
torów, jak i do dalszych, byłych jeńców, którzy dopiero mobilizowani przez nie-
go zaczęli nadsyłać wspomnienia ukierunkowane na książkę polską. Oczywi-
ście Wróblewski ujął problem książki na szerszym tle ogólnych warunków
życia obozowego w oflagach i stalagach. Najwięcej uwagi poświęcił oflagom
w Woldenbergu i Murnau, ponieważ na ich temat istnieje obfitsza literatura. 
Najbardziej zasobna biblioteka jeniecka była w Woldenbergu, zawierała 50 tys. 
tomów, w oflagu Goss Born 45 tys. tomów; w oflagu Murnau – 32 tys. tomów, 
w stalagu Łambinowice 9 tys. tomów, w stalagu Neubranderburg 3 tys. tomów. 
W stalagu Bathorn dzięki polskiej bibliotece udało się zorganizować konspi-
racyjnie w 1942 r. akademię ku czci 11 listopada: „Było trochę historii, śpiewy
patriotyczne i moje deklamacje” – wspomina kierownik biblioteki Józef Szeli-
ga. Niestety, rzecz się wydała, organizatorów skierowno do przymusowej pracy, 
uprzednio zmieniwszy im jeniecki status87. Niemcy pozwalali korzystać z patrio-
tycznej literatury polskiej, chociaż z pewnymi ograniczeniami (m.in. z Sienkie-
wicza czy Mickiewicza). Książki napływały z różnych stron, od Polskiego Czer-
wonego Krzyża, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, od osób prywatnych. 
Okupant przekazał oflagowi w Woldenbergu zarekwirowany w Warszawie księ-
gozbiór marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego88. Okolicznościowa sesja naukowa 
odbyła się w Olsztynie w kwietniu 1989 r., przybyło na nią m.in. trzech honoro-
wych gości, oficerów z oflagu w Woldenbergu. Referat Jana Wróblewskiego uka-
zał się drukiem dopiero w 1992 r.89

85 J. Wróblewski, Niuta Życka – uczennica kowieńskiego gimnazjum, Warmia i Mazury, 1989, nr 8.
86 J. Wróblewski, Rola książki polskiej w obozach jenieckich w czasie drugiej wojny światowej, Roczniki Bi-

blioteczne, 1992, z. 1–2, ss. 233–266.
87 Ibidem, s. 250.
88 Ibidem, s. 249.
89 Por. przyp. 86.
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Wróblewski, poszukując dawnych jeńców wojennych, dotarł m.in. do byłe-
go podchorążego Bohdana Komorowskiego, wówczas docenta w Uniwersytecie 
Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, który opublikował wspomnienia wojenne 
w pracy zbiorowej Podchorążowie, podchorążowie... (PAX, Warszawa 1984). Dla 
Wróblewskiego przygotował specjalny artykuł pt. Akcja publicystyczno-oświato-
wo-rozrywkowa wśród jeńców podchorążych w byłych jenieckich obozach hitlerow-
skich90. Na początku Komorowski trafił do zamku Colditz w Saksonii, później do 
stalagu Prenzlau w Meklemburgii, następnie do różnych obozów pracy przymu-
sowej, m.in. w Kleinenbremen, Kolonii i Forellkrug koło Paderborn, tam doczekał 
wyzwolenia91. W jednym z obozów redagował mówiony tygodnik „Merkuriusz”92. 
Wróblewski w dwóch pracach odwoływał się do maszynopisu doc. Komorow-
skiego, raz w artykule popularnym93, następnie w naukowym. Kierownik Zakła-
du Bibliotekoznawstwa wysoko cenił wspomienia Komorowskiego, specjalnie 
mu za nie podziękował94. Z tego powodu, ale i ze względu na to, że był również 
moim nieodżałowanej pamięci nauczycielem i wychowawcą w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie w latach 1947–1949, pragnę mu 
i jego przodkom poświęcić nieco uwagi. Także przodkom, bo ich losy jakże czę-
sto były typowe dla Polski wschodniej.

Bronisław, dziadek Bohdana Komorowskiego po mieczu, o polskich tra-
dycjach szlacheckich, służąc w wojsku carskim, doczekał się stopnia pułkownika
i uległ rusyfikacji. Stacjonował w Przasnyszu. Tymczasem jego rodzony brat po-
został patriotą polskim, zmarł jako proboszcz w Lubartowie (1919). Ojciec Boh-
dana, Eugeniusz (1879–1949), w czasie studiów prawniczych na Uniwersytecie 
Warszawskim, należąc wspólnie z przyszłą żoną do tajnego kółka studenckie-
go, wrócił do polskości dawnych pokoleń. Miał świadomość swego przebudze-
nia narodowego, analogicznego do tego, które dokonało się u bohaterów dzieł 
Żeromskiego, u Marcina Borowicza z Syzyfowych prac i Piotra Rozłuckiego
z Urody życia. Relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego, mógł ukończyć stu-
dia poza Polską, w Jarosławiu nad Wołgą. Ożenił się w 1906 r. z córką Władysła-
wa Jamiołkowskiego, wywodzącą się z patriotycznej rodziny powstańczej (1863). 
Po ukończeniu studiów został skierowany do pracy aż w Azerbejdżanie, gdzie 
przyszedł na świat Bohdan (1912). Do Polski mogli wrócić dopiero po podpi-

90 Ibidem, s. 236.
91 B. Komorowski, rec.: J. Werner, My z Oberlangen, Warszawa 1990, Wojskowy Przegląd Historyczny, 

1992, nr 2, ss. 219–221. 
92 Por. przyp. 87.
93 J. Wróblewski, Książka za drutami, Tygodnik Polski, 1989, nr 39.
94 Por. przyp. 86, tam s. 233, 235–236, 253, 256.
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saniu pokoju ryskiego (1921). Ojciec Bohdana, idąc za Sienkiewiczem, marzył
o karierze ułańskiej dla syna, ale on wybrał filologię polską na Uniwersytecie 
Warszawskim, następnie odbył roczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1936/37). Tam jego towarzy-
szem broni był Zdzisław Jeziorański, później słynny „kurier warszawski”, ps. Jan 
Nowak (spotkali się w Lublinie dopiero w 1994 r.). Złowrogiego dnia 23 sierpnia 
1939 r. (pakt Ribbentrop-Mołotow) Bohdan Komorowski dostał wezwanie do 
wojska, krótko stacjonował w Ostrołęce. Cieszył się wraz z kolegami, że wkrót-
ce odbędą zwycięską defiladę w Królewcu. Niebawem w ramach Podlaskiej Bry-
gady Kawalerii należącej do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” doko-
nali wypadu do Białej Piskiej na Mazurach (4 września), skąd por. Zygmunt
Tazbir przyjechał na zdobycznym niemieckim rowerze wojskowym. Nastąpił 
jednak kilkutygodniowy odwrót (nie ucieczka), cały czas pod ostrzałem artylerii
i lotnictwa. Komorowski najbardziej zapamiętał, jak się wyraził, „dantejskie 
piekło nad rzeką Mienia”. Dołączyli wreszcie do Grupy Operacyjnej „Polesie”
dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga. Wtedy wciąż odgryzali się bądź 
atakom niemieckim, bądź sowieckim. Wreszcie doszło do dwóch przegranych po-
tężnych bitew, pod Serokomlą i Wolą Gułowską, nastąpiła kapitulacja. Podchorąży
Komorowski po sześciu latach wrócił z Niemiec, by z czasem w Lublinie zostać ce-
nionym pedagogiem. Zmarł w 1995 r. Utrzymywaliśmy z naszym drogim wycho-
wawcą serdeczne stosunki do końca jego życia95. 

VII

W celu nieco bliższego poznania osobowości doc. Wróblewskiego, pragnę 
podzielić się kilkoma uwagami dotyczącymi jego poglądów politycznych oraz 
przemian w zakresie wiary. Muszę jednak zastrzec, że właściwie nigdy na ten te-
mat nie rozmawialiśmy, a także osoby obecnie przeze mnie indagowane, z wy-
jątkiem jednej, nic w tej materii nie miały do powiedzenia. Był introwertykiem, 
na zewnątrz nie miał chęci ujawniania swego „ja”. W związku z tym swoje wnio-
ski opieram na niektórych faktach, a głównie na jego rękopisach, w tym także na 
prywatnych listach pisanych do niego.

95 W. Kozłowski, Wypad Podlaskiej Brygady Kawalerii do Prus Wschodnich, KMW, 1977, nr 1, ss. 3–19; 
B. Komorowski, Między dawnymi a nowymi laty. Wspomnienia żołnierza wrześniowego, 1992, mps w posiada-
niu autora; idem, Ani obcy, ani co ważniejsze swoi, Polityka, 1960, nr 35; J. Jasiński, Czas odległy i bliski. Paczoso-
wie i Jasińscy w XIX i XX wieku, Olsztyn 1998, ss. 197–198; Archiwum UMCS, U. Dragan, Bohdan Komorowski 
(1912–1995). Nauczyciel i wychowawca studentów, Lublin 1998, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. 
dr. hab. R. Kuchy.
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Jak już na początku wspomniałem, pochodził z rodziny chłopskiej, nie-
wątpliwie zakorzenionej w tradycyjnej religijności. Jego poglądy mogły się nieco
pogłębić w okresie suwalskim. Wiemy, że młodzież uczęszczała na lekcje reli-
gii, wspólnie odmawiała modlitwę przed rozpoczęciem nauki, w salach wisiały 
krzyże. W ogóle panowała tam atmosfera patriotyczno-religijna, głównie dzięki 
gronu pedagogicznemu z dyrektorem Nikodemem Jaśkiewiczem na czele. Czy 
jednak duch religijny był tam zakorzeniony głęboko? Raczej nie, skoro Wróblew-
ski w okresie warszawskim poddał się politycznej indoktrynacji (chyba nie tylko 
politycznej), co ukazałem przy omawianiu jego publicysttyki z połowy lat pięć-
dziesiątych. Ale i wówczas nie przejął się marksistowskim dogmatyzmem, ina-
czej by nie krytykował tak ostro stalinizmu nad Wisłą w okresie polskiego Paź-
dziernika. W ankiecie personalnej złożonej w chwili przyjmowania go do pracy 
w Bibliotece Głównej WSR napisał, że do partii nie należał96. Pamiętam, jak się 
cieszył, gdy Emilia Sukertowa-Biedrawina na spotkaniu z czytelnikami swoich 
wspomnień opowiedziała o osobistym epizodzie dotyczącym Piłsudskiego, co 
zaskoczyło i zaniepokoiło partię. To był rok 1965. Bezpartyjność ułatwiała Wró-
blewskiemu drukowanie popularnych artykułów w PAX-owskim regionalnym 
dodatku do „Słowa Powszechnego”. Spośród partyjnych autorów w Olsztynie je-
dynie publicysta Edward Martuszewski i historyk Zygmunt Lietz zamieszcza-
li tam swoje teksty, często polemiczne. Wróblewski wstąpił do partii w 1973 r.97 
Przypuszczam, że nakłonił go do tego rektor Jan Sikora. Wróblewski nie uczy-
nił tego ani z pobudek ideologicznych, ani dla osobistej kariery, a jedynie dla ła-
twiejszego budowania Zakładu Bibliotekoznawstwa. Bez legitymacji partyjnej 
niewiele mógłby zdziałać. Teraz zaś był „naszym”, był „towarzyszem”. W prak-
tyce nie przejawiał żadnej aktywności politycznej, całą energię kierował w or-
ganizację Zakładu, a jego rozprawy naukowe nie noszą żadnego śladu materia-
lizmu historycznego. Prawie nikt z jego asystentów i adiunktów nie należał do 
partii, zaś on sam w ogóle nie starał się zwiększyć odsetka „upartyjnienia” Za-
kładu. Wprawdzie do „Solidarności” nie wstąpił (1980–1981), ale ją akceptował, 
o czym wspomina zaangażowana w jej działalność Maryna Skurpska. Z czasem 
coraz bardziej oddalał się od ideologicznej PRL-owskiej rzeczywistości. W jego 
zapiskach można znaleźć takie sformułowania, jak: „moralność socjalistyczna to 
moralność Kalego”, „do objęcia stanowiska czasem wystarczała legitymacja par-
tyjna”. W oświadczeniu z 1988 r. odwoływał się do cytatu z Miłosza umieszczo-
nego na pomniku „Solidarności” w Gdańsku: „Poeta pamięta...”98. W papierach 

96 AUWM, Zespół ART, sygn. 113/4420, k. 4.
97 AUWM, Zespół WSP, sygn. 459/1896, k. 5.
98 AUWM, Materiały J. Wróblewskiego niezinwentaryzowane.
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Wróblewskiego znalazłem wyjęty przez niego z jakiejś gazety znany wiersz Jana 
Pietrzaka ułożony w 1983 r., a zatytułowany Nielegalne kwiaty. Były to przemia-
ny głównie natury politycznej. Zobaczmy, czy wiązały się one u Wróblewskie-
go z kwestią wiary.

Przypuszczam, że proces ewolucyjnego nawrócenia rozpoczął się od pierw-
szej połowy lat sześćdziesiątych pod wpływem kontaktów z Warmiakami, choć 
nie tylko, którzy swój patriotyzm łączyli z głęboką religijnością. Wróblewski wi-
dział ich dawną i współczesną postawę, która działała na niego, i z którą zaczął się 
utożsamiać. W wydrukowanej książce doktorskiej w 1968 r. zamieścił wyraźną fo-
tografię przedwojennego podręcznika pod tytułem BÓG i OJCZYZNA. Pamiętaj-
my, że był to schyłek rządów Gomułki, już po bataliach z Kościołem z powodu 
obchodów Millenium i Orędzia biskupów polskich do niemieckich. Jak wspo-
mniałem, Wróblewski do partii wstąpił w 1973 r. i w tymże roku, 12 paździer-
nika, wysłał list wraz z książką doktorską do byłego dyrektora suwalskiego „Pe-
dagogium” Nikodema Jaśkiewicza. Nie znam tekstu listu, ale znam odpowiedź
Jaśkiewicza. Oto jej fragmenty: „Drogi Jasiu. Przepraszam za zbyt poufały zwrot, 
ale Ciebie inaczej sobie nie wypobrażam. W mojej pamięci chyba na zawsze
zostaniesz tym Jasiem, który może nieco zagubionym w skomplikowanym, 
powojennym świecie, ale Jankiem, który już wtedy potrafił wyselekcjonować 
wchłanianą wiedzę, szukając własnej drogi życiowej. Nie zdajesz chyba sobie 
sprawy, jak wielką sprawiłeś mi przyjemność swoim listem, a szczególnie pre-
zentem w postaci świetnie opracowanej monografii bibliotek na Warmii i Ma-
zurach 1881–1939. Fotokopie dokumentów np. »Bóg i Ojczyzna. Książka do na-
bożeństwa z dodatkiem do dziejów Narodu Polskiego« są tak wiele mówiące, że 
zbyteczne są komentarze, które w wielu wypadkach zamiast rozjaśniać sprawę, 
zaciemniają. Przyjemność tym większa, że na Ciebie stawiałem od samego po-
czątku. Muszę się jednak przyznać, że w pewnym momencie zwątpiłem w swo-
ją diagnozę. Listem i prezentem przekonałeś mnie, że jednak była ona prawdziwa. 
To mi sprawiło największą radość i z tego tytułu przesyłam Ci serdeczne podzię-
kowania”. Następnie Jaśkiewicz wraca do wspomnień o swoim „Pedagogium”: 
„Ponieważ wielu z was w większym lub mniejszym stopniu po swojemu czu-
ło krwawy smak wojny, cały wysiłek pedagogiczny pośredni i bezpośredni, skie-
rowalem na odbudowę nieraz podeptanej godności ludzkiej i wyrobienia wiary 
we własne siły i w dalszym ciągu uważam to za największy mój skarb, jaki czło-
wiek może posiadać”99. 

Żona, a właściwe już wdowa Helena Jaśkiewiczowa, 5 grudnia 1988 r. od-
niosła się do tego samego listu: „Ten list, to jakby wędrówka Pana przez życie po 

99 AUWM, Materiały J. Wróblewskiego niezinwentaryzowane. List N. Jaśkiewicza z 27 V 1974 r.
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drodze nierównej i ciernistej do osiągnięcia głębokiej wiedzy w wybranej dziedzi-
nie życia, przy zachowaniu najwyższych wartości człowieka i patrioty, który  nic 
nie oddał za miskę soczewicy” [podkr. – J.J.]. Niewątpliwie uwaga dyrekto-
ra Jaśkiewicza o „zwątpieniu” w pierwszą „diagnozę” odnosiła się do publicystyki 
wychowanka z lat pięćdziesiątych. Natomiast list Jaśkiewiczowej wystawia Wró-
blewskiemu najwyższą ocenę moralną. Musiała to być z jego strony szczera spo-
wiedź. Dlaczego nastąpiła akurat w 1973 r.? Ponieważ – sądzę – wtedy odnalazł 
swoją prawdziwą drogę zawodową. Musiał się z kimś podzielić refleksjami nad 
całością dotychczasowego życia. Tym powiernikiem był Jaśkiewicz, widocznie
w Olsztynie nie miał prawdziwego przyjaciela.

Dalszym etapem na drodze duchowych przemian – jak sądzę – były lata 
osiemdziesiąte. Okres „Solidarności” – to nie tylko pokojowa rewolucja poli-
tyczna, ale również okres zbliżenia Polaków do Kościoła, które bynajmniej nie 
uległo zerwaniu w stanie wojennym, odwrotnie, jeszcze bardziej się zacieśniło. 
Na wszystkie te procesy Wróblewski nie był niewrażliwy, jak pozornie jego oto-
czeniu mogłoby się wydawać. O ile kilkanaście lat wcześniej zaczął się łączyć ze 
wspólnotą patriotyczno-religijną Warmiaków, to obecnie podobną rolę zaczę-
li spełniać Polacy z Litwy Kowieńskiej. Myślę, że proces jego powrotu do wiary 
zakończył się najpóźniej w 1988 r. Wówczas publicznie mówi, że do uratowa-
nia Zakładu przyczyniła się Opatrzność. Jest to krótkie, ale jakże wymowne zda-
nie. Tymczasem dysponujemy jeszcze konkretniejszymi dowodami. W 1987 r. umie-
ra jego ukochany dyrektor Jaśkiewicz. Nie wiem, czy zdążył pojechać na jego 
pogrzeb do Warszawy. Pośpiesznie pisze nekrolog-życiorys100. Postanawia jed-
nak uczcić go głębiej, po chrześcijańsku. W rocznicę śmierci, która przypadła
10 grudnia 1988 r., wraz z kilkoma uczniami zmarłego zamówił za jego duszę 
Mszę św. w kościele suwalskim. Uprzednio wypożyczył od wdowy pamiętnik 
dyrektora i przygotował o nim dłuższe wystąpienie. Była to właściwie homilia, 
przeplatana konkretnymi faktami biograficznymi. Zaproszona wdowa, schoro-
wana, nie mogła przyjechać. Poniżej cytuję fragmenty pamiętnika Jaśkiewicza, 
wybrane przez Wróblewskiego, które wiele mówią zarówno o jednym, jak i dru-
gim: „W moim rodzinnym domu od niepamiętnych czasów przechowywano 
grubą w skórzanej oprawie książkę pt. Służba Boża – – . Najczęściej do tej książ-
ki zaglądała Matka, bo książka zawierała modlitwy na wszelkie okoliczności oraz 
wskazówki, jak należy postępować w różnych sytuacjach życiowych. Tej książce 
wyrażano największy szacunek, jawiła się ona w naszym domu jako spersonifi-
kowana świętość we śnie i na jawie, była doradcą i powiernikiem najskrytszych 

100 J. Wróblewski, Alchemik z Nowogródka (Nikodem Jaśkiewicz), Krajobrazy, 1988, nr 49.



258 Janusz Jasiński 259Jan Wróblewski – organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach

nadziei, marzeń dzieci i dorosłych. Była ona wielkim pomocnikiem w poczyna-
niach Matki. Ona uczyła jak kochać dzieci, bliźniego a przede wszystkim siebie 
samego. Służba Boża, swoim nieugiętym stanowiskiem wiele przyczyniła się do 
przechowywania dóbr kulturalnych, w pierwszym rzędzie języka, a co za tym idzie 
polskiej jedności narodowej. Na rusyfikację naszych terenów wydano ogromne 
sumy pieniężne, a mimo to stan ponad połowy społeczności katolickiej nie ugiął 
się, a nawet w niektórych rejonach znacznie się poszerzył”101.

Przytacza też Wróblewski wierszyk, którego Nikodem nauczył się w polskiej 
szkole powszechnej:

Ojczyzna moja to ta ziemia droga
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacież uczyła.

Wróblewski zakończył swoje wystąpienie natępująco: „Śp. Nikodem Jaśkie-
wicz, którego los skierował po zakończniu II wojny światowej na ziemię suwalską, 
twórca, organizator, dyrektor i nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Suwałkach, 
wychowawca wychowawców suwalskiej młodzieży, jest wzorem nauczyciela i pa-
trioty. I właśnie ta młodzież zebrała się w tej gimnazjalnej świątyni na żałobne 
nabożeństwo za Jego duszę [podkr. – J.J.]”. Ostatnie zdanie o duszy zmarłe-
go dyrektora Jaśkiewicza stawia kropkę nad „i”. Przemiana u jego wychowanka 
nastąpiła najpóźniej w 1988 r.

VIII

Oprócz pracy zawodowej, a więc naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej, 
Wróblewski angażował się w działalność społeczną. Jej potwierdzeniem jest cho-
ciażby zaświadczenie wystawione przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
z 1967 r. (zob. aneks). W 1987 r. niespodziewanie poparł publicznie inicjatywę 
założenia uniwersytetu w Białymstoku102. Należał do Międzynarodowej Federa-
cji Stowarzyszeń Bibliotekarzy (IFLA), brał udział w jej obradach we Wrocławiu 
w 1987 r. Ostatnia jego inicjatywa społeczna zakończyła się niestety niepowo-
dzeniem. Prawie trzyletnie starania o nadanie Bibliotece Publicznej w Barczewie 
(1989–1991) imienia Bibliotekarzy spod Znaku Rodła nie dały rezultatu. Pomi-

101 Widocznie Służba Boża była powszechnie czytana w rodzinnych okolicach Jaśkiewiczów, tzn. koło 
Wołkowyska na Białorusi.

102 J. Wróblewski, Wart Białystok uniwersytetu, Gazeta Współczesna, 1987, nr 1.
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mo początkowych obietnic samorząd Barczewa wycofał się z nich, motywując 
swoją zmianę brakiem odpowiednich funduszy. Na uroczystość miała przyje-
chać wdowa Tekla Jaśkowa. Wróblewski był słusznie rozgoryczny. Dyrektor Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej Roman Ławrynowicz smętnie skomentował: „Była 
chęć i dobra wola, ale wszystko się zmieniło, ustrój, polityka, a także ludzie”103. 
Zgoła innym przejawem poczucia patriotyczno-obywatelskiego, o którym nikt nie 
wiedział ani słyszał, było ofiarowanie przez Wróblewskiego w 1990 r. na Fundusz 
Daru Narodowego „obrączki złotej, wypukłej, męskiej dość grubej”104. 

Prace Wróblewskiego były doceniane, wynagradzane. Bodajże najwięk-
szą satysfakcję odczuł z przyznania mu w 1988 r. prestiżowej nagrody im. He-
leny Radlińskiej (1879–1954), osoby niezmiernie zasłużonej dla bibliotekarstwa 
i oświaty polskiej, przy czym politycznie związanej z Józefem Piłsudskim. Wte-
dy to gratulacje złożyło mu m.in. około trzydziestu pracowników Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej. To kolejny dowód bliskich jego związków z powszechnym 
bibliotekarstwem. 

Przeszedł na emeryturę w 1992 r.105, myślę, że zbyt wcześnie, mógł z po-
wodzeniem wiele jeszcze zdziałać. Wraz z rodziną przeprowadził się do Otwoc-
ka, wskutek czego on i jego zasługi uległy stopniowo zapomnieniu. Jednakże au-
torskie książki Profesora Wróblewskiego, liczne artykuły naukowe i popularne, 
również osobista spuścizna przechowywana w Bibliotece Głównej i Archiwum 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będą długo służyły polskiej kulturze. 

Zmarł 15 kwietnia 2009 r. w Otwocku, tam za śp. jego duszę została odpra-
wiona Msza św. Niebawem prof. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew opublikowała o 
nim dwa biogramy106.

103 AUWM, Materiały J. Wróblewskiego niezinwentaryzowane, teczka dotycząca Biblioteki Publicznej 
w Barczewie; A. Rynkiewicz, Biblioteka w Barczewie czeka na imię, GO, 1991, nr 38.

104 AUWM, Materiały J. Wróblewskiego niezinwentaryzowane.
105 AUWM, Zespół WSP, sygn. 459/1896, k. 157.
106 Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Wspomnienie o Profesorze. Jan Wróblewski, nestor olsztyńskich biblio-

tekarzy, Wiadomości Uniwersyteckie, 2009, nr 5, s. 20 ; eadem, Wróblewski Jan, w: Słownik pracowników książ-
ki polskiej. Suplement 3, pod red. H. Tadeuszewicza, Warszawa 2010, ss. 304–305. Za konsultacje bardzo dzię-
kuję dr Danucie Koniecznej.
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ANEKS

STOWARSZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Zarząd Okręgu w Olsztynie       

Olsztyn, 31 VIII 1967
Biblioteka GłównaWSR-Kortowo Bl. 41
L.dz. 72/67

Zaświadczenie

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie stwier-
dza, że kolega dr Jan Wróblewski jest członkiem Stowarzyszenia od r. 1955-go. 
Od chwili wstąpienia aż do dnia dzisiejszego bierze aktywny udział w pracach 
naszego Oddziału.

Dowodem aktywności i znacznego wkładu pracy dr Jana Wróblewskiego 
– są wymienione niżej czynności.

1. W latach 1955–57 był członkiem Zarządu Okręgu i prowadził 
sprawy propagandy pisząc szereg artykułów na tematy bibliotekarskie, które zo-
stały zamieszczone w czasopismach regionalnych i centralnych.

2. Był przewodniczącym Komisji Współzawodnictwa Pracy Bibliotek z ra-
mienia SBP w latach 1955–1956.

3. Brał czynny udział w przygotowaniach Zarządu Okręgu do Ogólnopolskie-
go Zjazdu Bibliotekarzy w Warszawie w 1956 r. współpracując w wydaniu specjalnej 
wkładki do „Głosu Olsztyńskiego” i kolportując ją w czasie zjazdu w Warszawie.

4. Jako delegat Zarządu Okręgu brał udział w następującyh zjazdach:
a) Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy w Warszawie w 1956 r.
b) Krajowy Zjazd Delegatów SBP w Łodzi w 1957 r.
c) Krajowy Zjazd Delegatów SBP w Olsztynie w 1960 r.
d) Udział w ogólnopolskiej naradzie działaczy kulturalno-oświatowych

w 1956 r.
5. Brał udział z ramienia Zarządu Okręgu w 2-ch posiedzeniach Zarządu 

Głównego.
6. Współpracował w opracowaniu wkładki SBP do „Głosu Olsztyńskiego”

w maju 1957 r.
7. Organizował oddziały SBP w Iławie, Barczewie i Kętrzynie sprawując opie-

kę nad w/wymienionymi oddziałami jak również nad oddziałem w Mrągowie.
8. Był autorem wniosku – na posiedzeniu Zarządu Głównego – w sprawie 

ogłoszenia konkursu na napisanie pamiętnika bibliotekarza w 1957 r.
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9. Był inicjatorem obchodu Dnia Olsztyńskiego Bibliotekarza oraz zgło-
sił inicjatywę organizowania corocznie obchodów Dnia Bibliotekarza (w skali 
ogólnopolskiej) w 1961 r.

10. Wygłosił bezinteresowanie odczyt w dniu obchodu Dnia Bibliotekarza pt.
80 lat bibliotekarstwa polskiego na Warmii i Mazurach oraz odczyty w trzech oddziałach.

11. Na zlecenie Zarządu Okręgowego opracował Informator o bibliotekach 
woj. olsztyńskiego.

12. Brał czynny udział w pracach przygotowawczych związanych z organi-
zacją Krajowego Zjazdu SBP w Olsztynie w 1960 r.

13. Jest autorem pracy Publiczne biblioteki powszechne woj. olsztyńskiego w la-
tach 1946–1959, wydanej w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” i w formie 
odbitki. Praca ta rozdana była uczestnikom zebrania w Dniu Bibliotekarza i ro-
zesłana innym Okręgom SBP.

14. Wygłosił cztery prelekcje (bezinteresownie) w powiatowych oddzia-
łach SBP w Bartoszycach, Ostródzie i dwukrotnie w Olsztynie na temat historii 
bibliotek regionu Warmii i Mazur oraz Śląska.

15. Otrzymał wyróżnienie w konkursie pn. Ludzie książki – wspomnienia, 
życiorysy i doświadczenia za zgłoszone wspomnienie.

16. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych, których problematyka 
dotyczy historii bibliotekarstwa na Mazurach, Powiślu i Śląsku. Powołany został 
na członka organizacyjnego komitetu obchodu 50-lecia istnienia Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich.

17. Jest czynnym członkiem Sekcji Naukowej przy Zarządzie Okręgu SBP, 
jak również aktywnym członkiem obecnego Zarządu Okręgu. 

Zaświadczenie niniejsze wydaje się na prośbę zainteresowanego w związ-
ku ze staraniami o naukowy urlop i konieczność prowadzenia prac związanych 
z zamierzoną przez dr J. Wróblewskiego habilitacją.

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie popie-
ra prośbę zainteresowanego, a uzyskanie przez dr. Wróblewskiego tak wysokie-
go stopnia naukowego przyczyni się do podniesienia rangi zawodu biblioteka-
rza na Warmii i Mazurach.

Zarząd Okręgowy
Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Olsztynie

Sekretarz      Przewodniczący
I[rena] Suchta     I[rena] Grabowska
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Janusz Jasiński, Jan Wróblewski – ein Organisator und Bibliothekshistoriker in Ermland und Masuren

Zusammenfassung 
Geboren wurde er am 13.06.1926 im Dorf Filipowo in der Gegend um Suwałki (Suwalken) als Sohn 

eines Landwirtes. Nach dem Abitur in Suwałki (1949) studierte er Bibliothekswissenschaft an der Warschauer 
Universität. Als Bibliothekar arbeitete er zuerst in Pisz (Johannisburg), dann in Olsztyn (Allenstein). 1964 
war er in der Hauptbibliothek der Landwirtschaftlichen Hochschule in Olsztyn angestellt und übte wichtige 
Funktionen aus, einschließlich der Funktion des Vizerektors. 1974 organisierte er in der Lehrerhochschule in 
Olsztyn die Anstalt für Bibliothekswissenschaft und war bis zum Eintritt in den Ruhestand (1992) deren Leiter. 
Hundert Studenten schrieben unter seiner Betreuung ihre Magisterarbeit. 

Anfangs interessierte er sich für die Entwicklung der öffentlichen Bibliotheken in der Woiwodschaft 
Olsztyn ab 1946, später beschäftigte er sich mit der Geschichte der polnischen Bibliotheken zu preußischer und 
deutscher Zeit. Seine Dissertation unter dem Titel Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 
1881–1939 [Polnische Bibliotheken in Ermland, Masuren und Weichselland in den Jahren 1881–1939] 
verteidigte er an der Warschauer Universität (1964); und er habilitierte sich mit der Arbeit Biblioteki ludowe 
w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843–1939 [Volksbibliotheken in den preußischen 
Teilungsgebieten und im Deutschen Reich in den Jahren 1843–1939] an der Breslauer Universität (1975). 
Insgesamt veröffentlichte er knapp über 300 Positionen, darunter fünf Bücher, zwei vorbereitete Bücher 
konnte er nicht mehr herausgeben. 

Seit Mitte der 80er Jahre interessierte er sich für die Lesegewohnheiten innerhalb der polnischen 
Minderheit im litauischen Staat (1919–1940) sowie für polnische Bibliotheken in deutschen Gefangenenlagern 
(1940–1945). Ein großes Verdienst von Jan Wróblewski ist die Ansammlung hunderter polnischer Vorkriegsbücher 
aus den preußischen Teilungsgebieten sowie zahlreiche Erinnerungen, Dokumente und Photographien aus der 
unabhängigen Republik Litauen über die dortige polnische Diaspora. Nach seinem Tod (15.04.2009) überließ die 
Familie die Sammlung der Hauptbibliothek sowie dem Archiv der Ermländisch-Masurischen Universität. 

Jan Wróblewski machte eine weltanschauliche Metamorphose durch. Während seiner Warschauer 
Studienzeit entfernte er sich vom katholischen Glauben, um ab den 70er Jahren evolutionär zu diesem 
zurückzukehren. Dieser Prozess war spätestens 1988 abgeschlossen.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Janusz Jasiński, Jan Wroblewski – organizer and historian of librarianship in Warmia and Mazury

Summary

He was born June 13 , 1926, in the village Filipowo the Suwalki region. He was the son of a farmer.  
After graduating from high school in Suwalki (1949) he studied library science at the University of Warsaw. As 
a librarian, he worked in Pisz (1953) and then in Olsztyn. In 1964 he was employed in the Main Library of the 
Higher School of Agriculture in Olsztyn and held important positions including function of a deputy director. 
In 1974 he organized at the College of Teachers in Olsztyn, Department of Library Science. He was its director 
until his retirement (1992). Under his direction, 100 students have written theses.

Initially he was interested in the development of public libraries in the Olsztyn,s wojewodship since 
1946 , then took up the history of Polish libraries in Prussian and Germany. PhD thesis Polish Libraries in 
Warmia, Mazury and Powiśle in the years 1881–1939 he defended at theWarsaw University of Warsaw (1964) 
and his habilitation work Folk libraries in the Prussian partition and the Reich in the years 1843-1939 at the 
University of Wrocław (1975). In total, he published a little more than 300 items, including five books, two 
books he had written did not prepared to published.

Since the mid- 80’s he was interested in the readership of the Polish minority in the State of Lithuania 
(1919-1940) and Polish libraries in German POW camps  (1940-1945) . The great merit of J. W. a gathering 
of hundreds of pre-war Polish books from the Prussian partition , and a lot of memories, documents, 
photographs from Lithuania Kaunas on the local Polish community , which after his death (15 April 2009) his 
family gave the Main Library and Archives , University of Warmia and Mazury .

J. W. undergone a metamorphosis worldview. From the Catholic faith departed during his studies in 
Warsaw, to the 70s evolutionarily her back. This process was completed at the latest in 1988.

Translated by Jerzy Kiełbik
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1. Legitymacja szkolna Jana Wróblew-
skiego wystawiona na rok 1946/47 przez 
Państwowe Liceum Pedagogiczne w Su-
wałkach (AUWM)

2. Nikodem Jaśkiewicz (1908–1987), dy-
rektor Państwowego Liceum Pedago-
gicznego w Suwałkach, przyjaciel i po-
wiernik Jana Wróblewskiego (AUWM)

3. Jan Wróblewski w latach siedemdziesią-
tych XX w. (AUWM)

4. Inauguracja Zakładu Bibliotekoznawstwa 
WSP w 1974 r. Od lewej: dr Stanisław Szosta-
kowski, dziekan Wydziału Humanistycznego; 
Helena Więckowska, profesor Uniwersytetu 
Łódzkiego; dr Jan Wróblewski (AUWM)
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5. Pierwszy zespół naukowo-dydaktyczny Zakładu Bibliotekoznawstwa w 1974 r. Od lewej: mgr 
Danuta Konieczna, mgr Krystyna Szypszak, prof. Maria Dembowska, dr Jan Wróblewski, prof. Ja-
dwiga Kołodziejska (AUWM)

6. Prof. Jan Baumgart (1904–1989), dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk, bibliograf – w cza-
sie odczytu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (filia 7) 14 V 1975 r. (AUWM)
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7. Paweł Jasiek (1908–1982), przedwojenny organizator polskiego bibliotekarstwa na Warmii, Mazurach
i Powiślu w czasie spotkania ze studentami Zakładu Bibliotekoznawstwa WSP 25 IV 1979 r. (AUWM)

8. Uroczystość z okazji pierwszego doktoratu w Zakładzie Bibliotekoznawstwa. Doc. dr hab. Jan 
Wróblewski wręcza dr Irenie Jarosz exlibris Zakładu 12 V 1980 r. Obok niej promotor doc. dr hab. 
Tadeusz Bieńkowski i dziekan Wydziału Humanistycznego Mirosław Świątecki (AUWM)
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10. Personel Polskiego Gimnazjum w Kownie (listopad 1930 r.). Jan Wróblewski otrzymał bardzo 
wiele dokumentacji fotograficznej od „polonusów” z Litwy Kowieńskiej (AUWM)

9. Konferencja „Bibliotekarze w służbie książki” zorganizowana przez Zakład Bibliotekoznawstwa 
19–20 XI 1986 r. (AUWM)
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12. Bohdan Komorowski (1912–1995), docent UMCS w Lublinie, napisał dla Jana Wróblewskie-
go cenne wspomnienia z niemieckich obozów jenieckich. W 1936/37 służył w Szkole Podchorą-
żych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim razem ze Zdzisławem Jeziorańskim, słynnym później 
kurierem warszawskim, ps. Jan Nowak. Spotkali się w Lublinie po pięćdziesięciu czterech latach.
Od prawej: B. Komorowski (ze zbiorów autora)

11. Jan Wróblewski prowadził badania także nad bibliotekami jenieckimi w latach 1940–1945.
Na fotografii zespół bibliotekarzy stalagu w Murnau (1944) (AUWM)



Wydzielone komórki w Urzędzie Bezpieczeństwa, zajmujące się sprawami
kościelnymi, istniały formalnie od września 1945 r.1, praktycznie zaś od mar-
ca 1946 r. Wtedy w ramach departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego powstał wydział V, w skład którego wchodziły m.in. sekcja I, zajmująca 
się Kościołem katolickim, oraz sekcja II – „obsługi Kościoła Greckokatolickie-
go, Prawosławnego, Ewangelickiego i innych”, z tym, że ta ostatnia faktycznie za-
częła działać dopiero pod koniec 1947 r. Nie oznaczało to oczywiście wcześniej-
szego braku zainteresowania tymi Kościołami, zwłaszcza przez departament I 
(kontrwywiad), co łączono także z kwestią mniejszości narodowych2. Kolejne 
przekształcenia organizacyjne resortu bezpieczeństwa utrzymały odrębne jed-
nostki w postaci wydziałów stosownych departamentów zajmujących się wy-

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

Grzegorz Jasiński

KOŚCIOŁY I WYZNANIA NIEKATOLICKIE
W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM
W LATACH 1965 I 1966
W ŚWIETLE SPRAWOZDANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA

Słowa kluczowe: Olsztyn, Kościoły niekatolickie, Świadkowie Jehowy, Służba Bezpieczeń-
stwa

Keywords: Olsztyn, minority churches, Jehovah’s Witnesses, Security Service
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1 Wcześniej zagadnienia te należały do kompetencji sekcji III wydziału I Resortu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (grudzień 1944 r.) oraz wydziału III departamentu I 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (styczeń–sierpień 1945 r.), zob. A. Dziurok, Wstęp, w: Metody pracy 
operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, wstęp, wybór doku-
mentów i redakcja A. Dziurok, oprac. K. Banaś i in., Warszawa 2004, s. 18, 19.

2 Zob. P. Pleskot, „Tarcza partii i narodu”. Kontrwywiad Polski Ludowej w latach 1945–1956. Zarys struk-
tur i wybór źródeł, Warszawa 2010, ss. 9–61.
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znaniami niekatolickimi. Strukturom centralnym odpowiadały odpowiednio 
wojewódzkie i powiatowe3. 

9 czerwca 1962 r. utworzono osobny departament IV Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych do kontroli i zwalczania „wrogiej działalności Kościołów i związ-
ków wyznaniowych”. Początkowo departament ten składał się z trzech wydzia-
łów, z których I „rozpracowywał” duchowieństwo parafialne (świeckie) i zakon-
ne, II – organizacje katolickie, zaś III – Kościoły nierzymskokatolickie i inne 
związki wyznaniowe. W 1963 r. powołano kolejny IV wydział tego departamen-
tu, zajmujący się zbieraniem i analizą informacji przekazywanych z pozostałych
wydziałów oraz jednostek terenowych, które stanowiły wydziały IV komend 
wojewódzkich Milicji Obywatelskich oraz poszczególni funkcjonariusze pracu-
jący w komendach powiatowych. Wydziały IV komend wojewódzkich MO dzie-
liły się z kolei na grupy, odpowiadające swoim zakresem obowiązków wydzia-
łom IV departamentu MSW4.

W województwie olsztyńskim Kościoły nierzymskokatolickie i inne związki 
wyznaniowe z uwagi na swoją liczebność i skład narodowy już od 1945 r. zaczę-
ły przyciągać uwagę organów bezpieczeństwa. Sytuację zaogniła jeszcze dzia-
łalność zachodnich misji pomocowych (1946–1950), w większości związanych
z Kościołami protestanckimi na Zachodzie i współpracujących ze swoimi odpo-
wiednikami w województwie olsztyńskim. To sprawiło, że praktycznie wszystkie 
wyznania protestanckie wzięto pod obserwację, głównie z uwagi na „zagrożenie 
szpiegowskie”. Były „rozpracowywane” głównie przez wydział I Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie (kontrwywiad). Doprowadziło 
to w 1950 r. do akcji represyjnej, której ofiarami padło kilku duchownych z róż-
nych Kościołów protestanckich5.

Po 1956 r. skupiono się przede wszystkim na kontroli Kościołów mniejszo-
ściowych (protestanckich) pod kątem ich kontaktów z zagranicą i w zasadzie ten 
kierunek działań utrzymywał się przez całe lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte 
XX w. Osobne elementy stanowiły Kościoły prawosławny i greckokatolicki, któ-
rych działalność w oczach organów bezpieczeństwa powiązana była bezpośred-
nio z kwestią „nacjonalizmu ukraińskiego”, oraz zdelegalizowane w 1950 r. wy-

3 Szczegółowo zob. A. Dziurok, op. cit., ss. 20–24.
4 P. Tomasik, Wstęp, w: Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–1979, oprac. M. Biełaszko i in., 

Warszawa 2007, s. XI.
5 G. Jasiński, „Grupa autochtonów o profaszystowskim nastawieniu zostanie pozbawiona kierowniczego 

czynnika...”. Okoliczności aresztowania księdza Jerzego Sachsa, Emila Leyka i Waltera Późnego, Komunikaty Ma-
zursko-Warmińskie, 2010, nr 4, ss. 435–491; idem, Kryptonim „Rezydent”. Działania Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego wobec księdza Edmunda Friszke w latach 1946–1951, w: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitar-
nych, red. J. Kłaczkow, W. Rozynkowski, Toruń 2012, ss. 189–227; H. T. Tomaszewski, Baptyści w Polsce w latach 
1918–1958, Warszawa 2008, s. 357; J. Mirończuk, Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangeliczne-
go w Polsce (1947–1989), Warszawa 2006, ss. 46–50.
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znanie Świadków Jehowy, pomimo represji prowadzące nadal swoją działalność 
organizacyjną i misyjną. 

Prezentowany poniżej dokument powstał na polecenie kierownictwa de-
partamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w związku z przygotowywa-
nymi naradami z zastępcami naczelników wydziałów IV Komend Wojewódz-
kich MO oraz grupą oddelegowanych pracowników zajmujących się sprawami 
wyznań mniejszościowych. Nie zorganizowano jednak jednego, ogólnopolskie-
go spotkania, ale trzy odrębne, dwa w grudniu 1966 i jedno w styczniu 1967 r. 

9 grudnia 1966 r. w Poznaniu spotkali się reprezentanci Poznania, Byd-
goszczy, Zielonej Góry, Gdańska, Koszalina i Szczecina; na 20 grudnia do Kato-
wic wezwano, oczywiście oprócz gospodarzy, funkcjonariuszy z Rzeszowa, Kra-
kowa, Wrocławia, Opola, Łodzi (województwa i miasta), zaś 4 stycznia 1967 r. 
w Warszawie miała miejsce narada z udziałem przedstawicieli województw bia-
łostockiego, olsztyńskiego, kieleckiego, lubelskiego, warszawskiego oraz miasta 
Warszawy. Oprócz funkcjonariuszy z miast wojewódzkich zjechali także wysłan-
nicy z niektórych miast powiatowych6. Olsztyn reprezentowali zastępca naczel-
nika wydziału IV KW MO w Olsztynie Roman Skoczek7, Roman Łukaszuk8 oraz 
autor prezentowanego sprawozdania – Ryszard Porwal9.

Przed naradami Warszawa zobowiązała III grupy wydziałów IV KW MO 
we wszystkich województwach (oraz miastach Warszawie i Łodzi – z tego ostat-
niego ze względu na silne środowisko Świadków Jehowy) do złożenia sprawozdań 
z działalności za poprzednie dwa lata. Miały one zawierać – cytujemy za sto-
sownym dokumentem MSW, podpisanym przez wicedyrektora departamentu 
IV MSW płk. Zenona Gorońskiego: „ocenę realizacji przyjętych dwuletnich kie-
runków pracy operacyjnej, zwięzłą charakterystykę prowadzonych spraw, stan 
liczbowy i jakościowy tajnych współpracowników z wyszczególnieniem pozy-
skanych nowych źródeł informacji w 1966 r., planowane kierunki pracy na naj-
bliższe dwa lata oraz inne propozycje i postulaty”10. 

6 Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania, Warszawa (dalej: IPN BU), 01283/1487, ss. 8–28.
7 Zob. Twarze olsztyńskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych urzędu bezpieczeństwa i służby bez-

pieczeństwa w Olsztynie. Informator personalny, pod. red. P. Kardeli, Białystok 2007, s. 168, 169.
8 6 IV 1935 – 6 V 1982, w organach bezpieczeństwa od 1963 r., od 1964 r. w wydziale IV KW MO

w Olsztynie, zajmował się Kościołami i wyznaniami mniejszościowymi, w latach siedemdziesiątych Kościołem 
katolickim, duszpasterstwem akademickim i PAX-em, od 1977 r. nadzorował duchowieństwo katolickie w pół-
nocnej i zachodniej części województwa. Zmarł w stopniu kapitana – IPN Bi, 059/421. 

9 Ur. 4 III 1931 r., w UB od 1949 r., zwolniony w 1956 r., dwa lata później ponownie przyjęty do pracy
w organach bezpieczeństwa. Pracował w strukturach zajmujących się Kościołem katolickim, od 1963 r. zaś
– Świadkami Jehowy, potem Kościołami i wyznaniami protestanckimi. Zakończył służbę w 1979 r. w stopniu majo-
ra, od września 1981 r. znowu zatrudniony na 1/2 etatu w wydziale IV KWMO w Olsztynie – IPN Bi, 059/370. 

10 IPN BU, 01283/1487, s. 10, wicedyrektor departamentu IV MSW do zastępców komendantów woje-
wódzkich MO, grudzień 1966.
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Prezentowane sprawozdanie zostało przygotowane na spotkanie 6 stycz-
nia 1966 r. Oczywiście nie należy go traktować jako opisu rzeczywistego stanu 
Kościołów niekatolickich w województwie olsztyńskich, ale jako formę odpo-
wiedzi na pytanie postawione przez wicedyrektora departamentu IV MSW. Po-
kazuje ono jednak dobrze kierunek zainteresowań służby bezpieczeństwa tymi 
wyznaniami, sposób myślenia o ich działalności, w jakich kategoriach je ocenia-
no i jakie zagrożenie w nich widziano.

Dane dotyczące liczby wiernych poszczególnych Kościołów wydają się 
zbliżone do rzeczywistości, zaczerpnięte zostały zapewne z Wydziału ds. Wy-
znań Wojewódzkiej Rady Narodowej, który uzupełniał je na bieżąco – tu na 
uwagę zasługuje wzmianka o współpracy SB z tym wydziałem. Z jednej strony 
sprawa wydaje się oczywista, ale nie ma ona bliższego odbicia w zachowanych 
po tym urzędzie aktach przechowywanych w Archiwum Państwowym w Olsz-
tynie, przynajmniej w odniesieniu do Kościołów niekatolickich. Natomiast może 
zadziwiać niekompetencja, jaką wykazali funkcjonariusze III grupy IV wydzia-
łu KW MO w Olsztynie. O tym, że Kościół greckokatolicki był także w polu wi-
dzenia SB, świadczą jej sprawozdania przygotowane na wspomniane narady, np. 
przez Białystok, Gdańsk, Koszalin, Szczecin, Rzeszów czy nawet Kraków. W tym 
czasie w województwie olsztyńskim istniało siedem placówek duszpasterskich 
ze stałą rezydencją kapłanów greckokatolickich oraz co najmniej pięć, do któ-
rych dojeżdżali, a kilkudziesięciotysięczna grupa grekokatolików stanowiła naj-
liczniejszy z tamtejszych Kościołów mniejszościowych11. Zresztą brak ten za-
uważył, w odręcznym dopisku umieszczonym pod tekstem, anonimowy dla nas 
funkcjonariusz z Warszawy, oceniający sprawozdanie.

Należy podkreślić kilka elementów z tego sprawozdania. Lata 1965 i 1966 
to ponowne silniejsze zwrócenie uwagi ze strony organów bezpieczeństwa na 
kontakty Kościołów i wyznań protestanckich z Zachodem, a przede wszyst-
kim Niemiecką Republiką Federalną, zapoczątkowane memorandum Ewange-
lickiego Kościoła Niemiec „Sytuacja wypędzonych a stosunek narodu niemiec-
kiego do jego wschodnich sąsiadów” (październik 1965), oraz pewnym wzmo-
żeniem, co prawda indywidualnych, a nie organizacyjnych, kontaktów ewange-
lików (najczęściej Niemców z Pomorza, ale także z województwa olsztyńskie-
go i ze Śląska) z organizacjami kościelnymi w RFN, udzielającymi im pomocy. 
Doprowadziło to do aresztowań w 1967 r. w Szczecinie dwóch ewangelików or-
ganizujących tę pomoc: Alfreda Kippera i Eugena Scharbatkego, zakończonych 
nagłaśnianym w prasie procesem i niezwykle wysokimi wyrokami skazującymi

11 A. Korzeniewska-Lasota, Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970, Olsztyn 2007, s. 193.
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(10 i 6,5 roku więzienia)12. W przypadku luteran olsztyńskich tych bezpośred-
nich kontaktów nie zauważono, ale z miejsca, wykorzystując przyjazd duchowne-
go z NRD, stworzono dość karkołomną wizję oddziaływania ośrodków kościel-
nych z RFN na Mazury za pośrednictwem duchownych z Niemiec wschodnich. 
Druga połowa lat sześćdziesiątych XX w. to istotne ograniczanie przez władze
wyjazdów do RFN i NRD ludności mazurskiej13, ale i tutaj słowa pastora
Theophila Flüggego, wypowiedziane w czasie kazania, którego treść i tak została 
wcześniej przetłumaczona i przekazana do Wydziału ds. Wyznań PWRN, wzy-
wające – zgodnie z intencją polskich władz – do pozostania w swojej mniejszej 
ojczyźnie, wzbudziły tak duże podejrzenia, że musiały być przekazane do War-
szawy. W istocie passus ten T. Flügge dodał spontanicznie, pod wpływem zauwa-
żonych na Mazurach tendencji wyjazdowych, w trosce o utrzymanie tam słab-
nącej grupy ewangelickiej.

Charakterystyczny jest także występujący w rozlicznych dokumentach, 
produkowanych wcześniej przez Urząd Bezpieczeństwa, a potem Służbę Bezpie-
czeństwa, dokonywany zabieg multiplikacji pojedynczych faktów i przedstawiania 
ich jako zjawiska masowego. Tutaj mamy przykład tego w postaci wymienianych 
szczegółowo (i chyba z nutą zawiści) darów, jakie otrzymał prezydent społeczno-
ści mormońskiej w Zełwągach (pow. mrągowski), Erich Konietz, co oczywiście 
przedstawiono również jako formę uzależnienia od ośrodków zewnętrznych.

Jednak wydziały, sekcje i grupy zajmujące się społecznościami mniej-
szościowymi najwięcej uwagi poświęcały – co występowało już w zasadzie od 
1950 r. – Świadkom Jehowy, ruchowi, którego mimo olbrzymich nakładów pra-
cy, działań operacyjnych, aresztowań, wyroków nie były w stanie opanować,
a nawet kontrolować14. Stąd w sprawozdaniach praktycznie ze wszystkich wo-
jewództw, w tym olsztyńskiego, dominuje problematyka tego wyznania. I choć 
województwo olsztyńskie na pewno nie było terenem najsilniejszej działalno-
ści Świadków Jehowy, to jednak znaleziono tam osoby, przykładowo Jana Susz-
ka, które starano się za wszelką cenę ująć. Wiązało się to z ówczesną koncepcją 
zwalczania tego wyznania, gdy zadecydowano, aby nie represjonować nadmier-
nie (co nie wykluczało działań administracyjnych) zwykłych wyznawców (gło-
sicieli), a skupić się na kierownikach struktur terenowych oraz pracownikach 

12 Zob. J. Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975, Toruń 2010,
ss. 314–337; J. Wild, Podwójna diaspora. Wybrane aspekty dziejów Kościoła ewangelickiego na Pomorzu w latach 
1945–1994, w: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, zbiór studiów pod red. J. Kłaczkowa, To-
ruń 2009, ss. 424–431.

13 A. Sakson, Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990, s. 178, 179.
14 Brakuje całościowego opracowania losów Świadków Jehowy w PRL, jak odtąd najpełniej: W. Kra-

szewski, Wierni Jehowie. Dzieje Świadków Jehowy w regionie łódzkim, Wrocław 2011.
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tajnych drukarń i osobach zajmujących się ich obsługą techniczną. Jak masowy 
był ten ruch wydawniczy, świadczy fakt, że w latach 1956–1969 SB zlikwidowała
34 drukarnie Świadków Jehowy15.

Praca grupy III wydziału IV KW MO w Olsztynie została oceniona przez 
kierownictwo wydziału III Departamentu IV MSW jako dość przeciętna, a przy 
tym niepozbawiona błędów: „Olsztyn: dobra organizacja pracy operacyjnej, lecz 
ostatnio notuje się zahamowanie w pozyskiwaniu nowych i wartościowych źró-
deł informacji. Posiadają perspektywy na przyszłość przy odpowiednim ukie-
runkowaniu”16. W innym zaś piśmie, odnoszącym się do pracy wydziałów IV 
we wszystkich województwach, zarzuty te nieco rozszerzono: „Problem mniej-
szości wyznaniowych poza (prawosławiem, kościołem augsburskim i greckoka-
tolickim) koncentruje się głównie w następujących województwach: Katowice, 
Olsztyn, Białystok, Lublin, Kraków, Poznań, Warszawa, Łódź i Wrocław. Na pod-
kreślenie zasługują jednak Katowice i Olsztyn, gdzie jak wiadomo istnieją okre-
ślone, stosunkowo małe, lecz samodzielne kościoły powiązane ze swoimi odpo-
wiednikami w NRF. Skupiska te (niekiedy osoby) posiadają tradycyjne związki
i powiązania charakteru narodowościowego i rodzinnego. Są przez te ośrodki 
finansowane, notujemy częste kontakty charakteru osobistego poprzez przyjeż-
dżających i wyjeżdżających, stąd uzasadnienie konieczności inwigilacji. Stwier-
dzić przy tym należy, że województwa, o których mowa nie doceniają jednak 
tego problemu i praca na tym odcinku nie posiada jak dotąd charakteru aktyw-
nego – jest to odcinek, na którym pracuje się przypadkowo”17.

Ogólnie jednak całość pracy wydziałów IV MSW została podsumowana 
jako średnia: „Biurokracja mała, aktywność ogólnie. Województwa nie potrafią 
zlikwidować drukarni św. Jehowy”18.

15 Ibidem, s. 200.
16 IPN BU, 01283/1487, s. 27, niepodpisany dokument: Uwagi dotyczące pracy wydziałów IV KWMO, 

18 I [?] 1967.
17 IPN BU, 01283/1487, s. 29, Notatka o pracy Wydziałów IV-tych KW MO o mniejszościach wyzna-

niowych 18 I [?], 1967. 
18 IPN BU, 01283/1487, s. 28, niepodpisany dokument: Uwagi dotyczące pracy wydziałów IV KW MO, 

18 I [?] 1967.
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Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania, Warszawa, 01283/1487, 
Świadkowie Jehowy. Materiały dot. Świadków Jehowy z różnych jednostek – centra-
li i terenowe. Sprawozdania terenowe i narady regionalne, ss. 178–184, Sprawozda-
nie z pracy Grupy III-ciej Wydziału IV-go KWMO w Olsztynie za rok 1966 – przy-
gotowane w związku z naradą organizowaną przez Wydział III Departament IV 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Olsztyn 3 I 196719

 
W zakresie zainteresowania Grupy III-ciej Wydziału IV-go na terenie woj. 

olsztyńskiego wchodzą następujące wyznania:
1. Kościół Ewangelicko-Augsburski, liczący ok. 14 400 wyznawców, 19 du-

chownych;
2. Kościół prawosławny20, liczący ok. 3 700 wyznawców, 10 duchownych;
3. Metodystyczny21, liczący ok. 2 300 wyznawców, 7 duchownych;
4. Zjednoczony Kościół Ewangelicki22, liczący ok. 370 wyznawców, 9 du-

chownych;
5. Baptyści23, liczący ok. 272 wyznawców, 7 duchownych;
6. Adwentyści Dnia VII24, liczący ok. 234 wyznawców, 7 duchownych;
7. Stowarzyszenie Nowoapostolskie25, liczące ok. 257 wyznawców, 4 du-

chownych;
8. Kościół Polsko-Katolicki, liczący ok. 143 wyznawców, 3 duchownych;
9. Ewangeliczne Stowarzyszenie Modlitwy, liczące około 92 wyznawców,

1 duchowny;
10. Filiponi26, liczący około 90 wyznawców, 1 duchowny;
11. Epifania27, licząca ok. 72 wyznawców, 12 duchownych28;

19 Dokument zachował się jedynie w formie fotograficznej, przeznaczonej do złożenia w archiwum 
Służby Bezpieczeństwa (Wydział „C”). Obecnie mikrofisze z dokumentami zostały zdigitalizowane. Ponieważ 
materiały te nie posiadają numeracji kart, jako oznaczenie strony wpisywano numer wskazany przez program 
Adobe Reader, służący do przeglądania tych dokumentów. 

20 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. 
21 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny.
22 Właśc. Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. – Utworzona odgórnie przez władze państwowe struk-

tura, łącząca Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych Wyznania Ewangelickiego, Kościół Chrześcijan Wia-
ry Ewangelicznej (zielonoświątkowcy), Związek Wolnych Chrześcijan, Związek Ewangelicznych Chrześcijan i 
Związek Samodzielnych Chrześcijan. 

23 Polski Kościół Chrześcijan Baptystów.
24 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. 
25 Nieposiadające w tym czasie (do 1983 r.) statusu prawnego stowarzyszenia zarejestrowanego. 
26 Staroobrzędowcy, starowierzy, zwani potocznie filiponami, od 1993 r. członkowie Staroprawosławnej 

Pomorskiej Cerkwi w Rzeczypospolitej Polskiej.
27 Świecki Ruch Misyjny „Epifania”.
28 W wyznaniu tym nie ma ordynowanych duchownych, każdą grupą kieruje osoba wybrana z jej gro-

na, stąd w wykazie liczni „duchowni”, w stosunku do liczby wyznawców. 
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12. Mormoni29, liczący ok. 50 wyznawców, 1 duchowny;
13. Badacze Pisma Świętego30, liczący ok. 16 wyznawców, 1 duchowny;
14. Starowiery (klasztor w Wojnowie)31, liczący ok. 8 wyznawców, 1 du-

chowny;
15. Świadkowie Jehowy, liczący ok. 2 600 wyznawców32.
Z dotychczasowego rozeznania operacyjnego wynika, że na terenie woje-

wództwa olsztyńskiego mniejszościowe wyznania i związki religijne nie prowa-
dzą oficjalnie wrogiej działalności przeciw Polsce Ludowej. Jednak z uwagi na 
to, niektóre związki religijne są penetrowane przez duchownych z państw kapi-
talistycznych, posiadają stosunkowo dużą ilość wiernych oraz podlegają admi-
nistracyjnie pod centrale zagraniczne w USA i NRF, Grupa III Wydziału IV-go 
w Olsztynie ma szczególną potrzebę operacyjnego zabezpieczenia działalności 
tych związków. 

W kontekście powyższego na uwagę zasługują wyznania:
1. Kościół Ewangelicko-Augsburski;
2. Metodystyczny;
3. Prawosławni;
4. Mormoni.
Wyżej wspomniane wyznania, jak wskazują materiały operacyjne na tere-

nie wojew. olsztyńskiego, narażone są na oddziaływanie ideologiczne i wyzna-
niowe [!] swoich ośrodków znajdujących się poza granicami PRL. 

Wielu z duchownych oraz wiernych wspomnianych wyznań utrzymują 
kontakty korespondencyjne, a nawet osobiste z różnego rodzaju ośrodkami cha-
rytatywnymi i kościelnymi za granicą, skąd otrzymują pomoc w postaci paczek, 
przekazów pieniężnych, a niejednokrotnie przedmiotów wartościowych jak: od-
kurzacze, pralki, motocykle, samochody itp. 

Uzyskane materiały operacyjne wskazują również, że przedstawiciele 
ośrodków wyznaniowych znajdujących się za granicą, jak np. Kościoła Meto-
dystycznego, Chrześcijan Baptystów, Świecki Ruch „Epifania”, Zrzeszenie Bada-
czy Pisma Świętego, Mormonów, Stowarzyszenia Nowoapostolskiego i innych, 
starają się poprzez swoje indywidualne wizyty w Polsce i indywidualne kontak-

29 Zarejestrowany w 1961 r. jako stowarzyszenie Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Ostatnich Dni.
30 Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego. 
31 Klasztor żeński staroobrzędowców w Wojnowie, nie stanowił osobnego wyznania.
32 Nie wiadomo według jakiego kryterium podano liczbę Świadków Jehowy: czy tylko ochrzczonych 

czy także zainteresowanych, uczestniczących w spotkaniach. O ile do 1950 r. władze państwowe posiadały na 
podstawie dostarczanych przez władze zwierzchnie wyznania pewne rozeznanie w ilości zborów i wyznaw-
ców, tak po 1950 r. opierało się to wyłącznie na danych szacunkowych, uzyskiwanych na podstawie zdobytych 
dokumentów Świadków Jehowy oraz zeznaniach przesłuchiwanych i donosach tajnych współpracowników. 
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ty oddziaływać w duchu niekorzystnym dla PRL wykorzystując do tego swoje 
funkcje religijne np.:

W m-cu sierpniu 1965 r. na teren woj. olsztyńskiego przybył dr. Teofil 
Flügge z Berlina33 będący przedstawicielem Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w Berlinie (NRD)34. Wyżej wymieniony uczestnicząc w uroczystościach ko-
ścielnych w Pasymiu pow. Szczytno, wygłosił kazanie, w którym udowadniał, że 
wyznawcy miejscowego pochodzenia nie powinni opuszczać terenów Warmii
i Mazur i starać się o stały wyjazd do Niemiec, „gdyż ludzie urodzeni na tej ziemi 
powinni zostać do śmierci, bo miejsce urodzenia jest ich ojczyzną”. 

We wrześniu ubiegłego roku na okres 14-tu dni przybył do Polski prezy-
dent misji szwajcarskiej Kościoła Mormonów35 ob. USA Rendel Mabley36 (kie-
rownictwo krajowe tego kościoła mieści się w Zełwągach, pow. Mrągowo). Pod-
czas swego pobytu Mabley odwiedził dosłownie wszystkich wyznawców na
terenie kraju, aczkolwiek wyznanie to jest liczebnie małe (ok. 50 osób) i w dodat-
ku rozmieszczone na terenach województwa: olsztyńskiego, katowickiego, wro-
cławskiego i koszalińskiego.

Poza osobistymi kontaktami z przedstawicielami central zagranicznych,
wyznawcy tych kościołów utrzymują szerokie kontakty korespondencyjne i osobi-
ste z wyznawcami zamieszkującymi na terenie NRD i NRF, skąd otrzymują róż-
nego rodzaju przesyłki w postaci paczek, przekazów pieniężnych, np. prezydent 
wyznania Mormonów w Polsce na przestrzeni ubiegłych dwóch lat otrzymał
w ramach pomocy odkurzacz, pralkę, lodówkę, maszynę do szycia, a nawet sa-
mochód „Warszawa” przeznaczony dla celów organizacyjno-wyznaniowych.

Podobna sytuacja cechuje również i inne związki religijne posiadające 
centrale poza granicą PRL. W ostatnim okresie daje się zauważyć coraz większy 
wpływ duchownych z ośrodków znajdujących się w NRF na działalność religij-

33 Właśc. Theophil Flügge, 16 II 1910 – 27 I 1980, w 1937 r. ordynowany jako duchowny pomocniczy 
w parafii Ukta-Nida (pow. mrągowski), dr teologii, powołany do wojska, po wojnie wykładowca w Kirchli-
che Hochschule w Berlinie, potem duchowny w Rehfelde pod Berlinem, autor wielu rozpraw o treści religij-
nej, m.in. Jesus in Alt Ukta. Wie Jesus bei uns war im Krieg und auf der Flucht, Berlin 1947. W 1964 r. brał udział 
w uroczystości stulecia wyświęcenia kościoła w Ukcie, zaś w 1965 r. wygłosił, za zgodą Wydziału ds. Wyznań 
PWRN, kazanie w języku niemieckim, które było tłumaczone na język polski. Tekst kazania, o treści opartej na 
Biblii, zachował się w aktach Wydziału ds. Wyznań, zob. K. Bielawny, Kościół Ewangelicko-Augsburski na War-
mii i Mazurach po II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym, Olsztyn 2008, s. 267, 268.

34 W NRD nie istniała struktura o nazwie Kościół Ewangelicko-Augsburski. Do 1969 r. 27 samodziel-
nych Kościołów krajowych w dwóch państwach niemieckich skupionych było w Ewangelickim Kościele
w Niemczech. T. Flügge był członkiem Kościoła krajowego (luterańskiego) Berlina-Brandenburgii. 

35 W celu uniknięcia dodatkowych konfliktów z władzami PRL opiekę nad mormonami w Polsce po-
wierzono misji mormońskiej w Szwajcarii, zamiast, jak miało to miejsce wcześniej, w Niemczech zachodnich.

36 Właśc. Rendell N. Mabey (1908–2000), przedsiębiorca, polityk, autor książek o tematyce wyznanio-
wej, w l. 1965–1968 kierował misją mormońską w Szwajcarii, w l. 1978–1979 w Afryce Zachodniej.
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ną aktywu kierowniczego w Polsce. Działalność ta jest prowadzona poprzez wy-
korzystanie duchownych tego samego wyznania działającego na terenie NRD,
a mających większą możliwość kontaktu osobistego i korespondencyjnego z lud-
nością zamieszkującą tereny Ziem Odzyskanych. 

Ogólnie należy stwierdzić, że mniejszościowe związki religijne na tere-
nie woj. olsztyńskiego systematycznie zmniejszają swoją liczebność, wynika to
z tego, że ludność miejscowego pochodzenia ciągle wyjeżdża do NRD i NRF 
oraz z braku działalności werbunkowej nad pozyskaniem nowych wyznawców. 

W pracy operacyjnej Grupy III-ciej Wydziału IV-go na szczególną uwagę
zasługuje nielegalny związek Świadków Jehowy. Teren woj. olsztyńskiego w struk-
turze organizacyjnej związku podlega pod okręg I obejmujący głównie woj. war-
szawskie i olsztyńskie. Na terenie województwa jest 7 obwodów37, których kierow-
nikami są z reguły działacze pochodzący z innych województw i posługujący się na
naszym terenie wyłącznie pseudonimami, co w dużym stopniu utrudnia prace nad 
ustaleniem rzeczywistych nazwisk i miejsca ich stałego zamieszkania. Działa-
cze związku Świadków Jehowy poza tradycyjnym sposobem werbunku nowych 
członków, t.j. chodzenie od domu do domu, prowadzą na terenie woj. olsztyń-
skiego nową formę w postaci wysyłania listów agitacyjnych o treści religijnej
z załączoną do niej nielegalną literaturą na przypadkowo uzyskane adresy. Stwier-
dzono, że po kilkakrotnym wysłaniu takich listów do adresata, z reguły zgłaszał się 
ktoś z wyznawców w celu osobistego i formalnego werbowania do związku. 

Krótka charakterystyka prowadzonych spraw.
Na stanie Grupy III-ciej prowadzone są dwa fragmenty spraw obiekto-

wych38 oraz 4 sprawy operacyjno-obserwacyjne39 na kierowniczy aktyw nie-
legalnego związku Świadków Jehowy. Poza tym w ramach rozpracowania te-

37 Wyznanie Świadków Jehowy ze względów administracyjnych podzieliło Polskę na trzy zespoły, te 
zaś na 12 okręgów, z kolei okręgi dzieliły się na obwody. Województwo olsztyńskie niemal w całości wchodziło 
w skład zespołu III (wschodniego) i okręgu I. Jedynie powiaty Iława, Nowe Miasto i część powiatu Pasłęk na-
leżały do zespołu II (zachodniego) i okręgu III a, zaś część powiatu Działdowo wchodziła w skład okręgu III 
– IPN BU 01283/1466, cz. 1, s. 201.

38 Działania operacyjne wszczynane przeciwko różnorodnym instytucjom i organizacjom krajowym 
i zagranicznym, podejrzewanym o wrogą działalność wobec państwa polskiego i jego ustroju, za: Ł. Kamiń-
ski, Lingua securitais, w: Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źrodłoznawcze, pod red. F. Musia-
ła, Kraków 2006, s. 397. Fragment spraw obiektowych: „Babilon”, skierowanej przeciwko całemu wyznaniu oraz 
„Kuźnia” – przeciwko drukarzom i technikom obsługującym punkty drukarskie Świadków Jehowy. 

39 Działania polegające na zdobyciu za pomocą wszelkich możliwych środków informacji o osobach 
„objętych obserwacją w celu rozpoznania ich wrogiej działalności, ujawniania szkodliwych zamierzeń i prze-
ciwdziałania ich realizacji różnymi środkami”, za: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa, oprac.
i wstęp T. Ruzikowski, Warszawa 2004, s. 12.
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goż związku zarejestrowanych jest do fragmentu sprawy obiektowej w Wydziale 
„C”40 16-tu aktywistów tegoż wyznania.

Wśród prowadzonych spraw na uwagę zasługuje sprawa operacyjnej ob-
serwacji Nr. 1002 prowadzonej na S.J.41, który według danych uzyskanych z Wy-
działu III-go Dep. IV-go jest kilkuletnim pracownikiem jednej z nielegalnie
istniejących drukarń organizacyjnych42. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat za 
figurantem tym stosowano kilkakrotnie obserwacje przez Wydział „B”43, której 
zadaniem było doprowadzenie figuranta do wspomnianej drukarni. Prowadzo-
na obserwacja w jednym wypadku z przyczyn braku dobrej koordynacji pracy 
między Wydziałem „B” KW MO w Olsztynie a Wydziałem „B” KW MO w Kato-
wicach oraz Wydziałem III Dep. IV-go nie doprowadziła do zamierzonego skut-
ku. W innych wypadkach skutku tego nie osiągnięto z przyczyn obiektywnych. 

Posiadane możliwości operacyjne po linii rozpracowania sekt i wyznań 
niekatolickich.

Na stanie Grupy III-ciej tut. Wydziału jest wykorzystywanych 5 tajnych 
współpracowników44 oraz kilka kontaktów obywatelskich45. Do zabezpieczenia 
dopływu informacji po linii Świadków Jehowy wykorzystywanych jest 2 t.w.,
a mianowicie: „Rysiek” i „Henryk” – są to jednostki chętne do współpracy i sys-
tematycznie nagradzane pieniężnie. Na materiałach uzyskanych od wspomnia-
nych jednostek dokonano szeregu przedsięwzięć w przedmiocie rozwiązywania 
odpraw aktywu kierowniczego, likwidacji nielegalnej literatury oraz aresztowań 
osób uchylających się przed odbyciem służby wojskowej.

Po zagadnieniu Kościoła Metodystycznego i Ewangelicko-Augsburskie-
go podjęto z Wydziału III-go46 dwie dobre jednostki wywodzące się z pośród [!] 

40 Zajmujący się rejestracją osób (ewidencja operacyjna, kartoteki czynnych i wyeliminowanych agen-
tów) oraz prowadzeniem archiwów, opracowaniem danych statystycznych.

41 Jan Suszek, ur. 27 IV 1925, mieszkał w Wysokiej Braniewskiej, pow. Braniewo, aresztowany w 1958 r., 
oskarżony o aktywną działalność w związku wyznaniowym Świadków Jehowy i przechowywanie w mieszka-
niu rodziców w Wysokiej Braniewskiej wydawnictw wyznania, uniewinniony, następnie zaangażowany był
w produkcję części do powielaczy, używanych do druku wydawnictw Świadków Jehowy, oraz przygotowywa-
nie matryc do tych wydawnictw, w 1966 r., prowadzono wobec niego sprawę operacyjnej obserwacji o kryp-
tonimie „Technik”, do 1970 r. nie został zatrzymany ani bliżej rozpracowany, choć obserwowano także jego ro-
dzinę, zob. IPN BU, 0183/1466, cz. 1, s. 203; IPN BU, 01283/1490, s. 220, 221. 

42 Dopisek odręczny: Nie drukarni lecz fotochemii.
43 Zajmujący się inwigilacją, tajnymi przeszukiwaniami itp.
44 Tajni współpracownicy (t.w.) formalnie używani byli jedynie do dostarczania informacji o środowi-

skach „zagrożonych wrogą działalnością”, w przeciwieństwie do „agentów”, którym zlecano rozpracowywanie 
środowisk już „prowadzących wrogą działalność” oraz konkretne zadania operacyjne. W praktyce obie te for-
my agentury nie do końca były rozgraniczone, za: Ł. Kamiński, op. cit., ss. 394–395. 

45 Osoby niebędące oficjalnie zarejestrowanymi współpracownikami SB, ale udzielające im informacji, 
współpracujące na zasadach dobrowolności. 

46 Zajmujący się zwalczaniem działalności antypaństwowej, jego grupa III interesowała się mniejszo-
ściami narodowymi i rewizjonizmem, stamtąd też przejęci zostali wspomniani tajni współpracownicy. 
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osób duchownych, t.j. t.w. „Szymański”47 i „Cybulka”48. Poza tym pozyskano do 
współpracy t.w. „Zygmunt”49 z wyznania Mormonów, który w pełni zabezpiecza 
dopływ informacji z działalności tego wyznania w Polsce oraz o kontaktach wy-
znawców z zagranicą.

Represje i profilaktyka.
Grupa III na przestrzeni 1965/66 roku głównie koncentrowała swoją działal-

ność na przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, a w szczególności dotyczy 
to nielegalnego związku Świadków Jehowy. Wydział IV50 w wspomnianym okresie 
dokonał rozwiązania dwóch odpraw aktywu kierowniczego tej sekty. Aresztowano 
4 osoby, 2 za uchylanie się od służby wojskowej i 2 za organizowanie nielegal-
nych odpraw51.

Przeprowadzono około 25 rozmów ostrzegawczych mających charakter 
profilaktyczny. 

W związku z tym, że w ostatnim okresie wzmógł się kolportaż nielegalnej 
literatury w formie przesyłanych listów, do osób nie będących członkami tej sek-
ty, zlikwidowano przez Wydział „W”52 około 200-tu tych dokumentów. 

Poza tym na bieżąco, o ile zachodziła potrzeba, informowano Wydział 
Wyznań53 o różnego rodzaju poczynaniach duchownych z wyznań niekatolic-
kich, co było wykorzystywane do rozmów ostrzegawczych prowadzonych przez 
przedstawicieli tegoż Wydziału.

47 Tajny współpracownik „Szymański” współpracę z organami bezpieczeństwa nawiązał w połowie lat 
pięćdziesiątych XX w., w latach 1967 i 1978 SB zamierzała, jako „sprawdzonego współpracownika”, doprowa-
dzić do jego awansu na seniora Diecezji Mazurskiej, jednak plan nie został zrealizowany (zob. Plany pracy De-
partamentu IV MSW, s. 176, 277); o działaniach „Szymańskiego” wobec B. Maxina, obywatela RFN, zob. G. Ja-
siński, Służba Bezpieczeństwa na tropie Bernharda Maxina. Przyczynek do walki z „niemieckim rewizjonizmem” 
w województwie olsztyńskim w latach siedemdziesiątych XX wieku, Rocznik Mazurski, 2010, t. XIV, ss. 249–270.

48 Duchowny Kościoła ewangelicko-metodystycznego współpracujący z organami bezpieczeństwa 
PRL od połowy lat pięćdziesiątych XX w.

49 Erich Konietz, zob. G. Jasiński, „Po linii mormonów wrogiej działalności nie odnotowano...” Władze 
państwowe wobec wiernych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Zełwągach (1945–1971), 
w: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, ss. 594–596.

50 Wydział IV KW MO w Olsztynie.
51 2 VIII 1966 r. SB wkroczyła na zebranie 10 sług zborów obwodu III, zorganizowanej w Szklarni, 

pow. Mrągowo. Aresztowani zostali wtedy Tadeusz Pałucki (ur. 1945) z Ostródy, kierujący obwodem (sługa 
obwodu) obejmującym powiaty: Kętrzyn, Mrągowo, Giżycko i Węgorzewo i oraz poprzedni kierownik tego
obwodu, Albin Piaskowski, z Bydgoszczy. 24 XI 1966 r. T. Pałucki został skazany przez Sąd Powiatowy w Ostró-
dzie z art. 36 mkk na 6 miesięcy więzienia i grzywnę – IPN BU 1283/1483, ss. 320–322. W stosunku do dzia-
łań wyznawców Świadków Jehowy służba bezpieczeństwa używała zazwyczaj nazewnictwa z własnej pragma-
tyki służbowej. 

52 Zajmujący się tajną kontrolą korespondencji, najczęściej poprzez osoby zaufane i tajnych współpra-
cowników zatrudnionych na poczcie. 

53 Wydział Wyznań Wojewódzkiej Rady Narodowej, realizujący bieżącą politykę wyznaniową państwa. 
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Planowane kierunki pracy.
Jednym z zasadniczych kierunków pracy na okres przyszłych dwóch lat 

będzie koncentrowanie się na pozyskaniu t.w. szczególnie ze środowiska Świad-
ków Jehowy. 

Rozpracowanie figurantów prowadzonych spraw, a w szczególności doty-
czy to figuranta S.J.54

Działalność profilaktyczna polegająca na likwidacji nielegalnie kolporto-
wanej literatury i rozwiązywaniu odpraw aktywu kierowniczego.

Wzmóc ilość prowadzonych rozmów z aktywistami nielegalnego związku 
Świadków Jehowy, mających charakter dezinformacyjny w związku z dokona-
nym rozłamem w organizacji55.

Zabezpieczać operacyjnie wszystkie punkty renowacji długopisów56 pro-
wadzone przez wyznawców Świadków Jehowy, które niejednokrotnie służą jako 
punkty kontaktowe. 

Dokonać pozyskania t.w. z wyznania Ewangelicko-Augsburskiego kandy-
data Z.H., z którym prowadzono już kilkakrotnie rozmowy. 

Opracował: St. Oficer Operac. Wydziału IV-go kpt. R. Porwal.
Podpisał: Z-ca Naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Olsztynie, podpis 

nieczytelny57.

Dopiski ręczne pod tekstem58:
Naczelnym zadaniem Olsztyna to szeroka i głęboka inwigilacja grup i osób 

ze związków wyznaniowych powiązanych z NRF. Nie posiadają w tym względzie 
sieci t.w. (na urzędach). Stąd jej budowa.

Podpis nieczytelny.
 
Nie wynika ze sprawozdania co zrobiono po zagadnieniu Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego, 2 jednostki, i co zamierzają zrobić z chwilą pozyskania 
3 jednostki.

Podpis nieczytelny.

54 Zob. przyp. 41.
55 Dotyczy to istnienia w latach 1964–1966 dwóch konkurujących komitetów kierujących działalno-

ścią Świadków Jehowy, z których jeden, choć zapewne nie powstał z bezpośredniej inspiracji SB, to był przez 
nią, co najmniej pośrednio, wspierany. Jednak u schyłku 1966 r. kryzys w kierownictwie Świadków Jehowy był 
już w zasadzie przezwyciężony. 

56 Popularne do lat osiemdziesiątych XX w. punkty ponownego napełniania tuszem wkładów do dłu-
gopisów.

57 Józef Skoczek.
58 Ostatni czwarty dopisek nieczytelny, dotyczy Świadków Jehowy.
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Sprawozdanie nie prezentuje pracy agencyjnej po zagadnieniu grekokato-
lickim i ZKE60.

Podpis nieczytelny.

Grzegorz Jasiński, Nichtkatholische Kirchen und Bekenntnisse in der Woiwodschaft Olsztyn (Allenstein) 
in den Jahren 1965 und 1966 im Lichte der Berichte des Staatssicherheitsdienstes

Zusammenfassung 

Der präsentierte Text stellt die durch den Sicherheitsdienst in Olsztyn (Allenstein) erstellte Bewertung 
der Aktivitäten von Minderheitskirchen und – bekenntnissen dar, die im Bereich der Woiwodschaft Olsztyn 
tätig waren. Als Bedrohung für den polnischen Staat wurden die Kontakte der Vertreter von protestantischen 
Kirchen und Bekenntnissen mit ihren Äquivalenten in Westdeutschland angesehen, obwohl nicht präzisiert 
wurde, worin die Bedrohung bestanden haben sollte. Dem in Polen 1950 verbotenen Bekenntnis der Zeugen 
Jehovas und seiner Verlagstätigkeit wurde jedoch am meisten Raum gegeben. Eine wirklichkeitsnahe Statistik der 
Minderheitsbekenntnisse, die im Gebiet der Woiwodschaft Olsztyn tätig waren, rundet das Dokument ab.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Grzegorz Jasinski, Churches and non-Catholic denomination in Olsztyn province between 1965 and 1966 
in the light of the report of the Security Service

Summary

The present text is compiled by the Security Service in Olsztyn evaluation of the activities of minority 
churches and denominations operating in the province of Olsztyn. As a threat to the Polish state was contacts 
between the representatives of the Churches and Protestant denominations with their counterparts in West 
Germany, but did not specify what this threat is to rely on. Most space devoted to the illegalise in Poland since 
1950, Jehovah’s Witnesses denomination and its publishing activities. The document complements closer to 
the reality of minority faiths statistic operating in the province of Olsztyn.

Translated by Jerzy Kiełbik

60 Zjednoczony Kościół Ewangeliczny.



Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

Charakterystyczną cechą średniowiecznych stosunków prawnych na te-
renie dawnego państwa krzyżackiego była wielowarstwowość zarówno prawa 
miejskiego, jak i wiejskiego. Obok prawa krajowego (Landesordnung/Landrecht) 
funkcjonowały bowiem przywileje lokacyjne nadawane nowym osadnikom
w miastach i wsiach oraz lokalne ustawy tzw. wilkierze miejskie i wiejskie, uzu-
pełniające luki prawne ustaw krajowych i sankcjonujące lokalne zwyczaje jako 
obowiązujące lokalnie prawo. Żadne z tych praw nie było ważniejsze, a jedy-
nie wszystkie wzajemnie się uzupełniały1. Powstanie ordynacji krajowych było 
zwykle rezultatem napięć wewnątrzstanowych lub konfliktów między stana-
mi a władzą zwierzchnią, dlatego odróżniają się one od prawa lokacyjnego czy
wilkierzy2.

Ordynacje krajowe nie były wyłączną specyfiką obszaru pruskiego. Znane 
były w krajach Europy Zachodniej i mogły być zarówno ustawami obejmujący-
mi różne obszary codziennego życia lub ograniczać się do określonej dziedziny, 

Danuta Bogdan

WARMIŃSKA ORDYNACJA KRAJOWA
„LANDESORDNUNG” Z 1526 ROKU
I KWESTIA UDZIAŁU W JEJ REDAKCJI
MIKOŁAJA KOPERNIKA

C OPERNICANA
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którą władza chciała aktualnie uporządkować3. Definiując termin ustawy krajo-
wej Landesordnung, uznać trzeba, że były to regulacje wydawane przez władzę 
zwierzchnią, odnoszące się wyłącznie do zarządzanego przezeń określonego te-
rytorium, uchwalone jednak przy współudziale miejscowych stanów, a dla za-
pewnienia jednolitych regulacji na szerszym obszarze, uzgodnione z sąsiednimi 
ziemiami4. Starając się sprostać specyficznym potrzebom kraju, wielcy mistrzo-
wie zakonu krzyżackiego ustanawiali ordynacje krajowe, zanim jeszcze powstała 
w państwie krzyżackim Rada Krajowa (1412)5. W latach 13856–1420 w państwie 
zakonu krzyżackiego w Prusach wydawanych było wiele szczegółowych aktów 
prawnych określanych w dokumentach jako wilkierze lub „Landes Ordnungen”, 
normujących poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego (żeglugę 
wiślaną, renty czynszowe, handel i rzemiosło, monetę, miary i wagi), które po 
pewnych uzupełnieniach znalazły się w opublikowanym przez wielkiego mi-
strza 26 stycznia 1420 r. całościowym dokumencie pod nazwą wilkierza krajo-
wego „Des herren Homeisters und des Landes Wilkore” (88 artykułów)7. 

Obowiązywały one na obszarze całego państwa krzyżackiego w Prusach, 
więc musieli się na nie zgodzić także biskupi warmińscy. Wielki mistrz Zakonu, 
podejmując inicjatywy ustawodawcze, zawsze musiał liczyć się z opinią biskupa 
– wówczas określanego jako braniewski lub lidzbarski. Kraik warmiński był jed-
nak w obrębie Prus obszarem specyficznym ustrojowo, niepoddającym się zwy-
kłym klasyfikacjom, a biskupi warmińscy, kiedy tylko mogli, demonstrowali swą 
niezależność od władzy Zakonu na forum ogólnopruskim. Interesującym przy-

3 F. L. Knemeyer, Polizeirecht in Gesetzen des 15. bis 18 Jahrhunderts. Kritische Bemerkungen zur Literatur 
über die Entwicklung des Polizeibegriffs, Archiv für öffentliches Recht, 1967, nr 92, ss. 153–180; T. Berg, op. cit., 
s. 28; por. A Szorc, Wilkierze warmińskie, Studia Warmińskie, t. XXI, 1984, s. 9. 

4 Tzw. Rechtsetzung kraft Herrschaft to ustawy, które ustanawiały normy dla wszystkich poddanych. 
Do tego typu ordynacji należy zaliczyć zarówno wielkie ordynacje krajowe „Landesordnungen”, jak i pojedyn-
cze mandaty władzy zwierzchniej do poddanych, występujące w źródłach pod nazwami: „Ordnung”, „Man-
dat”, „Befehl”, „Ausschreiben”, „Landesedikt”, „Abkommen”. Problemem przy tego typu ustawach jest ustalenie 
udziału stanów w ich powstaniu.

5 M. Pelech, Die hochmeisterlichen Räte vom Jahre 1412. Ein Beitrag zur Personalgeschichte des Deutschor-
denslandes Preussen, Altpreussische Geschlechterkunde, N. F. , 1982, Bd. 13, s. 65. W składzie Rady Krajowej 
znalazło się 32 reprezentantów rycerstwa i 15 delegatów miast.

6 Ok. 2 V 1386 r. Landesordnung wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rothenstein (1382–1390) 
odnośnie do handlu uchwalona w porozumieniu z biskupami: Henrykiem z Braniewa, Reinhardem z Chełm-
na, i Johannesem z Kwidzyna oraz opatami Pelplina i Oliwy, Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und 
Urkunden zur geschichte Ermlands (dalej: CDW), Bd. III (1376–1424), hrsg. v. C. P. Woelky, Braunsberg u. Leipzig 
1874, nr 652; Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg. v. M. Toeppen, 
Bd. 1, Leipzig 1878, nr. 28–29.

7 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej (dalej: AAWO), Archiwum Biskupie (dalej: AB), A 85, Regi-
ment und Wilkor unssers Herr Homeisters, 1420, k. 248–258v; Acten der Ständ-etage Preussens..., Bd. 1, nr 246,
ss. 348–359; zob. K. Neitmann, Die Landesordnungen des Deutschen Ordens in Preussen im Spannungsfeld zwi-
schen Landesherrschaft und Ständen, w: Die Anfange der ständischen Vertretungen in Preussen und seinen Na-
chbarnländern, hrsg. v. H. Boockmann, München 1992, s. 62.
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kładem jest ordynacja wielkiego mistrza z 1427 r.8, kiedy Warmia początkowo odmó-
wiła jej przyjęcia i toczyły się osobne negocjacje w celu nakłonienia bp.  Franciszka 
Kuhschmalza do jej ogłoszenia w biskupstwie9. 

Po włączeniu w 1466 r. Warmii do Korony zainicjowana, w 1500 r., przez 
biskupa Warmii Łukasza Watzenrodego ordynacja krajowa, uzgodniona następ-
nie w 1503 r. z częścią krzyżacką i w 1506 r. z Prusami Królewskimi, obowiązy-
wała także na Warmii10.

Zmiany, jakie przyniósł 1525 r. dla obszaru pruskiego, gdy po sekularyza-
cji zakonu krzyżackiego wschodnia część dawnego państwa krzyżackiego stała 
się świeckim księstwem, na którego czele stanął dawny wielki mistrz krzyżacki
Albrecht Hohenzollern (1490–1525) jako dziedziczny książę (do 1568), spowo-
dowały konieczność wspólnych uregulowań prawnych i gospodarczych na ob-
szarze całych Prus. Po wojnie polsko-krzyżackiej (1519–1521) tereny wiejskie 
Warmii były całkowicie spustoszone, a połowa łanów leżała odłogiem11.

Lata 1525–1555 to okres współpracy parlamentarnej między Prusami Kró-
lewskimi, Warmią i Prusami Książęcymi. Regulacje podejmowane w tym okresie 
dotyczyły przyjęcia wspólnej ordynacji krajowej oraz rewizji prawa chełmiń-
skiego12. Biskup warmiński jako prezes ziem pruskich znalazł się w samym cen-
trum tych prac. Co prawda jeszcze w trakcie trwającej wojny zakonu krzyżackiego 
z Polską 1519–1521/1525 (Reiterkrieg) wielki mistrz Albrecht Hohenzollern wy-
dał, wyłącznie dla swojej części, 18 listopada 1521 r. nową ustawę krajową13, jed-
nak powstania chłopskie w Sambii i Natangii jesienią 1525 r. przyspieszyły pra-
ce nad kolejną ordynacją dla Prus Książęcych. W końcu stycznia 1526 r. projekt 
był gotowy i książę mógł przedłożyć nową ordynację pod obrady stanów. Waż-

8 Acten der Ständetage Preussens..., Bd. 1, Landes ordnung Niederlande z 26 I 1427 r., nr 363, ss. 469–473 
(31 artykułów).

9 Ibidem, Landesordnung des Bischofs von Ermland Franz Kuhschmalz z 26 I 1427, nr 364, ss. 474–475; 
ibidem, nr 365, ss. 475–476, Pismo bpa. Franciszka do wielkiego mistrza, 26 I 1427; ibidem, nr 366, ss. 476–477, 
Pismo bp. Franciszka do wielkiego mistrza, 18 II 1427; CDW, Bd. IV (1424–1435), hrsg. v. V. Röhrich, F. Liedtke, 
H. Schmauch, Braunsberg 1935, ss. 210–211. 14 IV 1427 bp Franciszek napisał, że artykuły ordynacji zezwolił 
ogłosić na próbę „uff ein vorsuchen” z zaznaczeniem, że „o ile jakiś nasz artykuł przyniesie szkodę, to będzie-
my chętni, by je zmienić lub usunąć”. 

10 AAWO, AB, A 85, Artykuły biskupa Łukasza Watzenrodego, Heilsberg 14 XI 1503, k. 175–177; Acten der 
Ständetage Preussens..., Bd. 5 (1458–1525), Leipzig 1886, nr 168, ss. 471–486; A. Thiel, Das Verhältnis des Bischofs 
Lucas Watzenrode zum Deutschen Orden, Zeitschrif für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (dalej: 
ZGAE), 1860, Bd. 1, H. 2, ss. 424–425.

11 M. Biskup, „Wojna pruska” czyli walka Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519–1521. U źródeł sekula-
ryzacji Prus Krzyżackich, cz. II, Olsztyn 1991, s. 353 i n.

12 Z. Zdrójkowski, Zarys dziejów prawa chełmińskiego 1233–1862. Studium na siedemsetpięćdziesięciole-
cie wydania przywileju chełmińskiego oraz lokacji miast Chełmna i Torunia, Toruń 1983; J. Małłek, Prawo chełmiń-
skie w Prusach Krzyżackich (1466–1525) i Prusach Książęcych (1525–1620), w: Dwie części Prus. Studia z dziejów 
Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku, Olsztyn 1987, s. 97.

13 Acten der Ständetage Preussens..., Bd. 5, nr 263, ss. 676–678.
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ne było ujednolicenie tych przepisów z pozostałymi częściami Prus. W 1526 r. naj-
pierw przystąpiła do opracowania swojej ustawy Warmia, a potem dyskusje to-
czyły się w obrębie całych Prus14.

Warmińska ordynacja krajowa „Landesordnung” biskupa Mikołaja Ferbe-
ra z 1526 r. była najdłużej obowiązującą ustawą nowożytnej Warmii.15 Przez kil-
ka wieków stanowiła fundament prawny, na którym opierało się życie społeczne, 
gospodarcze, a nawet religijne, biskupstwa warmińskiego16. Jej przepisy pozosta-
wały w mocy na Warmii aż 240 lat, do czasu, gdy w 1766 r. biskup Adam Stanisław 
Grabowski (1698–1766) zainicjował prace nad nową warmińską ordynacją17. 

Historycy często podkreślają, że wśród osób zatwierdzających ustawę Fer-
bera ze strony kapituły znalazł się genialny astronom, wówczas jeszcze skrom-
ny członek warmińskiej kapituły katedralnej, Mikołaj Kopernik. Jaki mógł być 
udział Kopernika w powstaniu tej ordynacji, w kórym miejscu włączył się w pra-
ce nad niż, na jakich sprawach znał się na tyle dobrze, żeby móc ingerować w po-
wstające przepisy prawne?

Biskupi Warmii nie mogli podejmować decyzji dotyczących całego bi-
skupstwa bez zasięgnięcia rady swego współregenta, a mianowicie 16-osobo-
wej kapituły, której członkiem był od 1497 r. Mikołaj Kopernik. Dualizm wła-
dzy na Warmii polegał na tym, że zarówno biskup, jak i kapituła byli całkowicie 
niezależni w swych częściach kraiku warmińskiego. I choć to biskup był najwyż-
szą władzą ustawodawczą, to we wszystkich swych działaniach dotyczących obu 
części biskupstwa potrzebował zgody fromborskiej kapituły katedralnej18.

14 J. Małłek, Ustawa o Rządzie Regimentsnottel Prus Książęcych z roku 1542. Studium z dziejów przemian 
społecznych i politycznych w lennie pruskim, Toruń 1967, s. 104.

15 AAWO, Archiwum Kapituły (dalej: AK), Varia 24, Druk: Constitutiones Mauritii oder Lands Ordnung 22 IX 
1526, wydany przez J. G. Kunigka w tomie Jus Culmense correctum.., Brunsbergae 1711, ss. 109–124; H. Bonk, Geschich-
te der Stadt Allenstein, Bd. 3, Urkundenbuch zur Geschichte Allenstein, Teil I, Allenstein 1912, nr 78, ss. 145–160; Treść 
ustawy przytacza w punktach A. Szorc, Wilkierze warmińskie, Studia Warmińskie, t. XXI, 1984, ss. 18–24.

16 AAWO, AB, A 126b, 14 X 1709, k. 21–24; A. Szorc, op. cit., s. 25. W 1709 r. przy rozstrzyganiu sporu prawnego 
do artykułów ordynacji odwołał się ekonom warmiński Wawrzyniec Józef Nycz, który stwierdził, że konstytucje ferbe-
rowskie stanowią fundament tej prowincji: „plane fundamenta huius provintiae sunt”.

17 Por. T. Berg, op. cit., ss. 28–59; Ordynacja biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 1766 r., [druk]: 
AAWO, AK, H 19, ss. 39–102 oraz AAWO, AK, Varia 25, Verordnungen des Fürsbischofs Adam Stanislaus Grabow-
ski [Druk], k. 1–58. Biskup Grabowski nawiązał we wstępie do ustawy z 1526 r., uznając, że wymagała ona dosto-
sowania do współczesnych mu czasów; edycja źródłowa: Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskie-
go z 4 lipca 1766 roku, wstęp J. Kiełbik, tłum. M. Socha, Olsztyn 2010.

18 Od 1254 r. 1⁄3 diecezji podlegała zwierzchnictwu terytorialnemu (Landesherrschaft) biskupa, który ze 
swojej części wydzielił 1⁄3 obszaru i uposażył w latach 1288 i 1346 kapitułę warmińską. W ten sposób pod wła-
dzą biskupa znalazło się 7 komornictw, a 3 pod zwierzchnictwem kapituły. Kapituła warmińska jako jedyna 
wśród biskupstw pruskich nie została inkorporowana do zakonu krzyżackiego, jak to się stało w przypadku ka-
pituły chełmińskiej, pomezańskiej, sambijskiej i kurlandzkiej – A. Szorc, Dominium Warmińskie (1243–1772). 
Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990, s. 41 i n.; B. Schumacher, Geschichte Ost- und 
Westpreussens, Würzburg 1977, s. 38.



286 Danuta Bogdan 287Warmińska ordynacja krajowa „Landesordnung” z 1526 roku

Pierwszy projekt ustawy krajowej był już gotowy jesienią 1526 r. i został 
poddany stanom pod rozwagę na sejmiku warmińskim w Lidzbarku 1 wrze-
śnia 1526 r.19 Stany obu części biskupstwa zgromadziły się w zamku. Najpierw 
dzwony wzywały uczestników obrad do kaplicy zamkowej, gdzie biskup uroczy-
ście celebrował Mszę Świętą, którą kończył odśpiewaniem hymnu „Veni Creator 
Spiritus”. Następnie do zgromadzonych w wielkim refektarzu stanów przemawiał 
biskup lub w jego imieniu kanclerz, podając przyczyny zwołania zgromadzenia, 
wreszcie notariusz zamkowy odczytywał punkty projektu nowej ustawy20. 

Na sejmiku warmińskim 1 września 1526 r. obecni byli obaj panowie kra-
jowi Warmii: biskup Maurycy Ferber (1471–1537) – szczycący się tytułem dok-
tora obojga praw21 – i przedstawiciele kapituły warmińskiej w osobach Miko-
łaja Kopernika i Tiedemanna Giesego22. Z tych dwóch ostatnich tylko Koper-
nik miał wykształcenie prawnicze, w maju 1503 r. uzyskał bowiem w Ferrarze 
doktorat prawa kanonicznego23, Giese zaś posiadał jedynie uzyskany w Lipsku 
(1492–1499) tytuł magistra sztuk wyzwolonych. Zarówno Kopernik, jak i Gie-
se byli jednak doskonałymi praktykami, doskonale obeznanymi z realiami życia 
codziennego Warmii, które obaj poznali jako olsztyńscy administratorzy dóbr 
kapituły. Giese ponadto w 1526 r. włączony został do komisji kodyfikującej pra-
wa ziemi chełmińskiej24. Obaj kanonicy byli w sile wieku, w 1526 r. Tiedemann 
Giese miał lat 46, a Mikołaj Kopernik – 53.

Można przypuszczać, że krótki czas trzech tygodni od przedłożenia stanom 
tej ustawy do jej zatwierdzenia na sejmiku w Lidzbarku 21 września 1526 r. upłynął 
na konsultacjach i dyskusjach w obrębie komornictw biskupich i kapitulnych.
O randze sejmiku warmińskiego, na którym doszło do zatwierdzenia przez stany 
ferberowskiej ustawy krajowej świadczy fakt, że w całej historii Warmii kapituła 
nie była reprezentowana na sejmikach biskupstwa aż przez pięciu jej członków25. 
Zapewne były to osoby bezpośrednio związane z redakcją nowej ustawy. Na 
uroczysty sejmik do Lidzbarka przybyli więc ponownie Tiedemann Giese i Mi-
kołaj Kopernik. Stawił się także dziekan kapituły Jan Ferber (zm. 1530) – krew-

19 AAWO, AB, A 86, k. 101–101v. Jeszcze 20 VIII 1526 r. Jan Ferber, Tiedemann Giese, Jan Sculteti, Al-
bert Bischof i Mikołaj Kopernik wystąpili jako świadkowie nadania przez bp. Ferbera wójtowi krajowemu Jerze-
mu Troszce 12 łanów w Kojtrynach i 18 łanów w Schalwym koło Rukławek w komornictwie jeziorańskim.

20 D. Bogdan, Sejmik warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Olsztyn 1994, ss. 81–83.
21 T. Borawska, hasło: Maurycy Ferber, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej (dalej: SBKW), 

Olsztyn 1996, ss. 59–60. Doktorat uzyskał w Sienie w 1515 r.
22 Eadem, hasło: Tiedemann Giese, w: SBKW, s. 70; eadem, hasło: Kopernik Mikołaj, w: SBKW, ss. 123–124.
23 J. Sikorski, Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności, Olsztyn 1968, s. 18.
24 T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca 

XVIII wieku, t. 1, Olsztyn 1984, s. 64.
25 AAWO, AB, A 86, Reces sejmiku warmińskiego, Heilsberg 21 IX 1526, k. 102.
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ny biskupa, który tytuł licencjata prawa zdobył w Rzymie pomiędzy 1517–1520 r. 
Był on najmłodszy w tym składzie kanonickim, gdyż w 1526 r. miał dopiero 30 lat
i przypuszczalnie nabywał dopiero doświadczenia w pracach prawniczych przy 
boku biskupa i starszych kolegów26. Dwaj ostatni kanonicy mogli jedynie nadzoro-
wać przebieg prac nad ustawą. Archidiakon Albert Bischoff – doktor prawa kano-
nicznego, promowany w 1490 r. w Bolonii – w 1526 r. miał już lat 70 (zm. 1529), a sę-
dziwy już i schorowany Jan Sculteti, promowany w Heidelbergu na doktora teologii, 
zmarł miesiąc po ogłoszeniu ordynacji (24 października 1526 r.)27. 

Tak więc z osób obecnych na sejmiku przy zatwierdzeniu ustawy aktywny 
udział w redakcji mógł mieć sam biskup Ferber wspierany przez swego krewne-
go Jana Ferbera oraz zaprzyjaźnieni ze sobą Tiedemann Giese i Mikołaj Koper-
nik. Podkreślić trzeba, że równolegle z pracami nad ordynacją właśnie te oso-
by wykazywały aktywność na forum ogólnopruskim w pracach nad kodyfikacją 
prawa chełmińskiego i reformą monetarną28. 

Rozpatrując udział Kopernika w przygotowaniu ferberowskiej ustawy kra-
jowej, należy wziąć pod uwagę jego wcześniejsze wielkie zaangażowanie w pra-
ce nad reformą monetarną Prus, których najintensywniejszy okres przypadł 
właśnie na lata dwudzieste XVI w.29 oraz działalność jako administratora ko-
mornictwa olsztyńskiego i melzackiego, rezydującego na zamku w Olsztynie
w latach 1516–1519 oraz 1520–152130. W 1523 r., po śmierci biskupa Fabiana Lu-
zjańskiego, Kopernik był też generalnym administratorem całego biskupstwa. 
(30 stycznia – 13 października 1523 r.), co pozwoliło mu poznać stan gospodarki 
warmińskiej i jej najpilniejsze potrzeby. Już w drugim roku urzędowania w Olsz-
tynie miał też w swej ewidencji licencje na sprzedaż czynszów dzierżawnych31. 
Sprawy monetarne, którymi zajmował się Kopernik od 1517 r., splatały się zresz-
tą ze sprawami zagospodarowywania łanów opuszczonych, gdyż dla administra-
torów kapitulnych ważne było, żeby do ich kasy wpływały czynsze wpłacane w 
dobrej monecie. Wydaje się więc, że nieprzypadkowo Kopernik znalazł się w tak 
licznej delegacji kapituły na sejmik w Lidzbarku. 

26 T. Borawska, hasło: Jan Ferber, w: SBKW, Olsztyn 1996, ss. 58–59.
27 Eadem, hasło: Jan Sculteti, w: SBKW, Olsztyn 1996, ss. 221–222.
28 Szerzej o tym: J. Małłek, Prawo chełmińskie..., ss. 97–140; T. Borawska, Tiedemann Giese (1480–1550). 

W życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, s. 172 i n.
29 J. Małłek, Ostatnie stadium reformy monetarnej w Prusach Królewskich i Ksiażęcych w latach 1530–1531 

w świetle recesów, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XVIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne,
z. 128, Toruń 1982, ss. 75–101; M. Gumowski, Poglądy Kopernika w sprawach monetarnych, w: Kopernik na War-
mii. Życie i działalność publiczna. Działalność naukowa. Środowisko. Kalendarium, Olsztyn 1973, s. 250.

30 M. Kopernik, Lokacje łanów opuszczonych, wyd. M. Biskup, Olsztyn 1983; AAWO, AK, Dok. Kap., II 55, 
Mansorum desertorum locationes.

31 M. Gumowski, op. cit., ss. 237–287.
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Nową ordynację krajową promulgowano 22 września 1526 r. W ustawie 
zastrzeżono, że jej artykuły mogą być w razie potrzeby nowelizowane32.

Podkreślić trzeba, że ordynacje krajowe nosiły zawsze piętno czasów, w któ-
rych były wydane. Ordynacja ferberowska z 1526 r. ogłoszona została w okresie 
ostrego naporu nurtów reformacyjnych. Nowinki reformacyjne cieszyły się w ca-
łych Prusach, w tym także na Warmii, dużą popularnością, zwłaszcza w ośrodkach 
miejskich33. Antyreformacyjny charakter artykułów ustawy z 1526 r. zaciążył na jej 
treści. Biskup Ferber był zdecydowanym przeciwnikiem reformacji, w 1524 r. wy-
dał list pasterski przeciw nauce Lutra. W 1526 r. znalazł się u boku króla Zygmun-
ta Starego w czasie tłumienia rewolty w Gdańsku, a potem jako członek komisji kró-
lewskiej przywracał stary porządek w ogarniętych reformacją miastach Elblągu
i Braniewie34. Z całą pewnością ordynacja z 1526 r. miała być zaporą dla rozle-
wającego się w Prusach nurtu reformacji, co potwierdza już jej wstęp35. Pierwszy
artykuł warmińskiej ustawy krajowej z 1526 r. nosi tytuł „O jedności wiary chrze-
ścijańskiej i porządku dla mieszczan”36. Dla powstrzymania nowinek religijnych 
zakazywano rozprzestrzeniania pism i książek Lutra, potajemnych spotkań i podej-
mowania dyskusji w sprawach wiary37. Majstrom zalecano pilnowanie uczniów i czelad-
ników, aby nie poddawali się naporowi protestantyzmu, zakazywano dyskusji religijnych
w karczmach, gospodach i domach cechowych. Mieszkańcy Warmii powinni być wy-
znania katolickiego, a osoby, którym to nie odpowiadało, w ciągu miesiąca powinny 
opuścić biskupstwo. Za niepodporządkowanie się przepisowi groziła kara cielesna 
i majątkowa. Wszyscy nowo wybrani do rady, ławy i na starszych cechu mieli obowią-
zek złożenia przysięgi wierności władzy zwierzchniej. Nie wolno było zwoływać ze-
brań wszystkich mieszkańców na raz, w sprawach pilnej wagi konsultowano to ze star-
szymi cechu i gminą, ale nie mogły się zbierać na raz więcej niż 32 osoby38.

32 AAWO, Ap. Barczewo 3, Ordynacja z 22 IX 1526, ss. 38–45, kopia, wyciąg.
33 D. Bogdan, Granice tolerancji nurtów reformacyjnych na katolickiej Warmii w XVI wieku, Komunika-

ty Mazursko-Warmińskie” (dalej: KMW), 2007, nr 2, ss.165–186.
34 S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, Olsztyn 1995, ss. 59–65.
35 AAWO, AB, C 13, Landes Ordnung 1526, k. 33–33v. We wstępie tej ustawy czytamy: „damitt solch ge-

brechen abgethan, fried und einigkeit erhalten undt unsere armen unterthanen in gutte ordnung gesetzt wür-
den, haben wir Godt dem almechtigen forderlich zu ehren undt gemeinen nutz, zum besten, mit reiffem radt 
undt bewilligung Landt undt Stedten gedachter unser Herrschafft etliche ordnung undt satzungen in folgen-
den Artickeln begriffen, uffgerichtett...”.

36 Ibidem, k. 33v. „Von christlicher Einigkeit undt burgerlichem Regimentt”.
37 Ibidem, k. 35.
38 Ibidem, k. 35–36: „Vorbitten darüber auch ewiglich, dass kein Rath die gantze gemein uff einige Stell 

versamlet oder zusammenkommen gestatte ohn sonderlich Zulas der Obrigkeit, bei Verlust der Stadt privile-
gien und sonst ernster Straffe, wo aber wichtige Sachen für Aug stiessen, welche mit gemeinem Rath ausfüh-
ren müsten, mögen sie Eltesten der Wercke undt gemein mit zu Rath fördern undt zulassen. Jedoch das über 
32 darzu nicht genommen werden. Was dan von ihnen samenthafft vor das beste erkandt undt beschlossen 
wirdt soll von der gantz Stadt vestiglich gehalten und volstreckt werden, wo sie aber der sachen nicht könten 
eins werden, sol zu erkandtnus der Oberherschafft gestalt werdenn”.
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Ważne też były ustalenia dotyczące wzmocnienia pozycji majątkowej Ko-
ścioła, a mianowicie regularnego płacenia dziesięciny i ofiary Wielkanocnej 
(Opfer) oraz udziału wiernych w konserwacji budynków kościelnych39. 

W sferze kontroli nad sprawnym funkcjonowaniem gospodarki miast i wsi 
oraz ochrony ich mieszkańców przed głodem i nieuczciwością rzemieślników
i kupców wprowadzono artykuły o handlu i targach nadzorowanych przez miej-
scowe władze, prawidłowych wagach i miarach oraz ustanowieniu urzędników 
miejskich do ich kontroli. Ustawa utrzymywała monopol miast na warzenie i wy-
szynk piwa, gdyż poza miastem prawo to miały tylko te karczmy, które położo-
ne były ponad milę od granic municypium lub korzystały ze szczególnego przy-
wileju. Zakazywano warzenia i szynkowania piwa księżom, szlachcie, wolnym, 
sołtysom, chłopom, poza małymi ilościami na własne potrzeby. Co roku w dniu 
Wszystkich Świętych wyznaczony urzędnik z radą miejską ustalali obowiązujące 
stawki na piwo na cały rok, kierując się urodzajem jęczmienia i chmielu40.

Inne regulacje prawne ordynacji to: artykuł o konieczności zapisów na 
cele pobożne w testamentach pod groźbą unieważnienia aktu ostatniej woli,
o obowiązku dokonania działów spadkowych po zmarłym małżonku przed po-
wtórnym ślubem, zaś w kwestii obyczajowej artykuł 15 wprowadzał ogranicze-
nie wystawności wesel i chrzcin41.

Ważną częścią ordynacji z 1526 r. są przepisy wspierające nowe osadnic-
two na opustoszałych po wojnie terenach. Ustawa ogłaszała umorzenie zaległych 
czynszów z ostatniej wojny. Zgodnie ze starym zwyczajem, dobra leżące ugorem 
wracały do mensy pana zwierzchniego, jeśli pomimo wezwań przez trzy kolej-
ne lata nie były uprawiane. Gdy ktoś na takich dobrach miał jakieś sumy dzie-
dziczne (Erbgeld), musiał sprawę płatności uzgodnić do 1 listopada 1526 r., po 
tym terminie pretensje ulegały kasacji. Lokowanie pieniędzy na wsiach możliwe 
było tylko za zgodą pana, a w miastach – rady, pod karą konfiskaty lokowanej 
sumy. Jeśli spaliły się dobra, na których ulokowano sumy wykupne (tzw. Wie-
derkauf), to właścicielowi przypadała 1⁄3 sumy głównej, a od 2⁄3 pobierano czynsz 

39 Ibidem, k. 36v–39.
40 Ibidem, k. 42–48. W żadnej miejscowości przed końcem mszy św. nie wolno było sprzedawać piwa 

ani gorzałki pod karą 2 grzywien, jeśli zaś targ tygodniowy wypadał w dzień świąteczny, nie wolno było roz-
poczynać handlu przed zakończeniem mszy pod karą konfiskaty towarów. Pobożność nie wykluczała jednak 
spędzania czasu po ciężkiej pracy wśród rozrywek i przyjemności. Regulacją objęto jednak obchody wielkich 
świąt kościelnych. W Zielone Świątki, Boże Narodzenie lub inne wielkie święta bractwa w miastach lub wsiach 
powinny zaczynać świętowanie w niedzielę po mszy św., a zakończyć we środę wieczorem. To samo dotyczy-
ło tzw. bractw strzeleckich, nazywanych Bractwami Bożego Ciała.

41 Ibidem, Von unmessigen Kösten, ss. 42–42v. Zakaz urządzania przyjęć z okazji chrzcin. Przy weselu 
w pierwszym dniu należało poczęstować gości kolacją, a następnego dnia jednym posiłkiem i wieczorną kola-
cją. Za przekroczenie obu tych artykułów płacił zarówno gospodarz (10 grzywien), jak i każdy obecny na bie-
siadzie, bez względu na stan, po pół grzywny.
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po trzech latach42. Ograniczono areał uprawy lnu do pół morgi chełmińskiej na
1 włóce, a gdy gospodarstwo założone było na tzw. surowym korzeniu zezwa-
lano na uprawę lnu tylko przez trzy kolejne lata. Postanowiono, że każdy chłop, 
który przyjedzie do miasta powinien wyjechać jeszcze za dnia, a kto nie zastosu-
je się do tych przepisów, zostanie zakuty w kajdany i surowo ukarany. Nie wol-
no było przekazywać chłopom ubioru ponad jego stan. 

Powtórzono przepisy przeciwpożarowe – zakazywano suszenia lnu w do-
mach i budynkach gospodarczych, a zezwalano na to jedynie w specjalnych su-
szarniach z dala od zabudowań, także piece piekarskie miały być budowane z dala 
od budynków. W razie pożaru straty pokrywał ten, z którego domu rozprzestrze-
nił się pożar. Czuwać nad przestrzeganiem przepisów miały rady miast i sołtysi.

Szeroko rozbudowana została w ordynacji część o ściąganiu dziesięciny 
od poddanych na rzecz miejscowych proboszczów, zwłaszcza z dóbr opuszczo-
nych43. W ustawie przyjęto zasadę, że gdy ktoś przejmuje dobra opuszczone i wła-
dza zwierzchnia zezwoli mu pobierać czynsze i żądać szarwarków od ludzi, któ-
rych na tych dobrach osadzi, to musi z tych dóbr płacić proboszczowi pełną 
dziesięcinę, a gdy ma zezwolenie na czynsz bez szarwarku, to proboszczowi win-
ny jest tylko połowę dziesięciny. We wsiach opuszczonych, jeśli ktoś otrzymał od 
pana zwierzchniego w dzierżawę opuszczone pole za roczny czynsz, to probosz-
czowi płacił po cztery szkojce od każdej grzywny płaconej panu zwierzchniemu za 
użytkowanie ziemi. Gdy dzierżawca pola opuszczonego dawał panu zwierzchnie-
mu czynsz w zbożu, to proboszczowi przypadała z tego dziesiąta część. Zagrodni-
cy mieli dawać proboszczowi po dwie kury, zaś pasterze nie płacili nic.

Analiza treści artykułów ustawy pozwala stwierdzić, że Kopernik z racji swe-
go zaangażowania w lokacje łanów opuszczonych i dużego doświadczenia w przy-
wracaniu ładu gospodarczego na obszarze domeny kapitulnej mógł być autorem 
lub współautorem artykułów od 11 do 14, poruszających problemy związane z ła-
nami opuszczonymi i czynszami wykupnymi na nieruchomościach, a także usta-
leniem wysokości dziesięciny z dóbr opuszczonych (art. 5–6). Z kolei Tiedemann 
Giese oraz sam biskup Ferber włączyli się aktywniej w opracowanie przepisów an-
tyreformacyjnych i dotyczących wzmocnienia pozycji Kościoła warmińskiego.

Jak wcześniej wspomniano, ferberowska ustawa krajowa z 1526 r. stanowi-
ła część projektu podjętego dla uchwalenia ogólnopruskiej ustawy krajowej, nad 
którą dyskutowano w całych Prusach w latach 1525–1528. 23 listopada 1529 r. 

42 Ibidem, k. 40v–42, art. 11, Vom Pfennigzins undt Erbgelde; art. 12, Von Aufbiettung/ der verwüsten 
Gütter; art. 13, Kein Pfennigzins ohn der Obrigkeit Zulass zu kauffen; art. 14, Den dritten Pfennig an verbranten 
Pfennigzinsern Erbgelden zu fellenn.

43 Ibidem, k. 37v–38, Wie die Kirchspiels Kinder zu bezahlung des Detzams zu zwingen; Wie zwistiger 
Detzam an die geistliche Obrigkeit zu weisen.
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na sejmiku generalnym w Malborku, obradującym pod przewodnictwem bisku-
pa Warmii Maurycego Ferbera, pomimo sprzeciwów miast przyjęto tekst usta-
wy krajowej, obowiązującej zarówno w Prusach Królewskich, jak i w zsekulary-
zowanych Prusach Książęcych44. 

Stało się to po długich rokowaniach i zabiegach dyplomatycznych pomię-
dzy Księstwem Pruskim a Warmią, w efekcie których podpisano w Bartoszycach 
6 lipca 1528 r. wspólną ordynację krajową45. W imieniu biskupa ustawę podpi-
sali: kustosz kapituły Tiedemann Giese, kanonik Feliks Reich, prepozyt kapituły 
dobromiejskiej i ekonom lidzbarski Paweł Snopek oraz wójt krajowy Jerzy Tro-
schke46. Kopernik był w tym czasie zajęty pracami nad reformą systemu mone-
tarnego Prus47.

Przyjęty na sejmiku generalnym w Malborku wspólny dla całych Prus 
tekst ordynacji krajowej opieczętowany został przez stany Prus Królewskich. 
Ustawa ta była znacznie bardziej rozbudowana, gdyż liczyła 85 artykułów48. Jed-
nak w 1529 r. ustalono ceny i wynagrodzenie dla całych Prus tylko w formie po-
czątkowej, a rokowania w tych kwestiach trwały jeszcze przez kilka lat. Stany 
Prus Królewskich i Książęcych swoje zastrzeżenia do ordynacji krajowej opie-
czętowały wspólnie w rezolucji końcowej. Pomimo późniejszych ataków na po-
szczególne artykuły ustawy stała się ona na jakiś czas obowiązująca w całym 
kraju pruskim49.

Udział Mikołaja Kopernika w pracach nad warmińską i ogólnopruską or-
dynacją krajową „Landesordnung” z lat 1526–1529 wynikał z jego wysokiej pozy-
cji w kapitule warmińskiej i doskonałego rozeznania w sprawach ekonomicznych 
i gospodarczych domeny kapitulnej. Artykuły poświęcone zagospodarowywaniu 
łanów opuszczonych nie mogły powstać bez udziała kanonika, który wielokrotnie 
wizytował dobra kapitulne i nimi administrował.

44 T. Berg, Landesordnungen in Preussen, ss. 28–59.
45 Rękopis przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, H 156, ss. 37–76.; W. Thimm, Land-

gebote zur gesamtpreussischen Landesordnung von 1529 aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, ZGAE, Bd. 43, 1985,
k. 21–22.

46 AAWO, AB, C 13, k. 247v–248.
47 M. Biskup, Regesta Copernicana, Studia Copernicana, t. VII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 

1973, nr 290, s. 147. Podany inny skład komisji zatwierdzającej dokument: bp Maurycy Ferber, dziekan Jan Fer-
ber, kustosz Albert Bischoff i Mikołaj Kopernik, kanonicy warmińscy.

48 AAWO, AK, Varia 24, ss. 125–142, Lands-Ordnung die grosse beeider Landes Preussen Sigismundi 
Regis et Alberti Marchionis; W. Thimm, Landgebote zur gesamtpreussischen..., s. 22. 

49 Innego zdania jest Janusz Małłek, który uważa, że ordynacja w Prusach Królewskich nie weszła
w życie, a artykuły ordynacji, zwłaszcza z zakresu prawa karnego, wkraczały w zakres przygotowywanej re-
wizji prawa chełmińskiego – J. Małłek, Prawo chełmińskie w Prusach Krzyżackich (1466–1525) i Prusach Ksią-
żęcych (1525–1620), Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku, 
Olsztyn 1987, s. 104.
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Danuta Bogdan, Die ermländische „Landesordnung“ von 1526 und die Frage der Beteiligung von Nikolaus 
Kopernikus an ihrer Redaktion 

Zusammenfassung 

Die ermländische „Landes Ordnung“ von 1526 war Teil eines gesamtpreußischen Projektes von 
Ordnungen für das Königliche Preußen, das Herzogliche Preußen und das Ermland. Im ermländischen Bistum 
initiierte Bischof Mauritius Ferber die Arbeiten im Zusammenhang mit der Ordnung, und die Personen, die 
den größten Einfluss auf die Ausgestaltung der Artikel hatten, waren ein Verwandter des Bischofs, der Dechant 
des Frauenburger Kapitels Johann Ferber, sowie die miteinander befreundeten Frauenburger Kanoniker 
Tiedemann Giese und Nikolaus Kopernikus. Die beiden anderen Kanoniker, und zwar Erzdiakon Albert 
Bischoff und Johannes Sculteti, die der außergewöhnlich großen, nämlich fünfköpfigen Delegation zum 
ermländischen Landtag angehörten, der für den 21. September 1526 einberufen worden war, um den Text 
der neuen Landesordnung zu bestätigen, gingen bereits auf die Siebzig zu und konnten den Verlauf dieser 
Arbeiten lediglich beaufsichtigen. Eine inhaltliche Analyse der Artikel der ermländischen Landesordnung von 
1526 erlaubt die Feststellung, dass Kopernikus aufgrund seines Engagements bei der Lokation von verlassenen 
Hufen als Verwalter des Bezirks Allenstein (Olsztyn) und Mehlsack (Melzak) der Autor oder Mitautor der 
Artikel 11 bis 14 gewesen sein könnte, die die Problematik der Bewirtschaftung von verlassenen Hufen und 
Einlösungsszinsen von Liegenschaften sowie die Festlegung der Höhe des Zehnten von verlassenen Gütern 
betreffen.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Danuta Bogdan, Warmian national regulations “Landesordnung” of 1526 year and the issue of participation 
in its editorial of Nicolaus Copernicus

Summary

Warmian national regulations “Landes Ordnung” of 1526 year were a part of the project of  the ordination 
for Royal Prussia , Prussia and Warmia. The Bishop of Warmia who initiated work on the ordination was 
Maurycy Ferber , and those who had the greatest influence on the shape of its articles were: a relative of the 
bishop , dean of the Frombork’s chapter Joannes Ferber and two good friends canons: Tiedemann Giese and 
Nicolaus Copernicus. The other two canons, namely Archdeacon Albertus Bischoff and Joannes Sculteti, had 
almoust seventy years old and could only supervise this work, But they were composed of an extremely large, 
as much as a 5- member, delegation to the council of Warmia 21 September 1526 convened  to approve the 
text of the new national law.  Analysis of the Articles of Warmia ordination shows that Copernicus because of 
his involvement in feuds abandoned sites as an administrator of Olsztyn’s and melzack’s circuit could be the 
author or co-author of articles 11 to 14 of moving the issues of managing abandoned cornfields and rents from 
properties, as well as determine the amount of tithes of goods abandoned.

Translated by Jerzy Kiełbik





Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

Każdy interesujący się autorem De revolutionibus wie doskonale, że z wy-
kształcenia był on jurystą. W rzeczywistości jednak nie mamy zbyt wielu świa-
dectw wskazujących stricte na jego prawniczą aktywność. Wystarczy zajrzeć do 
trzytomowej Bibliografii kopernikowskiej Henryka Baranowskiego, gdzie wśród 
opublikowanych do 2001 r. 8246 pozycji zaledwie 11, przynajmniej z tytułu, po-
święconych zostało działalności prawniczej Kopernika. Większość z nich mia-
ła jednak charakter popularny (aż 6 ukazało się na łamach prasy codziennej)
i koncentrowała się na sferze działalności polityczno-administracyjnej from-
borskiego astronoma. Tej ostatniej dotyczyły również dwa obszerniejsze arty-
kuły Wojciecha Hejnosza1 oraz Hansa Thieme2, które podkreślały, że to właśnie 
studia prawnicze i umiejętność logicznego myślenia ułatwiały Kopernikowi nie 
tylko wypełnianie obowiązków administracyjnych w kapitule oraz sformuło-
wanie projektów naprawy monety pruskiej, ale również umożliwiały niezwykle 
swobodne, jasne i zwięzłe wyrażanie swoich myśli w traktacie De revolutionibus.
Jedynie Wiesław Mossakowski podjął próbę oceny znajomości prawa rzymskie-
go przez Kopernika, ale jak się okazało uczynił to wykorzystując książki, które 
jednak do astronoma nie należały3. Ostatnio udało się zidentyfikować nie tylko 

Teresa Borawska

PRAWNICY W OTOCZENIU MIKOŁAJA KOPERNIKA

1 W. Hejnosz, Mikołaj Kopernik jako prawnik, w: Księga Pamiątkowa 75-lecia TNT, Toruń 1952, ss. 145–162.
2 H. Thieme, Copernicus als Jurist, w: Rechtsgeschichte als Kulturgeschichte. Festschrift für Adalbert Erler 

zum 70. Geburtstag, Aalen 1976, ss. 345–356; J. Małłek, Mikołaj Kopernik jako lekarz i prawnik, Rocznik Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, 2005, t. 10, ss. 24–29. Autor ograniczył się tu do powtarzanych w literaturze ogólniej-
szych uwag na temat działalności prawniczej astronoma.

3 W. Mossakowski, Mikołaj Kopernik i prawo rzymskie, w: Historia integra. Księga Pamiątkowa ofiarowa-
na prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2001, ss. 411–423.
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kilka pozycji z dziedziny prawa stanowiących własność Kopernika4, ale również 
tekst jego porady prawniczej z 1535 r.5 Pozwalają one, chociaż wciąż w ograni-
czonym zakresie, poznać niektóre aspekty działań i myśli prawniczej frombor-
skiego kanonika. 

Podstawowym zadaniem badawczym nadal pozostaje identyfikacja możli-
wie wszystkich prawników z otoczenia Kopernika oraz ukazanie ich aktywności 
w rozwiązywaniu nie tylko zwykłych codziennych spraw, ale i skomplikowanych 
politycznych czy gospodarczych problemów całej dzielnicy pruskiej. Nie jest to 
zadanie proste, ponieważ nie znamy nie tylko nazwisk nauczycieli Kopernika,
ale nawet jego bliskich kolegów studiujących w Krakowie czy we Włoszech. 
Wśród tych ostatnich przeważali scholarzy pruscy, z którymi później współpra-
cował w kapitule warmińskiej. Niestety, zaginięcie licznych metryk uniwersytec-
kich oraz zawodność ocalałych utrudnia identyfikację wielu studentów kształ-
cących się w prawie. Nie zawsze też wiadomo, czy wszyscy immatrykulowani 
rozpoczynali naukę, jak długo ją kontynuowali oraz jakie zdobywali tytuły. Cza-
sami wyłącznym dowodem zagranicznych wojaży Prusaków były wpisy do księ-
gi nacji czy miejscowych bractw (np. do rzymskiego Bractwa Ducha Świętego) 
oraz przywożone przez nich książki.

W średniowiecznym społeczeństwie znajomość prawa służyła regulowa-
niu prawie wszystkich sfer życia człowieka i przenikała całą kulturę społeczeństw. 
Poznanie prawa ułatwiało również zrozumienie ładu społecznego i funkcjono-
wania państwa, a także rozmaitych zjawisk ekonomicznych. Edukację prawniczą 
poprzedzało opanowanie na wydziale artes gramatyki, retoryki i dialektyki (tri-
vium), a w czasach Kopernika łączono ją coraz chętniej ze studiami medyczny-
mi. Rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykształconych jurystów potrzebnych 
do prowadzenia sporów i procesów oraz obsługi administracji rodziło coraz 
większe zainteresowanie nauką prawa także wśród młodzieży pruskiej. Dyplomy 
prawnicze umożliwiały bowiem awans społeczny wielu scholarom, a innym uła-
twiały zdobycie intratnych prebend kościelnych i urzędów. Dla wielu studentów
peregrynacje naukowe stanowiły nie tylko okazję zdobycia określonych umie-
jętności, ale w tym czasie zawierano znajomości i przyjaźnie, które nierzadko to-
rowały później drogę do dalszej kariery.  

4 T. Borawska, Nicolaus Copernicus und die Welt seiner Bücher, w: Grenzüberschreitende Biographien zwi-
schen Ost- und Mitteleuropa, hg. von T. Weger, Frankfurt am Main 2009, ss. 179–207.

5 T. Borawska und H. Rietz, Ein rechtlicher Rat von Nicolaus Copernicus aus dem Jahre 1535, Zeitschrift 
für Ostmitteleuropa-Forschung, 2006, 55, H. 4, ss. 548–555.
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Dzięki ustaleniom Maxa Perlbacha6, oraz Hartmuta Boockmanna7 wiado-
mo, że do 1525 r. studia uniwersyteckie podjęło 3707 młodzieńców pruskich, 
jednak sądzić należy, że w rzeczywistości było ich znacznie więcej. Gros studen-
tów pruskich poprzestawało na nauce sztuk wyzwolonych i tylko bogatsi kon-
tynuowali wykształcenie na wydziałach prawniczych, medycznych i teologicz-
nych we Włoszech, Francji, w Pradze oraz na innych uniwersytetach niemiec-
kich. Od zakończenia wojny trzynastoletniej coraz większą popularnością cie-
szyła się także uczelnia krakowska. 

Mimo trudności z właściwą identyfikacją osób udało się ustalić nazwiska 
przynajmniej 310 jurystów pruskich, do których po części zaliczono także oso-
by urodzone poza granicami tej dzielnicy. Wielu z nich przybyło do nowej ojczy-
zny już ze stopniem naukowym, inni, dzięki posiadanym w Prusach beneficjom 
lub stypendiom, rozpoczynali dopiero naukę prawa, a później służyli Zakonowi, 
Kościołowi lub miastom pruskim. Mniejszą liczebnie grupę stanowili wykształ-
ceni w prawie kurialiści, którzy rezydowali zazwyczaj w Stolicy Apostolskiej i od-
dawali przeróżne usługi swym zleceniodawcom z Prus8. 

Najwięcej pruskich jurystów wykształciła Praga, gdzie w latach 1372–1413 
studia prawnicze podjęło 132 młodzieńców z Prus. Uczelnie włoskie na prze-
strzeni trzech stuleci (czyli do 1525 r.) odwiedziło 147 Prusaków, a tylko około 
30 wybrało inne uniwersytety niemieckie. Oczywiście są to dane niepełne, nie-
mniej potwierdzają one utrwalone już w literaturze poglądy o przewadze ele-
mentu mieszczańskiego wśród pruskich studentów9. 

Najznaczniejszą siłę przyciągania miała mater studiorum, czyli Bolonia, 
znana od XII w. z wysokiego poziomu nauczania prawa kanonicznego i rzym-
skiego. Z zebranych dotychczas danych wynika, że w Bolonii naukę prawa pod-
jęło co najmniej 110 młodzieńców pruskich. Jednak od końca XV w. coraz więk-
szą estymą cieszyła się stolica Kościoła – Rzym, gdzie nie tylko studiowano, ale 
szukano kontaktów z kurią papieską i odbywano tam praktykę prawniczą. Praca
w Kurii stanowiła bowiem doskonałą szkołę przygotowującą do pełnienia róż-

6 M. Perlbach, Prussia scholastica. Die Ost- und Westpreussen auf den mittelalterlichen Universitäten, 
Braunsberg 1895; R. Toeppen, Zu Perlbach’s „Prussia scholastica”, Altpreussische Monatsschrift [dalej: AM], 
1897, 34, ss. 646–647; G. Erler, Nachträge zu M. Perlbachs „Prussia scholastica” aus den Leipziger Matrikeln, AM, 
1898, 35, ss. 112–122; H. Kenkel, Studenten aus Ost- und Westpreußen an außerpreußischen Universitäten vor 
1815, Hamburg 1981. 

7 H. Boockmann, Die preußischen Studenten an den europäischen Universitäten bis 1525, w: Historisch-
geographischer Atlas des Preußenlandes, hg. von H. i G. Mortensen, R. Wenskus, Lieferung 3, Wiesbaden 1973, 
ss. 1–12; Z. H. Nowak, Die Rolle der Gelehrten in der Gesellschaft des Ordenslandes Preußen, w: Gelehrte im Reich. 
Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, hg. von R. Ch. Schwinges, 
Berlin 1996, s. 213 nn.

8 T. Borawska, Preussische Jura-Studenten an italienischen Universitäten vor 1525 (w druku).
9 Ibidem.
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norodnych godności duchownych i otwierała drogę do uzyskania intratnych pre-
bend i beneficjów. Do Wiecznego Miasta przybywali zazwyczaj zamożniejsi stu-
denci i kształcili się na istniejącym od połowy XIII w. uniwersytecie kurialnym 
(studium Romana curiae) bądź na założonym w 1303 r. uniwersytecie miejskim 
(studium Urbis). Dopiero Leon X w 1513 r. doprowadził ostatecznie do połącze-
nia obu szkół i utworzenia jednej uczelni, tzw. Sapienzy, która stała się ważnym 
centrum studiów prawniczych i humanistycznych10. Z braku jednak jakiejkolwiek 
ewidencji studiującej w Rzymie młodzieży nie jesteśmy w stanie określić nawet 
szacunkowej liczby scholarów pruskich. Wielu z nich rezygnowało przecież z do-
głębnego poznawania prawa i prowadziło życie typowego kurialisty z nadzieją na 
zdobycie kościelnych beneficjów. Inni zwyczajnie kupowali swoje tytuły w Kurii 
(per saltem, per bullam, per specialem commissionem), toteż w całej Europie kryty-
kowano niejednokrotnie to zjawisko i traktowano podejrzliwie dyplomy przywo-
żone z Wiecznego Miasta. Praktykę tę odzwierciedlało krążące wówczas dowcipne 
określenie doctor romanus est asinus germanus11. Także w Prusach w 1506 r. biskup 
warmiński Łukasz Watzenrode oskarżał gdańszczan, iż kształcą swoje dzieci tylko 
w sztukach wyzwolonych, a potem wysyłają je do Stolicy Apostolskiej nie dla zdo-
bycia wiedzy, lecz w celu poznania prawa procesowego12. Rzym przyciągał rów-
nież swoimi zabytkami i barwnym życiem, toteż roił się od kurialistów, zwanych 
„romipetami”, „kortezanami” czy „harpiami rzymskimi”, a wśród nich nie brakowa-
ło także młodzieńców z Prus13. Znacznie rzadziej młodzież pruska wybierała inne 
uczelnie włoskie, jednak z powodu braku metryk nie sposób dokładnie ustalić, kto
i kiedy podejmował studia prawnicze w Ferrarze, Padwie, Perugii czy Sienie. 

Ukoronowaniem studiów było uzyskanie stopnia doktora, który zdobywa-
no po złożeniu stosownych egzaminów. Pierwszy i trudniejszy zdawano w obec-
ności prowadzącego profesora (examen privatum), a po jego pomyślnym zakoń-
czeniu student otrzymywał stopień licencjata. Ważniejszy był jednak egzamin 
odbyty w gronie specjalistów (examen publicum), który kończył się uroczystym 

10 H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440–1600), Kraków 1938, ss. 11–21, 
36–37; M. Matheus, „Roma docta”. Rom als Studienort in der Renaissance, Quellen und Forschungen aus italie-
nischen Archiven und Bibliotheken, 2009, Bd. 90, ss. 128–166. Szczegółowo o dziejach obu uniwersytetów zob. 
B. Schwarz, Kurienuniversität und Stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471, Leiden 2013, passim.

11 F. Elsner, Doctor in decretis „per saltam et bullam”? Zur Frage der Anerkennung eines Doktorgrades im 
kanonischen Recht im Streit um eine Pfründenbesetzung beim Konstanzer Domkapitel, w: Festgabe für Paul Sta-
erkle zu seinem achtzigsten Geburtstag am 26. März 1972, ss. 83–91; M. Czyżak, Studia uniwersyteckie kanoni-
ków gnieźnieńskich w I połowie XV wieku w świetle metryki kapitulnej, w: Księga – nauka – wiara w średnio-
wiecznej Europie, pod red. T. Ratajczaka, przy współpracy J. Kowalskiego, Poznań 2004, ss. 103–104; M. Ma-
theus, op. cit., s 163 nn. 

12 K. Górski, Studenci z Prus w Bolonii w XIV i XV wieku, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie (dalej: 
KMW), 1986, nr 1–4 (183–186), s. 18. 

13 H. Barycz, op. cit., s. 11.
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nadaniem stopnia doktorskiego. Z powodu wysokich kosztów promocji wielu
studentów rezygnowało jednak z uzyskania dyplomu, niemniej po powrocie do 
Prus traktowani byli tak jak iuris prudentes i mogli liczyć na lepsze urzędy i benefi-
cja kościelne niż iurisperiti – zazwyczaj byli to notariusze publiczni, którzy swo-
je umiejętności zdobywali poza murami uniwersytetów, np. w szkołach nota-
rialnych lub u boku doświadczonych prawników14. Największe szanse na szybką
karierę w Kościele lub na dworach panujących czy administracji miejskiej mie-
li jednak graduaci. Do 1525 r. nadal jeszcze przeważali wśród nich wykształceni
w prawie kanonicznym duchowni (ius canonicum), a tylko nieliczni zdobywa-
li tytuł doktora prawa cywilnego (ius civilis) lub doktora obojga praw (utriusque 
iuris) i wybierali stan świecki. 

Do tej pierwszej grupy należeli nie tylko Mikołaj Kopernik i jego star-
szy brat Andrzej, ale niemal wszyscy konfratrzy z Fromborka, z którymi autor
De revolutionibus dłużej lub krócej współpracował. We wszystkich tych przypad-
kach wybór studiów prawniczych podyktowany był względami praktycznymi,
a nie zainteresowaniami intelektualnymi. Znajomość prawa kanonicznego przy-
datna była do wypełniania codziennych obowiązków przy katedrze oraz zgod-
nego ze statutami funkcjonowania korporacji fromborskiej. Biegłość w prawie 
oraz umiejętność racjonalnego i precyzyjnego myślenia ułatwiała sprawne ad-
ministrowanie wspólnymi dobrami kapituły oraz rozwiązywanie doczesnych
i duchowych konfliktów, jak też prowadzenie trudnych procesów w kraju oraz 
w innych trybunałach, a głównie w Rocie Rzymskiej lub na dworze królewskim 
w Krakowie. 

Studia w słonecznej Italii
 
Niewątpliwie największy wpływ na podjęcie studiów prawniczych przez 

Kopernika miał wykształcony w Bolonii w latach 1470–1474 doktor prawa ka-
nonicznego Łukasz Watzenrode, on także był pierwszym i najważniejszym ju-
rystą w życiu autora De revolutionibus. Nauczycielem Kopernika jeszcze w szko-
le parafialnej w Toruniu mógł być bakałarz prawa kanonicznego Johannes
Jacobi Graudencz (zm. po 1511 r.). W jego też towarzystwie siostrzeńcy bisku-
pa warmińskiego wyjechali jesienią 1491 r. na uniwersytet krakowski, gdzie
Johannes Graudencz był profesorem15. W 1493 r. w Krakowie Kopernik zaprzy-

14 K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997, s. 83 nn.
15 T. Borawska, Studia uniwersyteckie młodzieży grudziądzkiej w średniowieczu i u progu czasów nowo-

żytnych (XIV–XVI wiek), Rocznik Grudziądzki, 2012, 20, s. 62.
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jaźnić się mógł ze swoim rówieśnikiem Bernardem Wapowskim, który później,
w latach 1503–1505, kształcił się w Bolonii i tam zdobył stopień doktora prawa ka-
nonicznego. 

Wspierani finansowo przez Łukasza Watzenrodego bracia Kopernikowie 
po kilkuletnich studiach w Krakowie na wydziale sztuk wyzwolonych podję-
li naukę prawa w Bolonii. Mikołaj w 1496 r., a Andrzej dwa lata później. Nie-
stety, nie jest dzisiaj możliwe dokładne odtworzenie obowiązującego wówczas
programu studiów braci, ale wiadomo, że kształcili się nie tylko w prawie ka-
nonicznym, ale i rzymskim (cywilnym). Kosztowniejsze były obowiązkowe wy-
kłady przedpołudniowe (de mane), na których czytano lecturae ordinariae czyli
Digestum vetus i Codex bądź Decretum i Decretalia. Mniej ważne księgi z dziedzi-
ny prawa kanonicznego (corpus iuris canonici) i rzymskiego (corpus iuris civilis), 
czyli lecturae extraordinariae, objaśniano popołudniami (de sero) lub w dni świą-
teczne. Te ostatnie zajęcia nie były obowiązkowe, a prowadzili je również bakała-
rze, pod warunkiem wniesienia przez studentów statutowych opłat16. Wprawdzie 
znamy nazwiska wielu profesorów bolońskich, jednak dokładne określenie czyich 
wykładów słuchali siostrzeńcy Łukasza Watzenrodego jest niesłychanie trudne17.

Niewiele wiadomo na temat edukacji Andrzeja Kopernika, ale jego młod-
szy brat był na pewno pilnym studentem, skoro kształcił się nie tylko w pra-
wie, ale rozpoczął naukę greki i równocześnie uczęszczał na wykłady profesora 
astronomii Dominika Marii Novary (1454–1504), z którym miał się nawet za-
przyjaźnić. Sądzić też należy, że w jubileuszowym 1500 r. siostrzeńcy Łukasza 
Watzenrodego udali się do Wiecznego Miasta nie tylko jako pielgrzymi, ale rów-
nież dla odbycia praktyki prawniczej. Także w Padwie, gdzie w latach 1501–1503 
przyszły astronom poznawał tajemnice nauk medycznych, pogłębiał on znajo-
mość prawa oraz języka greckiego. By uniknąć wysokich kosztów związanych
z egzaminem doktorskim, wyjechał jednak do pobliskiej Ferrary, zwanej żarto-
bliwie refugium miserorum, gdzie 31 maja 1503 r. uzyskał tytuł doktora prawa 
kanonicznego18. 

Siedmioletni pobyt we Włoszech umożliwił Mikołajowi Kopernikowi na-
wiązanie bliższych kontaktów ze scholarami pochodzącymi nie tylko z Prus, ale 

16 A. Garcia y Garcia, Die Rechtsfakultäten, w: Geschichte der Universität in Europa, hg. von W. Rüegg, 
Bd. 1, München 1993, ss. 343–353.

17 Wykaz nazwisk profesorów prawa z końca XV w. zamieścił K. Malagola, Die Aufenthalt des Copper-
nicus in Bologna, Mittheilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn (dalej: MCV), 
HCV, 1880, 2, ss. 21–24.

18 Documenta Copernicana. Urkunden, Akten und Nachrichten. Texte und Übersetzungen (Nicolaus 
Copernicus Gesamtausgabe, Bd. VI/2), bearb. von A. Kühne unter Mitarbeit von S. Kirschner, Berlin 1996,
nr 40, ss. 62–63. 
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i całej Europy. Jeszcze jesienią 1496 r. w Bolonii naukę prawa podjęło wspól-
nie z Kopernikiem dwudziestu innych studentów19. Dodajmy do tego scholarów 
przybyłych w latach poprzednich oraz następnych, z którymi przyszły astronom 
nie tylko uczęszczał na zajęcia, ale i spotykał się na zebraniach niemieckiej na-
cji ultramontanów (Natio Germanorum)20. Wśród nich zatem należałoby szukać 
bliskich mu osób, z którymi chętnie spędzał również czas wolny.

Od 1490 r. bolońskim studentem był kanonik fromborski i późniejszy biskup 
warmiński Fabian Luzjański (ok. 1470–1523), a ponieważ dopiero w 1500 r. uzy-
skał stopień doktora dekretów, przypuszczać można, że przecierał też ścieżki
siostrzeńcowi Łukasza Watzenrodego. W latach 1494–1497 w Bolonii studio-
wał także gdańszczanin Henryk Niederhof, ale później przeniósł się do Rzy-
mu i tam zmarł po 1507 r.21 Mikołaj Kopernik zaprzyjaźnił się również z in-
nym gdańszczaninen, Albertem Lange, w towarzystwie którego przybył do Bolonii
i rozpoczął studia oraz wpisany został do nacji niemieckiej. 10 października 1497 r. Al-
bert Lange (Longinus) był także wspólnie z Fabianem Luzjańskim świadkiem 
ustanowienia przez Kopernika swoich prokuratorów do przejęcia prebendy 
fromborskiej22. Prawdopodobnie też w 1500 r. razem wyjechali na uroczystości 
jubileuszowe do Wiecznego Miasta, gdzie 18 lipca Albert Lange niespodziewa-
nie zmarł per frenesim i zapewne Kopernik przeżył boleśnie jego śmierć23. 

W 1497 r. do grona bolońskich jurystów dołączył wikariusz kolegiaty do-
bromiejskiej Tomasz Baccardi, ale nie znamy jego relacji z siostrzeńcem Wat-
zenrodego. W następnym roku Kopernik powitał swego brata Andrzeja i wspól-
nie z nim „obyczajem studenckim” (scolarium more) zaciągnął niefrasobliwie 
ogromne długi (aż 100 dukatów!)24. Siostrzeńcy Watzenrodego należeli rów-
nież do kręgu bliskich kanonika z Eichstätt Erharda Truchsessa von Wetzhausen 
(1467–1519), skoro byli 18 czerwca 1499 r. świadkami wystawionego przez nie-
go we własnym domu dokumentu25. Niemal trzy miesiące później, 28 września, 
Kopernikowie świętowali zapewne uzyskanie przez przyjaciela stopnia doktora 
prawa kanonicznego. Jeszcze w tym samym roku Erhard Truchsess wyjechał do 

19 Ibidem, nr 30, ss. 36–39.
20 Zob. wykaz wszystkich studentów prawa należących do nacji niemieckiej w latach 1490–1500,

K. Malagola, op. cit., ss. 110–118. 
21 Słownik biograficzny kapituły warmińskiej (dalej: SBKW), Olsztyn 1996, s. 175.
22 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 27–28, 30; Documenta Copernicana, Urkunden, s. 38, 42, 44, 48.
23 H. Freytag, Preussen und das deutsche Nationalhospiz St. Maria dell’ Anima in Roma, Zeitschrift des 

Westpreussischen Geschichtsvereins (dalej: ZWG), 1900, 42, s. 80. 
24 Zob. list Bernarda Scultetiego do biskupa Łukasza Watzenrode z 21 X 1499 r., Documenta Coper-

nicana. Briefe, Texte und Übersetzungen, bearb. von Andreas Kühne (Nicolaus Copernicus Gesamtausgabe 
VI/1), Berlin 1994, nr 1, ss. 3–4. 

25 Documenta Copernicana. Urkunden, nr 34, ss. 50–53.
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Eichstätt, gdzie 31 lipca 1500 r. został dziekanem w miejscowej kapitule i cieszył 
się opinią in omni facultate doctissimus26. Brak jednak jakichkolwiek śladów, by 
dawna studencka zażyłość przetrwała późniejsze lata rozłąki.

Od 1498 r. w Bolonii studiował także, związany bliżej z Erhardem Truch-
sessem, norymberczyk Christoph Scheurl (1481–1542), znany humanista i dy-
plomata27. Po uzyskaniu stopnia doktora obojga praw w 1506 r. Scheurl został 
profesorem oraz rektorem uniwersytetu w Wittenberdze i wówczas zaprzyjaź-
nił się z pruskim franciszkaninem doktorem teologii Aleksandrem Sveniche-
nem (zm. 1529 r.), zwolennikiem reformy w Kościele28. Nie znamy wpraw-
dzie relacji Mikołaja Kopernika z Christophem Scheurlem, jednak wiadomo, że 
ten ostatni w 1510 r. odwiedził we Wrocławiu swojego stryja Johanna Scheur-
la (zm. 1516 r.), absolwenta uczelni bolońskiej oraz oficjała i generalnego wika-
riusza diecezji wrocławskiej29. To właśnie w Bolonii Kopernik poznał bliżej kil-
ku scholarów śląskich, z którymi później utrzymywał kontakty z racji pełnienia 
obowiązków scholastyka w kolegiacie św. Krzyża we Wrocławiu. I tak np. wro-
cławianin Johann Sauermann (zm. 1510 r.) wpisany został do nacji niemiec-
kiej razem z autorem De revolutionibus30. Około 1497 r. doktorem obojga praw 
został Georg Schmidt (Fabri) z Nysy, który w latach 1501–1508 był członkiem 
kapituły wrocławskiej31. W 1497 r. do nacji niemieckiej przyjęto rektora citra-
montanów i ultramontanów Johannesa Kitschera (zm. 1518 r.) i być może pod 
jego kierunkiem Kopernik zgłębiał Decretalen oraz Digestum novum. Wywodzą-
cy się ze szlachty miśnieńskiej Kitscher zdobył w 1498 r. dyplom doktora oboj-
ga praw, a później w latach 1508–1512 był prokuratorem zakonu krzyżackiego
w Rzymie32. Od 1499 r. w Bolonii kształcił się również kolejny prokurator Zakonu

26 Allgemeine Deutsche Biographie (dalej: ADB), Bd. 38, Neudruck der 1. Auflage von 1894, Berlin 
1971, s. 682.

27 ADB, Bd. 31, Berlin 1970, ss. 145–154; D. Mertens, Laudes Germaniae in Bologna und Wittenberg.
Zu Christoph Scheurls Libellus de laudibus Germaniae et Ducum Saxoniae 1506 und 1508, w: Margarita ami-
corum. Studi di cultura europea per Agostino Sottili, a cura di Fabio Forner Carla Maria Monti Paul Gerhard 
Schmidt, Vol. 2, Milano 2005, ss. 717–731.

28 T. Borawska, H. Rietz, Alexander Svenichen (gest. 1529). Ein preußischer Franziskaner in den Wirren 
des Reformationszeitalters, w: Preußische Landesgeschichte. Festschrift für Bernhart Jähnig zum 60. Geburtstag, hg. 
von Udo Arnold, Mario Glauert und Jürgen Sarnowsky, Marburg 2001, ss. 175–185; PSB, t. 46, Warszawa–Kra-
ków 2009, ss. 114–115.

29 G. Bauch, Beiträge zur Litteraturgeschichte des schlesischen Humanismus.VI, Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte und Alterthum Schlesiens, 1904, 38, s. 308 nn.

30 G. C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna (1289–1562). Biographisches Index zu den Acta nationis 
Germanicae universitatis Bononiensis, Berlin 1899, nr 3255; Acta capituli wratislaviensis 1500–1562. Die Sit-
zungsprotokolle des Breslauer Domkapitels in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (dalej: ACW), Bd. I, 1, bearb.
von Alfred Sabisch, Köln–Wien 1972, s. LXIV.

31 G. C. Knod, op. cit., nr 3350, ACW, Bd. I, 1, s. LXV. 
32 G. C. Knod, op. cit., nr 1797; H. Freytag, Die Geschäftsträger des Deutschen Ordens an der Römischen Ku-

rie von 1309 bis 1525, ZWG, 1907, 49, ss. 217–218; Jan-Erik Beutel, Der Generalprokurator des Deutschen Ordens an 
der Römischen Kurie. Amt, Funktionen, personelles Umfeld und Finanzierung, Marburg 1999, s. 65, przyp. 7.
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z lat 1512–1519 berlińczyk Johannes Blankenfeld (zm. 1527 r.), późniejszy arcybi-
skup ryski. W 1503 r. uzyskał on tytuł doktora obojga praw i w latach 1509–1515 był 
członkiem kapituły katedralnej wrocławskiej33, ale wątpliwe, by Kopernik należał 
do przyjaciół tych możnych przybyszy z Rzeszy. Warto jednak podkreślić, iż niemal 
wszyscy wymienieni scholarze bolońscy byli uczniami sławnego jurysty Filipa Bero-
alda seniora (1453–1505) i cieszyli się sławą dobrze wykształconych humanistów. 

W czasie pobytu w Wiecznym Mieście w 1500 r. bracia Kopernikowie 
utrzymywali bliższe kontakty z doktorem prawa kanonicznego i dziekanem ka-
pituły warmińskiej Bernardem Scultetim. Należał on do bliskich współpracow-
ników Łukasza Watzenrodego i jeszcze w 1499 r. uratował siostrzeńców bisku-
pa z opresji finansowej34. Być może Kopernikowie zamieszkali nawet w prywat-
nych apartamentach tego znanego kurialisty i jemu także zawdzięczali możli-
wość odbycia praktyki prawniczej w Kurii. Bernard Sculteti zainteresował się 
już wówczas poglądami astronomicznymi Mikołaja i być może to właśnie jego 
inicjatywie zawdzięczał Kopernik wygłoszenie wykładu, który, zdaniem Jerzego
Joachima Retyka, zgromadzić miał wielu słuchaczy. W końcu lipca 1501 r. bra-
cia Kopernikowie spotkali Bernarda Scultetiego we Fromborku, a miesiąc póź-
niej wspólnie z nim wrócili do Italii. Mikołaj podjął wówczas studia medyczne 
w Padwie, ale Andrzej udał się z dziekanem warmińskim do Rzymu, gdzie kilka 
lat później uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. Niewątpliwie to dzięki suge-
stii Bernarda Scultetiego biskup fossombroński Paweł z Middelburga (1445–1535)
w imieniu zgromadzonych na soborze laterańskim ojców Kościoła zaprosił w poło-
wie 1513 r. fromborskiego astronoma do wzięcia udziału w reformie kalendarza35. 

W jubileuszowym 1500 r. w Rzymie Mikołaj Kopernik spotkać mógł rów-
nież spokrewnionego z możnym rodem Ferberów gdańszczanina magistra 
sztuk wyzwolonych Tiedemanna Giesego. Pozostał on przez pewien czas w Ku-
rii, gdzie zdobył tytuł notariusza publicznego i niebawem został notariuszem sub-
stytutem Bernarda Scultetiego w Rocie Rzymskiej, a nawet dzięki jego protekcji 
otrzymał kanonię warmińską36. Później na Warmii Tiedemanna Giesego połączy-
ła z Mikołajem Kopernikiem prawdziwa i dozgonna przyjaźń. Dziekanowi war-

33 G. C. Knod, op. cit., nr 355; H. Freytag, Die Geschäftsträger, ss. 218–219; G. Zimmerman, Das Breslauer 
Domkapitel im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation (1500–1600). Verfassungsgeschichtliche Entwic-
klung und persönliche Zusammenfassung, Weimar 1938, ss. 197–198; Jan-Erik Beutel, op. cit. (indeksy).

34 T. Borawska, Bernard Sculteti jako rzecznik interesów warmińskich w Rzymie na przełomie XV i XVI 
wieku, KMW, 1972, nr 2–3 (116–117), ss. 343–360. Zob. biogram B. Scultetiego w: Polski słownik biograficzny 
(dalej: PSB), t. 36, Warszawa–Kraków, 1995–1996, ss. 91–93.

35 Bernard Sculteti pełnił wówczas funkcję pisarza soboru laterańskiego, Documenta Copernicana. 
Briefe, nr 5, ss. 10–11.

36 T. Borawska, Tiedemann Giese (1480–1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 
1984, ss. 46–54.
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mińskiemu zawdzięczali swoje kariery również inni pochodzący z Gdańska ka-
nonicy warmińscy, jak choćby Krzysztof Suchten, Maurycy Ferber, a także jego
bratankowie Jan i Eberhard Ferberowie oraz siostrzeniec Jan Tymmermann. 
Niemal wszyscy z nich, poza Tiedemannem Giese, tytułowali się stopniami dok-
torów lub licencjatów prawa, podobnie jak spowinowacony z Suchtenami inny 
członek kapituły warmińskiej, a później serdeczny przyjaciel Kopernika, Alek-
sander Sculteti z Tczewa. Ten ostatni był także szczególnie ceniony z racji swojej 
wiedzy i inteligencji przez kardynała Aleksandra Farnese (późniejszego papieża 
Pawła III) i innych włoskich humanistów, wśród których obracał się jako nota-
riusz Kurii Rzymskiej w latach 1509–151937. 

 
Na Warmii 

Stałe zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych jurystów, prze-
bywających w otoczeniu Mikołaja Kopernika na Warmii, wiązało się w du-
żej mierze ze specyficzną sytuacją polityczną i prawną dominium biskupiego 
oraz jego miejscem w ramach Prus Królewskich i Polski. Diecezja warmińska 
od początku swego istnienia jeszcze w państwie krzyżackim tworzyła jednostkę
administracyjną o znacznej autonomii, a zwierzchność biskupów nad przydzie-
lonym obszarem sprawiała, że wykonywali oni również funkcje władców teryto-
rialnych. Także po przyłączeniu do Polski biskupi warmińscy zachowali znaczną 
część dawnych wolności. Na tym obszarze istniała zatem administracja świec-
ka biskupa i kapituły oraz własne sądownictwo, funkcjonowało też odrębne
prawo publiczne i prywatne. Stosunki z państwem krzyżackim i po 1525 r. z księ-
stwem pruskim wymagały stałych kontaktów i nierzadko uregulowań praw-
nych przeróżnych kwestii wynikających z uciążliwego niekiedy sąsiedztwa.
Biskupi warmińscy odgrywali również czołową rolę publiczną w Prusach Kró-
lewskich i przewodniczyli obradom stanów pruskich, co pociągało za sobą ko-
nieczność udziału w rozwiązywaniu wspólnych problemów politycznych, go-
spodarczych i prawnych na szczeblu ogólnopolskim. Oprócz więc zarządu 
świeckiego i odpowiednich urzędników (wójt krajowy, ekonom, burgrabiowie) 
istniała także rozbudowana administracja i sądownictwo kościelne (oficjał ge-
neralny, archiprezbiterzy) oraz funkcjonowała kancelaria (kanclerz, notariusze 
publiczni z odpowiednimi uprawnieniami, sekretarze i pisarze). Równie ważną 
rolę pełniła współodpowiedzialna za rządy w biskupstwie kapituła katedralna,
a przyznana jej wolność wyboru biskupa, chociaż stopniowo ograniczana, oraz za-

37 SBKW, ss. 219–220; PSB, t. 36, ss. 88–91. 
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rządzanie diecezją w okresie wakansu zobowiązywały do utrzymywania własnej 
administracji i prowadzenia odrębnej kancelarii. Prawo do wyboru kanoników 
oraz papieskie czy królewskie prowizje na te godności, a także zwyczajne funkcjo-
nowanie kapituły oraz nieuniknione spory i procesy o prebendy powodowały, że 
znajomość prawa cywilnego i kanonicznego stawała się życiową koniecznością. 

Statystycznie rzecz ujmując, w czasie czterdziestoletniego pobytu Koper-
nika na Warmii (1503–1543) członkami kapituły mieniło się 49 osób. Nie mniej-
szą grupę tworzyli wikariusze, zobligowani również do stałej rezydencji przy
katedrze. W rzeczywistości jednak wielu z nich, podobnie jak kanonicy, nie 
przestrzegało tych nakazów. Wiadomo jednak, że Kopernik dłużej lub krócej 
współpracował z grupą około 27 kanoników, tworzących razem z wikariusza-
mi katedralnymi stale zmieniające się środowisko. Wśród nich przeważali uty-
tułowani juryści. Kilku z nich Kopernik poznał lepiej już w czasie studiów uni-
wersyteckich oraz na dworze swego wuja Łukasza Watzenrodego w Lidzbarku
Warmińskim. Innych jeszcze spotykał na obradach stanów pruskich lub jako 
uczestnik rokowań z Krzyżakami. 

Po uzyskaniu dyplomu Mikołaj Kopernik powrócił do Prus i aż do 1510 r.
pozostawał nieodłącznym towarzyszem starzejącego się już wuja Łukasza
Watzenrodego. Biskup warmiński był nie tylko prezesem Rady Pruskiej oraz 
praktycznie „głową” Prus, ale także senatorem Rzeczypospolitej i doradcą kró-
lewskim38. W styczniu 1504 r. Kopernik uczestniczył w obradach stanów pruskich
w Malborku i Elblągu, gdzie 20 maja monarcha polski Aleksander odbierał należ-
ny mu hołd. Wydaje się również pewne, że w kwietniu 1504 r. siostrzeniec Watzen-
rodego był świadkiem poufnego spotkania wuja z posłami wielkiego mistrza Fry-
deryka saskiego, który odmawiał złożenia hołdu królowi polskiemu i usiłował 
przekonać biskupa warmińskiego do bliższej współpracy w sprawie złagodzenia 
postanowień traktatu toruńskiego z 1466 r. Kopernik poznał wówczas bolońskie-
go doktora obojga praw Dietricha Wertherde (zm. 1536 r.), głównego konstrukto-
ra i realizatora polityki Zakonu wobec Polski. Tego ostatniego spotkał ponownie 
latem 1510 r. w Poznaniu na międzynarodowym zjeździe poświęconym próbie za-
łatwienia sporu między monarchą polskim a wielkim mistrzem Fryderykiem sa-
skim. Wówczas też zetknął się z innym bolońskim jurystą doktorem Güntherem 
Bünau (zm. 1518 r.), który w 1511 r. mianowany został przez nowego wielkiego 
mistrza Albrechta Hohenzollerna regentem w Prusach Krzyżackich39. 

38 K. Górski, Łukasz Watzenrode. Życie i działalność polityczna (1447–1512), Wrocław 1973, passim.
39 G .C. Knod, op. cit., nr 533 i 4155; Altpreussische Biographie (dalej: AB), Bd. 1, Marburg/Lahn 1974, 

s. 92 oraz Bd. 2, Marburg/Lahn 1967, s. 795; M. Biskup, Polska a zakon krzyżacki w Prusach w początkach XVI 
wieku. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich, Olsztyn 1983, ss. 164–167, 275.
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Prawdopodobnie Kopernik towarzyszył także biskupowi warmińskiemu 
w jego podróżach do Krakowa na koronację Zygmunta (24 stycznia 1507 r.) oraz 
na obrady sejmu piotrkowskiego (11 marca – 16 kwietnia 1509 r.). Dzięki temu 
Kopernik śledził z bliska arkana dalekosiężnej polityki swego wuja i miał okazję 
poznać lepiej bliskich współpracowników biskupa, a wśród nich kustosza from-
borskiego i doktora dekretów Andrzeja Kletza. Ten ostatni studiował wspólnie
z Łukaszem Watzenrode w Bolonii, a po jego wyborze 19 lutego 1489 r. na bisku-
pa warmińskiego uzyskał w Rzymie papieską konfirmację dla elekta kapituły. Je-
sienią 1497 r. to właśnie Andrzej Kletz razem z dziekanem Chrystianem Tapiau 
upoważniony został przez studiującego wówczas w Bolonii Mikołaja Kopernika 
do przejęcia przysługującej mu kanonii fromborskiej40. W Lidzbarku Warmiń-
skim Kopernik miał także okazję prowadzenia z wujem różnorodnych dyskusji 
oraz korzystania z jego prawniczej wiedzy i doświadczenia, a także z księgozbioru 
biskupa. Watzenrode snuł wielkie plany i torował karierę zdolnemu siostrzeńcowi. 
W 1509 r. planował nawet podróż do Rzymu, by zapewnić Kopernikowi koadiu-
torię z prawem następstwa po swojej śmierci, jednak sam zainteresowany, jak się 
okazało, wolał wrócić do Fromborka i poświęcić się ukochanej astronomii.

Skoncentrowany na swoich obowiązkach u boku wuja, Kopernik nie an-
gażował się w podejmowane od 1508 r. starania kapituły warmińskiej o obro-
nę prawa wolnego wyboru biskupa wyłącznie spośród pruskich indygenów. Ka-
nonicy podważali w ten sposób postanowienia traktatu piotrkowskiego z 1479 r.,
który nakazywał kapitule wybór biskupa spośród osób „miłych” królowi. We 
Fromborku obawiano się przybyszów z Korony, którzy wnosili polskie pra-
wa i zwyczaje, odbierające synom mieszczaństwa pruskiego uprzywilejowa-
ną pozycję. Za pośrednictwem swoich reprezentantów działających w Ku-
rii kanonicy warmińscy uzyskali nawet poparcie papieża Innocentego VIII, 
który odmówił potwierdzenia układu piotrkowskiego i oświadczył, że Ko-
ściół warmiński podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej41. Także na po-
czątku XVI w. interesów Warmii broniło w Rzymie 5, a niekiedy 6, członków ka-
pituły fromborskiej. Dzięki ich staraniom papież Juliusz II w 1506 r. uchylił nadane
w 1505 r. monarchom polskim prawo obsadzania dwóch kanonii warmińskich42. Za-
niepokojeni wieściami o planach Łukasza Watzenrodego przybrania sobie koadiuto-
ra trzej kanonicy, wydelegowali do Rzymu doktora dekretów Alberta Bischofa, któ-

40 Documenta Copernicana. Urkunden, nr 32, ss. 44–48; SBKW, s. 113.
41 Problem ten szeroko omówił J. Sikorski, który udowodnił, że formuła „bezpośredniej podległości 

Warmii wobec Stolicy Apostolskiej nie miała do 1466 r. żadnego zastosowania, J. Sikorski, Monarchia polska
i Warmia, s. 29 nn.; zob. też A. Szorc, Wybór biskupa warmińskiego przez kapitułę warmińską w teorii i praktyce, 
w: Warmińska kapituła katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, praca zbiorowa pod red. A. Kopiczko, J. Je-
zierskiego i Z. Żywicy, Olsztyn 2010, s. 250 nn. 

42 T. Borawska, Tiedemann Giese, s. 71.
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ry we wrześniu 1511 r. uzyskał nawet dla siebie prowizję Juliusza II na biskup-
stwo warmińskie po śmierci ordynariusza. Nagły zgon Watzenrodego 29 mar-
ca 1512 r. oraz wiadomość jakoby ordynariusz miał wyrazić życzenie, by jego
następcą został jeden z panów koronnych (Rafał Leszczyński lub Jan Oleśnicki), ze-
lektryzowały i oburzyły kanoników fromborskich. Już 5 kwietnia 1512 r. kapituła
dokonała pospiesznej elekcji Fabiana Luzjańskiego, chociaż, jeśli wierzyć jego sło-
wom, niektórzy kanonicy w obawie przed gniewem króla popierali jednak kandyda-
turę kanclerza koronnego Macieja Drzewickiego43. Być może wśród nich znajdował 
się również siostrzeniec zmarłego biskupa, który w tym czasie pełnił obowiązki kanc-
lerza kapituły. Tak jak wszyscy rezydujący wówczas przy katedrze kanonicy, Kopernik 
5 kwietnia 1512 r. akceptował tekst kapitulacji wyborczych (articuli iurati) przedłożo-
nych nowo obranemu biskupowi do podpisania i popierał starania kapituły o zatwier-
dzenie jego kandydatury przez króla polskiego oraz Stolicę Apostolską44. 

Latem 1512 r. na Warmii zjawił się ciężko schorowany (leprosus) Andrzej 
Kopernik, który od końca 1508 r. przebywał w Rzymie, gdzie nie tylko szukał 
porady lekarzy45, ale również reprezentował interesy swojego wuja i Kościoła 
warmińskiego oraz zaangażował się w długoletni spór rodzinnego miasta To-
runia z biskupem płockim Erazmem Ciołkiem o prawo składu. Zdaniem prze-
bywającego wówczas w Rzymie prokuratora Torunia Macieja Lamprechta, pro-
wadzona przez Andrzeja Kopernika w Kurii obrona prawa składu rodzinnego
miasta nosiła znamiona prywatnej wojny wytoczonej wszystkim Polakom46. 

Prawdopodobnie Andrzej Kopernik zamierzał pozostać na stałe we From-
borku, jednak kanonicy w obawie przed zaraźliwą chorobą 4 września 1512 r. 
nakazali mu opuszczenie wzgórza katedralnego, chociaż obiecali wypłacanie do-
datkowo 15 grzywien rocznie. Niezadowolony Kopernik nie chciał przystać na 
te warunki, ale wówczas kapituła zagroziła mu konfiskatą mienia oraz utratą 
prebendy z powodu braku pełnego rozrachunku z 1200 florenów węgierskich, 
które niegdyś otrzymał od Łukasza Watzenrodego pro erectione ecclesie47. Trud-
ną sytuację Andrzeja uratowała dopiero interwencja króla Zygmunta, który

43 M. Biskup, Łukasz Watzenrode inicjatorem wybrania przedstawiciela Korony biskupem warmińskim,
w: Kopernik na Warmii, Olsztyn 1973, ss. 350–352; K. Górski, Łukasz Watzenrode, ss. 108–113, 131–133.

44 M. Biskup, „Articuli iurati” biskupa warmińskiego Fabiana Luzjańskiego z 1512 r., Rocznik Olsztyń-
ski, 1972, 10, ss. 289–310.

45 L. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Bd. I/1, Neudruck der Ausgabe 1883–1884, Osnabrück 1967, ss. 26–28.
46 Zob. list Lamprechta do rady miasta Torunia z 14 V 1512 r., G. Bender, Weitere archivalische Beiträge zur Fami-

lien-Geschichte des Nikolaus Coppernicus, MCV, 1882, 4, s. 98. Szerzej na temat przebiegu sporu o prawo składu, M. Biskup, 
Historia Torunia. t. II, cz. 1: U schyłku średniowiecza i w początkach odrodzenia (1454–1548), Toruń 1992, ss. 113–124. 

47 Andrzej Kopernik miał zapewne pomóc Watzenrodemu w uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej 
na utworzenie metropolii pruskiej ze stolicą w Lidzbarku Warmińskim, zob. T. Borawska, Bernard Sculteti,
ss. 353–355; J. Sikorski, Mikołaj Kopernik na Warmii. Kalendarium życia i działalności, Olsztyn 1973, s. 439; Do-
cumenta Copernicana. Urkunden, nr 65, ss. 115–117.
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20 lutego 1513 r. napomniał biskupa Fabiana Luzjańskiego oraz kanoników war-
mińskich, by nie pozbawiali tak nieszczęśliwego człowieka należnych mu do-
chodów48. Do tego czasu jednak Andrzej Kopernik nie mógł praktycznie uczest-
niczyć w posiedzeniach kapituły. Nie brał też udziału przy podejmowaniu decyzji
o zawarciu w Piotrkowie 7 grudnia 1512 r. z królem Zygmuntem traktatu za-
pewniającego monarchom polskim wpływ na elekcję biskupa warmińskiego. 
Podpisu Andrzeja Kopernika zabrakło również na dokumencie kapituły z 26 grud-
nia 1512 r. akceptującym ustalenia traktatu piotrkowskiego, jak i na wystawio-
nym dwa dni później piśmie upoważniającym przebywających wówczas w Rzy-
mie konfratrów (dziekana Bernarda Scultetiego, prepozyta Krzysztofa Suchtena 
oraz Alberta Bischofa, Michała Sanderi i Maurycego Ferbera) do podjęcia starań 
o ratyfikację układu piotrkowskiego. W tym samym dniu wszyscy kanonicy, za 
wyjątkiem Andrzeja Kopernika, złożyli na ręce biskupa Luzjańskiego przysięgę 
wierności królowi Zygmuntowi. Ciekawe, że 29 grudnia tego roku brat astrono-
ma uczestniczył już w opcji folwarków, podobnie jak i 25 września 1513 r. w Bra-
niewie wspólnie z innymi konfratrami podpisywał, na żądanie króla Zygmunta, 
pełnomocnictwo dla kardynała Tomasza Bakócsa oraz arcybiskupa gnieźnieńskie-
go Jana Łaskiego upoważniające ich do uzyskania konfirmacji papieskiej dla ukła-
du piotrkowskiego49. Niebawem jednak Andrzej Kopernik pożegnał swego brata 
na zawsze i wyjechał do Rzymu. Schorowany i rozgoryczony dołączył do Bernarda 
Scultetiego, Alberta Bischofa i Krzysztofa Suchtena broniących uparcie wolnej elek-
cji biskupów warmińskich i sam nawet tak bardzo utrudniał zatwierdzenie traktatu 
piotrkowskiego, iż wiosną 1514 r. naraził się na gniew króla polskiego50. 

Niemal równocześnie w kapitule warmińskiej dochodziło jednak do wy-
raźnej zmiany pokoleniowej. Po śmierci prepozyta Enocha Kobelau (zm. 1512 r.)
i kustosza Andrzej Kletza (zm. 1515 r.) oraz Bernarda Scultetiego (zm. 1518 r.)
o kształcie polityki kapituły decydowała zwolna generacja Kopernika i spokrew-
nionych ze sobą gdańszczan. Ton nadawali głównie Maurycy Ferber (1471–1537)
i jego bratanek Jan Ferber (zm. 1530 r.), a także Tiedemann Giese (1480–1550) oraz 
nieco młodsi Leonard Niederhof (1485–1545) i Jan Tymmermann (1492–1564). 
Co więcej, wobec niezdecydowania i choroby biskupa Fabiana Luzjańskiego, to 
właśnie kanonicy z Fromborka przejmowali inicjatywę w miarę zaostrzania się 
konfliktu z Krzyżakami i po wybuchu wojny w ostatnim dniu 1519 r.51 

48 M. Biskup, Interwencja króla Zygmunta I w sprawie Andrzeja Kopernika u biskupa i kapituły warmiń-
skiej w 1513 roku, KMW, 1973, nr 3 (121), ss. 255–259.

49 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 79–82, 87; A. Szorc, op. cit., s. 251 nn. 
50 G. Bender, op. cit., ss. 87–98; M. Biskup, Interwencja króla Zygmunta, ss. 257–258. 
51 T. Borawska, Gdańszczanie w kapitule warmińskiej w XIII–XVI wieku, w: Duchowieństwo kapitulne

w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej, pod 
red. A. Radzimińskiego, Toruń 2000, s. 126 n.
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Śmierć biskupa Luzjańskiego i elekcja Maurycego Ferbera w 1523 r. oraz 
zawarty pokój i sekularyzacja Prus Krzyżackich (1525), jak i rozprzestrzeniają-
ca się reformacja zapoczątkowały nowy okres w historii Warmii. Zarówno or-
dynariuszowi, jak i kapitule zależało nie tylko na jak najszybszej odbudowie 
zniszczonego w czasie wojny kraju oraz ułożeniu dobrosąsiedzkich stosunków
z księciem Albrechtem, ale również na ochronie swoich poddanych przed wpły-
wami nauki Marcina Lutra. W tej zmienionej i nowej sytuacji oznaczało to prak-
tycznie pełną współpracę ordynariusza z kapitułą, a Mikołaj Kopernik należał do 
najbardziej pracowitych jej członków. Dorównywał mu niezmiennie jego najbliż-
szy przyjaciel Tiedemann Giese52, z którym astronom na przemian pełnił najważ-
niejsze funkcje administracyjne – kanclerza oraz administratora dóbr kapitulnych. 
Wprawdzie Giese nie mógł pochwalić się dyplomem jurysty, to jednak swój wie-
loletni pobyt w Kurii Rzymskiej wykorzystał na zgłębienie prawa kanonicznego 
i rzymskiego oraz praw partykularnych. Po powrocie do Prus w 1508 r. jego do-
świadczenie i umiejętność mediacji doceniali nie tylko konfratrzy i biskupi war-
mińscy, ale również stany pruskie oraz król polski Zygmunt I. Świadczy o tym
włączenie Giesego w skład „komisji pięciu” kierowanej przez archidiakona gnieź-
nieńskiego Macieja Śliwnickiego (zm. 1552 r.), a powołanej 17 lipca 1526 r. do sko-
dyfikowania prawa chełmińskiego53. Poza Tiedemannem Giese wszyscy jej człon-
kowie z wykształcenia byli jurystami, doktorem obojga praw był nie tylko jej prze-
wodniczący, ale także kanonik warmiński Achacy Freundt, licencjatami natomiast 
syndyk gdański Filip Holkener oraz Franciszek Soldau54. Niestety, niewiele wiado-
mo na temat wspólnych prac komisji, jedynie Tiedemann Giese i Achacy Freundt 
zaangażowali się w gromadzenie różnorodnych materiałów oraz przepisów prawa 
chełmińskiego, które zgodnie z życzeniem króla Zygmunta miały być przedysku-
towane na spotkaniu w październiku 1526 r. w Malborku, gdzie planowano zreda-
gowanie jednolitego tekstu prawa, a następnie ogłoszenie go drukiem55.

52 Być może do zacieśnienia tych związków przyczyniły się w pewnym stopniu małżeństwa zawarte 
przez braci Giesego z kuzynkami Kopernika. W 1522 r. Hermann Giese poślubił Katarzynę Feldstedt, córkę 
rajcy gdańskiego Reinholda oraz Korduli Allen, ciotecznej siostry Kopernika. W 1534 lub 1535 r. najmłodszy 
brat Tiedemanna, Jerzy, ożenił się z Krystyną, córką rajcy toruńskiego Tiedemanna Krügera, spowinowacone-
go z Allenami, T. Borawska, Tiedemann Giese, s. 340.

53 Szerzej o rewizji prawa chełmińskiego w Prusach Książęcych, J. Małłek, Prawo chełmińskie w Prusach 
Krzyżackich (1466–1525) i Prusach Książęcych (1525–1620), w: J. Małłek, Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus 
Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku, Olsztyn 1987, ss. 90–92, 103–114, 154. Niewiele zmieniona 
wersja tych rozważań pod tym samym tytułem ukazała się w: Studia culmensia historico-juridica czyli Księga 
Pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego, t. 2, pod red. Z. Zdrójkowskiego, Toruń 1988, ss. 131–147.

54 Franciscus Parcus (Soldau) był w latach 1519–1524 proboszczem w Działdowie. Studiował w Kra-
kowie (1510) i Lipsku (1516), gdzie w 1518 r. zdobył tytuł bakałarza obojga praw, a kilka lat później licencja-
ta utriusque iuris, H. Freytag, Die Beziehungen der Universität Leipzig zu Preussen von ihrer Begründung bis zur 
Reformation 1409–1539, ZWG, 1902, 44, ss. 86–87.

55 T. Borawska, Tiedemann Giese, s. 177 nn.
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Przyszłość jednak dowiodła, że zaplanowana na tak krótki okres akcja 
przeciągnęła się na długie dziesięciolecia i to nie tylko z powodu braku potrzeb-
nych funduszy, ale i na skutek sprzeciwu stanów pruskich. Szlachta i miasta pru-
skie nie ufały koroniarzowi Maciejowi Śliwnickiemu i obawiały się, że wpro-
wadzi on artykuły niezgodne z pierwotnym tekstem prawa. Nie zaakceptowały 
także jego projektu kodeksu praw ziem pruskich (Ius civile Polonicum Sigismun-
dinum), natomiast domagały się, by w pracach nad rewizją prawa chełmińskie-
go udział brali jedynie członkowie rady pruskiej, jako najlepsi znawcy krajowych 
zwyczajów. W lipcu 1533 r. zmarł Achacy Freundt56, toteż 3 października 1534 r. na 
sejmiku generalnym w Nowym Mieście Lubawskim zaproponowano dołączenie 
do składu komisji radcy księcia Albrechta i szwagra biskupa chełmińskiego Jana 
Dantyszka, doktora obojga praw Jana Reinecka, ale niektórzy radcy pruscy za-
protestowali przeciwko tej kandydaturze57. 

Do kwestii rewizji prawa chełmińskiego powrócono 14 marca 1535 r. na 
sejmiku malborskim, a razem z Feliksem Reichem przybyły tam Tiedemann 
Giese tłumaczył, iż główną przyczyną przedłużania się prac były trudności w gro-
madzeniu starych ksiąg oraz kłopoty w zrozumieniu nieużywanych już i przesta-
rzałych terminów. Ponadto, dodawał Giese, wobec ciągle wysuwanych przez część 
stanów pruskich obaw i zastrzeżeń dotyczących wartości opracowywanego jed-
nolitego tekstu nie można działać zbyt pośpiesznie, by nie popełniać błędów i nie 
narażać się na krytykę. Zgromadzeni radcy zgodzili się z argumentami Giesego,
a posłowie wielkich miast domagali się, by przed opublikowaniem zrewidowane-
go prawa udostępniono jego tekst do wglądu ich radom58. 

Po śmierci Jana Reinecka (zm. przed 28 listopada 1535 r.)59 nie zrezygno-
wano z próby znalezienia innego doświadczonego prawnika, który miał wspierać 
Giesego, jednak szlachta stale zgłaszała zastrzeżenia również do jego umiejętności 
i żądała, aby do prac kodyfikacyjnych król wyznaczył najbieglejszych i najbardziej
doświadczonych prawników. W takiej sytuacji na majowym sejmiku 1537 r. w To-
runiu, w obecności Tiedemanna Giesego i Feliksa Reicha, podjęto decyzję o roz-
wiązaniu komisji60. Tym samym Giese, który zresztą niebawem objął biskupstwo 
chełmińskie, zwolniony został z obowiązku kontynuowania trwających niemal
11 lat prac. Nowym koordynatorem poczynań zmierzających do skodyfikowania 

56 SBKW, s. 64.
57 Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. III (listopad 1530 – październik 1535), wyd. M. Bi-

skup, B. Dybaś, J. Tandecki, Toruń 2010, ss. 220–221, 231–233, 240. 
58 Ibidem, s. 255. 
59 O nieżyjącym już Reinecku pisał Jan Dantyszek do księcia Albrechta w dniu 28 XI 1535 r., Die He-

rzöge in Preußen und das Bistum Kulm (1525–1691). Regesten aus dem Herzöglichen Briefarchiv und den Ost-
preußischen Folianten, bearb. von U. Bennighoven, Köln–Weimar–Wien 1993, nr 99, s. 54. 

60 T. Borawska, Tiedemann Giese, s. 180. 
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prawa chełmińskiego został wojewoda malborski Jerzy Bażyński, a od 1542 r. wspo-
magać miał go gdański syndyk doktor obojga praw Konrad Lagus (zm. 1546 r.)61 
oraz kanclerz biskupa chełmińskiego magister sztuk wyzwolonych Łukasz Da-
wid (1503–1583), ale nie doszło do ich spotkania62. Tiedemann Giese angażował 
się jeszcze przez kilka najbliższych lat w prace kodyfikacyjne, jednak zniechę-
cony jałowymi i ciągłymi dyskusjami w końcu stycznia 1545 r. odmówił dalszej 
współpracy. Cztery miesiące później na sejmiku malborskim tak skarżył się na 
postawę szlachty: „Można wiele uczynić i przy opracowaniu prawa chełmińskie-
go napocić się jak mysz, by nadać mu formę możliwą do zastosowania, a mimo 
to narazić się na niewdzięczność”63. Odmowa biskupa chełmińskiego opóźni-
ła znacznie prace nad korekturą, toteż Prusy długo jeszcze czekały na jednolity 
tekst zrewidowanego prawa chełmińskiego. Niemniej z zebranych przez Tiede-
manna Giesego materiałów korzystano także w późniejszym okresie64.

Znajomość dokumentów i korespondencji z lat po zakończeniu ostatnie-
go zbrojnego konfliktu polsko-krzyżackiego dowodzi również, że wobec częstej 
nieobecności prepozyta Pawła Płotowskiego oraz dziekana Jana Ferbera to ku-
stosz Tiedemann Giese odgrywał wiodącą rolę przy usuwaniu szkód wojennych 
i normowaniu porządku prawnego w kraju, jak i regulacji stosunków sąsiedz-
kich z księciem Albrechtem oraz uchwaleniu wspólnej ordynacji Prus Królew-
skich i Prus Książęcych65. Współpracował wówczas najczęściej z Mikołajem Ko-
pernikiem, Aleksandrem Scultetim oraz Feliksem Reichem. Od początku cieszył 
się także zaufaniem biskupa Maurycego Ferbera, który w 1532 r. podjął, zresztą 
nieudane, starania o zapewnienie mu koadiutorii z prawem następstwa. Równo-
cześnie po śmierci Jana Ferbera (zm. 1530 r.) Tiedemann Giese piastował god-
ność oficjała i wikariusza generalnego biskupstwa, a w czasie długoletniej cho-
roby biskupa zarządzał w jego imieniu Warmią66. 

W rozwiązywaniu niektórych trudniejszych kwestii Giese szukał rady i po-
mocy Mikołaja Kopernika, jak choćby w sprawie długotrwałego sporu granicz-
nego o odzyskanie części łąki Nerwiki, położonej bezpośrednio nad granicznym 
strumykiem wpadającym do rzeki Elm (lewy dopływ Łyny) w komornictwie 

61 Konrad Lagus pochodził z Hesji i w latach trzydziestych XVI w. wykładał na uniwersytecie w Wit-
tenberdze, a w 1540 r., po zdobyciu stopnia doktora prawa, wstąpił na służbę Gdańska, ADB, Bd. 17, Neudruck 
der 1. Auflage von 1883, Berlin 1969, ss. 522–524. 

62 J. Małłek, Prawo chełmińskie, ss. 105–106. 
63 T. Borawska, Tiedemann Giese, ss. 181–182. 
64 J. Małłek, op. cit., s. 107.
65 T. Borawska, op. cit., ss. 165–170; J. Małłek, Wspólna ordynacja Prus Królewskich i Prus Książęcych

z 1529 r. i jej geneza, w: Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI–XVIII wiek, pod red. T. Cie-
sielskiego i A. Filipczuk-Kocur, Warszawa–Opole 2008, s. 37 nn.

66 T. Borawska, op. cit., s. 191 nn.
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lidzbarskim. Wprawdzie sama wieś Nerwiki znajdowała się na terytorium Prus 
Książęcych, ale jej właściciele, Lorenz Schönwiese oraz Friedrich von Hohendorf,
zbierali od „dłuższego czasu” (a longi tempore) siano z łąki należącej do bisku-
pa Ferbera. Mimo wielokrotnych upomnień odmawiali jej zwrotu i powoły-
wali się na korzystne dla nich prawo własności z tytułu zasiedzenia łąki, czy-
li przepisu prawa rzymskiego znanego jako praescriptio longi (longissimi) temporis67. 
W tej trudnej kwestii Giese zwrócił się pod koniec listopada 1535 r. do Koper-
nika z prośbą o konsultacje. Mocno wówczas zaabsorbowany badaniami i pisa-
niem swojego dzieła astronomicznego Kopernik ograniczył się do sporządzenia 
dość zwięzłej opinii. Jego zdaniem chodziło w tym wypadku o naruszenie przez 
poddanych księcia pruskiego granicy podstępem i w złej wierze, a tego faktu nie
tolerowało ani prawo cywilne, ani kanoniczne, które wprowadziło zachowanie
zasady bona fides w każdym przepisie, a więc i przy zasiedzeniu. Według Koper-
nika, cała istota sprawy polegała na tym, by zainteresowanym zręcznie udowod-
nić ich nieprawe posiadanie. Opinia przyjaciela umacniała argumenty wysuwa-
ne już wcześniej przez Giesego, który w listach do biskupa Maurycego odwoływał 
się również do największych autorytetów prawa kanonicznego (np. Jana Andre-
ae czy Mikołaja de Tudeschis Panormitanusa), wskazujących na obowiązek za-
chowania zasady bona fides w sprawach własnościowych. W tej samej kwestii
Kopernik oraz Tiedemann Giese odbyli na początku grudnia 1535 r. spotkanie 
z biskupem Ferberem w Lidzbarku i zadecydowali, aby nie wszczynać procesu 
sądowego, lecz uregulować problem polubownie. Kopernik nie wziął jednak już 
udziału w dalszych rokowaniach, które zakończyły się dopiero 24 kwietnia 1536 r.
potwierdzeniem dotychczasowych granic i prawa biskupa do spornej łąki. 
Wprawdzie cztery dni później książę Albrecht zaakceptował na piśmie decy-
zję podjętą w obecności komisarzy obu stron, jednak po dwudziestu latach spór
o łąkę rozgorzał na nowo68.

Wydaje się także, że zacytowana wyżej porada prawna Kopernika nie była 
jedyną i sądzić należy, że konfratrzy fromborscy niejednokrotnie współpracowa-
li w łagodzeniu różnorodnych konfliktów spadkowych i małżeńskich69, w spra-
wach wyznaniowych, a także interweniowali w wypadkach popełnianych prze-
stępstw oraz w sporach między poddanymi. Do grona serdecznych przyjaciół 
Kopernika i Giesego należał nie tylko doktor dekretów Aleksander Sculteti, ale 

67 Według prawa justyniańskiego zasiedzenie było sposobem nabycia własności przez nieprzerwane 
posiadanie rzeczy i nieruchomości w ciągu oznaczonego okresu, przy zachowaniu określonych prawem wa-
runków, np. dobrej wiary (bonae fidei),

68 T. Borawska und H. Rietz, Ein rechtlicher Rat von Nicolaus Copernicus, passim.
69 Zob. np. sprawę unieważnienia małżeństwa Filipa Holkenera z 1504 r. czy rozwodu byłej gospodyni 

Mikołaja Kopernika z 1531 roku, M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 47 i 315.
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również magister sztuk wyzwolonych Feliks Reich, który chociaż nie był uni-
wersyteckim jurystą, to jednak posiadał ważne dzieła z dziedziny prawa, jak bli-
żej niezidentyfikowany Zbiór prawa kanonicznego70. Trzeba przyznać, że Reich 
nie był wyjątkiem i tak jak inni konfratrzy czytał chętnie także prace o tema-
tyce medycznej czy historycznej. Niewątpliwie gromadzone przez kanoników
i wikariuszy fromborskich księgozbiory były realnym świadectwem ich zainte-
resowań i osobistych poglądów. 

Bezpowrotna utrata większości książek i trudne do odtworzenia wędrówki 
wielu ocalałych egzemplarzy uniemożliwiają wręcz zrekonstruowanie pierwot-
nego stanu księgozbiorów prywatnych osób związanych bliżej z Kopernikiem. 
Na trudności te wskazywali już niejednokrotnie badacze poszukujący lektur au-
tora De revolutionibus. Ostatnio jednak udało się odnaleźć kilka dzieł prawni-
czych, zakupionych przez Kopernika we Włoszech bądź tylko czytanych przez 
astronoma. W Bolonii nabył on weneckie wydania wielkiego kodyfikatora pra-
wa w cesarstwie rzymskim, cesarza Justyniana Digestum vetus (1486) i Digestum 
novum (1489) oraz Institutiones (1490), a także współoprawny z nim zbiór nowych 
konstytucji pt. Novellae (1494). Studiował też chętnie teksty Ubaldisa de Baldusa 
(1327–1400), skoro zakupił dwie jego prace Lectura super I–IX Codicis (1490) 
oraz poświęconą prawu feudalnemu Super usibus feudorum et commentum super 
pace Constantiae (1500). Także w Bolonii Kopernik nabył dzieło Jakuba de Alva-
rottis, Super feudi, cum additionibus Matthaei de Corbinellis et Montori Mascarelli 
(1498), stanowiące średniowieczny zbiór praw lombardzkich. Zauważalny w jego 
bibliotece brak książek z dziedziny prawa kanonicznego oraz partykularnych 
praw wytłumaczyć można tylko ich zaginięciem71. 

Żmudne i prowadzone przeze mnie od wielu lat poszukiwania w wielu eu-
ropejskich bibliotekach doprowadziły do odnalezienia niemal 800 tytułów ksią-
żek czytanych na Warmii w czasach Kopernika. Wśród zidentyfikowanych wo-
luminów wyróżniają się niewątpliwie dzieła prawnicze (80 druków). Najwięcej 
zebrał ich Jan Dantyszek, który swój tytuł doktora obojga praw otrzymał w 1516 r.
z rąk cesarza Maksymiliana i to w uznaniu talentów literackich oraz zasług dy-
plomatycznych. Zaskakująco niewiele egzemplarzy ocalało z prywatnych biblio-
tek czołowych jurystów, jak np. Łukasza Watzenrodego, Fabiana Luzjańskiego 
czy Maurycego Ferbera. Znacznie więcej książek należało do tych kanoników, 
którzy nie studiowali prawa na uniwersytetach. Wśród ostatnich wymienić na-
leży nie tylko Feliksa Reicha czy Tiedemanna Giesego, ale i okulistę Fabiana Em-

70 M. Biskup, Testament kustosza warmińskiego Feliksa Reicha z lat 1538–1539, KMW, 1972, nr 4 (118),
ss. 649–674. 

71 T. Borawska, Nicolaus Copernicus, ss. 179–207.
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mericha lub wikariusza fromborskiego Jerzego Hirciniusa. Obok podstawowych 
dzieł wchodzących w skład zespołu Corpus iuris civilis oraz Corpus iuris canoni-
ci w bibliotece kapitulnej spotykamy najczęściej prace znakomitych kanonistów, 
np. Jana Andreae, Dominika de San Geminiano czy Piotra z Rawenny. Towarzy-
szyły im egzemplarze Sachsenspiegel i Sächsisches Weichbild oraz różnego rodza-
ju słowniki, terminarze, podręczniki skrótów, np. Formulae registrorum in Curia 
Romana, Decisiones antiquae et novae Rotae Romanae czy Modus legendi abbre-
viaturas, przydatne nie tylko w trakcie studiów, ale i w czasie pełnienia przez ka-
noników różnorodnych funkcji administracyjnych na Warmii72. Książki te, po-
dobnie jak i pojawiające się nieustannie „trudne” problemy związane z nieprze-
strzeganiem statutów oraz prowadzonymi sporami i procesami, były niewątpli-
wie tematem wielu dyskusji oraz korespondencji konfratrów. 

Wystarczy tylko odwołać się do znanej kontrowersji wokół oskarżenia Mikołaja
Kopernika, Aleksandra Scultetiego oraz dziekana Leonarda Niederhofa o pożycie 
w konkubinacie ze swoimi gospodyniami. Złośliwy prepozyt Paweł Płotowski 
tak pisał 23 marca 1539 r. do biskupa warmińskiego Jan Dantyszka: „Prawda za-
iste, że Wasza Przewielebność ma doktorów w swoim Kościele, ale dokąd zwra-
cają swoje zapały, to lepiej wie Wasza Przewielebność, niżbym ja mógł napisać”73. 
Zaniepokojony donosami Jan Dantyszek zlecił kustoszowi Feliksowi Reichowi 
przygotowanie procesu kanonicznego przeciwko Kopernikowi i jego konfra-
trom. Ciężko schorowany Reich „drżącą ręką” zredagował projekt mandatu ad-
resowanego do trzech kanoników i radził 11 stycznia 1539 r. Dantyszkowi, by 
stosowne upomnienie przekazać również ich „kobietkom”, według wcześniej już 
przesłanego wzoru. Przewidywał także wytoczenie im odrębnego procesu i za-
lecał, aby ściśle przestrzegać należytej procedury prawnej, ponieważ najmniej-
sza klauzula może zniweczyć cały proces i doprowadzić do jego unieważnienia. 
Niemal dwa tygodnie później Reich krytykował błędy zawarte w tekście przesła-
nych mu do korekty pism Dantyszka i wyznaczył administratora olsztyńskiego 
Achacego Trencka do przeprowadzenia oskarżenia. Ostatecznie nie doszło jed-
nak do planowanego procesu, a starania kustosza przerwała jego śmierć w dniu 
1 marca 1539 r.74 Interesujące jest jednak, że zaliczany do bliskich przyjaciół Ko-
pernika i przez niego troskliwie leczony Feliks Reich był właśnie najgorliwszym 
zwolennikiem procesu kanonicznego. 

72 Eadem, Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, ss. 136–143. 
73 M. Biskup, Sprawa Mikołaja Kopernika i Anny Schilling w świetle listów Feliksa Reicha do biskupa Jana 

Dantyszka z 1539 roku, KMW, 1972, nr 2–3 (116–117), ss. 372–380; J. Drewnowski, Mikołaj Kopernik w świetle 
swej korespondencji, Wrocław 1978, s. 139 nn.; idem, Nowe źródło do niedoszłego procesu kanonicznego przeciw-
ko Kopernikowi, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1978, 23, nr 1, ss. 179–185. 

74 J. Drewnowski, Mikołaj Kopernik w świetle, s. 139 nn.
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Do końca wierny Kopernikowi pozostał natomiast ceniony przez niego 
Aleksander Sculteti, który należał również do aktywniejszych członków kapi-
tuły. Przyjęty do korporacji fromborskiej w 1519 r. Sculteti zajmował się rów-
nież kartografią i w 1528 r. wspólnie z Kopernikiem zobligowany został przez 
biskupa Maurycego Ferbera do opracowania mapy Prus75. Na życzenie kapituły 
oraz biskupa Maurycego Ferbera towarzyszył także Kopernikowi w obradach sej-
miku pruskiego w Elblągu (28–31 października 1530 r.), poświęconego wprowa-
dzeniu reformy monetarnej76. Zagrożony odebraniem mu prebendy kanonicznej 
z powodu pożycia w konkubinacie ze swoją gospodynią, Aleksander Sculteti uzy-
skał w 1529 r. papieski przywilej wyłączający go spod jurysdykcji ordynariusza 
warmińskiego. Od 8 listopada 1530 r. aż do swego wyjazdu do Rzymu w stycz-
niu 1540 r. pełnił on stale obowiązki kanclerza kapituły warmińskiej i uczestni-
czył w podejmowaniu przez kapitułę wszystkich najważniejszych decyzji, m.in.
w 1532 r. brał udział w redagowaniu tekstu nowych statutów korporacji from-
borskiej77. Obwiniany wielokrotnie o niemoralny tryb życia Sculteti zagrożo-
ny został ekskomuniką biskupa Ferbera, jednak Kopernik wspólnie z innymi 
konfratrami przyznawał oskarżonemu prawo do słusznej obrony78. W przeci-
wieństwie do dziekana Leonarda Niederhofa (zm. 1545 r.), który zmienił zdanie, 
Aleksander Sculteti wraz z Mikołajem Kopernikiem popierali do końca starania
Tiedemanna Giesgo o koadiutorię warmińską z prawem następstwa po śmier-
ci schorowanego Maurycego Ferbera, czym narazili się jego konkurentowi Jano-
wi Dantyszkowi. Ulubieniec Bony nie potrafił później zapomnieć Scultetiemu 
wieloletnich zabiegów utrudniających mu wejście do korporacji fromborskiej,
toteż po objęciu w 1537 r. godności ordynariusza warmińskiego nieustannie 
ponawiał oskarżenia o sianie zgorszenia w kapitule oraz sprzyjanie reformacji. 
Wsparty przez Stanisława Hozjusza biskup warmiński doprowadził ostatecznie do 
uwięzienia Scultetiego przez Inkwizycję w Rzymie w 1541 r. Uwolniony trzy lata 
później, dzięki interwencji wnuka papieża kardynała Aleksandra Farnese, przy-
jaciel Kopernika pozostał w Kurii i w 1545 r. uczestniczył w obradach soboru 
powszechnego w Trydencie79. 

Służbowe raczej stosunki łączyły Kopernika z niechętnym Łukaszowi
Watzenrodemu Albertem Bischofem oraz Fabianem Luzjańskim, znanym stron-

75 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 299. 
76 Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. II (lipiec 1528 – październik 1530 r.), wyd. M. Bi-

skup, B. Dybaś, J. Tandecki, Toruń 2005, ss. 264–265.
77 Die Statuten des Domkapitels von Frauenburg aus dem Jahre 1532 und ihre Novellierungen, hg. von

W. Thimm, übersetzt von A. Triller, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 1972, 36, 
ss. 33–111.

78 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 363. 
79 T. Borawska, Tiedemann Giese, ss. 325–333.
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nikiem Krzyżaków80. Rzadziej także Kopernik spotykał się z innymi jurystami 
i zazwyczaj młodszymi od siebie konfratrami, którzy pojawiali się tylko spora-
dycznie na fromborskim wzgórzu. Wśród nich wymienić należy choćby przyję-
tego do kapituły w 1531 r. absolwenta uczelni krakowskiej Alberta Kijewskiego 
(zm. 1566 r.), sekretarza podkanclerzego Piotra Tomickiego, jak również rezydujące-
go aż do 1515 r. w Rzymie doktora obojga praw Krzysztofa Suchtena (zm. 1519 r.).
W Wiecznym Mieście przebywał też najchętniej doktor obojga praw Teodoryk 
Reden (zm. 1556 r.), jednak później w czasie kolejnego pobytu na Warmii wspól-
nie z Leonardem Niederhofen został egzekutorem testamentu autora De revolu-
tionibus81. Wątpliwe natomiast, by astronom zaprzyjaźnił się z doktorem obojga 
praw i absolwentem uniwersytetu padewskiego Michałem Sanderi z Reszla, któ-
ry pozostał na stałe w Rzymie i zmarł tam w 1530 r.82 We Fromborku odwiedzał 
natomiast Kopernika znakomity kartograf doktor prawa kanonicznego Bernard 
Wapowski (zm. 1535 r.), ale tematem ich rozmów były raczej kwestie kartogra-
ficzne oraz astronomiczne83. 

W czasie pobytu na Warmii i w podróżach po kraju, a szczególnie w trak-
cie obrad i dyskusji stanów pruskich, Mikołaj Kopernik oraz jego konfratrzy
poznawali bliżej innych jurystów, nie tylko z otoczenia biskupów oraz repre-
zentantów największych miast Gdańska, Torunia i Elbląga, ale również posłów 
wielkiego mistrza, a później księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna. Chy-
ba najbliższy Kopernikowi był torunianin Mikołaj Jode, który od 1471 r. studio-
wał prawo w Bolonii wspólnie z Łukaszem Watzenrode, a i później utrzymywał 
z nim kontakty. Po powrocie do kraju Mikołaj Jode był ławnikiem (1484–1487) 
oraz rajcą (1487–1500) Starego Miasta Torunia i niejednokrotnie reprezentował 
swoje miasto w sporach z Gdańskiem oraz na zjazdach stanów pruskich84. Od-
wiedzał również biskupa Watzenrodego, a w 1506 r. szukał nawet jego wspar-
cia w swoim konflikcie z radą miasta Torunia85. Od 1507 r. Jode wspólnie z Wat-
zenrodem zaangażował się także w obronę interesów rodzinnego miasta w sporze
z biskupem płockim Erazmem Ciołkiem o prawo składu. W obliczu jednak wy-
znaczonego na dzień 24 listopada sądu duchownego we Włocławku władze Toru-
nia prosiły biskupa warmińskiego o przysłanie do pomocy kanonika fromborskie-

80 Eadem, Stronnicy krzyżaccy w otoczeniu Łukasza Watzenrodego, w: Kopernik na Warmii, ss. 375–379. 
81 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 501.
82 G. Zimmermann, op. cit., ss. 476–478; SBKW, s. 213.
83 H. Lingenberg, Nicolaus Copernicus, Bernard Wapowski und die Anfänge der Kartenbildung Preus-

sens, Westpreußen-Jahrbuch, 1973, Bd. 23, ss. 33–48; E. Schneyder, Kopernik i mapy, Rocznik Krakowski, 1972, 
nr 43, s. 31 n.

84 Akta stanów Prus Królewskich, (dalej: ASPK), t. I –III, wyd. K. Górski i M. Biskup, Toruń 1955–1963 (indeksy).
85 ASPK, t. IV, 2, wyd. M. Biskup przy współpracy K. Górskiego, Toruń 1967, nr 278 i 290, s. 225 i 240.
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go Fabiana Luzjańskiego, który cieszył się opinią znakomitego prawnika86. Łukasz 
Watzenrode doceniał także towarzystwo Mikołaja Jodego i w końcu stycznia 
1510 r., zapewne wspólnie, wyjechali na obrady sejmu piotrkowskiego87. Wpraw-
dzie Jode nie legitymował się żadnym stopniem uniwersyteckim, ale uchodził
w Prusach za doświadczonego prawnika. Umiejętności torunianina doceniał rów-
nież kolejny biskup warmiński Fabian Luzjański, który 14 marca 1513 r. proponował 
radzie miasta Gdańska, by w poselstwie stanów pruskich do króla polskiego udał 
się właśnie Mikołaj Jode oraz kanclerz biskupa chełmińskiego Filip Holkener88. 

Jako syndyk Torunia Mikołaj Jode wyjeżdżał również do Rzymu i wiosną 
1512 r., wspólnie z Andrzejem Kopernikiem, bronił prawa składu swego miasta 
w procesie z Erazmem Ciołkiem89. Z tego czasu pochodziła zapewne ich zaży-
łość, która uwidoczniła się w trudnym dla Andrzeja Kopernika okresie po jego 
powrocie do Fromborka latem 1512 r. To dzięki pośrednictwu Mikołaja Jodego, 
nb. szwagra Jerzego Liberhanta, doktora medycyny i nadwornego lekarza Jana 
Olbrachta, król Zygmunt zaangażował się w obronę schorowanego siostrzeń-
ca Łukasza Watzenrodego90. Nie ulega wątpliwości, że również Mikołaj Koper-
nik znał dobrze nie tylko Mikołaja Jodego, ale i jego brata doktora medycyny 
Michała, lekarza biskupów wrocławskich Jana Rotha (1426–1506) oraz Jana Tu-
rzo (zm. 1520). To właśnie Michał Jode został 10 stycznia 1503 r. pełnomocni-
kiem Mikołaja Kopernika do przejęcia świeżo otrzymanej scholasterii przy ko-
legiacie św. Krzyża we Wrocławiu91. Wcześniej Michał Jode już w 1495 r. zabiegał 
bezskutecznie o kantorię warmińską, ale później został członkiem kapituły wro-
cławskiej. Nie przyjął jednak żadnych święceń i na początku 1504 r. zrezygnował
ze swojej prebendy, obrał stan świecki i zmarł w 1521 r.92 Wątpliwe zatem, aby 
Michał Jode był częstym gościem w Prusach, jednak Kopernikowie śledzili zma-
gania jego brata Mikołaja w Kurii Rzymskiej, któremu ostatecznie udało się
uzyskać 1 marca 1516 r. od papieża Leona X potwierdzenie wszystkich przy-
wilejów rodzinnego miasta, włącznie z prawem składu. Odniesiony sukces był 
efektem pracy wielu prokuratorów i syndyków Torunia oraz również zmarłych
w Rzymie kanoników warmińskich Jerzego Wolfa (zm. 1515 r.), Andrzeja Ko-

86 ASPK, t. V,1, wyd. wyd. M. Biskup, Warszawa–Poznań 1973, nr 83, s. 184. Szeroko na temat tego kon-
fliktu zob. M. Biskup, Historia Torunia, s. 113 nn. 

87 ASPK, t. V, 2, wyd. M. Biskup, Warszawa–Poznań 1974, nr 212, s. 252.
88 ASPK, t. VI, wyd. M. Biskup i I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Poznań–Toruń 1979, nr 33, 34, ss. 86–88, 

96, 100. 
89 G. Bender, op. cit., s. 89; M. Biskup, Historia Torunia, s. 121.
90 M. Biskup, op. cit., s. 167.
91 Idem, Regesta Copernicana, nr 42 i 43, ss. 61–62; Documenta Copernicana. Urkunden, nr 38, 39

ss. 57–61.
92 G. Zimmermann, op. cit., ss. 318–319.
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pernika, Eberharda Ferbera (zm. 1528 r.), jak i kanonika wrocławskiego Macie-
ja Lamprechta (zm. 1552 r.)93.

Dość wcześnie Mikołaj Kopernik poznał elblążanina Filipa Holkenera, któ-
ry zaczynał swoją karierę jako sekretarz wojewody pomorskiego Mikołaja Wul-
kowskiego (1495)94. Dziewięć lat później, 20 maja 1504 r., w kościele parafialnym 
Starego Miasta Elbląga kanonik i oficjał generalny warmiński Baltazar Stockfisch 
unieważnił publicznie małżeństwo Holkenera, a wśród świadków ogłoszonego 
wyroku znajdował się towarzyszący wówczas biskupowi warmińskiemu Miko-
łaj Kopernik95. Po studiach prawniczych w Bolonii (1505–1509) Filip Holkener 
wrócił do kraju z tytułem licencjata obojga praw96 i w 1510 r. został kanclerzem bi-
skupa chełmińskiego Jana Konopackiego (1508–1530), ale w 1517 r. przeszedł na 
służbę Gdańska. Konopaccy byli spowinowaceni z Łukaszem Watzenrode, który 
też 29 października 1508 r. w Lubawie konsekrował nowo obranego ordynariu-
sza, być może również w obecności Mikołaja Kopernika. Po niecałych czterech 
latach 28 marca 1512 r. w Toruniu to właśnie Jan Konopacki udzielił umierające-
mu biskupowi warmińskiemu ostatniego namaszczenia97. Także i Kopernik czuł 
się związany z rodziną Konopackich i wiele lat później troszczył się o bratanków 
nieżyjącego już biskupa. W 1535 r. wprowadził do kapituły warmińskiej Jana,
a po kolejnych czterech latach jego młodszego brata – Rafała98. 

Biskup chełmiński Jan Konopacki aż do 1514 r. pełnił równocześnie obo-
wiązki podskarbiego pruskiego i z tego tytułu jego kanclerz Filip Holkener wie-
lokrotnie reprezentował swego chlebodawcę nie tylko w różnorodnych posel-
stwach do Torunia, Gdańska i Elbląga, ale i na zjazdach stanów pruskich. Przez 
te ostatnie wysyłany był również w poselstwach do króla Zygmunta oraz na sejm 
generalny do Piotrkowa, gdzie omawiano nie tylko aktualne problemy dzielni-
cy pruskiej, m.in. rozboje band krzyżackich i sprawę reformy monetarnej, ale 
przede wszystkim kwestię poboru podatków99. Po śmierci Łukasza Watzenro-
dego zaniepokojona szlachta chełmińska wysłała do Fromborka podkomorze-
go chełmińskiego Ludwika Mortęskiego oraz Filipa Holkenera z żądaniem, by ka-
pituła, dla uniknięcia komplikacji z poprzednich elekcji, jak najszybciej uzgodniła

93 ACW, Bd. II, 1: 1517–1535, bearb. von Sabisch, Köln–Wien 1976, s. L; M. Biskup, Historia Torunia, 
ss. 121–122.

94 ASPK, t. III, 1, nr 206, s. 208.
95 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 47.
96 T. Borawska, Preussische Jura-Studenten (w druku).
97 Biogram Jana Konopackiego, w: PSB, t. 13, Wrocław 1967–1968, ss. 544–545; K. Górski, Łukasz Wat-

zenrode, s. 116. 
98 SBKW, ss. 121–122. 
99 ASPK, t. V–VII (indeksy)
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z polskim monarchą dokonany 5 kwietnia 1512 r. wybór nowego ordynariusza 
Fabiana Luzjańskiego100. Wiosną 1513 r. Filip Holkener przyjechał do Lidzbarka 
Warmińskiego na spotkanie posłów gdańskich z biskupem Luzjańskim i 20 mar-
ca przyjęty został przez niego na osobności w prywatnych pokojach101. Na po-
czątku października 1514 r. Holkener zjawił się ponownie we Fromborku, by 
w imieniu biskupa Konopackiego prosić o transumowanie i uwierzytelnienie 
ważnych dla biskupstwa chełmińskiego dokumentów, m.in. dotyczących kró-
lewskiego nadania Chełmna, Papowa Toruńskiego i Starogrodu z 1505 i 1507 r. 
Wystawienia stosownych aktów dokonał generalny wikariusz i oficjał warmiń-
ski Jerzy Delau (zm. 1515), a wśród obecnych przy tym kanoników wymieniono 
również Mikołaja Kopernika102. 

Agent i syndyk gdański Filip Holkener często bawił w Krakowie i cieszył się 
opinią wytrawnego jurysty, a także w 1526 r., jak już wyżej wspomniano, zo-
stał członkiem powołanej do rewizji prawa chełmińskiego „komisji pięciu”. 
Otrzymał wówczas nawet od króla Zygmunta przywilej zwalniający go doży-
wotnio od wszelkich podatków oraz świadczeń miejskich i państwowych103.
W maju 1528 r. Holkener jako reprezentant burmistrza gdańskiego uczestniczył 
również w obradach malborskiego sejmiku generalnego z udziałem posłów księ-
cia pruskiego Albrechta, poświęconych reformie monetarnej i wspólnie z Miko-
łajem Kopernikiem wszedł także w skład mieszanej komisji, która przygotowa-
ła projekt unii monetarnej dla obu części Prus104. Filip Holkener utrzymywał również 
przyjazne kontakty z Janem Dantyszkowi i 4 września 1531 r., na wieść o ciężkiej 
chorobie Maurycego Ferbera, radził, aby podjął starania o zapewnienie sobie
po nim następstwa105. Niebawem jednak, 28 lutego 1533 r., Holkener przeszedł 
na służbę króla polskiego z pensją 30 zł rocznie i zapewne przeniósł się wówczas 
na stałe do Krakowa106. 

Syndykiem gdańskim w latach 1530–1539 był też doktor medycyny i dok-
tor dekretów Jan Tressler (zm. 1548). Rodowity gdańszczanin był absolwentem 
uniwersytetu bolońskiego oraz kanonikiem (1519) i kustoszem wrocławskim 

100 ASPK, t. V, 3, nr 360, s. 189.
101 ASPK, t. VI, nr 34, ss. 99–103.
102 Urkundenbuch des Bisthums Culm, hg. von. C. P. Woelky, Bd. 2, Danzig 188, nr 803–804, ss. 667–669; 

Documenta Copernicana. Urkunden, nr 78–79, ss. 140–144.
103 Acta Tomiciana (dalej: AT), t. 15, ed. W. Pociecha, Wratislaviae–Cracoviae 1957, ss. 184–185.
104 Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. I (1526 – połowa 1528), wyd. M. Biskup, B. Dybaś, 

J. Tandecki, Toruń 2001, nr 6, s. 182; J. Małłek, Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium
z dziejów polityki księcia Albrechta, Warszawa 1976, ss. 57–62. 

105 H. Schmauch, Die Bemühungen des Johannes Dantiscus um den ermländischen Bischofsstuhl, Weich-
selland. Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins, 1937, 36, s. 37. 

106 AT, 15, s. 185. 



320 Teresa Borawska 321Prawnicy w otoczeniu Mikołaja Kopernika

(1523), ale nie rezydował we Wrocławiu i ostatecznie w 1544 r. zrezygnował
z prebendy107. Tressler utrzymywał bliskie kontakty z Janem Dantyszkiem oraz 
Mikołajem Kopernikiem, a w 1538 r. liczył na ich poparcie w swoich staraniach 
o kanonię warmińską. Krótko przed 16 maja 1538 r. Tressler odwiedził frombor-
skiego astronoma i omawiał z nim wówczas nie tylko przyczyny choroby bisku-
pa warmińskiego, ale rozważał także sprawę zamierzonej przez Kopernika re-
zygnacji ze scholasterii św. Krzyża na ręce papieża bądź biskupa wrocławskie-
go i odstąpienia jej kanonikowi wrocławskiemu Janowi Rapoldowi (Rumpol-
dowi)108. O ich bliskich związkach świadczy również decyzja papieża Pawła III
z 1 czerwca 1542 r., by Tiedemann Giese i właśnie Jan Tressler przekazali ko-
adiutorię schorowanego astronoma Janowi Loitzowi i następnie pomagali mu 
przy obejmowaniu prebendy109.

Nie zachowały się jednak żadne przekazy dotyczące związków Koperni-
ka z wymienionym doktorem obojga praw Janem Rapoldem (Rumpoldem), od 
1524 r. kanonika wrocławskiego i od 1537 r. także warmińskiego. Nie rezydował 
on jednak na wzgórzu fromborskim i zmarł 3 marca 1544 r. we Wrocławiu110. 
Wprawdzie w 1538 r. Kopernik uległ argumentom Jana Tresslera i zrezygnował 
ze scholasterii w miesiącu parzystym, a nie papieskim (nieparzystym), to jednak 
scholasterię wrocławską otrzymał wspierany przez króla czeskiego Ferdynanda I 
lekarz nadworny króla polskiego i od 1526 r. kanonik warmiński Jan Benedykt 
Solfa111. Ten ostatni kształcił się w Padwie i Bolonii, a legitymował się nie tylko 
tytułem doktora medycyny, ale również i doktora obojga praw. Wprawdzie na 
Warmii przebywał on sporadycznie, jednak korespondował z Kopernikiem i za-
wsze służył mu radą w trudnych przypadkach, np. choroby Maurycego Ferbe-
ra czy niedomagań radcy księcia pruskiego Jerzego Kunheima112. Natomiast na 
dworze królewskim w Krakowie Solfa niezmordowanie bronił Aleksandra Scul-
tetiego oskarżanego przez Jana Dantyszka i Stanisława Hozjusza o niemoralny 
tryb życia i sprzyjanie herezji113. 

Warto może podkreślić, że to dzięki posiadanej scholasterii św. Krzyża
w latach 1503–1538 Kopernik poznał bliżej środowisko wrocławskiej kapituły 

107 G. Zimmermann, op. cit., ss. 233–234. 
108 Documenta Copernicana. Briefe, nr 108, 112, 119, s. 214, 222, 233–234; Corpus epistularum Ioan-

nis Dantisci, Part I: Ioannis Dantisci Epistulae latinae, vol. 1: Ioannes Dantiscus’ Latin letters, 1537, Transcrip-
tion from manuscript, commentary and annotations by A. Skolimowska, Warsaw–Cracow 2004, s. 82, 124, 
292–293. 

109 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 395.
110 G. Zimmermann, op. cit., ss. 462–464; ACW, Bd. II,1, s. LV; SBKW, ss. 210–211.
111 M. Biskup, Regesta Copernicana, nr 387. 
112 PSB, t. 40, Warszawa 2000–2001, ss. 278–281.
113 T. Borawska, Tiedemann Giese, ss. 330–333.
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katedralnej, bowiem wielu jej członków zasiadało równocześnie w kapitule kole-
giackiej, a niektórzy także w kapitule warmińskiej114. Większość z tych ostatnich 
nie przestrzegała jednak, podobnie jak i fromborski astronom, obowiązku rezy-
dencji we Wrocławiu i ograniczała się do krótkich odwiedzin. Niemal wszyscy
kanonicy wrocławscy z kręgu Kopernika legitymowali się dyplomami uczel-
ni włoskich, toteż nieprzypadkowo w latach 1505–1507 podejmowano pierwsze 
starania o założenie we Wrocławiu uniwersytetu115. Obok wymienionych już wyżej
kanoników Michała Jode, Krzysztofa Suchtena, Jana Tresslera, Jana Rapolda, Micha-
ła Sanderi oraz Jana Benedykta Solfy członkiem wrocławskiej kapituły katedralnej 
był także Bernard Wapowski oraz licencjat obojga praw Apicius Colo (Kohlow), któ-
ry na początku 1503 r. wspólnie z Michałem Jode przejmował w imieniu Kopernika 
scholasterię św. Krzyża. Zmarły w 1517 r. kanclerz Colo był również absolwentem 
bolońskiej uczelni i sądzić należy, iż Kopernik musiał utrzymywać z nim bliższe 
kontakty116. Inny kanonik wrocławski doktor dekretów Maciej Lamprecht (zm. 
1552 r.) jeszcze w czasie studiów w Rzymie (1511–1514) wspólnie z Andrze-
jem Kopernikiem bronił prawa składu Torunia w procesie z biskupem płockim 
Erazmem Ciołkiem117. Wydaje się, że właśnie ci konfratrzy Mikołaja Kopernika
zasługiwaliby w przyszłości na bliższe zainteresowanie, podobnie zresztą, jak
i środowisko jurystów gdańskich, chociaż astronom spotykał się z nimi spora-
dycznie bądź tylko korespondował. Wśród tych ostatnich być może znajdował 
się Jakub Barthen (ok. 1505 – ok. 1565), który w lipcu 1541 r. przesłał Korne-
liuszowi Schepperowi (1503–1555), sekretarzowi i radcy cesarza Karola V, oraz 
Rainerowi Gemmie Frisiusowi (1508–1555), profesorowi uniwersytetu lowań-
skiego, drugie wydanie „Opowieści pierwszej” (Narratio prima) Jerzego Joachi-
ma Retyka (1514–1574), propagującej nowy system budowy świata opracowany 
przez Mikołaja Kopernika118.

Teresa Borawska, Juristen im Umfeld von Nikolaus Kopernikus 

Zusammenfassung 

Der Artikel nimmt das in der Literatur wenig bekannte Problem der Charakteristik des juristischen 
Umfelds von Nikolaus Kopernikus auf, sowohl in Italien während seiner Studienzeit (1496–1503) als auch 
im Ermland in den Jahren 1503–1543. Die grundlegende Forschungsaufgabe ist nach wie vor, möglichst alle 

114 A. Sabisch, Breslauer Domherren des 16. Jahrhunderts. Im Umkreis ihres Dienstes und ihrer Häuslich-
keit, w: Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, hg. von E. Iserloh und K. Repgen, 
Teil 1, Münster Westf. 1965, s.150.

115 G. Bauch, Beiträge zur Litteraturgeschichte, ss. 294–295; Idem, Geschichte des Breslauer Schulwesens 
vor der Reformation (Codex diplomaticus Silesiae, Bd. 25), Berlin 1909, s. 266 nn.

116 G. C Knod, op. cit., nr 1794;  ACW, Bd. I, 1, s. LVIII. 
117 G. Zimmermann, op. cit., ss. 349–351; ACW, Bd. I,2, s. LXI oraz 715–716.
118 H. Freytag, Der preussische  Humanismus bis 1550,  ZWG, 1904, 47, s. 56; AB, Bd. 1, ss. 30–31; M. Bi-

skup, Regesta Copernicana, nr 468.
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Juristen aus dem Umfeld des Autors von De revolutionibus zu identifizieren und ihre Rolle bei der Lösung der 
gewöhnlichen, alltäglichen Angelegenheiten der Diözese Ermland sowie der komplizierten politischen und 
wirtschaftlichen Fragen bezüglich der gesamten preußischen Region aufzuzeigen. Trotz vieler Schwierigkeiten 
ist es gelungen, die Namen vieler Juristen zu ermitteln, mit denen Kopernikus sich in Bologna und Rom 
angefreundet hatte und auch später enge Kontakte unterhielt. Mehr Raum wurde der juristischen Tätigkeit des 
Astronomen und seiner Mitbrüder aus Frombork (Frauenburg) gegeben. Es ist bekannt, dass Kopernikus für 
längere oder kürzere Zeit mit einer Gruppe von etwa 27 Kanonikern zusammenarbeitete, die zusammen mit den 
Vikaren ein sich ständig wandelndes Umfeld bildeten. Unter ihnen überwogen Juristen mit Titeln. Einige von ihnen 
hatte Kopernikus während seines Universitätsstudiums und auf dem Weg zu seinem Onkel, dem ermländischen 
Bischof Lucas Watzenrode, kennengelernt. Wieder andere traf er bei den Beratungen der preußischen Stände, als 
Teilnehmer an den Verhandlungen mit den Ordensrittern oder während seines Aufenthaltes in Wrocław (Breslau), 
wo er die Scholasterie des Heiligen Kreuzes innehatte. Mit einigen verband ihn eine wahrhaftige Freundschaft 
(Tiedemann Giese, Aleksander Sculteti), mit anderen traf er sich sporadisch (Mikołaj Jode, Filip Holkener), oder er 
hielt Briefkontakt (Johann Benedict Solfa, Johann Tressler). Eben diese letzte Gruppe von Juristen, die außerhalb des 
Ermlandes lebte, verdiente in Zukunft ein intensiveres Interesse der Forscher.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Teresa Borawska, Lawyers in the surrounding of Nicolaus Copernicus

Summary

Article shows not well known in the literature, the problem of characteristics legal environment 
of Nicolaus Copernicus during his studies in Italy (1496–1503) and in the region of Warmia in the years 
1503–1543. The main task of the research is to identify all the lawyers from the environment De revolutionibus 
autor and show their role in solving the ordinary daily affairs of the diocese of Warmia and complex political 
and economic issues relating to the whole district of Prussia. Despite many difficulties, managed to identify 
the names of many jurists, with whom Copernicus became friends in Bologna and Rome, and even later 
maintained close contact. More space is devoted to the activity of law astronomer and his confreres from 
Frombork. It is known that Copernicus more or less worked with a group of about 27 canons, forming 
together with the vicars constantly changing environment. These were mostly titled jurists. Several of them 
Copernicus met during their studies at the university, and the court of his uncle, the bishop of Warmia Lukas 
Watzenrode. Others have met on the deliberations of the Prussian state, or as a participant in negotiations with 
the Teutonic Knights, and during his stay in Wroclaw, where he held scholasteria St. Cross. With some joined 
him bonds of true friendship (Tiedemann Giese, Aleksander Sculteti), with others occasionally met (Nicolaus 
Jode, Philip Holkener) or kept in touch by correspondence (Joannes Benedict Solfa, Joannes Tressler). It is this 
last group of jurists from outside the Warmia merit in the future to further the interest of researchers.

Translated by Jerzy Kiełbik
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Pamięci ks. prof. Józefa Turka, kosmologa poświęcam

Mikołaj Kopernik (1473–1543)1 zawarł swoje poglądy astronomiczne i ko-
smologiczne w dziele De revolutionibus orbium coelestium libri VI, Norymberga 
(Nürnberg) 15432. Wcześniej zarys swojej koncepcji przedstawił w tzw. komen-
tarzyku (Commentariolus, 1512)3.

Zagadnienie trudnej recepcji myśli Warmińskiego Astronoma interesowa-
ło uczonych4. Nowe światło w tej materii wniosła ponowna ocena akt procesu 
Galileusza przeprowadzona na polecenie papieża Jana Pawła II5.

bp Jacek Jezierski

TRUDNOŚCI W KOŚCIELNEJ AKCEPTACJI
MYŚLI KOPERNIKA

1 Biogramy M. Kopernika: T. Borawska, Kopernik Mikołaj, w: Słownik biograficzny kapituły warmiń-
skiej, Olsztyn 1996, ss. 123–124; Z. E. Roskal, Kopernik Mikołaj, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, 
kol. 799–800.

2 Polskie tłumaczenia: O obrotach ciał niebieskich, Warszawa 1854; oraz: O obrotach, Warszawa 1976.
3 T. Borawska, Od negacji do akceptacji. Z dziejów recepcji heliocentryzmu w Skandynawii, Biuletyn Pol-

skiej Misji Historycznej (Bulletin der Polnischen Historischen Mission), 2007 nr 4, ss. 17–31, 169–184.
4 E. Piszcz, Kościół wobec systemu kopernikańskiego – sprawa umieszczenia dzieła „De Revolutionibus”

na Indeksie, Studia Pelplińskie, 1973, ss. 49–59; M. Borzyszkowski, Kościół katolicki wobec „De Revolutionibus” 
Mikołaja Kopernika, Studia Warmińskie, 1974, t. 11, ss. 527–535; Mikołaj Kopernik, Studia i materiały sesji ko-
pernikańskiej w KUL. 18-19 II 1972, Lublin 1973; M. Borzyszkowski, Religijno-kościelne aspekty życia i działal-
ności Mikołaja Kopernika oraz recepcji „De Revolutionibus”, Ateneum Kapłańskie, 1973 z. 3 (389), ss. 346–383.

5 M. Heller, Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller w rozmowie z Gulio Brottim, 
tłum. E. Nicewicz-Staszowska, Kraków 2013, ss. 97–111. Jan Paweł II nie przeprowadził formalnej rewizji pro-
cesu Galileusza, ale poddał jego pisma i dotyczące go dokumenty nowej refleksji.

Słowa kluczowe: Kościół, Mikołaj Kopernik, De Revolutinibus

Keywords: Church, Nicolaus Copernicus, “De Revolutinibus”

Schlüsselwörter: Kirche, Nicolaus Copernicus, “De Revolutinibus”
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Przedkopernikańskie koncepcje kosmologiczne

Już w VI w. p.n.e. astronomowie greccy zdawali sobie sprawę z tego, że za-
równo Ziemia jak i inne ciała w przestrzeni kosmicznej posiadają kształt kulisty. 
Pitagorejczycy wskazywali także na ruch kołowy i jednostajny planet.

Eudoksos z Knidos (I poł. IV w. p.n.e.) uczeń Platona, astronom, doszedł 
do przekonania, że Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata. Wokół niej ist-
nieją ciała kosmiczne, które poruszają się w sposób koncentryczny6. Eudoksos 
zbudował więc geocentryczny model kosmosu.

Arystoteles (384–322 p.n.e.) przyznał sferom gwiazd i planet status real-
nego bytu. Dla Eudoksosa były to tylko konstrukcje geometryczne. Arystoteles 
rozróżnił świat pod- i ponadksiężycowy. W świecie ponadksiężycowym ciała są 
– według niego – wieczne, zbudowane z eteru. Występuje tam ruch kołowy7.

Klaudiusz Ptolemeusz (ok. 85–165 n.e.). Jego główne dzieło dotyczące ko-
smosu nosi arabski tytuł Almagest. Uczony przejął od poprzedników pogląd o nie-
ruchomej Ziemi w centrum Wszechświata. Każde ciało na niebie porusza się po 
dwóch okręgach. Pierwszy okrąg to tzw. deferent. Jego środek znajduje się w cen-
trum Ziemi. Drugi okrąg to epicykl, jego środek znajduje się na okręgu deferentu. 

Te teorie zostały przyjęte przez chrześcijańskie średniowiecze i obowiązy-
wały w renesansie8.

Właściwie bez oddźwięku pozostała wizja kosmosu Arystarcha z Samos 
(III w. p.n.e.). W opozycji do kosmologii Arystotelesa twierdził on, że „Słońce jest 
gwiazdą i znajduje się w środku orbit planet. Ziemia obraca się dookoła własnej 
osi oraz krąży wokół Słońca, pokonując w ciągu roku swą orbitę”9. Myśl Arystar-
cha nie zyskała rozgłosu ani w jego czasach, ani w starożytności, ani w wiekach 
średnich czy w renesansie. Była to także wizja konsekwentnie heliocentryczna.

Myśl Arystotelesa była wielką syntezą filozofii i nauki dostępną w średnio-
wieczu („najpotężniejszą i najobszerniejszą”)10. Dlatego stała się wyzwaniem, ale 
także szansą dla myśli chrześcijańskiej. Stąd Tomasz z Akwinu († 1274) podjął 
trud integracji myśli Arystotelesa z teologią chrześcijańską11. W wersji tomaszo-
wej myśl Arystotelesa stała się światopoglądem Europejczyków przez kilka wie-
ków. Tym można tłumaczyć negatywne reakcje uczonych katolickich i prote-
stanckich oraz uniwersytetów związanych z Reformacją wobec myśli Mikołaja 

6 J. M. R. Morales, Kościół i nauka. Konflikt czy współpraca?, tłum. Sz. Jędrusiak, Kraków 2003, s. 223 
(dalej: Morales).

7 Morales, s. 234.
8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 236.

10 Ibidem, s. 235.
11 Ibidem.
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Kopernika. Tym bardziej że wizja kosmosu Greków (Ptolemeusza i Arystotele-
sa) wydawała się być zgodna z Biblią12. 

Biskup Mikołaj z Oresme (1320–1382) nawiązywał do myśli o dziennym 
obrocie kuli ziemskiej, którą znajdujemy już u Heraklidesa z Pontu, współcze-
snego Arystotelesowi13.

Kardynał Mikołaj z Kuzy (XV w.) uczył, że ani Ziemia, ani Słońce nie znaj-
dują się w centrum Wszechświata. Ciała niebieskie poruszają się ruchem tzw. 
ciągłym. Istnieje też obrotowy ruch Ziemi wokół własnej osi14.

 
Kosmologia Mikołaja Kopernika (1473–1543)

Pochodzący z Torunia astronom doszedł do przekonania, że Słońce tkwi 
nieruchomo pośrodku gwiazd i planet. Ziemia krąży wokół Słońca (obrót rocz-
ny), ale także obraca się wokół swojej osi (obrót dzienny)15. Pogląd heliocen-
tryczny Kopernika łączy się z przekonaniem o regularności (harmonii) w ko-
smosie, gdyż orbity gwiazd mają swoje centrum w pobliżu Słońca16. Koncepcja 
Mikołaja Kopernika zderzyła się z myślą Ptolemeusza i Arystotelesa. Przezwy-
ciężenie myśli starożytnych zajęło jednak prawie trzy stulecia.

Słabością De Revolutionibus był brak uzasadnienia głównej tezy. J. Życiński 
twierdzi, że nowa astronomia rodziła się stopniowo, najpierw jako intuicja, a dopiero 
później jako obserwacja17: „Sam Kopernik nie dostarczył żadnych uzasadnień teore-
tycznych, które mogłyby świadczyć o wyższości modelu heliocentrycznego”18.

Sprzeciw wobec ustaleń Kopernika

Negatywne stanowisko wobec heliocentrycznej koncepcji fromborskiego 
astronoma zajął Marcin Luter i Filip Melanchton19. Wskazywali oni na niezgod-

12 Ibidem, s. 236.
13 Ibidem, s. 237. Mikołaj z Oresme dostrzegał możliwość pogodzenia heliocentrycznej wizji kosmosu 

z nauką Pisma Świętego – J. Życiński, Proces Galileusza jako konflikt prawdy i prawa, w: Sprawa Galileusza, wy-
bór i red. J. Życiński, Kraków 1991, s. 124.

14 A. Fantoli, Galileusz po stronie kopernikanizmu i po stronie Kościoła, tłum. T. Sierotowicz, Tarnów 1997, s. 32 i 37.
15 Morales, s. 238.
16 Ibidem.
17 J. Życiński, Proces Galileusza, s. 123. J. Życiński zarzuca Kopernikowi, iż stosuje słaby metodologicz-

nie argument ze stosowności („wypada, aby...”): „[...] aby Słońce zajmowało wśród planet taką pozycję, jaką 
władca ma wśród swoich poddanych”.

18 J. Życiński, W kręgu nauki i wiary, Kalwaria 1989, s. 15.
19 T. Sierotowicz, Mikołaj Kopernik, Kraków 2001, s. 39.
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ność myśli Kopernika z nauką Pisma Świętego. Chodziło głównie o dwa teksty 
Biblii z Księgi Jozuego 10,12–13:

 
„Wtedy Jozue mówił do Pana w dniu, w którym Pan poddał Amorytów 

Izraelitom, rzekł on w obecności Izraelitów: ‘Stań, słońce nad Gibeonem! I ty, 
księżycu, nad doliną Ajjalonu!’ (13) I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, aż po-
mścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawie-
dliwego: ‘zatrzymało się słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszy-
ło się do zachodu?’” 

oraz o zdanie Psalmu 104, 5:
 
„Umocniłeś Ziemię w jej podstawach, na wieki wieków się nie zachwieje”20.
 
Z dosłownego odczytania dziesiątego rozdziału Księgi Jozuego wynika, 

że skoro Słońce zatrzymało się na rozkaz Jozuego, stojącego na czele Izraelitów 
walczących z Amorytami, to znaczy, że Słońce przesuwa się wokół Ziemi. Słoń-
ce wykonuje ruch okrężny wokół Ziemi21.

Podobne stanowisko do przywódców Reformacji zajęli protestanccy ucze-
ni: Kaspar Peucer (w 1551 r.), Teodoryk (w 1564 r.) oraz Tycho de Brahe. Stąd 
zakazano wykładać myśl Kopernika w uniwersytetach w Tübingen, Jenie, Rosto-
ku i Heidelbergu22. Przedstawiano argumenty teologiczne i biblijne przeciw Ko-
pernikowi23. Myśl Kopernika przyjął pozytywnie protestancki matematyk Jerzy
Joachim Retyk oraz Andrzej Osjander (1496–1552), teolog luterański, kazno-
dzieja w Norymberdze, profesor w Królewcu24. Także Franciszek Bacon – jeden 
ze współtwórców nowożytnej nauki – wystąpił przeciw systemowi Kopernika25.

Tycho de Brahe (1546–1601) należał do astronomów traktujących Koperni-
ka z szacunkiem. Dlatego wysłał do Fromborka swojego asystenta. Pragnął bo-
wiem znaleźć ślady badań i nauki Kanonika fromborskiego. Elias Olsen Mor-
sing Cimber został dobrze przyjęty przez Kapitułę i obdarowany drewnianym 
instrumentem pomiarowym pozostałym po Koperniku oraz portretem Astro-
noma26. Tycho wypracował własny system kosmologiczny. Nadal jednak geo-

20 Tłumaczenie polskie według Biblii Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000; por. T. Jelonek, Biblia a nauka, 
Kraków 2005, s. 17 i n., 104 i n., 108 i n.

21 A. McGrath, Nauka i religia, tłum. M. Chojnacki, Kraków 1999, s. 25.
22 T. Borawska, Od negacji, s. 19.
23 Morales, s. 239.
24 T. Sierotowicz, Mikołaj Kopernik, s. 39.
25 J. Życiński, Proces Galileusza, s. 122.
26 T. Borawska, op. cit., s. 21.
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centryczny, „pośredni między systemem ptolemeuszowskim i kopernikań-
skim”27. Tycho uważał, że „{...} planety krążą wokół Słońca, a ono, wraz z Księ-
życem, obiega nieruchomą Ziemię”. Jest tu więc również nawiązanie do myśli
Heraklidesa z Pontu28. 

W pierwszych dziesięcioleciach XVII w. w europejskich uniwersytetach do-
minował nadal wykład wprowadzający do astronomii budowany na podstawie
De coelo Arystotelesa oraz De sphaera Jana Sacrobosco (XIII w.)29.

Galileo Galilei – promotor myśli Kopernika

Galileo Galilei (1564–1642), włoski uczony (fizyk, matematyk, astronom, 
filozof), świecki chrześcijanin zaangażował się w promowanie myśli Koperni-
ka30. Dał temu wyraz w liście do niemieckiego astronoma Jana Keplera: „Przy-
jąłem nauki Kopernika wiele lat temu”31. Jan Kepler, uczeń Tycho de Brahe,
opowiedział się za myślą Kopernika w dziele Mysterium Cosmographicum (1596)32.

W 1604 r. Galileusz odkrył nową gwiazdę. Doprowadziło go to do wnio-
sku, że świat nieba podlega zmianom. Był to pogląd sprzeczny z tezą Arysto-
telesa o niezmienności nieba33. Po przeprowadzeniu badań nieba za pomocą
lunety34 w 1609 r., Galileusz w pracy Siderus nuncius (Wysłannik gwiazd) opo-
wiedział się wyraźnie za kosmologią Kopernika35. Galileusz zauważył i obser-
wował plamy na Słońcu. Obserwacje te prowadziły do podważania tezy Ary-
stotelesa, że Słońce jest najdoskonalszym z ciał niebieskich. Badacz wykazywał
również istnienie ruchu obrotowego Słońca wokół własnej osi. Podobieństwa 
struktury Słońca i Ziemi prowadziły Galileusza do przełamywania schematu 
Ptolemeusza o doskonałym świecie nadksiężycowym i niedoskonałym podksię-
życowym36. Wyrazem uznania i aprobaty środowiska naukowego i kościelnego 
dla Galileusza było przyjęcie Uczonego do prestiżowej rzymskiej Akademii Ry-
siów (Academia Lincei) oraz audiencja u papieża (1611 r.)37.

27 Morales, s. 239.
28 Ibidem; J. Życiński, Proces Galileusza, s. 124.
29 Ibidem, ss. 119–120.
30 Morales, s. 241.
31 Ibidem, s. 242.
32 Ibidem; A. McGrath, Nauka i religia, s. 18 i 19.
33 Morales, s. 242.
34 Luneta została wynaleziona w Holandii w 1608 r. – zob. A. Fantolli, ss. 95–97.
35 Morales, ss. 243–244.
36 Ibidem, s. 244.
37 Ibidem, s. 245. Akademia Rysiów jest poprzedniczką Papieskiej Akademii Nauk.
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Zakorzenienie fizyki i kosmologii Arystotelesa

Przyjęcie systemu kopernikańskiego napotkało jednak na poważne trud-
ności. Wydawał się on sprzeczny z potocznym, dostępnym dla wszystkich do-
świadczeniem (obserwacją nieba). Według przednaukowego doświadczenia, Słoń-
ce wykonuje dzienną drogę od wschodniej do zachodniej strony nieruchomej 
Ziemi38. 

Myśl heliocentryczna zderzała się, jako sprzeczna, z dominującą w I, II i III 
dekadzie XVII w. filozofią wykładaną w uniwersytetach, a także z egzegezą bi-
blijną i opartą na niej teologią biblijną39.

Galileusz wobec stawianych mu zarzutów przekonywał, że nie może być 
sprzeczności między Biblią a nauką (to jest naukami przyrodniczymi). Pisał
o tym w liście do przyjaciela Benito Castelli benedyktyna (21 grudnia 1613 r.) 
oraz do Wielkiej Księżnej Marii Krystyny Lotaryńskiej40. 

Galileusz wiedział, że w interpretacji Pisma Świętego nie można opierać 
się jedynie na sensie wyrazowym (dosłownym). Poza tym uważał, że istnieje od-
rębny porządek poznania nauk przyrodniczych, a odrębny w teologii. Koperni-
kanizm, który Galileusz promował, miał wielu przeciwników. Byli nimi domi-
nikanie Tommaso Caccini oraz Nico Lorini. Ten ostatni wysłał doniesienie do 
Rzymskiej Kongregacji ds. Indeksu (1615 r.). Rzymscy teolodzy i kanoniści za-
jęli się poglądami Galileusza, gdy ten wszedł w obszar teologii i interpretacji Pi-
sma Świętego. Eksperci Kongregacji Świętego Oficjum (24 lutego 1616 r.) uznali 
za formalną herezję pogląd Kopernika promowany przez Galileusza, w formie: 
„Słońce jest środkiem świata i pozostaje nieruchome”. Twierdzenie to uznano za 
sprzeczne z nauką Pisma Świętego41.

Dzieło Mikołaja Kopernika na indeksie Ksiąg Zakazanych – 5 marca 1616 r.

Za błąd w wierze uznano twierdzenie, że „Ziemia nie jest środkiem świata 
i nie jest w spoczynku”42. Z woli Papieża Pawła V z Galileuszem spotkał się kar-

38 Morales, s. 245.
39 Ibidem, s. 246.
40 Ibidem, s. 247; J. Życiński, Proces Galileusza, s. 129; J. Życiński, W kręgu, s. 17; J. Życiński, Kontrower-

sje wokół Galileusza, w: Sprawa Galileusza, wybór i redakcja J. Życiński, Kraków 1991, s. 17; Galileo Galilei, Li-
sty kopernikańskie, tłum. T. Sierotowicz, A. Adamski, Tarnów 2006, ss. 57–90.

41 Morales, s. 250; J. Życiński, Proces Galileusza, s. 126.
42 Morales, s. 250.
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dynał Robert Bellarmin, życzliwy Uczonemu43. Kardynał zakazał Galileuszowi 
dalszego promowania systemu Kopernika. Galileusz przyrzekł milczenie. 

5 marca 1616 r. Kongregacja ds. Indeksu wydała swoją decyzję w sprawie he-
liocentryzmu. Potępiono książkę karmelity Paolo Foscariniego broniącą Galileusza 
i Kopernika44. Potępiono również pisma Kopernika i hiszpański komentarz do 
Księgi Hioba Diego de Zuńiga augustianina45. Ich pisma nakazano skorygować, 
tzn. wycofać z obiegu i wydać w wersji właściwej. Do dekretu Kongregacji zosta-
ła dołączona instrukcja z wykazem miejsc w dziele Kopernika, w których nale-
żało wprowadzić korektę, według następującego klucza: „Jeśli jakiś ustęp dzieła 
Kopernika tyczący ruchu Ziemi nie jest hipotezą, winien się nią stać, w ten spo-
sób nie zaprzeczy prawdzie ani Pismu Świętemu”46. 

Powyższy Dekret Kongregacji Indeksu nie dotyczył bezpośrednio Galile-
usza. Do czasu bowiem wydania Dekretu „Galileusz nie dostarczył przekonywa-
jących dowodów na prawdziwość systemu kopernikańskiego. [...]”. Dlatego nie 
było potrzeby konfrontacji ich z dosłownie interpretowaną Biblią47.

Główne dzieło Kopernika De revolutionibus trafiło po 73 latach od pierw-
szego wydania na kościelny indeks ksiąg zakazanych. Nie zostało potępione, ale 
skierowane do korekty, aby nie prowadziło do konfliktu z wyrazową interpre-
tacją Biblii. Dzieło Kopernika zostało uwolnione z kościelnego Indeksu dopie-
ro 25 września 1822 r.48

Proces i skazanie Galileusza – 22 czerwca 1633 r.

W 1632 r. Galileusz opublikował swój Dialog o najważniejszych systemach 
świata Ptolemeuszowym i Kopernikowym, w którym zwalcza arystotelików i prze-
konuje do systemu heliocentrycznego49. Argumentami za systemem Kopernika 
były, według Galileusza: plamy występujące na Słońcu, pływy (przypływy i od-
pływy morza) oraz przejrzystość nowego modelu kosmosu50. Dziś te argumen-

43 J. Życiński, Proces Galileusza, ss. 126–127.
44 A. McGrath, Nauka i religia, ss. 23–24.
45 Według Zuńigi: „{...} chociaż w Piśmie Świętym mówi się zawsze o nieruchomości Ziemi, to jednak 

pewne fragmenty pozwalają na utrzymanie tezy o jej ruchu (zwłaszcza zaś Hiob 9,6)” – zob. T. Sierotowicz,
Mikołaj Kopernik, Kraków 2001, s. 37; zob. też J. Życiński, Proces Galileusza, s. 125.

46 Morales, s. 251.
47 Ibidem, s. 252.
48 T. Pawluk, Na marginesie klauzuli kościelnego urzędu cenzorskiego dotyczącej dzieła Mikołaja Koperni-

ka, Studia Warmińskie, t. 9, 1972, s. 244.
49 Morales, s. 253.
50 Ibidem, s. 254; J. Życiński, Proces Galileusza, s. 122.



330 bp Jacek Jezierski 331Trudności w kościelnej akceptacji myśli Kopernika

ty Galileusza uważa się z różnych powodów za obciążone błędami i za niewystar-
czające. Dialog włoskiego zwolennika Mikołaja Kopernika został w sierpniu 1632 r.
objęty papieskim zakazem dalszej dystrybucji, pomimo posiadania imprima-
tur. Stało się tak m.in. z tego powodu, że Dialog był prześmiewczy wobec pa-
pieża Urbana VIII, życzliwego dotąd Uczonemu51. Galileusz został przesłuchany
w Rzymie, w Kongregacji Świętego Oficjum. Odbyły się cztery rozmowy, ostatnia 
21 czerwca 1633 r. Galileo został oskarżony o złamanie zakazu milczenia z 1616 r., 
a więc z tytułu nieposłuszeństwa. Podczas śledztwa nie poddano go torturom52. 

Wyrok w sprawie Galileusza został wydany 22 czerwca 1633 r. Galileusz 
musiał wyrzec się heliocentryzmu53. Dialog stał się prohibitem, nie dotknięto 
jednak innych dzieł Galileusza. Uczony został skazany na dożywotnie więzienie, 
które od razu zamieniono na areszt domowy. Nakazano mu także odmawianie 
psalmów pokutnych54. Galileusz wysłuchał wyroku: najpierw stojąc, następnie 
klęcząc. Odczytał oświadczenie, że wyrzeka się błędu kopernikanizmu. Nie jest 
pewne, czy dodał wówczas półgłosem zdanie, które stało się słynnym: „eppur
si muove” (a jednak się porusza), czy też jest to tylko legenda55. Taki napis spo-
tykamy już 10 lat później na obrazie Murilla56. Następnego dnia po wyroku
Galileusz zamieszkał w pałacu Wielkiego Księcia Toskanii (słynnej rzymskiej 
Villa Medici). Następnie przebywał w Sienie, w pałacu biskupa Ascanio Picco-
lominiego. Na początku 1634 r. powrócił do swojego domu w Arcerti, w pobli-
żu Florencji57.

Współczesna ocena prokopernikańskiej działalności Galileusza

Od początku XVII w., przez 33 lata, Galileusz przekonywał środowisko
naukowe i kościelne do odkryć Kopernika58. Jednak „ [...] stan nauki w XVII wie-
ku praktycznie uniemożliwiał jednoznaczne potwierdzenie prawdziwości syste-
mu kopernikańskiego [...]59. Dopiero w 1686 r. dzieło Kopernika znalazło uza-

51 J. Życiński, Proces Galileusza, s. 129; J. Życiński pisze, że to wrogowie Galileusza insynuowali, że 
„Symplicio” jest obrazem papieża Urbana VIII. 

52 A. L. Szafrański, „Potknięcia” Magisterium Kościoła w służbie dla prawdy, w: Magisterium – teolog. Hi-
storia dialogu, red. Z. J. Kijas, Kraków 1996, s. 97; J. Życiński, Proces Galileusza, s. 131.

53 J. Życiński, Proces Galileusza, s. 131; idem, W kręgu nauki i wiary, s. 17.
54 Galileusz przekazał odmawianie pokuty swojej córce, mniszce zakonu klauzurowego.
55 Morales, s. 255.
56 Ibidem, s. 256.
57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 257.
59 Ibidem, s. 259.
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sadnienie dzięki odkryciu prawa grawitacji przez Izaaka Newtona (niemożliwe 
jest bowiem, aby wielkie Słońce krążyło wobec małej Ziemi)60. Myśl Kopernika 
potwierdziło także odkrycie aberacji gwiazd w 1728 r. oraz uchwycenie pomiarowe 
paralaksy rocznej w 1838 r. przez Fryderyka Wilhelma Bessela61.

Choć Galileusz posiadał właściwą intuicję, to jednak „nie wykazał praw-
dziwości systemu kopernikańskiego” na płaszczyźnie naukowej62. Według współ-
czesnych historyków nauki, Galileuszowi udało się wykazać duże prawdopodo-
bieństwo koncepcji fromborskiego astronoma63.

Istniały też czynniki pozanaukowe, które utrudniały Galileuszową promocję 
Kopernika, m.in. Jan Kepler wskazywał na trudny temperament Galileusza, któ-
ry wielokrotnie prowokował środowisko uczonych i przedstawicieli Kościoła do 
sprzeciwu wobec kopernikanizmu. Kepler zauważał, że „[...] dzieło Kopernika 
zostało teraz zakazane, choć przez osiemdziesiąt lat mógł je czytać swobodnie 
kto chciał” 64.

Nie będąc teologiem, Galileusz na własną rękę podejmował się rozstrzy-
gnięcia kwestii interpretacji Pisma Świętego. To również nie łagodziło sporu, 
zwłaszcza w kontekście szerzenia się indywidualnej interpretacji Pisma Świę-
tego w środowiskach reformacyjnych65. J. Życiński oskarża za odrzucenie ko-
pernikanizmu i potępienie dialogu Galileusza teologię XVII w., której poziom 
ocenia jako niski66: „Wyrok potępiający nie powstrzymał rozwoju nowej nauki;
najbardziej poszkodowaną w jego wyniku okazała się natomiast teologia, w któ-
rej zaczął dominować tradycjonalizm ignorujący intelektualne prądy epoki. 
Przykrym następstwem tej dominacji stała się praktyczna nieobecność Kościoła 
w świecie nauki nowożytnej”67.

Pełną akceptację myśli Kopernika przez Kościół utrudniał również fakt, 
że wyznawcą heliocentryzmu stał się Giordano Bruno. Nie był on astrono-
mem, ale filozofem i wizjonerem. Jego poglądy zostały uznane przez Kościół 
za błędnowiercze, a Bruno został spalony na stosie w Rzymie na Campo dei 
Fiori (1600 r.).  Jego myśl trudno uznać za systematyczny wykład i naukową 
koncepcję68.

60 Ibidem, s. 258; J. Życiński, Proces Galileusza, s. 121.
61 Morales, s. 260; J. Życiński, W kręgu nauki i wiary, s. 15; J. Życiński, Proces Galileusza, s. 124 i 136.
62 Morales, s. 261.
63 Ibidem, s. 320.
64 Ibidem, s. 261.
65 Ibidem, ss. 262–263.
66 J. Życiński, Proces Galileusza, s. 125.
67 J. Życiński, Kontrowersje wokół Galileusza, s. 15.
68 Morales, s. 264.
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Późna rehabilitacja Galileusza

W 1979 r. papież Jan Paweł II powrócił do sprawy procesu Galileusza,
a przez to pośrednio do myśli Mikołaja Kopernika. Nie była to rewizja procesu, 
ale wszechstronna refleksja nad nim. Papież powołał komisję ekspertów do po-
nownego zbadania sprawy Galileusza69. 

31 października 1992 r. przedstawiono wyniki prac tej komisji. W ten spo-
sób papież zrehabilitował Galileusza. Jan Paweł II stwierdził, że Galileusz lepiej 
interpretował Pismo Święte aniżeli oceniający go teolodzy70. Sędziowie Galile-
usza popełnili błąd podwójny: po pierwsze w interpretacji Pisma Świętego, i po 
drugie we wsparciu przestarzałej wizji kosmosu71. Opublikowane zostały także 
wszystkie dokumenty inkwizycji dotyczące procesu Galileusza, znajdujące się
w Archiwach Watykańskich72.

Zakończenie

Recepcja kopernikanizmu była powolna i trudna ze względu na ogrom-
ny autorytet filozofii przyrody Arystotelesa oraz ze względu na zły stan teologii 
XVII w. Ówcześni teolodzy zapomnieli o alegorycznej interpretacji Pisma Świę-
tego znanej już od czasów Orygenesa i św. Augustyna73. Trzecim czynnikiem 
działającym zachowawczo był lęk wobec Reformacji. Dopuszczała ona indywi-
dualny, jednostkowy sposób interpretacji Pisma Świętego. Kościół katolicki bro-
nił tu zasady, że poprawne odczytywanie Pisma Świętego należy ostatecznie do 
jego Urzędu Nauczycielskiego.

Stosowanie zasady przymusu administracyjnego, aby bronić ortodoksji 
kłóci się z podstawowym prawem do wolności religijnej, które w Kościele wy-
artykułował wyraźnie dopiero Sobór Watykański II. Ocena XVII-wiecznych in-
stancji kościelnych potępiających Galileusza i cenzurujących pisma Kopernika 
jest negatywna. Jednak podejmując zagadnienia z przeszłości, należy strzec się 
postawy ahistorycznej. 

69 Ibidem, s. 266; J. Życiński, Dokumentacja procesu Galileusza (wybór), w: Sprawa Galileusza, wybór i 
red. J. Życiński, Kraków 1991, s. 89.

70 A. L. Szafrański, „Potknięcia” Magisterium Kościoła w służbie dla prawdy, s. 97.
71 Morales, s. 267.
72 Pontificia Academia Scientiarum, Copernico, Galilei e la Chiesa. Fine della controversia (1820).

Gli atti del Sant’uffizio. A cura di Walter Brandmüller e Egon Johannes Greipl, Firenze MCMXCII.
73 J. Życiński, Proces Galileusza, s. 129; A. McGrath, Nauka i religia, s. 14; Ojcowie Kościoła we wczesnym 

średniowieczu rozróżniali sens wyrazowy (literalny) oraz duchowy (alegoryczny, moralny i anagogiczny)
Pisma Świętego.
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Jan Paweł II, odnosząc się do sprawy Galileusza, pisał: „Te bolesne do-
świadczenia przeszłości stają się lekcją na przyszłość, która winna skłonić każde-
go chrześcijanina do ścisłego przestrzegania złotej zasady sformułowanej przez 
Sobór: prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko siłą samej prawdy [...]”74.

Bischof Jacek Jezierski, Die Schwierigkeiten bei der kirchlichen Akzeptanz von Kopernikus‘ Idee

Zusammenfassung 

Die heliozentrische Idee von Nikolaus Kopernikus (1473–1543) fand sich in dem 1543 in Nürnberg 
herausgegebenen Werk „De Revolutionibus”. Die Rezeption und Akzeptanz der Konzeption des Astronomen 
erfolgte allmählich und stieß auf Widerstände. Sie stand nämlich im Widerspruch zu der langen Tradition 
der Astronomie von Ptolemäus und der Physik von Aristoteles, deren Ideen an den katholischen und 
protestantischen Hochschulen des 16. Jahrhunderts gelehrt wurden. Ein Befürworter von Kopernikus‘ Idee war 
Galileo Galilei. Dieser geriet in Konflikt mit der römischen Inquisition, auf deren Beschluss hin das Werk von 
Kopernikus auf den Index der verbotenen Bücher gekommen war. Die Experten und Richter der Inquisition 
wandten eine in diesem Falle unzutreffende wörtliche Interpretation der Heiligen Schrift (Josua 10, 12-13) an. 
Wissenschaftliche Untersuchungen in den Jahren 1728 und 1838 bestätigten Kopernikus‘ Ansichten.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Jacek Jezierski, Difficulties in the acceptance of Nicolaus Copernicus mean by the Church

Summary

Heliocentric idea of Nicholas Copernicus (1473–1543) was presented in his work “De Revolutionibus” 
published in Nuremberg in 1543. Reception and acceptance of the Astronomer’s concept was achieved 
gradually and encountered obstacles. Opposed because the long tradition of Ptolemy’s astronomy and physics 
of Aristotle, whose thought was taught in Catholic and Protestant universities in the sixteenth century. Galileo 
Galilei was a proponent of the idea of Copernicus. It came into conflict with the Roman Inquisition, whose 
decision Copernicus’ work was on the index of prohibited books. Experts and judges of the Inquisition used 
the wrong in this case the literal interpretation of Scripture (Joshua 10,12-13). Research in 1728 and 1838 
justified the view of Copernicus.

Translated by Jerzy Kiełbik

74 Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente, n. 35. Papież cytuje tu deklarację Soboru Watykańskiego II 
„Dignitatis humanae”, n. 1; por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Pamięć i pojednanie. Kościół i winy prze-
szłości (2000). tłum. J. Królikowski, wyd. Księża Sercanie 2000, ss. 33–34.





Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

Wszyscy pamiętamy, z jak nieprzychylną reakcją Marcina Lutra i Filipa 
Melanchtona spotkał się heliocentryczny system Mikołaja Kopernika. Kiedy jed-
nak pół wieku później Filip Frencking1, pierwszy biograf Jana Dantyszka, studio-
wał w Wittenberdze, jego ówcześni nauczyciele wyrażali się o „słynnym matema-
tyku z Torunia” z najwyższym szacunkiem2. Na samym początku panegirycznej 
Mowy o życiu i obyczajach czcigodnego w Chrystusie pana Jana Dantyszka, bisku-
pa chełmińskiego i warmińskiego Frencking wspomina, iż jeden z jego mistrzów 
zwykł był nazywać Mikołaja Kopernika miraculum mundi – cudem świata. Inny, 
w przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystej promocji magisterskiej, miał 
nadmienić, że na wykładzie, który Kopernik jakoby wygłosił w Rzymie, zgroma-
dziło się tak liczne audytorium, iż aby dostać się na katedrę, wykładowca zmu-
szony był przepełznąć po ramionach stłoczonego tłumu. Anegdota ta stano-

Anna Skolimowska

MIKOŁAJ KOPERNIK I JAN DANTYSZEK
 NOWE ŹRÓDŁA, NOWE INTERPRETACJE

1 Philipp Frencking – gdańszczanin, powinowaty Dantyszka (Frencking był wnukiem Anny Boehme, 
żony brata Dantyszka Georga oraz jej pierwszego męża Philippa Engelharda Heilsbrunnensisa), od roku 1593 
studiował w Wittenberdze, był uznanym poetą, od 1612 wykładowcą królewieckiej Albertiny i sekretarzem 
księcia Albrechta Fryderyka, zob.: Estreicher, vol. 16, s. 320; Altpreussische Biographie, vol. 1, Marburg/Lahn
1974, s. 194.

2 Na temat recepcji myśli Kopernika na uniwersytecie w Wittenberdze zob. m.in. R. S. Westman, 
rozdział The Wittenberg Interpretation of Copernicus’s Theory, w: The Copernican Question. Prognosticon, 
Skepticism, and Celestial Order, Berkeley–Los Angeles–London 2011, ss. 141–170; M. Kokowski, Różne oblicza 
Mikołaja Kopernika: spotkania z historią interpretacji, Warszawa 2009, s. 139.
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wi zapewne echo wzmianki o pobycie Kopernika w wiecznym mieście w Roku 
Jubileuszowym 1500, poczynionej przez Retyka w Narratio Prima3.

Te pochlebne opinie o Koperniku, a także napomknienie o tablicy epita-
fijnej, ufundowanej Kopernikowi przez radców i mieszczan toruńskich (senatus 
populusque Thoruniensis) w bazylice Świętych Janów, są częścią wywodu reto-
rycznego Frenckinga, przedstawiającego powody, dla których pragnie upamięt-
nić mową pochwalną spowinowaconego ze sobą Dantyszka. Wskazując na fakt 
formalnej zależności kanonika warmińskiego Mikołaja od biskupa Jana uzysku-
je on równocześnie dwa pozornie sprzeczne ze sobą efekty: z jednej strony pod-
kreśla przewagę oficjalnego stanowiska Dantyszka, z drugiej – niejako opromie-
nia przełożonego sławą jego podwładnego4. 

Zostawmy jednak na boku Frenckinga z jego barokowym krasomów-
stwem.

Relacje Kopernika z Dantyszkiem były już wielokrotnie i w rozmaitym to-
nie omawiane w literaturze kopernikańskiej. Najpełniejszy ich obraz przedstawił 
Jerzy Drewnowski w swojej doskonałej książce Mikołaj Kopernik w świetle swojej 
korespondencji5. Temat ten został także obszernie potraktowany w publikacjach 
Jerzego Sikorskiego, prezentujących chronologię życia Kopernika6. Ponieważ 

3 „Cum Dominus Doctor meus Bononiae, non tam discipulus, quam adiutor, et testis observatio-
num doctissimi Viri Dominici Mariae, Romae autem circa annum Domini MD natus annos plus minus vi-
ginti septem, Professor mathematum, in magna scholasticorum frequentia, et corona magnorum Virorum,
et Artificum in hoc doctrinae genere, deinde hic Varmiae, suis vacans studiis, summa cura observationes an-
notasset, ex observationibus stellarum fixarum elegit eam, quam anno Domini MDXXV de spica Virginis 
habuit.”, zob. Spicilegium Copernicanum. Festschrift des historischen Vereins für Ermland zum vierhundertsten 
Geburtstage des ermländischen Domherrn Nikolaus Kopernikus, wyd. F. Hipler, Braunsberg 1873, s. 212.

4 Ph. Frencking, Oratio de vita et moribus reverendi in Christo domini Iohannis Dantisci Episcopi Culmensis 
et Vvarmiensis, Gdańsk, 1605, s. A2r-v: „Quod intelligentes senatus populusque Thoruniensis Nicolai Copernici, 
mathematici incomparabilis, quem miraculum mundi appellare solebat praeceptor meus magister Iohannes 
Hagius et alius magister Ottho Gryphius decanus(!), qui Witebergae in templo arcis honorifice sepultus – in 
rectoratu obiit – sphaera seu globo astronomico lapidi sepulchrali inciso inter duo sceptra magistratus acade-
mici insignia, ille, inquam, Gryphius publica oratione in solennibus magisterii, uti vocant, Copernicum tanta 
frequentia Romae esse auditum prodidit, ut per confertos auditorum humeros in cathedram usque proreptare 
cogeretur; huius igitur Copernici iconem in templo Divi Iohannis, ubi viscera Casimiri(!) regis, cuius imagun-
cula in superiori tabulae parte depicta est, humata sunt, asscriptis hisce Sedulii(!), ut opinor, versiculis vere piis: 
Non parem Paulo veniam requiro, / Gratiam Petri neque posco, sed quam / In crucis ligno dederas latroni / Christe 
requiro. idque eo fine, ut ipsorum ibidem verba habent, ne tanti viri apud exteros celeberrimi memoria in pa-
tria periret. Quod mecum ego reputans, cum tantum illi honorem canonico Warmiensi, Copernico nimirum, 
habuerint, facere honeste non potui, episcopo eiusdem dioeceseos laudatissimo monumentum aliquod littera-
rium quin erigerem, praesertim cum dignum laude virum Musa vetet mori” (Hor. Carm. 4.8.28).

5 J. Drewnowski, Mikołaj Kopernik w świetle swojej korespondencji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1978, ss. 133–158.

6 J. Sikorski, Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności, Olsztyn 1968; idem, Mikołaj 
Kopernik na Warmii. Kalendarium życia i działalności, w: Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna. 
Działalność naukowa. Środowisko. Kalendarium, wyd. J. Jasiński, B. Koziełło-Poklewski, J. Sikorski, Olsztyn 1973, 
ss. 427–520. 
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jednak źródła pozostawiają wiele pytań bez odpowiedzi, wokół sprawy związków 
Kopernika z Dantyszkiem narosło wiele sprzecznych ze sobą hipotez, a nawet mi-
tów, które znalazły następnie odbicie w publicystyce popularnej, utworach literac-
kich i filmach, których autorzy z entuzjazmem eksploatują domniemania badaczy 
odnoszące się do życia prywatnego wielkiego astronoma7.

Ośmielam się podjąć ten temat po raz kolejny tylko dlatego, że prowadzone 
przeze mnie badania nad życiem i działalnością Jana Dantyszka – postaci zna-
czącej, ale przecież zupełnie innego wymiaru i formatu niż warmiński astronom 
– pozwalają na wniesienie kilku drobnych uzupełnień do skrupulatnie od lat 
gromadzonych przez historyków źródeł kopernikańskich.

Dantyszek i Kopernik poznali się najprawdopodobniej w pierwszej dekadzie 
XVI stulecia przy okazji zjazdów stanów Prus Królewskich, w których obaj 
uczestniczyli. Kopernik, będąc od roku 1497 kanonikiem warmińskim, latem 
1503 r. powrócił na Warmię ze studiów włoskich i przynajmniej do początku 
roku 1510 przebywał na dworze biskupim swego wuja Łukasza Watzenrode, słu-
żąc mu swoją wiedzą ogólną, prawniczą i medyczną. Była to czwarta dekada ży-
cia Kopernika.

O dwanaście lat młodszy od niego Dantyszek, wówczas pisarz królewski,
w latach 1504, 1505, 1508–1513 reprezentował monarchę na sejmikach pru-
skich8, którym Watzenrode jako biskup warmiński z urzędu przewodniczył. 
Dantyszek przebywał niewątpliwie w otoczeniu króla także w czasie sejmów ko-
ronnych, na które biskup Łukasz jeździł jako senator. Przyjmuje się, iż w latach 
1504–1510 Kopernik był członkiem orszaku wuja zarówno na sejmach, jak i na 
sejmikach, co częściowo znajduje potwierdzenie źródłowe9. Pierwszą okazją do 

7 A. Nakwaska, Młodość Kopernika, w: Jutrzenka. Noworocznik warszawski na rok 1834, ss. 209–255;
L. H. Morstin, Kłos Panny. Powieść, Warszawa 1929; L. H. Morstin, Spotkanie we Fromborku, w: Mikołaj Kopernik. 
Szkice monograficzne, wyd. J. Hurwic, Warszawa 1965, ss. 9–23; J. Brudkiewicz, K. Herz, Kopernik i Dantyszek. 
Dramat w 5 aktach (uwagi inscenizacyjno-reżyserskie), wyd. K. Hertz, Warszawa 1960; E. i Cz. Petelscy, Kopernik 
(film oraz serial filmowy pod tym samym tytułem, pol.-NRD, nakręcone w r. 1972, premiery 1973). Do be-
letrystyki raczej niż do literatury naukowej należy zaliczyć także popularne biografie Kopernika, jak np.:
H. Kesten, Copernicus und seine Welt, 1948 (Kopernik i jego czasy, Warszawa 1961); J. Sikorski, Prywatne życie 
Mikołaja Kopernika, Olsztyn 1995, wyd. III; J. Repcheck, Copernicus’ Secret. How the Scientific Revolution Began, 
New York 2007 (Sekret Kopernika, Poznań 2008); A. Koestler, The Sleepwalkers. A history of man’s changing vi-
sion of the Universe, New York 1959 (Lunatycy. Historia zmiennych poglądów człowieka na wszechświat, Poznań 
2002). Trzeba także podkreślić, że głębokie i poruszające książki Jeremiego Wasiutyńskiego (Kopernik twór-
ca nowego nieba, Warszawa 1938 (1), Toruń 2007 (2); The Solar Mystery. An Inquiry Into the Temporal and the 
Eternal Background of the Rise of Modern Civilization, Oslo 2003), pomimo ogromnej erudycji autora i jego 
oczytania w źródłach z epoki, z uwagi na liczne niedokładności w szczegółach, będących podstawą rozumo-
wania, niebezpieczną skłonność autora do przyjmowania własnych hipotez za pewniki oraz bardzo nietypową 
metodologię (np. posługiwanie się jako źródłem relacjami z seansów spirytystycznych) traktuję tu raczej jako 
literaturę z pogranicza historii i science-fiction niż wiarygodne prace naukowe.

8 W. Pociecha, hasło: Jan Dantyszek, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), vol. 4, s. 424.
9 Źródła potwierdzają obecność Kopernika na sejmikach w latach 1504 oraz 1506, zob. J. Sikorski, 

Kalendarium..., ss. 430–436; zob. także Akta Stanów Prus Królewskich (dalej: ASPK), vol. 4–6.
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spotkania posła królewskiego z siostrzeńcem biskupa mógł być zatem zjazd sta-
nów Pruskich w Malborku jesienią 1504 r.10 W każdym razie spotkanie to mia-
ło miejsce na długo przed rokiem 1512, z którego pochodzi najstarsze świadec-
two źródłowe przyjaznych stosunków między Mikołajem i Janem – epigramat 
autorstwa Kopernika, który (według relacji Jana Brożka) był dołączony do za-
ginionego obecnie rękopiśmiennego oryginału epitalamium Dantyszka na ślub 
Zygmunta I z Barbarą Zapolyą11.

Wspomniany wiersz Kopernika, poświęcony Dantyszkowi, nie został jed-
nak opublikowany wraz z epitalamium 12 lutego 1512 r.12, co obudziło rozma-
ite wątpliwości badaczy13. Obecnie dominuje opinia, że wiersz nie spodobał 
się Dantyszkowi jako zbyt słaby literacko. Pozwolę sobie dorzucić do tych hi-
potez własną teorię. Skoro nie ma zgodności co do tego, czy Kopernik w ogó-
le uczestniczył w uroczystościach w Krakowie w roku 151214, jest bardzo moż-
liwe, iż zapoznał się on z utworem Dantyszka dopiero w wersji drukowanej
i wtedy stworzył żartobliwy epigramat na cześć autora. Wierszyk ten, jak słusz-
nie zauważa Drewnowski, zdradza pokrewieństwo z epigramatami Marcjalisa 
i może nie jest wybitnym dziełem literackim, ale w każdym razie jest popraw-
ny metrycznie i błyszczy humorem, opartym na grze słów związanych z nazwi-
skami, którymi posługiwał się Dantyszek. Nazwisko von Höfen (pol. z Dworów) 
– oddane łacińskim przymiotnikiem Curialis – daje autorowi asumpt do alu-
zji do związków Dantyszka z dworem królewskim; nazwisko Flachsbinder (pol. 
Powroźnik) – greckie Linodesmon – poprzez porównanie splatania lin do splata-
nia słów w nieprzemijające wiersze odnosi autor do biegłości literackiej sławio-
nego w epigramacie poety. Niestety, z pięciolinijkowego zaledwie utworu nie da 
się wyczytać o relacjach jego autora z adresatem nic więcej prócz aprobaty dla 
dwornych obyczajów Dantyszka oraz jego umiejętności poetyckich.

W każdym razie pewne jest, że Dantyszek żywił wówczas szczery afekt wo-
bec starszego kolegi, czego dowodzi ich późniejsza korespondencja.

W publikowanym dotychczas wyłącznie w internetowej edycji Corpus
of Ioannes Dantiscus’ Texts and Correspondence liście, w którym Dantyszek, 

10 ASPK 4/1, Nr 184, ss. 219–229; J. Sikorski, Kalendarium, s. 432.
11 J. Drewnowski, Mikołaj Kopernik w świetle swojej korespondencji, ss. 133–134: Νικολαος ο Κοϕερνικος 

προς τον Ιοαννην τον Λινοδεσµονα: „Hic est dictus ubique Curialis, / Est et nomine reque curialis. / Musarum 
studiosus est lyraeque, / Verbis carmina iungit exsolutis / Nexu non pereunte, Linodesmon”.

12 Epithalamium in Nuptiis inclyti Sigismundi regis Poloniae inuictissimi ac Illustrissimae principis Barbarae 
filiae praeclari quondam Stephani comitis Czepusiensis et regni Ungariae Palatini. Per Iohannem Linodesmona 
Dantiscum aeditum, Kraków, Ioannes Haller, 1512-02-12.

13 Np. Leopold Friedrich Prowe uznał, że przypisanie go Kopernikowi jest nadinterpretacją Marcina 
Radymińskiego, zob. L. F. Prowe, Nicolaus Coppernicus. Das Leben, vol. 1, cz. 2, Berlin 1883, s. 377.

14 Zob. J. Sikorski, Kalendarium..., s. 438.
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wówczas biskup chełmiński, zaprasza Kopernika na ślub swojej ubogiej krew-
nej, czytamy:

 
Cum a multis annis Dominationem Vestram non viderim et pro illa quondam 

inter nos familiaritate et consuetudine eandem Dominationem Vestram viden-
di non parvo tenear desiderio (Ponieważ od wielu lat nie widziałem Waszej 
Wielmożności i odczuwam niemałe pragnienie ujrzenia jej ze względu na ową 
bliskość i zażyłość, które niegdyś były między nami)15

W dotychczasowej literaturze znana była jedynie odpowiedź Kopernika, 
który, wymawiając się od uczestnictwa w uroczystości, potwierdził informację
o dawnej przyjaźni słowami:

me admonet illius familiaritatis et gratiae, quam adhuc in iuventute cum 
Reverendissima Dominatione Vestra contraxi, quam adhuc tamquam floren-
tem apud se durare intelligo. – – Quapropter boni consulere dignetur ipsam ab-
sentiam meam et servare antiquam illam de me opinionem quamvis absentis, 
cum plus esse consuevit animorum coniunctio, quam etiam corporum. ([Wasza 
Przewielebność] przypomina mi o owej bliskości i życzliwości, którymi złączyłem 
się z nią jeszcze w młodych latach, i które, jak rozumiem, ciągle jeszcze pozostają 
w Waszej Przewielebności żywotne. – –  Zechce [Wasza Przewielebność] nie brać 
mi za złe tej nieobecności i zachować o mnie, choć nieobecnym, ową dawną opi-
nię, gdyż łączność duchowa zwykle znaczy więcej, niż bliskość fizyczna)16.

Wróćmy jednak jeszcze do roku 1512. Podczas powrotu z Krakowa, z uro-
czystości weselnych Zygmunta I i Barbary, 29 marca, umiera wuj Kopernika, bi-
skup warmiński Łukasz Watzenrode. Śmierć biskupa była zawsze wydarzeniem 
szeroko omawianym w kręgach dworskich, zwalniało się bowiem miejsce w se-
nacie. Wiadomość o niej dotarła do Krakowa nie później niż 2 kwietnia17.

Być może zatem już wiosną 1512 r. powstało zaginione epitafium pióra 
Dantyszka dla Watzenrodego. Wątek epitafium dla biskupa Łukasza pojawia się
w zachowanej korespondencji Dantyszka z Kopernikiem. Na podstawie bardzo 
wątłych przesłanek uważa się, że utwór ten został napisany w roku 1539. Naturalną 
koleją rzeczy byłoby jednak, aby wiersz tego rodzaju powstał wkrótce po otrzyma-

15 Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts & Correspondence, ed. by Anna Skolimowska (director of the pro-
ject) and Magdalena Turska, with collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun, dantiscus.al.uw.edu.pl (first pu-
blished 1 VII 2010) (dalej: CIDTC), IDL 1476.

16 CIDTC, IDL 1479.
17 Zob. Acta Tomiciana, vol. 2, wyd. T. Działyński, Poznań 1852, nr 47, s. 62.
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niu przez Dantyszka wiadomości o śmierci Watzenrodego, zatem prawdopodobnie 
wiosną 1512 r. Jest to tym bardziej prawdopodobne w świetle informacji, że mło-
dy pisarz królewski utrzymywał z wujem Mikołaja Kopernika regularne kontakty, 
nieograniczające się wyłącznie do spraw zlecanych przez króla. Dowodem na nie 
jest korespondencja. Niestety, zachował się z niej zaledwie jeden list Watzenrode, 
datowany w Lidzbarku Warmińskim 1 grudnia 1511 r. (patrz aneks nr 2). List ten
stanowi odpowiedź na wcześniejszy list Dantyszka, w którym prawdopodobnie 
poruszył on sprawę swoich starań o kanonikat i przedstawił biskupowi ofertę kra-
kowskiego rynku księgarskiego. Z listu wynika także, że Watzenrode wcześniej 
już pisał do Dantyszka w sprawie niejakiego Michała Frolicha. 

Przed dokonaniem analizy treści listu warto poświęcić uwagę jego for-
mie. Otóż nadawca zwraca się do adresata per „ty”, co wskazuje bez wątpienia 
na bardzo dawną znajomość, datującą się może nawet na lata szkolne Johanna 
Flachsbindera w Grudziądzu, zatem prawdopodobnie wcześniejszą niż znajomość 
Kopernika z Dantyszkiem. Druga możliwość zakładałaby humanistyczne part-
nerstwo młodego dworzanina i liczącego sobie 64 lata przewodniczącego Sejmu
i Rady Pruskiej. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, zarówno przez 
wzgląd na obyczaje ówczesnej epistolografii, które (poza przypadkami wyjątko-
wo bliskiej zażyłości) nakazywały korespondentom rezygnować z „tykania się”
w momencie nominacji biskupiej jednego z korespondentów, jak i z uwagi na 
znaną powszechnie oschłość i trudny charakter biskupa Łukasza.

List podzielić można na cztery różnej długości akapity. Pierwszy z nich jest, jak 
się zdaje, najwcześniejszym znanym śladem zabiegów Dantyszka o uzyskanie kanoni-
katu warmińskiego. Biskup obiecuje swoje poparcie dla sprawy Dantyszka w Stolicy 
Apostolskiej, o ile doktor Adam (być może chodzi o lekarza królewskiego Adama
z Bochynia, którego kandydaturę do kanonikatu w 1505 r. wysunął król Aleksander18) 
sceduje na Dantyszka swoje uprawnienia („ius – –, quod ad ecclesiam nostram ha-
bet”) i o ile okaże się, że mają one większą moc niż uprawnienia innych osób. 

W drugim akapicie Watzenrode szeroko omawia problemy, które stwa-
rza obywatel Elbląga Michał Frolich, prawujący się z poddanymi biskupa – bur-
mistrzem i radcami Tolkmicka. Frolich nie respektuje wyroków sądu biskupiego
i wdaje się w handel z rozbójnikami. Sprawa ta oparła się już wcześniej o pryma-
sa Łaskiego, który, przebywając na Warmii, zlecił jej rozpatrzenie starostom malbor-
skim, mimo chęci dalszego rozpatrywania jej przez biskupa. Sąd starościński wy-
dał wyrok na korzyść Frolicha i nakazał władzom Tolkmicka zapłacenie wysokich 
kosztów procesu. Tolkmicczanie uznali wyrok za krzywdzący i odwołali się do kró-

18 H. Barycz, hasło Adam z Bochynia, w: PSB, vol. 1, ss. 20–21; T. Borawska, Tiedemann Giese (1480–1550) 
w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, s. 51.
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la. Biskup warmiński uważa apelację za zasadną i prosi Dantyszka o obronę swoich 
poddanych i o wsparcie ich apelacji podczas rozprawy przed trybunałem królew-
skim. Rozprawa ma odbyć się około 1 stycznia 1512 r. Watzenrode życzy sobie także, 
aby w jego imieniu Dantyszek dodatkowo oskarżył Frolicha przed królem o podpa-
lenie przedmieść Fromborka, zdradę (diffidatio) oraz złośliwe obelgi w stosunku do 
osoby biskupa oraz reprezentującego go kantora warmińskiego Jerzego Delaua.

Trzecią poruszoną w liście kwestią jest prywatna prośba biskupa o zaku-
pienie i przesłanie mu dwóch książek – historii świata autorstwa Marcantonio 
Sabellico („Historia Anthonii Sabellici ab initio mundi inchoatah”)19 oraz pozy-
cji, określonej jako iudicia anni sequentis, którą prawdopodobnie można identy-
fikować z opublikowanymi w początkach grudnia 1511 r. w krakowskiej oficy-
nie Jana Hallera Efemerydami na rok 151220.

Na końcu listu nadawca wyraża zdziwienie, że Dantyszek nie wspomina
o zaślubinach królewskich, o których wiele się ostatnio mówi.

Zarówno treść, jak i bezpośredni ton listu świadczy o sympatii i zaufa-
niu biskupa warmińskiego do młodego gdańszczanina. Jest to zapewne jeden
z ostatnich listów z ich korespondencji. 

Znane fakty dotyczące epitafium dla biskupa Łukasza to (zaginiona) 
prośba Dantyszka o zwrot przesłanego niegdyś Kopernikowi wiersza, na któ-
rą Kopernik w liście z 28 września „579 Olimpiady” odpowiada, iż nie może 
odnaleźć autografu, przesyła zatem kopię. Powstanie epitafium łączono zazwy-
czaj z prośbą Dantyszka o informację o datach życia Watzenrodego, na któ-
rą Kopernik odpowiada w liście z 11 stycznia 1539 r. Uważano, że dane, o któ-
re prosił Dantyszek, potrzebne mu były właśnie do skomponowania epitafium. 
Jest to nadinterpretacja, tym bardziej że w większości spośród kilkunastu zna-
nych epitafiów pióra Dantyszka tego rodzaju informacje nie pojawiają się. Wiek 
zmarłego wspomniany jest jedynie w jednym z trzech epitafiów dla Mercurina 
Gattinary oraz w dwóch nagrobkach, które Dantyszek skomponował dla same-
go siebie. Niemniej datowanie na rok 1539 byłoby możliwe, gdyby wspomnia-
ny wyżej, datowany za pomocą zapisu greckiego na pierwszy rok 579 Olimpiady 
list Kopernika, do którego dołącza on kopię epitafium, był późniejszy niż proś-
ba Dantyszka o dane dotyczące Watzenrodego. Tak jednak nie jest, ponieważ 
grecki zapis daty należy rozwiązać jako rok 1537, a nie, jak dotychczas uważa-
no (przyjmując, że Kopernik pomylił się w datacji) na rok 154121. Spośród do-

19 M. A. Sabellicus, Rapsodiae historiarum enneadum ab orbe condita ad annum salutis 1504, Venezia 
1498–1504.

20 Stanislaus Cracoviensis (Aurifaber), Ephemerides anni Christi M.D.XII. Per magistrum Stanislaum 
Cracoviensem ad meridianum eiusdem urbis diligenter supputatae, Kraków, 13 XII 1511.

21 CIDTC, IDL 5775; zob. m.in. J. Sikorski, Kalendarium..., ss. 512–513.
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tychczasowych wydawców list ten datował prawidłowo na rok 1537 jedynie 
Aleksander Przeździecki22. Pozostali uznali tę datę za niemożliwą do przyję-
cia ze względu na formułę adresową listu, w której Dantyszek został określony 
wyłącznie jako biskup warmiński, podczas gdy 28 września 1537 był jeszcze bi-
skupem chełmińskim oraz (zaledwie od 9 dni) biskupem elektem warmińskim,
i aż do pierwszych dni grudnia rezydował w Lubawie. Rzeczywiście przeważa-
jąca większość listów do Dantyszka z jesieni roku 1537 adresowana jest formułą 
episcopo Culmensi ac postulato/electo Varmiensi, istnieją jednakże dwa listy z paź-
dziernika tegoż roku (od królowej Bony23 oraz Jana Benedyktowicza Solfy24) i je-
den list z listopada (od dominikanina Jana Dionizego Scheburgka25) zaadresowane 
episcopo Varmiensi, bez żadnych dodatkowych określeń. Nie ma zatem najmniejsze-
go powodu uważać, iż wybitny astronom i matematyk popełnił omyłkę w rachun-
kach. Wydaje się natomiast prawdopodobne, że biskup elekt, porządkując swoje pa-
piery przed przeprowadzką do Lidzbarka, odkrył brak epigramatu poświęconego 
Watzenrodemu i poprosił Kopernika o jego przesłanie. Być może uczynił to przy 
okazji odpowiedzi na (niezachowany) list gratulacyjny Kopernika z okazji wybo-
ru na biskupa26. 

Po 1512 r. nie ma śladu kontaktów Kopernika z Dantyszkiem aż do powro-
tu tego ostatniego z podróży dyplomatycznych w roku 1532 i objęcia biskupstwa 
chełmińskiego. Wiadomo tylko tyle, że w jakimś momencie swojego pobytu za 
granicą Dantyszek rozmawiał o ruchach ziemi i nieba, wspominając przy tym 
o Koperniku, z jednym ze swych niderlandzkich przyjaciół – lekarzem i mate-
matykiem Gemmą Frisiusem27. Listy Gemmy do Dantyszka na temat słynnego 
astronoma od dawna funkcjonują w literaturze kopernikańskiej. 

Żadnego potwierdzenia w źródłach nie znajduje natomiast hipoteza wysu-
nięta przez Birkenmajera i potraktowana później przez niektórych badaczy jako 
pewnik, jakoby Dantyszek, wracając z zagranicznych wojaży w roku 1532, miał 
pośredniczyć w przekazywaniu danych dotyczących obserwacji Merkurego, po-
czynionych przez astronomów w Norymberdze.

22 A. Przeździecki, Dwa niedawno odkryte i nieznane dotychczas listy własnoręczne dwóch znakomitych 
ludzi, w: Biblioteka Warszawska 3 (1869), ss. 139–141.

23 CIDTC, IDL 1746, Bona Sforza do Jana Dantyszka, Kraków, 13 X 1537. 
24 CIDTC, IDL 1710, Jan Benedyktowicz Solfa do Jana Dantyszka, Kraków, 10 X 1537. 
25 CIDTC, IDL 1801, Jan Dionizy Scheburgk do Jana Dantyszka, Toruń, 25 XI 1537.
26 Zachowały się takie listy od czterech innych kanoników warmińskich: Tiedemanna Giese (CIDTC, 

IDL 4730, IDL 4731), Feliksa Reicha (CIDTC, IDL 1727), Leonarda Niederhoffa (CIDTC, IDL 1717) oraz Jana 
Benedykta Solfy (CIDTC, IDL 1746).

27 CIDTC, IDL 2467, Gemma Frisius do Jana Dantyszka, Lowanium, 1541-07-20: „Scis arbritor, dignis-
sime Praesul, de quo loquar, nam et mihi praesenti olim de hoc auctore celebri fecisti mentionem, cum de ter-
rae caelique motu inter nos conferremus”.
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Z ostatniego dziesięciolecia życia Kopernika, kiedy to Dantyszek sprawował 
kolejno funkcje biskupa chełmińskiego (1532–1537) i warmińskiego (1537–1548), 
zachowało się znacznie więcej źródeł, wśród których najliczniej reprezentowana 
jest korespondencja biskupa. Wielokrotnie publikowano dziesięć zachowanych 
listów Kopernika do Dantyszka oraz kilkadziesiąt innych listów, w których znaj-
dują się wzmianki o Koperniku. Oto krótkie streszczenie ich tematyki. 

Listy Kopernika dotyczą: 
• odmownych odpowiedzi na dwa zaproszenia biskupa – w roku 1533

na mszę prymicyjną i w roku 1536 na wesele krewnej;
• przekazania novitates z dworu króla rzymskiego Ferdynanda, przesła-

nych Kopernikowi z Wrocławia latem 1537;
• przesłania epigramatu nagrobnego Łukasza Watzenrode autorstwa 

Dantyszka (1537);
• obsadzenia kanonikatów warmińskich zwolnionych w 1538 r. przez 

Dantyszka i Giesego;
• przyjęcia napomnienia biskupa i zgody na oddalenie gospodyni (Anny 

Schilling) jako osoby wywołującej zgorszenie (1538, 1539);
• przesłania informacji dotyczących dat urodzenia i śmierci Łukasza 

Watzenrode (1539);
• obsadzenia kanonikatu po zmarłym Feliksie Reichu przez Rafała Kono-

packiego;
• podziękowania za przesłany epigramat, skierowany do czytelników dzie-

ła Kopernika (1541). 
Najważniejsze wątki dotyczące Kopernika w pozostałych listach to:
• troskliwa opieka lekarska Kopernika nad Dantyszkiem (1538);
• skandal związany z gospodyniami czy też kochankami – w źródłach naj-

częściej określanymi jako kucharki (cocae, focariae) lub kobietki (mulierculae), 
ale czasem też dosadniej jako nierządnice (scortum) – trzech kanoników war-
mińskich: Aleksandra Scultetiego, Leonarda Niederhoffa i Mikołaja Kopernika;

• związki Kopernika ze Scultetim, oskarżonym przez Dantyszka o herezję;
• kwestie personalne w kapitule warmińskiej;
• oczekiwanie uczonych zagranicznych (Gemma Frisius, Cornelis De Schepper) 

na publikację dzieła Kopernika.
Najnowsze badania nad korespondencją Dantyszka, prowadzone na 

Uniwersytecie Warszawskim28, pozwoliły dołączyć do tych źródeł dwie nowe po-

28 Program badawczy „Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka” realizowany jest
w Pracowni Edytorstwa Źródeł Wydziału „Artes Liberales” UW, zob. www http://fontes.al.uw.edu.pl/ (dostęp: 
22 IV 2013), http://dantiscus.al.uw.edu.pl/.(dostęp: 22 IV 2013).
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zycje: cytowany powyżej list Dantyszka do Kopernika, dany w Lubawie 4 czerw-
ca 1536 r., będący zaproszeniem na wesele krewnej biskupa (patrz aneks nr 1), 
oraz list Dantyszka do królowej Bony z 4 stycznia 1544 r., zawierający wzmian-
kę o nieżyjącym już kanoniku Mikołaju i staraniach Jana Wolskiego o jego ka-
nonikat (patrz aneks nr 3)29. Jest jeszcze szansa na odnalezienie jakichś nowych 
drobiazgów, ponieważ prace nad liczącym ponad 6000 listów zbiorem nie zosta-
ły jeszcze zakończone.

Wspomniany list Dantyszka do Kopernika zachował się w postaci bru-
lionu – autografu, zapisanego na lewym marginesie strony 111 poszytu nr 244, 
przechowywanego w krakowskiej Bibliotece Czartoryskich30. Na tej samej kar-
cie 111/112 znajdują się także kopie kancelaryjne zaproszeń na wesele dla czte-
rech innych kanoników warmińskich: Johanna Tymmermanna (s. 111, góra 
strony), Pawła Płotowskiego (s. 111, dół strony), Feliksa Reicha (s. 112, góra stro-
ny) oraz Tiedemanna Giese (s. 112, dół strony)31. Zarówno brulion, jak i kopie 
kancelaryjne, nie są opatrzone adnotacją o adresacie (jedynie do Reicha nadaw-
ca zwraca się z imienia), co spowodowało, że zaproszenie dla Tymmermanna, 
zapisane jako pierwsze w kolejności, zostało omyłkowo opublikowane jako list 
do Kopernika w osiemnastym tomie Acta Tomiciana32. Jest oczywiście zastana-
wiające, dlaczego tylko zaproszenie dla kanonika Mikołaja zostało zarchiwizowa-
ne przez Dantyszka własnoręcznie, podczas gdy pozostałe przepisał z oryginałów 
jego kanclerz Baltazar z Lublina. W każdym razie wiemy, że list do Kopernika zo-
stał zredagowany jako ostatni, już po skopiowaniu pozostałych zaproszeń.

Pozostałych pięciu listów Dantyszka, które można rekonstruować na pod-
stawie zachowanych listów Kopernika, niestety nie odnaleziono33.

Ponieważ relacje Kopernika z Dantyszkiem z okresu ostatniego dziesięcio-
lecia życia wielkiego astronoma były wielokrotnie opisywane, ograniczę się do 
omówienia niektórych problematycznych kwestii.

Dantyszek wracając do Prus jako biskup chełmiński nie spotkał się z życz-
liwym przyjęciem ze strony kanoników warmińskich, ponieważ widzieli oni
w nim przede wszystkim rywala do funkcji biskupa warmińskiego oraz czło-
wieka z zewnątrz, co do którego nie było pewności, czy będzie trzymał stronę 

29 CIDTC, IDL 6228.
30 Zob. aneks nr 1.
31 CIDTC, IDL 1473, IDL 1474, IDL 1472, IDL 1475.
32 Acta Tomiciana, t. 18, wyd. W. Urban, A. Wyczański, R. Marciniak, Kórnik 1999, nr 199, s. 299.
33 Ich spis podano w aneksie nr 4, zawierającym zestawienie korespondencji Kopernika z Dantyszkiem. 

Omyłki w interpretacji istniejących listów Kopernika doprowadziły badaczy do fałszywych wniosków, jakoby 
Dantyszek pisał do Kopernika także: 1) przed 9 VIII 1537 r.; 2) przed 24 I 1538 r.; 3) na przełomie IX–X 1538 r. 
oraz że Kopernik pisał do Dantyszka w X 1538 r. (zob. J. Sikorski, Kalendarium..., nr 412, s. 491; nr 443, s. 495; 
nr 453, s. 497; nr 454, s. 497; nr 390, s. 99; nr 415, s. 104; nr 423, s. 106.
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Prus, czy Korony. Mikołaj Kopernik przyjaźnił się szczególnie blisko z dwoma 
członkami kapituły – Tiedemannem Giese i Aleksandrem Scultetim. Giese sta-
rał się wówczas o koadiutorię warmińską, dającą widoki na następstwo po scho-
rowanym Maurycym Ferberze. Sculteti był już od wielu lat wrogiem i rywalem 
Dantyszka, który dwukrotnie blokował mu dostęp do kanonikatu warmińskie-
go34. O ile Dantyszek po mniej więcej roku zabiegów, przy pomyślnym splocie 
okoliczności, doszedł do porozumienia z Giesem i współpracował z nim póź-
niej zgodnie aż do końca swojego życia, o tyle ze Scultetim sprawa przedsta-
wiała się zupełnie inaczej. Większość najnowszych opracowań słusznie podkre-
śla konflikt Dantyszka ze Scultetim jako główną przyczynę podjęcia przez niego 
akcji przeciwko gospodyniom kanoników Scultetiego, Kopernika i Niederhoffa. 
Taką interpretację potwierdza również fakt rezygnacji z zamierzonego procesu 
kanonicznego przeciwko samym kanonikom, podczas gdy ekskomunikowano 
ich gospodynie. Badacze uważają, że przyczyną zaniechania procesu była śmierć 
mocno zaangażowanego w tę sprawę kanonika Reicha. Wydaje się jednak bar-
dziej prawdopodobne, iż Dantyszek wycofał się ze sprawy, zorientowawszy się, 
że główny cel akcji – Sculteti – jako urzędnik kurii rzymskiej nie podlegał jego 
jurysdykcji biskupiej.

W starszej literaturze sprawa ta funkcjonowała jednak głównie w wymiarze 
szykanów nadgorliwego biskupa w stosunku do Mikołaja Kopernika. Podkreślano 
przy tym karierowiczostwo i rozwiązły tryb życia Dantyszka przed przyjęciem 
święceń, a także jego związki z luteranami, przedstawiając go jako hipokrytę po-
zbawionego głębszej duchowości. Jeremi Wasiutyński snuł nawet przypuszcze-
nia, iż Dantyszkiem kierowała zazdrość, wywołana nieuświadomionym, powsta-
łym w latach młodości „uwikłaniem w zewnętrzne przywiązanie o charakterze 
homofilijnym wobec Kopernika”35. W książkach popularnonaukowych i bele-
trystyce Dantyszek często wyrasta na czarny charakter i bezdusznego potwora, 
gnębiącego z czystej złośliwości genialnego i anielsko dobrego Kopernika oraz 
jego mądrego przyjaciela Scultetiego36.

Nie da się zaprzeczyć, że biskup Jan rzeczywiście w młodości oddawał się 
chętnie rozrywkom dworskim, zaś jako człowiek świecki i będący stale w po-
dróży dyplomata nie żył w celibacie. Nie był jednak pod tym względem wyjąt-
kiem w środowisku, w którym przebywał i na pewno nie można go zaliczyć do 
kategorii osób pozbawionych duchowości. Wiara i wierność były dla niego ży-

34 Zob. CIDTC, IDL 860.
35 J. Wasiutyński, Kopernik twórca nowego nieba, Toruń 2007 (2), s. 382.
36 Zob. przyp. 7.
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wymi pojęciami, o których dyskutował i pisywał37. Jego kariera była w pełni za-
służona – był człowiekiem zdolnym, a przy tym niezwykle pracowitym, cechowa-
ła go także bezwzględna lojalność wobec władców, którym służył, oraz wierność 
Kościołowi Rzymskiemu, którego biskupem później został. Jego licznych kontak-
tów z luteranami nie należy traktować jako odstępstwa od Kościoła – w epoce 
przedsoborowej jest na to zbyt wcześnie. To jeszcze czasy dyskusji, nadziei na 
reformę wewnętrzną i osiągnięcie porozumienia, jakże potrzebnego w obliczu 
wspólnego wroga – coraz groźniejszej Turcji. Jest też ogromna różnica w po-
strzeganiu przez niego luteranów a zwolenników Ulrycha Zwingliego, zwanych 
też przez niego anabaptystami lub sakramentariuszami (o tę herezję oskarżony 
został Sculteti oraz inny znany poddany Dantyszka – Wilhelm Gnapheus). Inną 
sprawą jest też otwartość na dyskusję z przeciwnikiem, pielęgnowanie daw-
nych znajomości i erazmiańskie niezamykanie dróg do zgody, a inną – zarzą-
dzanie powierzoną sobie owczarnią, do której nie dopuszcza się przecież wil-
ków. Dantyszek zawsze świadomie deklarował swoją przynależność do Kościoła 
Rzymskiego, a przy tym otwarcie wyrażał niepokój o poziom moralny duchow-
nych, bowiem – jak napisał w swoim (niedawno odkrytym) wierszu: O here-
zji38, używając może niezbyt kunsztownego porównania – „ta trucizna wypływa 
z głowy” (ex capite hic fluxum noxius humor habet). Leczenie choroby należało 
zatem, jego zdaniem, zacząć od uzdrowienia zwierzchników. Kiedy analizuje się 
jego działalność, zarówno dyplomatyczną, jak i później, jako biskupa, uderzają-
ca jest biegłość Dantyszka w prawie, podporządkowanie spraw właściwym prze-
pisom oraz najogólniej pojęta praworządność. Wprawdzie doktorat obojga praw 
otrzymał w trybie wyjątkowym z rozkazu cesarza Maksymiliana (1516), nie był 
to jednak doktorat typu honoris causa, lecz tytuł w pełni zasłużony.

Sprawa Aleksandra Scultetiego, choć niewątpliwie zabarwiona była osobisty-
mi animozjami, stanowiła część szerszego planu, umocowanego w głęboko zako-
rzenionych przekonaniach biskupa Jana, przekonaniach, którym pozostawał wier-
ny przez całe życie. Kopernik był uwikłany w tę sprawę, ponieważ nie było możliwe 
skarcenie jednego z kanoników, a pozostawienie w spokoju pozostałych39. To Sculteti 

37 Zob. np. A. Skolimowska, Dantiscus and the Reformers – preliminary remarks, w: Respublica Litteraria 
in Action. Religion and politics, vol. 2, Warsaw–Cracow, 2012, ss. 181–203, seria: Corpus Epistularum Ioannis 
Dantisci 5: Respublica Litteraria in Action.

38 CIDTC, IDP 169.
39 CIDTC, IDL 2119, 1539-03-19, Jan Dantyszek do Tiedemanna Giese, Lidzbark Warmiński: „Ad ea, ut 

eius fert natura et ingenium, respondit se velle parere postquam alii idipsum facerent. Contuli itaque cum aliis, 
quorum iam unus cum vita suam dimisit, alter obsequetur, nisi obstet Alexander, qui pertinanter se opponens eo 
rem traxit, quasi in spiritualibus nulla mihi esset iurisdicio. Quod ab illo, qui servum se eius, hocque praestito iu-
ramento, asserebat, audiens, officium iurisdicionis meae sum prosecutus prosecuturusque, quantumvis ratione 
processus in scirpo nodum quaerat. Sique in arenam mecum ob id, quod publicum scandalum et dedecus apud 
ecclesiam ferre nolim, descenderit, omnibus eius insania, et quid iusta mea iurisdictio possit, liquebit”.
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miał liczne potomstwo ze swoją gospodynią, którą ostatecznie poślubił, i tylko 
jego oskarżono o herezję. O Koperniku wiemy jedynie, że w latach 1537–1538
(a może także wcześniej) jego gospodynią była Anna Schillling i że z tej sytuacji 
wynikły nieprzystojne plotki. O samej Annie wiadomo, iż była zamężna, mia-
ła dziecko, miała jakieś związki z Gdańskiem i posiadała dom we Fromborku. 
Przypuszcza się, że mogła być córką toruńskiego medaliera Mathiasa Schillinga 
albo wdową po gdańskim kupcu Arendzie von den Schellings, lub jego bra-
tanicą40, jednakże wobec skąpych informacji źródłowych trudno to rozstrzy-
gnąć, ponieważ ówczesne źródła poświadczają posługiwanie się przez mężat-
ki zarówno nazwiskiem panieńskim, jak i mężowskim. Czy plotki o romansie 
Anny i Mikołaja miały uzasadnienie – także i na to nie ma źródeł. O gospodyni 
Niederhoffa wiadomo jeszcze mniej. Warto natomiast przypomnieć, że w roku 
1531 podobnego, jak Dantyszek, napomnienia w sprawie gospodyni udzielił ka-
nonikowi Mikołajowi biskup Maurycy Ferber i że zostało ono przyjęte z poko-
rą i posłuszeństwem41.

Listy kanonika Mikołaja do biskupa Jana są bardzo uprzejme, napomnie-
nia przyjmowane są z szacunkiem i uległością, jednakże wszyscy badacze zgod-
nie zauważają w nich wyraźny dystans w stosunku do adresata. Uważa się, że 
początkowo wynikał on przede wszystkim z wierności przyjaciołom (Giese, 
Sculteti), później zaś także z poczucia krzywdy z powodu nakazu odprawienia 
Anny Schilling. Zważywszy na życzliwe traktowanie młodego Dantyszka przez 
biskupa Watzenrodego oraz świadectwo nieporozumień tego ostatniego z sio-
strzeńcami Andrzejem i Mikołajem (w oświadczeniu z 16 sierpnia 1502 r. gro-
ził kapitule warmińskiej usunięciem ich z diecezji, jeżeli nie podporządkują się 
jego życzeniom42), można by się zastanawiać, czy przypadkiem nie pojawia się 
tu także aspekt rywalizacji Kopernika o łaskę wuja Łukasza z obdarzonym nie-
zwykłą łatwością zjednywania sobie ludzkich serc Dantyszkiem. Jeżeli skłonny 
do samotnictwa i zamknięty w sobie Kopernik odczuwał zazdrość w stosunku 
do młodszego kolegi, to z pewnością nie dał mu tego nigdy do zrozumienia, to-
też Dantyszek mógł pozostawać nieświadomy drażliwości sytuacji. Późniejszy 
chłód Kopernika przypisał wpływowi Scultetiego, a początkowo także Giesego, 
i, nie tracąc nadziei na zmianę, okazywał kanonikowi Mikołajowi niezmien-
ną życzliwość, z wyjątkiem priorytetowej sprawy konfliktu z Aleksandrem. Być 
może zresztą biskup spodziewał się, że kiedy udowodni Scultetiemu odstępstwo 
od wiary, Kopernik a także Giese odsuną się od heretyka.

40 J. Sikorski, Prywatne..., ss. 222–224.
41 M. Biskup, Regesta Copernicana, (calendar of Copernicus’ papers), Wrocław–Warszawa–Kraków–

Gdańsk, 1973, nr 315, s. 145.
42 Zob. J. Drewnowski, Mikołaj Kopernik w świetle swojej korespondencji, s. 121.
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Czy Kopernik rzeczywiście pozostawał do końca życia w otwartym kon-
flikcie z Dantyszkiem? Czy celowo zamieścił przesłany mu przez Dantyszka 
epigramat43, przeznaczony do De revolutionibus, w edycji zaledwie fragmen-
tu dzieła, tj. książeczce De lateribus et angulis triangulorum, w dodatku nie po-
dając nazwiska autora, czy też sprawa ta rozegrała się poza jego świadomością? 
Czy może nie zamieszczono wiersza Dantyszka nigdzie, a w dziełku o trójką-
tach znajduje się wiersz jakiegoś innego autora, przypisywany przez nas błędnie 
Dantyszkowi? To wprawdzie mało prawdopodobne wobec treści wiersza, kore-
spondującej doskonale z tematyką większego dzieła, a także jego formy, nie od-
biegającej od znanych utworów Dantyszka. A może, skoro Kopernik wysoko 
ocenił i obiecał zamieścić w druku epigramat otrzymany od biskupa, zdecydo-
wał się opublikować go dwukrotnie – zarówno w De lateribus, jak i w De revo-
lutionibus? Czy w takim razie wiersz został wycofany z druku decyzją Osjandra, 
próbującego odebrać Księdze znaczenie i powagę? Źródła na ten temat milczą, 
więc i nam nic innego nie pozostaje.

ANEKS nr 1

[Jan Dantyszek do Mikołaja Kopernika], Lubawa, [4 czerwca 1536]

Podstawa źródłowa: brulion autograf Dantyszka: BCz, 244, s. 111, lewy mar-
gines

Publikacja internetowa: CIDTC, IDL 1476

Reverendissime et Venerabilis Domine, amice et frater carissime. 
Salutem omnisque felicitatis accessum.
Cum a multis annis Dominationem Vestram non viderim et pro illa qu-

ondam inter nos familiaritate et consuetudine eandem Dominationem Vestram 
videndi non parvo tenear desiderio, rogo plurimum, ut cum aliis nostris con-
fratribus44, quos unacum Dominatione Vestra huc ad nuptias cuiusdam paupe-
ris meae consanguineae invitavi45, non gravate pro Dominica Sanctae Trinitatis46 

43 CIDTC, IDP 57.
44 Kanonicy warmińscy: prepozyt Paweł Płotowski (zm. 1547), kanclerz kapituły Felix Reich (zm. 1539), 

wikariusz generalny Tiedemann Giese (zm. 1550) i kantor Johann Tymmermann (Zimmermann, zm. 1564).
45 Zob. przyp. 31. 
46 Niedziela św. Trójcy wypadła w roku 1536 11 VI.
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futura ad me concedere velit, boni consultura, ut ex more dicere solemus, ea, 
quae exiguitas domus meae gratissimo hospiti offeret. 

Quod vicissim omni fraterno studio et amore Dominationi Vestrae repen-
dere curabo sedulo eamque prosperrime et quam diutissime valere cupio.

Ex castro Lubaviensi47.

ANEKS nr 2

Łukasz Watzenrode do Jana Dantyszka, Lidzbark Warmiński, 1 grudnia 1511

Podstawa źródłowa: 1. czystopis: BCz, 1595, ss. 1–2; 2. kopia XX w ręką 
Antoniego Mariana Kurpiela: B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 20–22 

Publikacja internetowa: CIDTC, IDL 3461

Erudito ornatoque domino Iohanni Flaxbinder48, regiae maiestatis49 nota-
rio nobis dilecto.

Salutem.
Si ius domini doctoris Adam50, quod ad ecclesiam nostram51 habet, consequi ab 

eo poteris aliorumque iuribus praeponderare compertum habeas, non modo placeret 
nobis, quod tu illud haberes ab eo, sed vellemus tibi eodem iure adepto omnem in exse-
cutionem ipsius impartiri favorem et mandare procuratoribus nostris, ut illud Romae52 
tempore opportuno defensarent. Idcirco ea in re non debebis dubitare de nobis.

Michael Frolich balistarius, civis Elbingensis, de quo alias scripsimus53, exi-
stimans iniuriatum sibi a burgravio nostro et consulatu in Tolkemith54 occasio-
ne ponderum, quibus ut alius mercator usus est, receptorum, actionem in eos 
attentare constituit. Cui administrari iustitiam ab advocato nostro semel atque 
mandavimus, sed ille iudicium nostrum non exspectans commercium habere 
coepit cum praedonibus. Et tandem illorum consilio atque aliorum etiam bo-
norum virorum suggestione diffidationem nobis et capitulo55 nostro fecit, pro-
brosas saepe litteras missivas publicando, quibus non contentus fecit incen-

47 Lubawa – siedziba biskupów chełmińskich.
48 Dantyszek w młodości posługiwał się nazwiskiem Flachsbinder, używanym przez jego ojca i dziadka.
49 Zygmunt I Jagiellon (1467–1548), król polski i wielki książę litewski.
50 Adam z Bochynia (Adam z Łowicza, Adamus Polonus) (zm. 7 II 1514 r.), lekarz nadworny kró-

la Aleksandra Jagiellończyka, od 1504 r. profesor medycyny na Akademii Krakowskiej, 1510–1511 rektor 
Akademii, zob. przyp. 18.

51 Diecezja warmińska.
52 Rzym.
53 List zaginiony.
54 Burmistrz i rada miasta Tolkmicka.
55 Kapituła warmińska.
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dium in suburbio Frawenberg56 nobisque apud regiam maiestatem exsistenti-
bus capitulum nostrum durissimis suis comminationibus saepius repetitis coegit 
pro redimenda vexa ducentas marcas sibi dare manente actione, quam in consu-
latum et burgravium se habere praetendebat. Cum autem reverendissimus do-
minus archiepiscopus Gneznensis57 hic esset in Prussia58, commisit dominis ca-
pitaneis Marienburgensibus59 nostra voluntate accedente causam hanc audire
et iudicare, qui ferentes sententiam pronuntiarunt balistario in receptione ponde-
rum factam esse iniuriam, et alia constituta die condemnaverunt partem adver-
sam in expensis litis, quas taxaverunt ad ducentas marcas. A qua taxatione subditi 
nostri gravatos se esse sentientes ad regiam maiestatem appellaverunt. Nos puta-
mus in prima et etiam in secunda sententia factam esse nostris subditis iniuriam. 
Mira res, quantum habeant apud nos favoris, vilissimum hominum genus, praedo-
nes. In expensis tamen litis apertior est, mea quidem sententia, iniuria. Tenti enim 
sunt, si bene memini, tres dumtaxat apud capitaneos termini, et eundum fuit illi 
homini ad iudicium ex Elbinga60 in Marienburgum61 et consumpsit verisimiliter 
vix decem marcas, et taxatio expensarum facta est ad ducentas marcas. Nam quod 
antea expendit, uti videre potes in regestro suo, quod mittimus, sua mala volunta-
te et animo perverso cogente expendit. Et ideo ad restitutionem non putamus ob-
ligari partem adversam. Hoc negotium, te rogamus, apud regiam maiestatem de-
fenses pro subditis nostris rogando dominum nostrum regem, ne tantam illis la-
tronibus inquietandi nos permittat facultatem. Accusando praeterea illum nostro 
nomine de incendio praedicto, de diffidatione et multis praeterea probris, nobis et 
domino cantori62 tunc vices nostras gerenti, inique erogatis. Terminum vero com-
parendi apud regiam maiestatem partibus a capitaneis constitutum directe nesci-
mus. Erit tamen, si bene meminerimus, circiter Calendas Ianuarii.

Historiam Anthonii Sabellici63 ab initio mundi inchoatam et usque ad illius aetatem 
continuatam pro nobis emas emptamque nobis mittas, item et iudicia anni sequentis64.

56 Frombork – siedziba kapituły warmińskiej.
57 Jan Łaski (1456–1531), 1503–1531 Kanclerz Królestwa Polskiego, 1510–1531 arcybiskup gnieźnień-

ski i prymas Polski.
58 Prusy Królewskie. 
59 Województwo malborskie miało 3 starostwa: w Dzierzgoniu, w Sztumie i w Tolkmicku. W roku 1511 sta-

rostą Tolkmicka i Sztumu był późniejszy wojewoda malborski Jerzy Bażyński (Georg von Baysen) (1469–1546).
60 Elbląg.
61 Malbork.
62 Jerzy Delau (†1515), 1500–1515 kanonik i kantor warmiński, zob. T. Borawska, hasło Delau Jerzy,

w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, wyd. J. Guzowski, Olsztyn, 1996, s. 43.
63 Marcus Antonius Sabellicus (Marcantonio Coccio 1436–1506), Rapsodiae historiarum enneadum ab 

orbe condita ad annum salutis 1504, Venezia 1498–1504. 
64 Prawdopodobnie Ephemerides anni Christi M.D.XII. per magistrum Stanislaum Cracoviensem ad meridianum 

eiusdem urbis diligenter supputatae, Kraków, oficyna Jana Hallera, 13 XII 1511, NB. Podobna publikacja tegoż mistrza 
Stanisława z Krakowa, zatytułowana Almanach ad annum incarnationis domini 1511, wydana w oficynie Floriana Unglera 
w Krakowie w początkach 1511 r. rozpoczyna się epigramatem do czytelnika autorstwa Dantyszka (CIDTC, IDP 14).
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De matrimonio domini nostri regis multa hic dicuntur, de quibus tu ne 
verbum quidem scribis65, quod equidem miramur.

Vale.
Ex arce Heylsberg, prima Decembris anno M-o CCCCCXI.
Lucas episcopus Warmiensis

ANEKS nr 3

Jan Dantyszek do królowej Bony, Lidzbark Warmiński, 4 stycznia 1544

Podstawa źródłowa: 1. kopia XVI w.: BJ, 6557, k. 396v-397r; 2. kopia XVIII 
w.: BCz, 61 (TN), nr 1, s. 1-3 ; kopia XVIII w.: BCz, 274, nr 252, s. 501-502; 4. regest 
z ekscerptem XX w.: B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1544, k. 1r-v

Publikacja internetowa: CIDTC, IDL 6228

Ioannes Dantiscus Episcopus Varmiensis Bonae Reginae Poloniae

Serenissima Reginalis Maiestas et Domina, domina clementissima.
Humillimam orationum et servitiorum meorum commendationem.
Redditae mihi sunt ante novissimas, quas a nuntio meo habui, his die-

bus binae Serenissimae Maiestatis Vestrae litterae. Quarum primae66 pro domi-
no Ioanne Volski scriptae, cui Serenissima Maiestas Vestra nominationem ad 
ecclesiam meam contulit, prae se ferebant non recte in ea causa Serenissimae 
Maiestati Vestrae relationem fuisse factam, quandoquidem dominus olim doctor 
Nicolaus Copernicz67 ecclesiae meae68 canonicus non paulo ante, ut Serenissimae 
Maiestati Vestrae expositum est, sed eo tempore obierat, quo nuper in profec-
tione eram versus Cracoviam69. Is, vivus adhuc, coadiutorem70 a Sede Apostolica 
confirmatum sibi asciverat, qui post mortem eius accepta possessione sine cu-
iusvis contradictione illi legitime successit. Qua de re hoc, quod VIII Novembris 
Serenissima Maiestas Vestra mihi iniunxit, contra eum, qui in principio Maii 
ad ecclesiam meam per diplomata apostolica admissus est, praestare neque po-
tui neque licuit. Satius esset, ut is adulescens Volski, qui domi iuventutem suam 
modis omnibus hoc nostro saeculo inter nobiles receptis non indiligenter exer-

65 List zaginiony.
66 CIDTC, IDL 2677.
67 Mikołaj Kopernik.
68 Diecezja warmińska.
69 Kraków.
70 Jan Loitz (Leusse, Lewsze), 1543–1562 kanonik warmiński, kuzyn Mikołaja Kopernika.
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cet, bonis litteris alicubi in Italia71, cum in Germania72 ob Luteranismum veti-
tum est, non paucis annis daret operam. Nusquam enim alibi quam Elbingi73 sub 
Gnapheo74 praeceptore, quem ego coniugatum sacerdotem per mandata regia
ex mea dioecesi exegi, in ludo fuit litterario. Quod porro ad conservandas in vi-
gore nominationes Serenissimae Maiestati Vestrae concessas pertinet, modo le-
gitime cum illis ad ecclesiam meam fiat introitus, nihil a me desiderari patiar.

Ceterum, quae in litteris XXI Novembris75 et X novissimi Decembris76 
datis de capitanea Rogosnensi77 Serenissima Maiestas Vestra attigit, in quibus 
me dignabitur, cum responsum habuerit, reddere certiorem, gratissimum erit 
non satis feliciter coniugatae, ut in eo Serenissimae Maiestatis Vestrae mentem
et erga se clementiam agnoscat.

Exhilaravit me, quod libellus78 a me missus non displicuerit, igni enim, 
quae in eo habentur, iam a me fuerant destinata.

De Iuliacensi79 aliud, quam quod scripsi, hucusque cognoscere nequivi. De 
cuius statu80, immo et ipsius caesaris81, adeo variant novitates, quae ad nos per-
veniunt, quod eas scribere pudeat, quandoquidem in tot sectarum confusione 
tam multa sibi contraria feruntur, ut non facile inventu sit, quid credi debeat; 
nempe tot passim confinguntur nova ex hominum affectionibus enata, quot fere 
sunt capita. Cum tamen certi quiddam accepero, quod temporis filia veritas82 pro-

71 Włochy. 
72 Niemcy. 
73 Elbląg. 
74 Wilhelm Gnapheus (Willem van der Voldergraft, 1493–1568), humanista, dramatopisarz, imigrant 

z Niderlandów do Prus, a następnie do Niemiec; 1535–1541 założyciel i rektor gimnazjum w Elblągu, usunię-
ty przez Dantyszka w wyniku oskarżenia o anabaptyzm, następnie profesor uniwersytetu w Królewcu, rów-
nież stamtąd musiał wyjechać z powodu procesu o herezję, zob. T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus 
Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, (A–K), vol. 1, Olsztyn 1984, s. 69.

75 CIDTC, IDL 2684.
76 CIDTC, IDL 2692.
77 Hanna Czerna (Hanna z Witowic, zm. po 1547), druga żona Łukasza Mełdzyńskiego (von Allen) sta-

rosty Rogoźna.
78 Za wspomnianą tu książeczkę (libellus) królowa Bona dziękowała Dantyszkowi w liście z 10 XII 

1543 r. (CIDTC, IDL 2692). Książeczkę tę przekazał Bonie na prośbę Dantyszka Stanisław Hozjusz, któ-
ry opisał to zdarzenie w liście do Dantyszka z 16 XII 1543 r. (CIDTC, IDL 2695), określając dziełko sło-
wem Epithalamion. Na tej podstawie można przypuszczać, że była to nieznana dziś pierwsza edycja wier-
sza Dantyszka Epithalamium reginae Bonae (CIDTC, IDP 30). Prawdopodobnie autor zdecydował się (po 
25 latach) opublikować Epitalamium Bony i Zygmunta I po wzięciu udziału w ceremonii zaślubin ich syna 
Zygmunta II Augusta z Elżbietą Habsburżanką w II 1543 r.

79 Wilhelm V Der Reiche (Wilhelm von Jülich-Cleves-Berg 1516–1592), od 1539 r. książę Jülich-Cleves-
-Berg, 1538–1543 książę Geldrii i Zutphen w Niderlandach.

80 Jülich-Cleves-Berg – księstwo w Świętym Cesarstwie Rzymskim, dziś część Nadrenii-Westfalii w za-
chodnich Niemczech. 

81 Karol V Habsburg (1500–1558), 1519–1556 cesarz rzymski.
82 temporis filia veritas, zob. Gel. 12.11.7.
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feret, Serenissimam Maiestatem Vestram non celabo. Cui me suppliciter com-
mendo aetatemque diutissime florentem faustissimaque precor omnia.

Ex Helsberg, IIII Ianuarii MDXLIIII.

ANEKS nr 4

Zestawienie korespondencji Mikołaja Kopernika z Janem Dantyszkiem

Pełny tekst listów oraz kompletne dane o zachowanej podstawie źródło-
wej i wcześniejszych publikacjach znajdzie Czytelnik w publikacji internetowej 
Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka (CIDTC), dantiscus.al.uw.edu pl 
(zob. przyp. 14 i 32).

 1 CIDTC, 
IDL  6831 

Jan Dantyszek do Mikołaja Kopernika, krótko przed 10 IV 
1533, list zaginiony

 2 CIDTC, IDL   929 Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 11 IV 
1533

 3 CIDTC, 
IDL  1476 

[Jan Dantyszek do Mikołaja Kopernika], Lubawa, [4 VI 
1536]

 4 CIDTC, 
IDL  1479 

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 8 VI 
1536

 5 CIDTC, 
IDL  1684 

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 1537-
08-09

 6 CIDTC, 
IDL  6835, IDP 
173

Jan Dantyszek do Mikołaja Kopernika, 29 III 1512 – 28 IX 
1537, list zaginiony, w załączeniu zaginione epitafium dla 
Łukasza Watzenrode

 7 CIDTC, 
IDL  5775, IDP 
173

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 28 IX 
[1537?]

 8 CIDTC, 
IDL  1849 

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 25 IV 
1538

 9 CIDTC, 
IDL  6832 

Jan Dantyszek do Mikołaja Kopernika, krótko przed 2 XII 
1538, list zaginiony

10 CIDTC, 
IDL  2004 

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 2 XII 
1538

11 CIDTC, 
IDL  6833 

Jan Dantyszek do Mikołaja Kopernika, krótko przed 11 I 
1539, list zaginiony

  12 CIDTC, IDL  5773   Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 11 I 1539

13 CIDTC, IDL   260 Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 3 III 
1539
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14 CIDTC, 
IDL  2102 

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 11 III 
1539

15 CIDTC, 
IDL  6834, IDP 
57(?)

Jan Dantyszek do Mikołaja Kopernika, krótko przed 27 VI 
1541, list zaginiony, w załączeniu epigramat skierowany do 
czytelnika De Revolutionibus

16 CIDTC, 
IDL  5774 

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, Frombork, 27 VI 
1541

 

Anna Skolimowska, Nikolaus Kopernikus und Johannes Dantiscus – neue Quellen, neue Interpretationen 

Zusammenfassung 

In dem Artikel wird kurz von den Beziehungen zwischen Johannes Dantiscus (1485–1548), dem 
Humanisten und Poeten, Höfling und königlichen Sekretär, später Kulmer und ermländischer Bischof, und 
dem großen Astronomen, der gegen Ende seines Lebens als ermländischer Kanoniker sein Untergebener 
war, berichtet. Die Forschungen über das Erbe von Dantiscus erlauben es, den kopernikanischen Quellen 
geringfügige Änderungen hinzuzufügen und auf ihrer Grundlage neue Hypothesen bezüglich seiner 
Beziehungen zu Kopernikus aufzustellen. Die Autorin veröffentlicht in extenso einen unbekannten Brief von 
Dantiscus an Kopernikus (Lubawa (Löbau), 4. Juni 1536), wobei sie gleichzeitig ein Versehen der Herausgeber 
der Acta Tomiciana korrigiert, die auf der Suche nach einem Brief, der das Pendant einer früher bekannten 
Antwort von Kopernikus darstellt, irrtümlich einen an den ermländischen Kanoniker Johann Tymmermann 
gerichteten Brief ähnlichen Inhalts unter dem Namen des Astronomen veröffentlicht hatten. Ebenfalls in 
extenso veröffentlicht und bespricht sie den Inhalt eines bislang wenig bekannten Briefes von Kopernikus’ 
Onkel, dem ermländischen Bischof Lucas Watzenrode, an Dantiscus (Lidzbark Warmiński (Heilsberg), 1. 
Dezember 1511), der die engen Beziehungen des jungen königlichen Höflings zu dem Absender bezeugt. Die 
Autorin schlägt geringfügige Verschiebungen in der Chronologie der bisher bekannten Briefe von Kopernikus 
an Dantiscus vor und stellt die Hypothese auf, dass das Epitaphium aus der Feder von Dantiscus für Lucas 
Watzenrode kurz nach dem Tod des Bischofs entstanden war, und nicht wie bisher angenommen im Jahr 1539. 
Sie nimmt auch an, dass Kopernikus‘ Epigramm zu Ehren von Dantiscus, als dem Autor des Epithalamiums zur 
Hochzeit von Zygmunt I. mit Barbara Zapolya, erst nach der Veröffentlichung des Epithalamiums geschaffen 
wurde, was das Rätsel lösen würde, warum es nicht in den entsprechenden Sonderdruck aufgenommen wurde. 
Die Autorin stimmt der Meinung der Forscher zu, dass ein Konflikt Dantiscus‘ mit Alexander Sculteti der 
Hauptgrund dafür war, dass Bischof Dantiscus etwas gegen die Haushälterinnen der ermländischen Kanoniker 
Sculteti, Kopernikus und Niederhoff unternahm. Sie zieht die Möglichkeit einer unterschwelligen Rivalität 
zwischen Kopernikus und Dantiscus um die Gunst von Bischof Watzenrode als Ursache ihres später kühlen 
Verhältnisses in Erwägung. Darüber hinaus macht sie sich über das Schicksal des Epigrammes von Dantiscus 
Gedanken, das ursprünglich für De revolutionibus bestimmt war, dort jedoch nie aufgenommen wurde.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Anna Skolimowska, Copernicus and John Dantyszek – new sources, new interpretations

Summary

The article briefly reported compounds of Johannes Dantiscus (1485–1548), humanist and poet, 
courtier and royal secretary, then the bishop of Chelmno and Warmia with great astronomer, who was at the 
end of life as a Canon of Warmia his subordinates . Research on the legacy of Dantiscus allowed an minor 
additions to the Copernican sources, and to place on the basis of new hypotheses regarding his relationship 
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with Copernicu . The author published in extenso the unknown letter of Dantiscus to Copernicus (Lubawa, 
June 4, 1536 ), straightening mistake Acta Tomiciana publishers, who – in search of the letter, which is pendant 
to a known earlier response Copernicus – mistakenly published under the name of the astronomer letter 
of similar content, addressed to Canon of Warmia Johann Tymmermann. Also published in extenso and 
discussed the content of the previously little -known letter of Copernicus’s uncle , the bishop of Warmia Lukas 
Watzenrode to Dantiscus (Lidzbark Warminski, Dec. 1, 1511) , confirming the close relationship of a young 
courtier of the king with the sender . The author proposed a slight shift in the chronology of previously known 
letters Copernicus to Dantiscus and hypothesized that the epitaph pen Dantiscus for Lukas Watzenrode was 
established shortly after the death of the bishop, and not, as previously thought, in 1539 . It is believed also 
that the epigram in honor of Copernicus Dantiscus, as the author epithalamium wedding Sigismund I with 
Barbara Zápolya, was created after publication epithalamium, which would tackle the mystery of why it was 
not placed in the appropriate commemorative print. The author agreed with the opinion of the researchers 
that the main reason the bishop Dantiscus took the action against housewives Canons of Warmia Sculteti , 
Copernicus and Niederhoff was the conflict of Dantiscus with Alexander Sculteti. Considering the possibility 
of hidden rivalry Copernicus with Dantiscus for the favor of the bishop Watzenrode as the cause of their 
subsequent cool relationship. Is also considering the fate of epigrams Dantiscus intended originally to De 
revolutionibus , but never placed there.

Translated by Jerzy Kiełbik





Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

Zaopatrzenie miast warmińskich w wodę w dawnych wiekach było tema-
tem od dawna poruszanym w literaturze. Dotyczy to szczególnie monografii 
miast. Skomplikowane niekiedy urządzenia hydrotechniczne, skala inwestycji, 
nawet dziś zadziwiająca, wzbudzały zainteresowanie. Niedowierzano, że ludzie 
posiadający dość prymitywne urządzenia potrafili zaprojektować i wykonać ka-
nały, śluzy czy wodociągi. Podejrzewano więc, że twórcą tych wszystkich tech-
nicznych udogodnień był najwybitniejszy matematyk i astronom, jaki mieszkał 
na przełomie XV i XVI w. w Prusach – Mikołaj Kopernik. Miał on niewątpliwie 
odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby podjąć się takich prac. Większość swego 
dorosłego życia spędził, jako kanonik warmiński, w sercu diecezji, czyli we From-
borku. Zatem wodociąg tam istniejący często wiązano z legendą kopernikańską. 

Frombork został założony nad Zalewem Wiślanym we wczesnym etapie 
kolonizacji Prus, pamiętać bowiem należy, że akcja osadnicza prowadzona była 
z północy na południe, wzdłuż rzek i cieków wodnych. Drugi z biskupów war-
mińskich, Henryk Fleming, powierzył wysiłek lokacji tego miasta swemu bra-
tu Gerardowi. Osada była zorganizowana, według ustaleń Victora Röhricha, już
w 1287 r., jednakże przywilej nadający prawa miejskie otrzymała dopiero 8 lipca 
1310 r. z rąk bp. Eberharda z Nysy1. Miasto lokowane było na prawie lubeckim. 

Jerzy Kiełbik

WODOCIĄGI MIEJSKIE NA WARMII
W CZASACH KOPERNIKA

1 Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, herausgege-
ben von C. P. Woelky und J. M. Saage, Bd. I, Urkunden der Jahre 1231–1340, Mainz 1860, s. 85; V. Röhrich, Die 
Kolonisation des Ermlandes, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (dalej: ZGAE), Bd. 13, 
ss. 325–326, 331.

Słowa kluczowe: Miejskie wodociągi, Warmia, miasta

Keywords: Water Supply, Warmia, cities

Schlüsselwörter: Städtische Wasserleitungen, Ermland, Städte
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Nie było jednak znaczącym ośrodkiem handlowym, zarówno w skali ogólno-
pruskiej, jak i ogólnowarmińskiej. Było w swym rozwoju ograniczane przez dwa 
czynniki – z jednej strony przez prężnie rozwijające się Braniewo, dominujące
w warmińskiej wymianie handlowej, z drugiej natomiast przez pana zwierzch-
niego Fromborka, kapitułę, która weszła w jego posiadanie najpóźniej w 1320 r.2 
Nie przeszkadzało to jednak, by miasto zostało wyposażone w dość skompliko-
wany, jak na epokę wczesnonowożytną, system zaopatrzenia w wodę. 

Konieczność jego stworzenia wynikała ze względów czysto praktycznych. 
Pierwszą katedrę warmińską, zbudowaną w Braniewie, opuszczono. Zasadź-
cą Braniewa, który doprowadził do założenia miasta, był Jan Fleming z Lube-
ki, brat późniejszego biskupa warmińskiego Henryka. Osada przed rokiem 1254 
otrzymała prawa miejskie od pierwszego biskupa Warmii Anzelma, który ob-
rał to miejsce na swoją siedzibę i postanowił wznieść tu katedrę3. Zgodnie z tym 
planem zbudowano drewniany kościół, który otrzymał wezwanie św. Andrzeja.
W roku 1260 biskup Anzelm powołał przy tej świątyni kapitułę warmińską4. 
Jednak żywot tego miasta był krótki, zostało ono całkowicie zniszczone na po-
czątku drugiego powstania pruskiego w 1260 r., a jego ludność musiała szukać 
schronienia w Elblągu5. Doświadczenie sprawiło, że na miejsce lokacji kolejnej 
katedry wybrano punkt znacznie bardziej obronny. Nowe miejsce położone było 
bliżej Elbląga i Gdańska, dokąd w razie niebezpieczeństwa można się było wycofać 
lub gdzie można było uzyskać pomoc6. Możliwa jest jednak także inna przyczy-
na powstania Fromborka. Według przekazów źródłowych, wdowa po dostojni-
ku pruskim po przejściu na chrześcijaństwo miała zapisać fromborskie wzgó-
rze kapitule, z przeznaczeniem zbudowania tam katedry7. Pierwszy drewniany
kościół wzniesiony został w 1288 r. i otrzymał tytuł „Ecclesia Warmiensis”8. Znako-
mite jednak ze względów logistyczno-militarnych miejsce miało również i wielką 
wadę: borykało się z deficytem wody pitnej. 

Pod koniec XIV w., w celu uzyskania energii potrzebnej do pracy młyna, 
zbudowano kanał prowadzący od rzeki Baudy w kierunku miasta. Miał on dłu-

2 V. Röhrich, Die Kolonisation, ZGAE, Bd. 13, s. 337; E. Kurowski, Dzieje Fromborka. Historia miasta do 
1998 r., Frombork 2000, s. 27.

3 M. Biskup, Rozwój przestrzenny miasta Braniewa, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 
1959, nr 1, s. 5.

4 A. Eichhorn, Die Prälaten des ermländischen Domcapitels, ZGAE, 1866, Bd. 3, ss. 305–306.
5 J. Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn 1997, ss. 175–176; V. Röhrich, Die Kolonisation, 

ZGAE, Bd. 12, s. 615; K. Górski, Państwo krzyżackie w Prusach, Gdańsk–Bydgoszcz 1946, ss. 45–46.
6 J. Obłąk, O początkach kapituły katedralnej na Warmii, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne, 1961, 

nr 5, s. 15.
7 A. Poschmann, Die Siedlungen in den Kreisen Braunsberg und Heilsberg, ZGAE, 1911–1913, Bd. 18,

s. 270; V. Röchrich, Die Kolonisation, ZGAE, Bd. 12, s. 719.
8 A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525–1772, Olsztyn 1993, s. 31.
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gość 4976 m i szerokości 5 m. W XVI w. wykorzystano go dla zapewnienia miastu 
wody pitnej. W latach 1571–1572 powstało urządzenie czerpakowe. Działało ono 
dzięki energii młyna. Wynosiło wodę w górę, skąd drewnianymi rurami mogła 
być dostarczana do miasta9. Zasady funkcjonowania tego urządzenia oraz fakt, że 
Mikołaj Kopernik nie uczestniczył w jego realizacji zostały w literaturze polskiej 
dokładnie opisane przez Bolesława Orłowskiego10. Zaznaczyć przy tym należy, że 
jego praca w dużym stopniu została oparta o prace niemieckich historyków – Ru-
dolpha Philippi i Leopolda Prowe. Dodać tu jeszcze trzeba nie znane Orłowskiemu, 
a znajdujące się w rękopisie w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, 
opracowanie Carla Petera Woelky11, który podobnie jak wcześniej wymienieni za-
przeczał udziałowi Kopernika w budowie fromborskiego wodociągu.

Wykluczenie Kopernika, którego udział w budowie wodociągów miejskich 
był raczej efektem wyobraźni późniejszych autorów, pozwala na wskazanie dwóch 
powtarzających się czynników, które przewijają się w historii miast pruskich, czego 
znakomitym przykładem jest właśnie Frombork. Pierwszy czynnik to wybór miej-
sca lokacji, łatwego do obrony w przypadku niebezpieczeństwa. Drugi, to, będący 
niekiedy konsekwencją pierwszego, utrudnienie w dostępie do wody pitnej. 

Na Warmii i reszcie terytorium należącego do zakonu krzyżackiego wy-
kształcił się pewien schemat lokacji. Zasiedlając nowe tereny, wybierano przede 
wszystkim miejsce w głębi terytorium. Najpierw powstawał zamek, mający 
strzec okolicy, będący początkowo zaledwie drewniano-ziemną strażnicą. Czę-
sto taka fortyfikacja była wznoszona na dawnej konstrukcji zbudowanej przez 
Krzyżaków, czasami w miejscu istniejącego już grodziska z okresu podboju 
– pruskiego lub krzyżackiego12. Następnie w jego bezpośrednim sąsiedztwie lo-
kowano miasto, określane mianem „Burgstadt”13. Była to baza, dająca możliwość 

9 B. Orłowski, Kopernik nie budował wodociągu we Fromborku, KMW, 1959, nr 2, ss. 124–129.
10 Ibidem.
11 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Rep 128, VIII-28, Carl Peter Woelky, Ueber die 

Copernikanische Wasserleistung.
12 Metoda stosowana przez Krzyżaków, była naśladownictwem metod wytworzonych podczas walk 

w Ziemi Świętej, K. Górski, Studia i szkice z dziejów Państwa Krzyżackiego, Olsztyn 1986, s. 54; H. Schmauch, 
Burgbauten im Deutschordensland, Unsere Ermländische Heimat, 1957, nr 1; omawiając proces powstawania 
miast M. Biskup stwierdził: „(...) Prusy właściwe – wykazywały także swoje charakterystyczne znamiona przy 
formowaniu się sieci miejskiej, która w przeważnej mierze nawiązywała tutaj do istniejących grodów, czy osad 
podgrodowych Prusów, a także do tzw. liszek, czyli staropruskich obozowisk, stanowiących osady karczem-
ne warzące piwo i skupiające zagrodników”; M. Biskup, Rozwój sieci miast pruskich do drugiej połowy XVII w., 
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1980, t. 28, s. 408.

13 A. Poschmann, 600 Jahre Rößel. Bilder aus alter und neuer Zeit, Rößel 1937, s. 6. Jak zauważa K. Gór-
ski, Zakon, wkraczając do ziemi chełmińskiej i Prus, miał do wyboru 4 metody kolonizacji kraju: „a) sprowa-
dzenie niemieckiego rycerstwa feudalnego, b) klasztory, c) zakładanie wsi, d) budowanie miast”. Wobec niepo-
wodzenia pierwszej, niechęci do drugiej oraz zupełnej bezbronności wsi wobec najazdów, „Pozostawały mia-
sta, gdzie ludność miała zapewnione bezpieczeństwo, a w razie potrzeby chroniła się na zamek”, K. Górski, Stu-
dia i szkice, s. 65.
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prowadzenia w dalszej kolejności osadnictwa wiejskiego14. Z uwagi na uwarunko-
wania militarne usytuowanie miast wynikało ze względów topograficznych, a nie 
geograficznych15, czy geograficzno-gospodarczych16. Lokowano je nad rzekami, 
jeziorami lub na wybrzeżu, w celu uzyskania optymalnego efektu obronnego, dzię-
ki wykorzystaniu np. naturalnego zakola rzeki lub rzek, jak w przypadku Olszty-
na czy Lidzbarka Warmińskiego, albo przesmyków pomiędzy jeziorami – Jeziora-
ny17. Ślad pierwotnej funkcji miasta, jakim miało być zapewnienie bezpieczeństwa 
osadnikom, zachował się w nazwie miasta-strażnicy – Wartenburg (Barczewo)18. 

Lokacje miast

Miasto Data lokacji Prawo lokacji Wystawca dokumentu
lokacyjnego Pierwszy sołtys

Braniewo
(Stare

Miasto)
1 IV 1284 lubeckie bp Henryk Fleming Jan Fleming

Braniewo
(Nowe
Miasto)

28 III 1394 lubeckie bp Henryk Sorbom Magister Elert

Lidzbark
Warmiński 12VIII1308 chełmińskie bp Eberhard z Nysy Jan z Kolonii

koło Brzegu

Frombork 8 VII 1310 lubeckie bp Eberhard z Nysy Gerhard Fleming

Orneta ok. 1312 chełmińskie bp Eberhard z Nysy Wilhelm

Pieniężno ok. 1312 chełmińskie Kapituła Fryderyk
z Iławki Pruskiej

Dobre
Miasto 26 XII 1329 chełmińskie bp Henryk Wogenap Wilhelm sołtys Ornety

Reszel 12 VII 1337 chełmińskie Wójt Henryk Luter i kapituła Magister Elert

14 E. Engelbrecht, Die Agrarverfassung des Ermlandes und ihre historische Entwicklung, München und 
Leipzig 1913, ss. 12–13.

15 A. Poschmann, Die Siedlung, s. 173.
16 T. Grygier, Zarządzanie Warmią na przełomie XV/XVI wieku, Studia Warmińskie, 1972, t. IX, s. 152.
17 H. Bonk, Die Städte und Burgen in Altpreussen (Ordensgründungen) in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung, 

Königsberg 1895, s. 39, 44–45, 104. Praca ta ukazała się także w czasopiśmie „Altpreussischer Monatsschrift”, podzielona 
na trzy części. Pierwsza w tomie 31/1894, ss. 320–342; druga i trzecia w tomie 32/1895, ss. 73–135, 205–258.

18 A. Pospiszylowa, Toponimia południowej Warmii. Nazwy miejscowe, Olsztyn 1987, ss. 165–166;
V. Röhrich, Die Besiedlung des Ermlandes mit besonderer Brucksichtigung der Herkunft der Siedler, ZGAE, 1926, 
Bd. 22, s. 277.
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Jeziorany 5 II 1338 chełmińskie
Vicedominus
mgr Mikołaj

i wójt Henryk Luter
Henryk Wendepfaffe

Olsztyn 31 X 1353 chełmińskie kapituła Jan z Łajs

Barczewo 6 VII 1364 chełmińskie bp Jan z Miśni Henryk z Łajs

Bisztynek 30 IV 1385 chełmińskie bp Henryk Sorbom Jan i Jakub de Rosenau

Biskupiec 17 X 1395 chełmińskie bp Henryk Sorbom Jan Mokin

Źródło: A. Szorc, Dominium warmińskie, ss. 264–265.

Efektem takiego działania były wspomniane trudności z dostępem do 
wody. Oprócz omówionego już przypadku Fromborka, wskazać należy także na 
Reszel. Teren, na którym powstało miasto praktycznie uniemożliwiał budowa-
nie studni. Wody znajdują się tu na głębokości 90 m. Przy ówczesnych metodach 
była to głębokość praktycznie nieosiągalna. Z tego też powodu zagadnienie do-
stępu mieszkańców Reszla do wody pitnej uregulowano już w roku 1389. Dzię-
ki bp. Henrykowi Sorbomowi powstał kanał od jeziora Klawsdorff, poprzez ob-
szar wsi Robawy, której mieszkańcy zostali zobowiązani do dbałości o jego stan, 
co wywołało oczywiście spory. Doprowadzona jednak w pobliże miasta woda 
mogła już zostać po niwelacji terenu i skonstruowaniu odpowiednich urządzeń 
wykorzystana do napełniania 7 studni miejskich. Czyniono to za pomocą drew-
nianych rur19. Dodać należy, że podobny sposób napełniania studni miejskich
w wodę zastosowano w Ornecie20 i Olsztynie. 

Jednak te rozwiązania nie były charakterystyczne tylko dla Warmii, po-
dobne zastosowano np. w Kętrzynie. W wyżej położonych częściach miasta bra-
kowało wody, stąd też konieczność jej spiętrzenia, a następnie rozprowadzenia 
rurami do studni. Pierwsze takie urządzenie znane już było w 1648 r., potem ule-
gało przekształceniom21. 

Zagadnienie wodociągów miejskich na terenie Warmii i Prus Krzyżackich 
należy zatem do zagadnień wciąż wymagających opracowania, a pozbawione 
mitu Kopernika, pozwala na przeanalizowanie tejże problematyki pod kątem 
rozwiązań technicznych istniejących na całym obszarze.

19 A. Poschmann, 600 Jahre Rößel, ss. 8–9.
20 F. Buchholz, Bilder aus Wormditts Vergangenheit, Wormditt 1931, s. 28.
21 C. Beckhern, Rastenburg historisch-topografisch dergestellt, Rastenburg 1880, s. 25.
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Jerzy Kiełbik, Städtische Wasserleitungen im Ermland zu Zeiten von Kopernikus 

Zusammenfassung 

Bisher wurde die Entstehung der Wasserleitungen in der Historiographie oft mit der Person des Nikolaus 
Kopernikus in Verbindung gebracht. Doch diese Annahme war, wie schon viele Historiker nachgewiesen haben, 
falsch. Ihre Entstehung ergab sich aus der defensiven Lage der Städte sowie den technischen Möglichkeiten, die 
das Graben von Brunnen nicht zuließen. Hinzuzufügen ist außerdem, dass nicht nur im Ermland, sondern in 
vielen preußischen Städten Wasserleitungen entstanden.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Jerzy Kiełbik, Urban Water Supply in Warmia in the days of Copernicus

Summary

So far, the historiography often connected water supply rise with the person of Nicolaus Copernicus. 
Such, however, the thinking, as shown already many historians were wrong. Their existence resulted from
the defensive position of towns and technical capabilities that prevent digging wells. It should be added also 
that the water supply were built not only in Warmia, but in many cities of the Prussia.

Translated by Jerzy Kiełbik



Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

Niezwykle charakterystycznym obiektem nad Zalewem Wiślanym jest 
Święty Kamień (Heiligen Stein), usytuowany na północny wschód od Tolkmic-
ka, niedaleko Leśnictwa Święty Kamień. Głaz znajduje się w wodzie, jednak jego 
większa część wystaje ponad taflę. Jest to granitognejs, którego wysokość sięga 2,3 
m (około 0,5 m znajduje się pod wodą), jego obwód wynosi 15 m, długość 5 m, 
zaś szerokość 4,3 m1.

Ze Świętym Kamieniem i jego pojawieniem się w przybrzeżnych wodach 
Zalewu Wiślanego związana jest ciekawa legenda spisana w latach sześćdziesią-
tych XIX w. przez Friedricha Bentlera2. Otóż w bardzo odległych czasach, kie-
dy nie było tu jeszcze ludzi, teren ten zamieszkiwały olbrzymy. W okolicy było 
dwóch takich gigantów, którzy rywalizowali ze sobą. Jeden z nich mieszkał w le-
sie Wicke, drugi zaś na Mierzei Wiślanej, w zamku Naito. Pewnego razu olbrzym 
z Mierzei rzucił w kierunku lasu Wicke wielki kamień, lecz ten nie doleciał do 
celu i spadł na płyciznę niedaleko brzegu. W odwecie olbrzym z Wicke trafił du-
żym głazem przeciwnika z zamku Naito i zabił go. Uderzony olbrzym upadł na 
piasek wydm, a tam, gdzie na ziemi sączyła się jego krew, wyrosły borówki. In-
teresującym wątkiem w legendzie jest wzmianka o zamku Naito (Noytto, Neiten-
berg), który miał się znajdować na Mierzei Wiślanej. Nazwa warowni przewi-
ja się na kartach wczesnonowożytnych kronik jako siedziba Wajdewuta, który
w świetle kroniki spisanej przez Szymona Grunaua był protoplastą Prusów3. 

Z omawianej legendy możemy się dowiedzieć, że ów kamień, który nie 
został dorzucony do lasu Wicke, był poświęcony bóstwu Kurke (Kurcho) i słu-
żył Prusom za ołtarz ofiarny. Przy ołtarzu znajdowała się żerdź, na której był za-

Robert Klimek

O ŚWIĘTYM KAMIENIU SPOD TOLKMICKA,
ZAMKU NAITO I KRWAWYCH WALKACH OLBRZYMÓW
– CZYLI ILE PRAWDY O PRUSACH MOŻNA ZNALEŹĆ
W LEGENDACH

1 W. Radziwinowicz, B. Szczepkowski, Głazy i głazowiska województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1967, s. 14. 
2 F. Bentler, Die Sage vom Heiligenstein, Altpreussische Monatsschrift, 1865, Bd. 2, ss. 463–465.
3 S. Grunau, Preussische Chronik, Bd. 1, Leipzig 1876, s. 62.
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wieszony wizerunek Kurke chroniony przed wiatrem i wodą skórami zwierzę-
cymi. Na ołtarzu składano „pierwociny”, a były to najczęściej pierwsze złowione 
ryby, pierwsze wiosenne kwiaty i inne ofiary, które później trawił święty ogień.
Z legendy przebijają pewne analogie do opisu ołtarza pogańskiego z XVII w.
z pogranicza prusko-żmudzkiego, o którym wspomina w kronice Mateusz Pra-
etorius4. Według jego relacji w miejscu kultu rósł dąb, a przy nim w odległości 
około 5 kroków znajdował się duży kamień. Niedaleko głazu wznosiła się wy-
soka żerdź o długości co najmniej 8 sążni. Na nią naciągnięta była skóra kozła, 
a nad łbem zwierzęcia umieszczono duży wieniec upleciony z różnego rodzaju 
zbóż i ziół. Po zakończeniu ceremonii kawałki wieńca były rozdzielane między 
uczestników, zaś skórę zabierał wajdelota. 

Jako pierwszy wspominał o Świętym Kamieniu spod Tolkmicka XVI-wiecz-
ny kronikarz Szymon Grunau. Opisując pruskie bóstwa, kilka zdań poświęcił 
także Kurke (Curcho). Miało być ono szóste pod względem rangi w panteonie 
Prusów. Głównym miejscem jego kultu była miejscowość Heiligenbeil (Świę-
ta Siekierka, obecnie Maмoнoвo), gdzie znajdował się dąb, przy którym pło-
nął święty ogień. Spalano na nim ofiary, głównie w postaci wymłóconego zboża, 
ale też innej żywności, jak miód i mleko. Ogień trawił także pierwsze po do-
żynkach snopy skoszonego zboża, zaś rybacy ofiarowali bóstwu pierwsze ryby
z połowu, które składali na świętym kamieniu5. Wprawdzie kamień ofiarny po-
święcony Kurke znajdował się również w Heiligenbeil, to jednak wydaje się, że
w tym wypadku Grunau miał na myśli eratyk znad Zalewu Wiślanego. Wska-
zuje na to kilka okoliczności. Po pierwsze, kronikarz pochodził z Tolkmicka, po 
drugie, jak wspominają późniejsi dziejopisarze, rybacy składali swoje pierwoci-
ny na tymże kamieniu. Taką informację podaje m.in. Krzysztof Hartknoch. Pisał 
on, że pierwsze złowione ryby spalano na dużych kamieniach, które leżały przy 
brzegach zbiorników wodnych. Taki monolit znajdował się jego zdaniem mię-
dzy Tolkmickiem i Fromborkiem6. O tym obiekcie wspominał również Kaspar
Stein, który zwrócił uwagę, że głaz był święty, zaś Prusowie składali na nim w ofie-
rze bóstwu Kurke (Gorcho) ryby7. Dużo spostrzeżeń dotyczących tego kamienia 

4 Por. M. Praetorius, Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, t. 3, Vilnius 2006, ss. 260–262.
5 S. Grunau, op. cit., s. 96. 
6 C. Hartknoch, Alt- und Neues Preüßen, Frankfurt–Leipzig 1684, s. 61. Podobny głaz z charakterystycz-

ną „misą ofiarną” w górnej części znajduje się na brzegu jeziora Moj w Gierłoży koło Kętrzyna. Nie jest wy-
kluczone, że podobną funkcję pogańskiego ołtarza dla rybaków mógł pełnić kamień w Dybowie nad jeziorem 
Śniardwy, por. R. Klimek, Kamienie kultowe na ziemiach pruskich, w: Kamienie w historii, kulturze i religii, pod 
red. R. Klimka i S. Szczepańskiego, Olsztyn 2010, ss. 62–109.

7 Cyt. za: A. Mierzyński, Źródła do mytologii litewskiej, Warszawa 1892, s. 80: „In episcopatu Warmien-
si inter Tolkmittam el Frauenbergam ad habum lapis, hodie adhuc der heilige stein dictus, in quo olim Prute-
ni veters idolo Gorcho pis ces”.
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wniósł również Praetorius. On także uważał, że niektóre kamienie na obszarze 
Prus były święte, zwłaszcza te, na których składano ofiarę z pierwszych złowio-
nych ryb8. Omawiany obiekt był dużych rozmiarów, a miejscowi rybacy składa-
li na nim ofiary z ryb na cześć Kurke i palili je. Pobliscy mieszkańcy także spala-
li na nim dary – najczęściej jedzenie. Praetorius wspomina, że w tej okolicy rósł 
dąb, który Prusowie otaczali niezwykłą czcią. Mieszkający w dalszej odległości 
od tego kamienia i dębu oddawali cześć bóstwu w swoich domostwach lub przy 
jakimkolwiek dębie, których w Prusach było bardzo dużo. Podobne analogie 
Praetorius odnajduje na pograniczu prusko-litewskim, gdzie rybacy, złowiwszy 
okonia, ofiarowali Kurke głowę i ogon, a resztę zjadali lub sprzedawali9. 

Podczas oględzin Świętego Kamienia nie stwierdziłem na nim śladów tzw. 
dołków ogniowych10. W jego górnej części – od północnego zachodu – zauwa-
żyłem niewielkiej głębokości wklęśnięcie, będące przypuszczalnie reliktem misy 
ofiarnej. To prawdopodobnie na niej oraz na samym szczycie głazu składano 
Kurke dary, które następnie palono11.  

O zamku Naito jako pierwszy wspominał Szymon Grunau. Pisał, że Noytto, 
zwany Neitenberk, znajdował się na Mierzei (Wiślanej) i był siedzibą Wajdewuta: 
„Noytto jetzt Neitenbergk, auf der Neringe gelegen”12. Inny XVI-wieczny kroni-
karz, Łukasz David, lokalizował obiekt nad Zalewem Wiślanym: „Naito, die zwi-
schen Krano und Hailibo”13. Podobnie określał położenie zamku Kaspar Hen-
nenberger. Jego zdaniem zamek Neittenburg był siedzibą Prutena i Wajdewuta. 
Został zniszczony przez zakon krzyżacki: „Schloss zwischen Haylo und Crono, 
von Bruetteno oder Widiwuto gebaut hernachmals und Neittenburg geheissen, 
vom Orden verbrannt”14. Z kolei przekaz ks. Jana Leo, autora wydanej w 1725 r. 
kroniki Dzieje Prus, jest kompilacją tekstu Grunaua i Davida: „Dla królewskiego 
brata Wajdewuta zbudowali na Mierzei między morzem Bałtyckim a Heilibo, tak 
nazywali Zalew, zamek Nojto, zwany potem Nojtenberga”15. Johannes Voigt pisał, 
że zamek Naito znajdował się na Mierzei (Wiślanej)16. Ostatnim z niemieckich 
badaczy, który wypowiadał się o tej warowni, był Hans Crome. Pisał on, że poło-

8 M. Praetorius, op. cit., s. 134.  
9 Ibidem, s. 254.

10 Problematyka tzw. dołków ogniowych została szczegółowo omówiona w: J. Lewandowska, A. Mietz, 
J. Woźny, Wiara z demonem w tle, Toruń 2008.

11 R. Klimek, Kamienie kultowe na ziemiach pruskich, ss. 101–102.
12 S. Grunau, op. cit., s. 62.
13 L. David, Preussische Chronik, Bd. 1, Königsberg 1812, s. 17. Prusowie nazywali Zalew Wiślany Ha-

libo, zob. C. Hennenberger, Des Preussland, Königsberg 1584; por. też mapę: C. Hennenberger, Prussia Vetus,
w: C. Hartknoch, Alt- und Neues Preüßen.

14 C. Hennenberger, Erclerung der preussischen grössern Landtaffel oder Mappen, Königsberg 1595, s. 337.
15 J. Leo, Dzieje Prus, Olsztyn 2008, ss. 16–17.
16 J. Voigt, Geschichte Preussens, Bd. 1, Königsberg 1827, s. 100.



366 Robert Klimek 367O Świętym Kamieniu spod Tolkmicka, zamku Naito i krwawych walkach olbrzymów

żenie zamku Naito (Noitto) jest nieznane17. Później już nikt nie podejmował pró-
by ustalenia jego lokalizacji. Pewną wskazówką co do lokalizacji dawnego grodu 
Wajdewuta jest mapa Zalewu Wiślanego, jaką w 1663 r. opracował Józef Naroń-
ski18. Na Mierzei Wiślanej w pobliżu wsi Mermel (późniejsze Narmeln) karto-
graf naniósł kopczyk z krzyżykiem na wzgórzu zwanym Neusterberk. Tego typu 
piktogramy oznaczały na mapach nowożytnych grodziska19. Wzniesienie znaj-
dowało się bezpośrednio na zachód od wsi i leżało nad wodami Zalewu Wiśla-
nego. Analizując niemiecką mapę sztabową Messtischblatt, można dostrzec, do-
kładnie w miejscu oznaczonym przez Narońskiego, wzgórze 32,8 m – Neuden 
Berg20. Obecnie znajduje się ono na obszarze Federacji Rosyjskiej w obrębie pasa 
granicznego i nosi nazwę Лecнaя Гopa. Dawna wieś Narmeln, leżąca u podnó-
ża wzniesienia, już nie istnieje. Widoczne jest jednak wyraźne podobieństwo
fonetyczne między nazwami Neuden, Naito, Noito i Neitten. Moim zdaniem lo-
kalizacja zamku w tym miejscu nie budzi wątpliwości. Pozostaje tylko zadać py-
tanie (na które nie uzyska się jednoznacznej odpowiedzi), który to władca, no-
szący cechy legendarnego protoplasty Prusów Wajdewuta, mógł zamieszkiwać 
zamek Naito? Według kroniki Grunaua Wajdewut z Prutenem przybyli do Prus 
od strony morza około 523 r.21 We wczesnym średniowieczu Mierzeja Wiślana 
nie istniała w obecnym kształcie, była złożona z łańcucha wysp. Badania geolo-
giczne pozwalają stwierdzić, że obszar, na którym znajdowała się warownia, był
położony w tym czasie na wyspie22. W przypadku zamku Naito pewne przesłan-
ki mogą wskazywać, że właśnie tam była siedziba dzisiaj bliżej nieznanego przy-
wódcy, który musiał wykazać się niezwykłymi zdolnościami, skoro skojarzono 
go z legendarnym władcą. Nie jest wykluczone, że przybył do Prus z Zachodu. 
Oczywiście wszelkie rozważania na ten temat, również kwestia autentyczności 
Prutena i Wajdewuta, są hipotetyczne. Mimo to nie należy lekceważyć mitów, 
gdyż często dotyczą one wydarzeń prawdziwych. Istnienie protoplastów Prusów 
badacze odnoszą dziś do sfery legend, w najlepszym wypadku nadając im cechy 
faktów symbolicznych, co z punktu widzenia antropologii kulturowej nie wyłą-
cza ich z dyskursu naukowego.

Obecność olbrzymów nad Zalewem Wiślanym należy rozpatrywać wy-
łącznie w kategorii wierzeń ludowych. Także badania archeologiczne na tych 

17 H. Crome, Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreussen, Prussia, 1940, Bd. 34, s. 88. 
18 J. Naronski, Des Preüss Frischen Haffes, 1663, Staatsbibliothek w Berlinie, Kartenabteilung, sygn. N 11039.
19 Por. legenda mapy: C. Hennenberger, Prussiae, Königsberg 1629.
20 Messtischblatt 1583 Neukrug, 1:25 000, 1925.
21 S. Grunau, op. cit., s. 63.
22 M. Kasprzycka, Tło paleograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery, 

Warszawa 1999, ss. 24–38 i 156.
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terenach nie potwierdziły istnienia ludzi wyróżniających się olbrzymim wzro-
stem. Rozwiązaniem zagadki mógłby być inny przekaz ludowy odnotowany 
przez niemieckich badaczy w okresie międzywojennym. Otóż podczas pro-
wadzonych w 1936 r. wykopalisk w Borkenwalde, Kr. Angerburg (dzisiejszych 
Możdżanach w gminie Kruklanki) zatrudniony tam siedemdziesięcioletni Wil-
helm Pukas opowiedział ciekawą historię. Będąc małym chłopcem, zapamiętał 
zdarzenie, które miało miejsce najprawdopodobniej w latach siedemdziesiątych 
XIX w. Spadło wówczas bardzo dużo deszczu, co doprowadziło do podniesienia 
poziomu wody w jeziorze Żywy oraz do podmycia terenów przybrzeżnych pew-
nego wzgórza na jego wschodnim brzegu. Oczom chłopca ukazały się wówczas 
trzy „trumny dawnych olbrzymów”, które zsunęły się ze skarpy wzniesienia do 
jeziora i dryfowały aż do momentu, gdy zatrzymały się na podmokłej łące. Wil-
helm Pukas narysował archeologom na piasku „trumny olbrzymów”. Zaznaczył, 
że były one otwarte i zrobione z pnia drzewa o długości około 5–6 m. Zdaniem 
badaczy słuchających opowieści były to stare drewniane łodzie, potocznie zwa-
ne dłubankami. Po przybyciu do „nekropolii olbrzymów” badacze uznali, że był 
to idealny teren na założenie osady rybackiej. Miejsce było doskonale osłonięte 
od wiatru i dużych fal. Podczas retrospekcji terenowej, przeprowadzonej w 1936 r., 
nie wykluczono, że mogła tutaj istnieć budowla palowa23. 

Z pewnością „trumny olbrzymów” były więc łodziami dłubankowymi. 
Zwyczaj pochówku ludzi w trumnach wykonanych z jednego pnia był znany 
w czasach nowożytnych na ziemiach pruskich, toteż wydostanie się dłubanek
z ziemi zostało skojarzone przez wiejską ludność z trumnami, a nie z łodzia-
mi. Ich długość natomiast zasugerowała mieszkańcom, że byli w nich pochowa-
ni nie zwyczajni ludzie, lecz wielkoludy. Na przybrzeżnych wodach Zalewu Wi-
ślanego dłubanki były popularnym środkiem komunikacji wodnej od czasów 
epoki żelaza po czasy nowożytne i z pewnością posługiwali się nimi miejscowi
rybacy. Czasem mogło się zdarzyć, że opadające warstwy nadbrzeżnej skarpy 
odsłaniały stare dłubanki, które wśród miejscowej ludności wywoływały skoja-
rzenia z pochówkami olbrzymów. Być może jedna z nich znajdowała się w lesie 
Wicke niedaleko od Świętego Kamienia, druga zaś przy starym grodzie Naito. 

Legendy o Prusach stanowią ważną część spuścizny historii kultury regio-
nu. Najpierw przekazywane z ust do ust, następnie spisywane i przepisywane, 
siłą rzeczy zmieniały swój pierwotny kształt. Każda taka opowieść jest żywym, 

23 Wymieniona dokumentacja znajduje się w Museum für Vor- und Frühgeschichte, Prussia Archiv, 
sygn. PM–A 756/1. Powyższa historia została już przeze mnie opisana, por. R. Klimek, O wielkoludach znad je-
ziora Żywy, Studia Angerburgica, 2009, t. 15, ss. 92–95.
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choć zbeletryzowanym, przekazem pewnej rzeczywistości. Mimo krytycznego 
podejścia do zawartych w nich informacji, można uznać, że niektóre opisy za-
wierają w sobie jakieś ziarnko prawdy.



W 2012 r. minęło dwadzieścia lat od powstania Domu „Gazety Olsztyń-
skiej”. Rocznica stanowi dobrą okazję do próby bilansu działalności placówki.

Siedzibą muzeum jest zrekonstruowany budynek, w którym w latach 
1920–1939 wydawana była jedyna na Warmii polska gazeta, ukazująca się od 
1886 r. ,,Gazeta Olsztyńska”. Tu znajdowały się redakcja i drukarnia pisma, księ-
garnia oraz mieszkanie rodziny ostatniego właściciela i redaktora – Seweryna 
Pieniężnego (1890–1940). „Gazeta Olsztyńska” przez lata budziła i kultywowała 
polską świadomość narodową, propagowała i utrwalała znajomość języka pol-
skiego. Wokół siedziby redakcji i pracujących tam ludzi – redaktorów, drukarzy 
– skupiali się Warmiacy, którzy żyjąc w niemieckim państwie, czuli się Polakami.

Kres istnieniu „Gazety Olsztyńskiej” i jej siedziby położył wybuch II woj-
ny światowej. Seweryn Pieniężny został aresztowany, osadzony w obozie Ho-
henbruch pod Królewcem i 24 lutego 1940 r. rozstrzelany. Ostatnie dni jego
życia tak opisał Klemens Frenszkowski (1899–1964): „Szczególnie dużo wycier-
piał Seweryn w czasie ćwiczeń urządzanych na placu obozowym, kiedy to pę-
dzili więźniów z jednego miejsca na drugie, popychając i bijąc wyczerpanych ze 
zmęczenia i głodu nieszczęsnych ludzi. Specjalną zabawę urządzili sobie przed 
otworami okiennymi do piwnic, do których kazali niektórym wchodzić, kopiąc 
ich następnie gdzie popadło, jeżeli nie mogli się tam przedostać. Najbardziej 
znęcali się przy tym nad Sewerynem Pieniężnym, który nie mógł się przecisnąć 
przez wąskie okno. – – Pewnego dnia na korytarzu powstał jakiś ruch i słychać 
było otwieranie drzwi i wywoływanie więźniów. Można sobie wyobrazić, jakie 
przerażenie ogarniało uwięzionych, bo w każdej chwili mogły się drzwi otwo-
rzyć i [można było] usłyszeć swoje nazwiska, a wiadomo czym to groziło. [War-
miak, Franciszek] Sznarbach stał przy drzwiach i nasłuchiwał, i usłyszał nazwi-
sko Pieniężnego. Z ruchu, jaki powstał na korytarzu można było wywnioskować, 
że wywołanych ustawiono w szeregu. Usłyszał następnie kroki, jakby ktoś prze-
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chodził wzdłuż szeregu i nagle się zatrzymał, przy tym padły słowa: »Pieniężny. 
Na auf dich haben wir schon lange gewartet« (Na ciebie już dawno czekaliśmy). 
Nastąpił ponowny ruch i jakieś głosy na korytarzu, potem chwila ciszy, a po niej 
strzały z karabinu. Wiadomym było, co oznaczały. Tak zakończył życie ostatni wy-
dawca »Gazety Olsztyńskiej«”1. Podobny los spotkał wielu redaktorów i współpra-
cowników pisma. Za swą pracę i postawę zapłacili utratą wolności, a nawet życia.

Wydawnictwo Pieniężnego zostało zlikwidowane. Napis ,,Gazeta Olsztyńska”, 
widniejący na budynku, zamalowano, archiwum oddano na przemiał, maszyny dru-
karskie, kaszty z czcionkami i zapasy papieru przekazano wydawcy „Allensteiner 
Zeitung”, towar z księgarni kupił Quendau – właściciel sklepu przy Rynku Starego 
Miasta. Na parterze budynku urządzono składnicę używanego obuwia przezna-
czonego na pomoc zimową. Buty reperowali polscy jeńcy wojenni. Nie jest wy-
kluczone, iż ci sami jeńcy w listopadzie 1939 r. rozpoczęli rozbiórkę domu. W ten 
sposób przestała istnieć, jak to określiła Ewa Bojarska (1925–1998), córka Sewery-
na Pieniężnego, „oaza polskości w niemieckim Olsztynie”.

Po zakończeniu wojny, już w maju 1945 r., podjęto starania o reaktywowa-
nie „Gazety Olsztyńskiej”. Nie udało się to jednak ani wdowie po ostatnim wy-
dawcy pisma – Wandzie Pieniężnej (1897–1967), ani Stronnictwu Ludowemu, 
któremu Pieniężna podobno przekazała wszelkie uprawnienia związane ze 
wznowieniem tytułu. Nie ma, niestety, przekazów archiwalnych jednoznacz-
nie naświetlających tę kwestię. Według relacji ustnych Wanda Pieniężna, go-
dząc się na wznowienie pisma, stawiała warunki przez ówczesne władze nie 
do przyjęcia. Domagała się, aby w winiecie gazety, tak jak przed wojną, znaj-
dowały się słowa: „Ojców mowy, ojców wiary brońmy zgodnie: młody, stary”
i „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”2.

Ostatecznie tytuł „Gazeta Olsztyńska” powrócił na rynek prasowy 6 kwiet-
nia 1970 r. Wówczas to „Głos Olsztyński”, dziennik Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej, zmienił nazwę i przyjął tytuł gazety Pieniężnych. Od maja 1991 r. 
wydawcą pisma stała się Spółka „Edytor”, której udziałowcem 3 sierpnia 1998 r. zo-
stał niemiecki wydawca Franz Xavier Hirtreiter. Inna, bo wydawana w zupeł-
nie innej rzeczywistości, adresowana do innego czytelnika, z innymi celami
i przesłaniem programowym „Gazeta Olsztyńska” od czterdziestu dwóch lat po-
nownie istnieje na olsztyńskim rynku wydawniczym. Do krajobrazu olsztyń-
skiego Starego Miasta powróciła również historyczna siedziba wydawnictwa 
Pieniężnych.

1 K. Frenszkowski, Pamiętnik Warmiaka, Olsztyn 2005, ss. 73–74.
2 Zob. szerzej B. Łukaszewicz, Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945–1975. Szkice do mo-

nografii, Warszawa 1982, ss. 62–64.
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Pomysł jej odbudowy3, z przeznaczeniem na cele muzealne, zrodził się
w 1986 r., kiedy to obchodzono jubileusz stulecia istnienia pisma. 25 listopada tego 
roku powołano Społeczny Komitet Odbudowy Domu „Gazety Olsztyńskiej”. Jego 
przewodniczącym został Władysław Ogrodziński (1918–2012) – historyk, lite-
rat, publicysta, organizator nauki, działacz społeczny i kulturalny, wieloletni dy-
rektor Muzeum Warmii i Mazur, wówczas przewodniczący Rady Wojewódzkiej
Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Najbliższymi jego współpra-
cownikami, jako wiceprzewodniczący Komitetu, zostali Czesław Pazera – redaktor 
naczelny „Gazety Olsztyńskiej” i Marek Różycki (1938–2004) – prezydent Olszty-
na. Funkcję sekretarza powierzono Romanowi Wachowcowi – zastępcy redak-
tora naczelnego ,,Gazety Olsztyńskiej”, skarbnikiem został Jan Jaszczuk. Wśród 
dwudziestu dwóch członków Komitetu reprezentujących ówczesne władze oraz 
środowiska naukowe i kulturalne znalazły się także córki Seweryna Pieniężne-
go: Ewa Bojarska i Maria Frieman (1927–2013).

2 grudnia 1986 r. odbyło się zebranie inauguracyjne Komitetu. W mar-
cu następnego roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i generalne
wykonawstwo obiektu olsztyńskiej Pracowni Konserwacji Zabytków. Prace bu-
dowlane rozpoczęły się wiosną 1988 r., a kilka miesięcy później – 9 listopada 
odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Planowano, iż budynek
zostanie oddany do użytku l września 1989 r. – w pięćdziesiątą rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. Niestety, w tym dniu dom nie był jeszcze gotowy.
Odbyła się jedynie uroczystość symbolicznego „przywrócenia go na dawne 
miejsce”, polegająca na odsłonięciu widniejącego na frontonie napisu: ,,Gazeta 
Olsztyńska”. Na takim etapie odbudowy 19 października 1989 r. zapadła decyzja
o wpisaniu domu, pod numerem A-4134, do rejestru zabytków. Następny termin 
oddania budynku do użytku – luty 1990 r., kiedy to przypadała setna rocznica 
urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci Seweryna Pieniężnego, również nie został
dotrzymany.

Przed Komitetem piętrzyły się trudności – od przekonywania o słuszno-
ści pomysłu rekonstrukcji budynku po kłopoty natury finansowej wynikają-
ce głównie z faktu, iż czas realizacji zamierzenia przypadł na szczególny w naj-
nowszej historii Polski okres przemian społecznych i ustrojowych. Przyszło też 
członkom Komitetu bronić przed różnymi zakusami pierwotnie założonej mu-
zealnej funkcji budynku. Ostatecznie kres usiłowaniom przejęcia praw własno-
ści obiektu i przekazania go na inne cele, niż planowali pomysłodawcy jego od-

3 Szerzej zob. M. Strzyżewska, Dom „Gazety Olsztyńskiej” – odbudowa siedziby i działalność muzeum, 
Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 2002, nr 4 (238), ss. 627–646. 
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budowy, położył dopiero Naczelny Sąd Administracyjny, który wyrokiem z 13 grud-
nia 1993 r. pozostawił nieruchomość w zarządzie Muzeum Warmii i Mazur. 

Wraz z postępem prac budowlanych coraz bardziej widoczne stawało się 
zaangażowanie przyszłego użytkownika budynku – Muzeum Warmii i Mazur. 
22 października 1991 r. Prezydium Społecznego Komitetu Odbudowy Domu 
„Gazety Olsztyńskiej” przekazało Muzeum wszelkie prawa dotyczące zarządu, 
sprawowania opieki i dysponowania obiektem.

26 czerwca 1992 r. odbyła się inauguracja działalności muzeum – Domu 
„Gazety Olsztyńskiej”, Oddziału Muzeum Warmii i Mazur.

 

Działalność wystawiennicza

Tematyka prezentowanych wówczas wystaw zdeterminowana była histo-
rią budynku oraz rolą, jaką odegrał w dziejach polskiej ludności rodzimej. Eks-
pozycją najważniejszą i jedyną o charakterze stałym była wystawa zatytułowa-
na „Gazeta Olsztyńska” (1886–1939)4. Przedstawiono na niej historię pisma, syl-
wetki jego twórców, jak i poruszaną na łamach pisma problematykę – zapisaną 
w publicystyce tego okresu historię polskiej Warmii. Poprzez pryzmat artykułów 
prasowych zaprezentowano najważniejsze wydarzenia polityczne, gospodarcze, 
społeczne i kulturalne regionu: walkę z germanizacją, plebiscyt 1920 r., działal-
ność polskich organizacji, starania o wprowadzenie polskiego posła do Sejmu 
pruskiego, działalność gospodarczą, tworzenie polskiego szkolnictwa, kontakty 
z Macierzą. Na wystawie pokazano unikatowe egzemplarze pisma, dokumenty
i zdjęcia, elementy wyposażenia zecerni i maszyny drukarskie. Szczególnie cen-
na jest jedyna ocalała, po całkowicie zniszczonym przez Niemców wydawnic-
twie, pamiątka – kilkadziesiąt drukarskich czcionek.

W roku 2001 wystawa została poszerzona o prezentację odbiorców gaze-
ty – warmińską ludność chłopską. Służyły temu licznie zgromadzone eksponaty 
etnograficzne: części ubioru, narzędzia pracy, przedmioty kultu oraz fotografie 
przedstawiające najbardziej charakterystyczne elementy wiejskiego krajobrazu 
Warmii. Nowym elementem wystawy były również, prezentowane po raz pierw-
szy, zdjęcia rodzinne Pieniężnych.

W celu zarysowania jak najszerszego tła dla prezentacji dziejów „Gazety 
Olsztyńskiej” przygotowane zostały wystawy zmienne: Prasa polska na Warmii 

4 Scenariusz: Małgorzata Strzyżewska, oprawa plastyczna: Krystyna Wojtaszek-Markunas. Wystawa 
otwarta 26 VI 1992 r. Po remoncie sali, poszerzeniu zawartości merytorycznej i częściowej zmianie oprawy 
plastycznej ponownie udostępniona zwiedzającym 6 XI 2001 r.
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i Mazurach (1718–1939)5 oraz Dawny Olsztyn w fotografii6. Zadaniem pierwszej 
z nich było umiejscowienie „Gazety Olsztyńskiej” w dziejach polskojęzycznego 
czasopiśmiennictwa tych ziem i umożliwienie porównania jej historii, profilu
i programu z innymi, skierowanymi do polskiej ludności rodzimej, pismami. Za-
prezentowano dwadzieścia tytułów, z których większość po raz pierwszy poja-
wiła się na muzealnej ekspozycji. Zadaniem drugiej wystawy – Dawny Olsztyn 
w fotografii – było pokazanie miasta z czasów ukazywania się w nim gazety Pie-
niężnych. W roku 1992, gdy wystawę otwierano, była to pierwsza tak duża pre-
zentacja zdjęć przedwojennego Olsztyna.

I wreszcie ostatnia wystawa przygotowana na otwarcie muzeum, zatytu-
łowana Malarze olsztyńscy7, prezentowała dorobek olsztyńskiego środowiska
plastycznego. Ekspozycja ta nie była związana z historią i tradycją domu, ale sta-
nowiła jeszcze jeden wyznacznik sygnalizujący, w jakim kierunku programo-
wym zmierzać będzie muzeum w Domu „Gazety Olsztyńskiej”.

Profil muzeum ukształtował się w pierwszych latach jego istnienia. Później 
wytyczony program był już tylko konsekwentnie realizowany i poszerzany o nowe 
formy działalności. Nie zdezaktualizowały się zatem stwierdzenia zamieszczone
w sprawozdaniu z pięciolecia pracy muzeum: „Dom »Gazety Olsztyńskiej« jest 
muzeum regionalnym. W kręgu jego zainteresowań jest wszystko to, co związane 
jest z regionem, głównie Warmią, a przede wszystkim Olsztynem. To programo-
we ukierunkowanie widoczne jest zarówno w działalności wystawienniczej, pra-
cy oświatowej, jak i profilu gromadzonych zbiorów”8. 

W ciągu dwudziestu lat w muzeum otwarto czterdzieści siedem wystaw. 
Zdecydowana większość to prezentacje historyczne i etnograficzne związane
z Olsztynem i Warmią, ale nie brakowało również ekspozycji malarstwa czy fo-
tografii. Jednak nawet i te ostatnie prawie zawsze związane były z miastem lub 
najbliższym regionem, osobą twórcy bądź tematyką. Najwięcej wystaw przygo-
towali olsztyńscy muzealnicy, choć były również ekspozycje autorstwa osób spo-
za tego kręgu9, a także wystawy z zagranicy: z Włoch10, Rosji11, Litwy12, Niemiec13. 

5 Scenariusz: M. Strzyżewska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (26 VI 1992–12 VI 1995 r.).
6 Scenariusz: M. Strzyżewska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (26 VI 1992–9 IV 2000 r.).
7 Scenariusz: Anna Samulowska (26 VI 1992–23 IV 1993 r.).
8 M. Strzyżewska, Dom „Gazety Olsztyńskiej”, KMW, 1997, nr 2 (216), ss. 267–270.
9 Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich – dobra utracone czy ocalone? (17 VII–12 X 1995). Autorzy: 

Małgorzata Jackiewicz-Garniec i Mirosław Garniec.
10 Anna Vari. Malarstwo, grafika (28 IV–16 VI 1993 r.).
11 Königsberg ‒ Królewiec (14 VII–2 XI 1993 r.).
12 Wystawa prac artystów ze Zrzeszenia Polskich Plastyków „Elips” w Wilnie (17 X–27 XI 1995 r.); Galeria „Znad 

Wilii” przedstawia (13 IV–13 V 1999 r.); Zamek i Muzeum Historyczne w Trokach przedstawiają się (17 V–21 VI 1999 r.).
13 Kaczmarek i inni. Polacy i polskojęzyczni migranci w Zagłębiu Ruhry od 1875 roku do dzisiaj. Scena-

riusz: Josef Herten (30 VI–12 XII 1999 r.).
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Osobną grupę stanowiły wystawy poświęcone twórczości współczesnych olsz-
tyńskich artystów plastyków: Edwarda Ratuszyńskiego14, Marii Lożek-Kwiat-
kowskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego15, Elwiry Iwaszczyszyn16, Piotra Obarka17, 
Artura Nichthausera18. Wspomnieć należy także o szczególnie wysoko ocenio-
nej prezentacji dorobku plastycznego Henryka Mączkowskiego (1939–1973)19.

Jednak zasadniczy kierunek działalności wystawienniczej Domu „Gazety 
Olsztyńskiej” nadawały, obok wspomnianej już stałej wystawy „Gazeta Olsztyńska” 
(1886–1939), ekspozycje czasowe przedstawiające dzieje Olsztyna od czasów naj-
dawniejszych do współczesności. Były to wystawy: Zanim powstało miasto... Pra-
dzieje Olsztyna i okolic20; Pozdrowienia z Olsztyna... Pocztówki z przełomu XIX 
i XX wieku21; Olsztyn – narodziny nowego miasta22; Olsztyn 1900–200023; Daw-
ny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice24; Architektura publiczna i municypal-
na 1850–193925; Fotograficzny zapis półwiecza. Olsztyn w obiektywie Jerzego Wa-
lugi26; Pionierskie lata. Olsztyn w fotografii Waleriana Łochacza27; W świetle i cie-
ple gazowego płomienia. 120 lat Miejskiej Gazowni w Olsztynie28. Ten cykl histo-
ryczny zamyka eksponowana do chwili obecnej, a przygotowana na jubileusz 
650-lecia nadania Olsztynowi praw miejskich, wystawa Olsztyn. Szkice do dzie-
jów miasta29. Jej główną, choć niejedyną, osią tematyczną są wybitne postacie, 
dla których Olsztyn był miejscem urodzenia, a także ludzie, którzy swym ży-
ciem oraz działalnością miasto i jego historię tworzyli: Jan z Łajs, Mikołaj Ko-
pernik, Łukasz Dawid, Albert Nowiejski, Michał Bartolomowicz, Jan Krzysztof 
Geese, Piotr Poleski, Jan Antoni Blank, Franciszek Hipler, Erich Mendelsohn, Fe-

14 Vademecum Mikołaja (grudzień 1993 r.).
15 Malarstwo Marii Lożek-Kwiatkowskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego (27 IV–11 VII 1995 r.).
16 Elwira Iwaszczyszyn. Malarstwo, rysunek (27 XI 1997–4 II 1998 r.).
17 Piotr Obarek. Felietony graficzne (26 II–16 III 1998 r.).
18 Artur Nichthauser. Mój kochany Olsztyn. Pastele (12 I – 31 III 2000 r.); Artur Nichthauser. Od pędzla 

do kompa (5 XI–XII 2010 r.)
19 Henryk Mączkowski. Malarstwo, rysunek, plakat. Scenariusz: Grażyna Prusińska, oprawa plastyczna: 

K. Wojtaszek-Markunas (20 IV–20 VI 1996 r.).
20 Scenariusz: Mirosław Hoffmann, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (10 IX 1996–24 III 1997 r.).
21 Scenariusz: Danuta Syrwid, oprawa plastyczna: Magdalena Opałko (26 VI–29 VIII 1996 r.).
22 Scenariusz: M. Strzyżewska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (28 VI 1995–9 IV 2000 r.). Zob.

R. Syrwid, Olsztyn – narodziny nowego miasta. Sprawozdanie z wystawy, KMW, 1995, nr 4 (210) , ss. 429–431.
23 Scenariusz: M. Strzyżewska i Celina Grabowska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (23 V 

2000–31 VIII 2003 r.). Zob. B. Turower, Olsztyn w XX wieku. Sprawozdanie z wystawy, KMW, 2000, nr 4 (230), 
ss. 673–675.

24 Scenariusz: Iwona B. Kluk, Andrzej Rzempołuch, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (28 X 
2003–5 V 2004 r.).

25 Scenariusz: A. Rzempołuch, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (8 XI 2005–1 IX 2006 r.)
26 Scenariusz: M. Strzyżewska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (11 IX 2007–20 I 2008 r.)
27 Scenariusz: M. Strzyżewska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (7 II–1 IX 2008 r.).
28 Scenariusz: M. Strzyżewska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (24 X 2009–20 X 2010 r.).
29 Scenariusz: M. Strzyżewska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (otwarcie 28 X 2003 r.).
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liks Nowowiejski, Maria Zientara-Malewska, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Eu-
genia Śnieżko-Szafnaglowa, Henryk Panas, Andrzej Wakar, Andrzej Samulow-
ski, Marian Bublewicz, Tadeusz Nowakowski, Hieronim Skurpski. Na wystawie
zaprezentowano eksponaty niezwykle cenne i w wielu wypadkach nigdy do-
tąd publicznie niepokazywane, a pochodzące nie tylko ze zbiorów muzealnych, 
ale także użyczone m.in. przez Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archi-
wum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Urząd 
Miasta Olsztyna, parafię św. Jakuba w Olsztynie oraz wiele osób prywatnych. 

Bardzo interesujące i bogate poznawczo były wystawy etnograficzne poka-
zujące kulturę i zwyczaje polskiej ludności zamieszkującej okolice miasta. Pre-
zentacja tej tematyki zapoczątkowana przez Gody – Boże Narodzenie i Nowy Rok 
na Warmii30 kontynuowana była w cyklu Cztery pory roku na Warmii: Wiosna, 
Lato, Jesień, Zima31; poprzez W karczmie, sklepie, na jarmarku...32; Z łosierą do... 
Pielgrzymki na Warmii XIX–XX wieku33 aż po Drogą przez warmińską wieś34. Wy-
stawy te spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze 
strony zwiedzających, szczególnie tych najmłodszych. 

Ekspozycją z pogranicza historii i etnografii była wystawa biograficzna Śla-
dami twardej drogi. Życie i twórczość Marii Zientary-Malewskiej35. Duże jej fragmen-
ty przekazane zostały do Brąswałdu, gdzie stworzyły nową aranżację poświęconej 
poetce Izby Pamięci. Ogromnie interesującą i, mimo że terytorialnie odległą, to jed-
nak pośrednio związaną z historią polskiej Warmii, była ekspozycja Kaczmarek
i inni. Polacy i polskojęzyczni migranci w Zagłębiu Ruhry od 1875 roku do dzisiaj36. 
Na przypomnienie zasługuje również, mimo iż nieznacznie odbiegała od przyjęte-
go przez muzeum profilu, wystawa poświęcona bardzo interesującemu wycinkowi 
dziejów Mazur — Staroobrzędowcy na Mazurach i ich ikony37. Ekspozycja uzyska-
ła wysokie oceny nie tylko wśród zwiedzających, ale również w gronie znawców 

30 Scenariusz: Elżbieta Kaczmarek, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (6 XII 1995–20 II 1996 r.).
31 Scenariusz: E. Kaczmarek, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas. Cztery pory roku na Warmii. 

Wiosna (22 III–22 VI 1998 r.); Cztery pory roku na Warmii. Lato (28 VI–13 IX 1998 r.); Cztery pory roku na War-
mii. Jesień (20 IX–30XI 1998 r.); Cztery pory roku na Warmii. Zima (6 XII 1998–23 III 1999 r.).

32 Scenariusz: E. Kaczmarek, oprawa plastyczna: Magdalena Biryło (10 III–27 X 2005 r.).
33 Scenariusz: E. Kaczmarek, M. Strzyżewska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (13 IX 

2006–28 VIII 2007 r.).
34 Scenariusz: E. Kaczmarek, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (otwarcie 12 XII 2010 r.).
35 Scenariusz: M. Strzyżewska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (4 IX 1994–27 II 1995 r.).
36 Por. przyp. 13. Zob. M. Strzyżewska, Sprawozdanie z wystawy „Kaczmarek i inni”, KMW, 2000, nr l 

(227), ss.129–137.
37 Scenariusz: Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, oprawa plastyczna: K. Wojtaszek-Markunas (16 VI–29 

X 1997 r.). Zob. M. Strzyżewska, Staroobrzędowcy tematem wystawy i sesji w Muzeum Warmii i Mazur w Olsz-
tynie, KMW, 1997, nr 4 (218), ss. 657–661.
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przedmiotu i uhonorowana została wyróżnieniem w organizowanym przez Mini-
sterstwo Kultury konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 1997.

 

Działalność oświatowa i upowszechnieniowa

Adresatami działalności oświatowej i upowszechnieniowej muzeum w części 
związanej z konkretnymi ekspozycjami muzealnymi byli przedstawiciele wszyst-
kich grup wiekowych: dorośli, młodzież, jak i dzieci. Najbliższą ekspozycjom for-
mą popularyzacji były „Niedziele w Muzeum”. W Domu „Gazety Olsztyńskiej” 
odbyły się dwadzieścia trzy takie specjalnie przygotowane imprezy38. Ich celem 
było umożliwienie bezpośredniego kontaktu z eksponatami, a poprzez różnego 
rodzaju prezentacje, prelekcje oraz warsztaty – uzupełnienie i przybliżenie zwie-
dzającym przedstawianych na ekspozycji zagadnień. 

Wyjątkowy charakter miały „Niedziele w Muzeum” poświęcone kolejnym 
rocznicom – 110., 120. i 125. – powstania „Gazety Olsztyńskiej”. Pierwszą z nich 
uświetniła swą obecnością Ewa Bojarska, podczas drugiej zaprezentowano po raz 
pierwszy w Olsztynie kompletny rocznik „Gazety Olsztyńskiej” z 1886 r., zaś w pro-
gramie trzeciej znalazły się nieznane szerszemu odbiorcy zdjęcia rodzinne Pienięż-
nych. Od roku 2002 Dom „Gazety Olsztyńskiej” uczestniczył również w prezento-
wanych na olsztyńskim zamku corocznych pokazach nabytków muzealnych. 

Inną formą działalności oświatowej były lekcje i warsztaty muzealne po-
święcone głównie dziejom miasta oraz regionu. W ciągu dwudziestu lat istnienia 
muzeum odbyło się ich ponad 1400, a wzięło w nich udział prawie 32 tys. uczest-
ników. Warte podkreślenia jest to, iż zajęcia przygotowywane były dla bardzo zróżni-
cowanych grup wiekowych – od przedszkolaków po studentów. Niemal każdego roku 
oferta edukacyjna wzbogacana była nowymi tematami zajęć. W sumie w roku 
bieżącym muzeum proponowało pięć tematów lekcji oraz czternaście tematów 
warsztatów muzealnych, w tym sześć o profilu etnograficznym.

38 W roku 1994: Piękno starej książki (24 III), Pędzlem i piórem. Twórczość Hieronima Skurpskiego i Marii 
Zientary-Malewskiej (23 X); w 1995: Gody – Boże Narodzenie i Nowy Rok na Warmii (10 XII); w 1996: 110. rocz-
nica założenia „Gazety Olsztyńskiej” (14 IV), Zanim powstało miasto (20 X); w 1997: Staroobrzędowcy na Mazu-
rach i ich ikony (20 IV); w 1998: Cztery pory roku na Warmii. Wiosna (22 III), Lato (28 VI),  Jesień (20 IX), Zima
(6 XII); w 2003: 650-lecie założenia Olsztyna (23 XI); w 2005: W karczmie, sklepie, na jarmarku... (20 III); w 2006: 
120. rocznica wydania pierwszego numeru „Gazety Olsztyńskiej” (9 IV), Z łosierą do... Pielgrzymki na Warmii 
XIX‒XX wieku (15 X); w 2008: Od posłańca do przekazu cyfrowego (28 IX); w 2009: Niedziela w Muzeum ze św. 
Jakubem (26 VII), Niedziela w Muzeum z pocztylionem (23 VIII); w 2010: Niedziela w Muzeum ze św. Jakubem 
(25 VII), W świetle i cieple gazowego płomienia (12 IX), Boże Narodzenie na Warmii (12 XII); w 2011: Z wizytą
u Państwa Pieniężnych –  w 125. rocznicę powstania „Gazety Olsztyńskiej” (17 IV), Niedziela w Muzeum ze św. Jakubem 
(24 VII); w roku 2012: Książka mój przyjaciel (27 V), Niedziela w Muzeum ze św. Jakubem (29 VII). 
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Kolejną formą pracy z dziećmi były prowadzone w pierwszej dekadzie ist-
nienia muzeum tygodniowe zajęcia zatytułowane „Ferie w Muzeum”. Ich celem 
było zainteresowanie i zapoznanie uczestników z historią ich „małej ojczyzny” 
– dziejami miasta i regionu, zachęcenie do zwiedzania ekspozycji muzealnych 
oraz nauczenie, w jaki sposób można czerpać z nich wiedzę. 

Dotychczas w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w muzeum oprócz 
uczniów szkół olsztyńskich, z terenu województwa, a także województw ościen-
nych brali udział podopieczni Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD, 
Poradni Rehabilitacyjnej Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Stowarzyszenia Po-
mocy Dzieciom i Rodzinie „Arka”, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycz-
nym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, Polskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Olsztynie, wychowankowie olsztyńskiego Domu Dziecka.

Muzeum brało również udział w projektach edukacyjnych przygotowanych 
przez inne podmioty. W latach 2009–2010 Dom „Gazety Olsztyńskiej” uczestniczył
w prowadzonym przez Politechnikę Gdańską projekcie Za rękę z Einsteinem39, 
którego celem było propagowanie wiedzy z przedmiotów ścisłych wśród gim-
nazjalistów z małych miejscowości z województw: pomorskiego, kujawsko-po-
morskiego i warmińsko-mazurskiego, zaś w roku 2012 – w projekcie olsztyń-
skiego Przedszkola „Patryk”, zatytułowanym Mali odkrywcy wielkiego Olsztyna, 
obejmującym cykl zajęć, podczas których dzieci poznawały pomniki i zabytki 
oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta.    

Działalność oświatowa i popularyzatorska nie ograniczała się jedynie do 
dzieci i młodzieży. Część propozycji skierowana była do odbiorców starszych. 
To z myślą o nich Dom „Gazety Olsztyńskiej” gościł promujących swoje książ-
ki olsztyńskich historyków i poetów. Byli wśród nich m.in.: Robert Traba, Jan 
Chłosta, Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska-Salczyńska, Tamara Bołdak-
-Janowska.

Również z myślą głównie o starszych odbiorcach w latach 1993–1999 w mu-
zeum odbywały się poświęcone dziejom miasta odczyty Olsztyn znany i niezna-
ny. W sześciu ich edycjach, podczas trzydziestu czterech spotkań, wyniki swych 
prac i badań zaprezentowali: Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Elżbieta Jelińska, 

39 Projekt realizowany był przez cztery lata (2008–2012) przez Politechnikę Gdańską, która fundusze 
na jego prowadzenie uzyskała z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego UE. Do przedsię-
wzięcia dołączyły Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrod-
niczy w Bydgoszczy. W projekcie wzięło udział 36,5 tys. gimnazjalistów ze 180 szkół.
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Elżbieta Kaczmarek, Wiktor Knercer, Bohdan Łukaszewicz, Adam Mackiewicz, 
Izabela Mirkowska, Sława Mojzych-Rudowska, Stanisław Piechocki, Józefa Pi-
skorska, Jerzy Piekarski, Maria Przytocka, Andrzej Rzempołuch, Jerzy Sikor-
ski, Marian Szymkiewicz, Ryszard Tomkiewicz, Robert Traba, Barbara Zalew-
ska. Zaś w latach 2005–2007 odbyły się trzy edycje odczytów Kultura ludowa znana
i nieznana. Podczas dwudziestu pięciu spotkań etnograf Elżbieta Kaczmarek opo-
wiadała o życiu i kulturze ludności warmińskiej, zwyczajach oraz ginących rzemio-
słach. Prelekcje uzupełniały prezentacje obiektów ilustrujących omawiane tematy.

Ciekawą formą działalności popularyzatorskiej, w której pracownicy 
Domu „Gazety Olsztyńskiej” uczestniczyli od roku 2006, był cykl Cavata na 
olsztyńskim zamku. Tematami spotkań były prezentacje najciekawszych obiek-
tów zgromadzonych w muzealnych zbiorach: korespondencji Elżbiety Sadow-
skiej (1899–1997) z okresu plebiscytu40, mazurskich kafli piecowych41, statutu 
Towarzystwa Wstrzemięźliwości od Palonych Napoiów w Dyecezyi Warmiy-
skiej (1852)42, zegarka z dedykacją Seweryna Pieniężnego ofiarowanego An-
toniemu Szajkowi (1900–1976)43, dokumentów nauczyciela szkół polskich na 
Warmii Bronisława Chabowskiego44, dziennika Juliana Moczulskiego (1919–1992) 
– robotnika przymusowego z Prus Wschodnich45, pierwszego polskiego podręcz-
nika technologii chemicznej Teofila Rybickiego (1846)46, unikatowego egzemplarza 
„Gazety Olsztyńskiej” z 1915 r.47, dyplomu Medalu Niepodległości przyznanego
w 1933 r. Alojzemu Śliwie48.

  

Zbiory

Zbiory w Domu „Gazety Olsztyńskiej” gromadzone są od 1994 r. i do tej 
pory udało się pozyskać prawie 7400 obiektów. Od 2001 r. są one inwentary-

40 D. Syrwid, Niezwykła pocztówka od zwykłej dziewczyny. Plebiscytowe losy Warmiaków w koresponden-
cji z lat 1920–1921 (30 IV 2006).  

41 M. Strzyżewska, Obrazy na piecach malowane –  dziewiętnastowieczne kafle mazurskie (18 III 2007).
42 D. Syrwid, Statut Towarzystwa Wstrzemięźliwości od Palonych Napojów w Dyecezyi Warmiyskiej

(9 XII 2007).
43 M. Strzyżewska, Zegarek z dedykacją Seweryna Pieniężnego, czyli zapomniana historia Antoniego Szaj-

ka –  Warmiaka z Poznania (22 II 2009).
44 D. Syrwid, 80 lat szkolnictwa polskiego na Warmii. Dokumenty z kursów nauczycielskich Bronisława 

Chabowskiego (19 IV 2009).
45 M. Strzyżewska, Dziennik robotnika przymusowego z Prus Wschodnich (19 IX 2010).
46 D. Syrwid, Co każdy fabrykant lub rzemieślnik powinien znać dobrze. XIX-wieczny podręcznik techno-

logii chemicznej Teofila Rybickiego (10 IV 2011).
47 M. Strzyżewska, „Gazeta Olsztyńska” z 1915 r. Unikatowy egzemplarz z lat Wielkiej Wojny (6 XI 2011).
48 D. Syrwid, Dyplom Medalu Niepodległości Alojzego Śliwy – za pracę w dziele odzyskania niepodległo-

ści (18 XI 2012).
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zowane i opracowywane w komputerowym systemie muzealnym MONA. Za-
kres tematyczny zbiorów ogranicza się do kierunków wyznaczonych przeszło-
ścią oraz specyfiką siedziby muzeum – obejmuje historię „Gazety Olsztyńskiej”, 
zabytki drukarstwa, dzieje polskiej Warmii i Olsztyna. Najcenniejsze ekspona-
ty związane są z „Gazetą Olsztyńską”, jej wydawcami i pracownikami: dwadzie-
ścia dwa numery pisma i kilka jego dodatków; czcionki z drukarni wydawnictwa; 
fotografie rodziny Pieniężnych, zegarek z dedykacją S. Pieniężnego ofiarowany
A. Szajkowi. Tę część zbiorów uzupełniają datowane głównie na początek i pierw-
szą połowę XX w. maszyny, urządzenia i sprzęty stanowiące wyposażenie drukarni:
linotyp, aparat odlewniczy do stereotypii metalowej, ręczna prasa korektorska, 
prasa do sztancowania, przyrząd do wytłaczania matryc stereotypowych, tzw. ka-
lander, regały zecerskie, szufle i sztylet zecerski, wierszowniki, justunek, czcionki, 
klisze chemigraficzne, błony graficzne do druku, klisze offsetowe z próbnymi od-
bitkami rozbarwień oraz introligatorni: zszywarki drutem, gilotyna, perforówka, 
nożyce introligatorskie, czcionki introligatorskie.

Najcenniejsze zbiory dokumentujące dzieje polskiej Warmii związane są z na-
zwiskami osób dla tej historii szczególnie zasłużonych: Bronisława Chabowskiego 
(1892–1942), Marii Zientary-Malewskiej (1894–1984), Alojzego Śliwy (1885–1969). 
Liczący ponad sto dwadzieścia sztuk zespół pamiątek po B. Chabowskim to przede 
wszystkim fotografie dokumentujące jego pracę w polskich szkołach w Gietrzwał-
dzie oraz Stanclewie, ale także zdjęcia prezentujące działaczy i nauczycieli z Wymo-
ju, Unieszewa, Olsztyna. Znaczną część zespołu stanowią zdjęcia rodzinne, a także 
świadectwa i zaświadczenia o ukończeniu kursów uprawniających do wykonywa-
nia zawodu nauczyciela. Dokumenty po M. Zientarze-Malewskiej to m.in.: zaświad-
czenie ks. Walentego Barczewskiego o jej chrzcie i bierzmowaniu (1918), zeszyty
z rękopisami wierszy (1922–1923) oraz zeszyt z rękopisem tekstu „Kościół św. Jaku-
ba w Olsztynie”, list Feliksa Nowowiejskiego w sprawie wydania drukiem „Kolędy 
warmijskiej” (1933), nuty tejże kolędy (1934), zaświadczenie Urzędu Pełnomocni-
ka Rządu RP dla M. Zientarówny delegowanej „na Prusy Wschodnie dla organizo-
wania szkół na terenie powiatu i miasta Olsztyna” (1945). Pamiątki to m.in.: używa-
ny przez poetkę podczas wspólnych występów z Zespołem Pieśni i Tańca „Olsztyn” 
warmiński strój ludowy, XIX-wieczna szafa z jej domu, przedmioty codziennego 
użytku (zegarek, modlitewnik, różaniec), medal „Pro Ecclesia et Pontifice” (1979).

Bardzo cenny i urozmaicony jest, liczący ponad czterysta eksponatów,
zespół dokumentów po A. Śliwie. Obejmuje on zarówno pamiątki osobiste: fo-
tografie, korespondencję, odznaczenia, maszynopisy oraz rękopisy wierszy i fe-
lietonów, jak i dokumenty szerzej związane z historią Warmii: kronikę kościo-
ła w Bartołtach Wielkich (1883–1901), Statut Towarzystwa Wstrzemięźliwości 
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od Palonych Napoiów w Dyecezyi Warmiyskiej (1852), „Podręcznik dla Bractwa 
Najśw. Sakramentu Ołtarza ustanowionego w parafiach Biskupstwa Warmijskie-
go” (1894) czy Ustawy Towarzystwa Ludowego (1919). To właśnie z tego zespołu 
pochodzi większość będących własnością muzeum egzemplarzy „Gazety Olsz-
tyńskiej” i jej dodatków.

Z polską historią regionu związane są również ostatnie nabytki: widoków-
ki gietrzwałdzkie z księgarni Andrzeja Samulowskiego (lata trzydzieste XX w.) 
oraz karty pocztowe z widokiem gmachu Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie
i korespondencją ucznia tejże szkoły do rodziny w Złotowie (maj 1939 r.).

Niezwykle interesujące jest, pozyskane do zbiorów w latach 2006–2007, li-
czące przeszło sześćset pięćdziesiąt obiektów, prywatne archiwum prof. Witolda 
Mariana Niewiadomskiego (1911–2005), współtwórcy Wydziału Rolnego olsz-
tyńskiej Wyższej Szkoły Rolniczej (przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rol-
niczo-Techniczną). Bardzo rzadko zdarza się, aby do zbiorów muzealnych tra-
fił tak szeroki i kompletny zespół dokumentujący losy dotyczącej go osoby. Są 
tam m.in.: albumy fotograficzne oraz album z życzeniami z okazji ślubu rodziców 
(1904), świadectwo chrztu Witolda, świadectwo maturalne Gimnazjum Matema-
tyczno-Przyrodniczego w Krakowie (1929), dyplom ukończenia Wydziału Rolni-
czego na Uniwersytecie Jagiellońskim (1933), zaświadczenia o pobycie w niewoli 
(1939–1945), zaświadczenia i umowy z pierwszego po wojnie miejsca pracy (1946–
1951) w Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, dokumen-
ty związane z pracą w Wyższej Szkole Rolniczej/Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie (1951–1981); dyplomy, nagrody, wyróżnienia, odznaczenia państwo-
we, medale pamiątkowe, dyplom powołania na członka rzeczywistego Polskiej 
Akademii Nauk (1974), doktoraty honoris causa: Akademii Rolniczej we Wro-
cławiu (1982), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1993)
i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1995).

Najobszerniejsza część zbiorów to dokumentacja dziejów Olsztyna. Nie-
liczne, jak dotąd, eksponaty związane z historią miasta sprzed 1945 r. to m.in.: 
kilkanaście widokówek, niemiecki modlitewnik z pieczątką kościoła Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa (1935), szyld pralni i farbiarni J. Frenschkowskiego (lata 
trzydzieste XX w.). Większość zbiorów dotyczy wydarzeń mających miejsce po 
II wojnie światowej, a nawet więcej – przeważająca część to dokumentacja bie-
żącego życia miasta. Jest ona gromadzona w muzealnych magazynach z myślą, iż 
to, co dla współczesnych jest oczywistością i codziennością, wkrótce będzie mia-
ło wartość dokumentu i zabytku. Stąd też w muzeum przechowywane są także 
przedmioty codziennego użytku, które przechodzą już do historii: coraz rzadziej 
spotykane stare typy radioodbiorników, magnetofony, adaptery, maszyny do pi-
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sania, maszyny do liczenia, aparaty telefoniczne, aparaty fotograficzne, wyposa-
żenie ciemni fotograficznej, kamery, projektory filmowe, telewizor turystyczny,
a także sprzęty z wyposażenia poczty: waga, lakownice, plombownice. Szcze-
gólnie bogatą dokumentację w postaci zdjęć, prasy, ulotek, plakatów, afiszów, 
broszur, kart pocztowych, pamiątek rzeczowych, dokumentów, mają wydarze-
nia okresu przemian zapoczątkowanych w latach osiemdziesiątych: działalność 
olsztyńskiej „Solidarności”; strajk w Olsztyńskich Zakładach Graficznych im. 
Seweryna Pieniężnego; stan wojenny; przeprowadzane od 1989 r. wybory par-
lamentarne, prezydenckie i samorządowe; referendum uwłaszczeniowe; referen-
dum konstytucyjne. Dość dobrze udokumentowana jest także wizyta w Olsz-
tynie papieża Jana Pawła II oraz powstanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Dużą część zbiorów stanowią pojedyncze numery ukazującej się w Olsztynie 
po 1945 r. prasy: „Wiadomości Mazurskich”, „Głosu Olsztyńskiego”, „Słowa na 
Warmii i Mazurach”, „Warmii i Mazur”, „Dziennika Pojezierza”, „Gazety Olsztyń-
skiej”, „Olsztyńskiego Kuriera Obywatelskiego” oraz gazetek wydawanych przez 
środowiska akademickie, stowarzyszenia, zakłady pracy, parafie, rady osiedlowe 
itp. W zbiorach są również egzemplarze wydań okolicznościowych, nieznajdują-
cych się w obiegu, np. „Gazety Olsztyńskiej” – jedna wydana z okazji osiemdzie-
siątych urodzin drukarza Józefa Lewkowicza (19 marca 1992), czy inna, przygo-
towana w ramach ćwiczeń dziennikarzy i redakcji na wypadek wybuchu wojny 
(9 czerwca 1983). 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tylko nieliczne eksponaty trafiły do mu-
zeum w drodze zakupu. Zdecydowana większość pochodzi z przekazów i po-
zyskania własnego, a przede wszystkim z darów osób prywatnych. Najhojniejsi 
darczyńcy uhonorowani zostali tytułami „Mecenasa Muzeum Warmii i Mazur”. 
W roku 2008 byli to: Maria Magdalena Niewiadomska (za przekazanie archi-
wum prof. Witolda M. Niewiadomskiego) i prof. Bohdan Łukaszewicz (za wielo-
letnie wzbogacanie muzealnych zbiorów dokumentami życia politycznego, spo-
łeczno-kulturalnego i naukowego naszego miasta, regionu, kraju). W roku 2012 
tytułem tym uhonorowano Andrzeja Rybczyńskiego (za ofiarowanie zabytko-
wych maszyn i sprzętów introligatorskich) oraz Marię Surynowicz (za przeka-
zanie pamiątek i dokumentów związanych z Marią Zientarą-Malewską). Tytuł 
mecenasa otrzymali również sponsorzy działalności muzealnej Domu „Gazety 
Olsztyńskiej”. Za rok 2009 byli to: PGNiG SA Oddział Obrotu Gazem w Gdań-
sku Gazownia Olsztyńska oraz Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Olsztynie – za dofinansowanie wystawy W świetle i cie-
ple gazowego płomienia. 120 lat Gazowni Miejskiej w Olsztynie, zaś za rok 2012 
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
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– za digitalizację „Gazety Olsztyńskiej” (1886–1939) ze zbiorów Muzeum War-
mii i Mazur.

Varia 

Na koniec wspomnieć należy także o innych rzutujących na efekty działal-
ności Domu „Gazety Olsztyńskiej” przedsięwzięciach.

W 2005 r. podjęto prace przygotowawcze zmierzające do digitalizacji za-
chowanych egzemplarzy „Gazety Olsztyńskiej”. Przeprowadzono wówczas kwe-
rendę w polskich i zagranicznych bibliotekach oraz muzeach49. Jej efektem było 
odnalezienie w zasobach Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy pierwszego 
rocznika gazety. Kilkuletnie starania o pozyskanie funduszy na digitalizację ga-
zety nie przynosiły efektu. Dopiero nawiązanie współpracy z Biblioteką Uniwer-
sytecką UWM w Olsztynie doprowadziło projekt do szczęśliwego finału. Pierw-
szy etap prac, tzn. digitalizacja oryginałów i mikrofilmów, zakończył się w grud-
niu 2012 r. Już w połowie roku pierwsze numery pisma dostępne były na stronie 
Biblioteki Cyfrowej UWM. W roku 2013 planowana jest realizacja drugiego eta-
pu projektu – digitalizacja znajdujących się w zbiorach Muzeum Warmii i Ma-
zur dodatków do gazety.

W końcu 2012 r. w Domu „Gazety Olsztyńskiej” zainaugurowano kolejny 
projekt zatytułowany Świadkowie historii. Jego celem jest zebranie oraz utrwa-
lenie wspomnień Warmiaków i Mazurów – uczestników bądź świadków histo-
rii naszego regionu. Dotychczas nagrano wspomnienia uczniów Gimnazjum 
Polskiego w Kwidzynie Konrada Piskuły i Rocha Mackowicza oraz Marii Sury-
nowicz, bratanicy Marii Zientary-Malewskiej. Do projektu dołączone zostanie 
również, wykonane w roku 1994, nagranie wspomnień Ewy Bojarskiej.

Inną formą spotkań z twórcami i świadkami historii są odwiedziny mu-
zeum przez rodziny osób związanych z przedwojenną „Gazetą Olsztyńską”, czy 
szerzej – polską historią naszego regionu. Wielokrotnie w muzeum gościły córki 
Wandy i Seweryna Pieniężnych – Ewa Bojarska oraz Maria Frieman. Kilkakrot-
nie muzeum odwiedzała wnuczka Ewy Bojarskiej Dorota Borysewicz-Bojarska 
z bratem, a ostatnio z synami Arturem i Krystianem. Dom „Gazety Olsztyńskiej” 
odwiedzili również: wnuk Władysława Pieniężnego – Ziemowit, rodzina An-
toniego Szajka – Barbara i Paweł Poraszkowie, syn Stanisława Nowakowskiego 
–Jerzy, córka oraz wnuczka Wacława Jankowskiego – Lydia i Eva Szynaka.

49 D. Syrwid, „Gazeta Olsztyńska” 1886–1939 – przyczynek do badań nad stanem zachowania czasopisma 
w zbiorach polskich i zagranicznych, KMW, 2007, nr 4 (258), ss. 491–502.
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Pracownicy muzeum w swej działalności nie ograniczają się jedynie do 
siedziby placówki, starają się również uczestniczyć w imprezach kultywujących 
pamięć o historii wydawnictwa i dziele Pieniężnych, odbywających się poza mu-
rami Domu „Gazety Olsztyńskiej”. Bezsprzecznie w ostatnich latach najważniej-
sze takie wydarzenia odbyły się w obwodzie kaliningradzkim. 24 marca 2011 r. 
w Gromowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar i więźniów 
obozu w Hohenbruch, zaś 17 marca 2012 r. w Czerniachowsku odbyła się kon-
ferencja Hohenbruch – upamiętnienie ofiar i więźniów niemieckiego obozu w Pru-
sach Wschodnich. Oba te wydarzenia przywracają pamięć o obozie i jego ofia-
rach nie tylko nam, Polakom, ale przede wszystkim mieszkającym tam Rosja-
nom, którzy tę nieodległą historię dopiero odkrywają.

*  *  *
Trzecie dziesięciolecie działalności Domu „Gazety Olsztyńskiej” rozpoczy-

nają przygotowania do wystawy o szkolnictwie polskim na Warmii i Mazurach 
w latach 1929–1939.





Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

Po ponad dziesięciu latach od ukazania się monografii Dzieje Prusów1

Łucji Okulicz-Kozaryn, na rynku wydawniczym znów pojawiła się książka w języ-
ku polskim w całości poświęcona temu ludowi, zatytułowana Instytucje władzy 
u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej)2 autorstwa Da-
riusza Adama Sikorskiego, absolwenta Instytutu Archeologii i Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego. Z zainteresowaniami badawczymi Sikorskiego,
a po części z tezami omawianej pracy, czytelnicy mogli zapoznać się wcześniej dzięki 
lekturze artykułów: Galla Anonima wiadomości o Prusach. Próba weryfikacji wybra-
nych hipotez3, Uwagi o strukturze społecznej Prusów we wczesnym średniowieczu4, 
Pogańscy Prusowie w konfrontacji z chrześcijańskim sacrum5, O pozycji prawnej ko-
biety pruskiej w okresie pogańskim i polach jej awansu w okresie krzyżackim6.

Celem pracy, jak podaje autor, jest próba charakterystyki pruskich insty-
tucji władzy w okresie pogańskim, z uwzględnieniem struktury terytorialnej

*Artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki, nr 2022/B/H03/2011/40.

1 Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, wyd. III, Wrocław 2000.
2 D. A. Sikorski, Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej), 

Olsztyn 2010.
3 Idem, Galla Anonima wiadomości o Prusach. Próba weryfikacji wybranych hipotez, Kwartalnik Histo-

ryczny, 2003, t. 110, z. 2, ss. 5–22.
4 Idem, Uwagi o strukturze społecznej Prusów we wczesnym średniowieczu, Zapiski Historyczne, 2004, 

t. 69, z. 4, ss. 7–26.
5 Idem, Pogańscy Prusowie w konfrontacji z chrześcijańskim sacrum, w: Sacrum. Obraz i funkcja w społe-

czeństwie średniowiecznym, pod red. A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiaka, Warszawa 2005, ss. 127–136.
6 Idem, O pozycji prawnej kobiety pruskiej w okresie pogańskim i polach jej awansu w okresie krzyżackim, 

w: Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Zbiór studiów, cz. 2, pod red. J. Tyszkiewicza, War-
szawa 2007, ss. 59–81.

D YSKUSJE I POLEMIKI

Alicja Dobrosielska

PRZEMIANY PRUS POGAŃSKICH  MOŻLIWOŚCI
POZNAWCZE. UWAGI NA MARGINESIE KSIĄŻKI 
D. A. SIKORSKIEGO, INSTYTUCJE WŁADZY
U PRUSÓW W ŚREDNIOWIECZU NA TLE STRUKTURY
SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ, OLSZTYN 2010, ss. 356*
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i społecznej, będących niejako „środowiskiem” działania tych instytucji. Re-
zultatem tej próby miała być w zamierzeniu autora „ocena poziomu rozwo-
ju społeczno-ustrojowego” oraz poznanie „przyczyn, które zadecydowały o tak
niekorzystnym dla Prusów kierunku przekształceń, uniemożliwiającym powsta-
nie nowoczesnego – jak na owe czasy organizmu państwowego” (s. 12). Mamy 
tu więc obok wątku instytucji władzy, struktury społecznej i terytorialnej bar-
dzo interesujący wątek przemian społeczno-ustrojowych, jakie miały miejsce na 
ziemiach pruskich w okresie pogańskim, a które nie doprowadziły do utworze-
nia przez Prusów państwa. Te dwie perspektywy omawianego tekstu wyznacza-
ją także drogi podjętej przeze mnie próby jego przedstawienia.

Zakres chronologiczny pracy odpowiada kilku stuleciom dziejów pogań-
skich Prusów, jak podaje badacz – od wczesnego średniowiecza, choć bez po-
pełnienia większego błędu można powiedzieć – od starożytności po wiek XIV.
Z kolei zakres terytorialny obejmuje ziemie zajmowane przez Prusów w wyżej 
nakreślonych ramach czasowych.

Omawiana książka składa się z trzech rozdziałów, poprzedza je wykaz za-
łączonych map, skrótów i rozbudowany wstęp, w którym autor przedstawił te-
mat pracy, bazę źródłową oraz dotychczasowy stan badań. Całość Instytucji wła-
dzy... wieńczy zakończenie, bibliografia (z podziałem na źródła i opracowania) 
oraz mapy, książka nie zawiera streszczenia.

Kilka poniższych uwag może wydać się aż nazbyt szczegółowych, by nie 
powiedzieć „czepialskich”, niemniej jednak, mimo swej drobiazgowości, nie są 
bez znaczenia. Zacznę od początku, a więc od tytułu pracy: Instytucje władzy
u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej). Tytuł został 
sformułowany bardzo precyzyjne, rodzi jednak pewną wątpliwość, czy przypad-
kiem nie jest aż nazbyt precyzyjny, co samo w sobie nie stanowi oczywiście za-
rzutu i co zresztą nie jest moim zamiarem, chciałabym w tym miejscu przedsta-
wić kilka bardziej lub mniej uzasadnionych wątpliwości. Pierwsza wątpliwość 
brzmi zatem: czy tak sformułowany tytuł rzeczywiście oddaje całą zawartość 
pracy, wszystkie poruszone w niej zagadnienia, a tym samym treść rozdziałów? 
Zwłaszcza że we wstępie autor używa pojęć: „system ustrojowy”, „poziom społeczno-
ustrojowy”, „system zarządzania” (w zakończeniu, s. 325), „ustrój Prusów” (Wstęp,
s. 48), które są pojęciami znacznie szerszymi niż tytułowe „instytucja/e władzy”. 
Nie jest to jedyny argument przemawiający za zbyt wąskim ujęciem tytułu pracy. 

Sformułowany przez autora tytuł najprecyzyjniej odnosi się jedynie do 
rozdziałów I i II. Rozdział I ma wyraźnie charakter wprowadzenia do kwestii pod-
stawowych, jak je ujmuje autor, czyli „kompletnej charakterystyki pruskich insty-
tucji władzy”. Funkcję swoistego tła tego rozdziału sugeruje już tytuł książki In-
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stytucje władzy u Prusów w średniowieczu, przy czym w nawiasie dodano tytuły 
dwóch podrozdziałów: na tle struktury społecznej i terytorialnej, tyle że w odwrot-
nej kolejności, niż zagadnienia te zostały opisane w tekście. Brzmienie rozdziału 
II zdaje się niemal całkowicie wyczerpywać temat pracy, jego tytuł brzmi bowiem 
Instytucje władzy, a więc jest taki sam, jak tytuł książki. W rozdziale tym, a nie we 
wstępie do pracy, znajduje się wyjaśnienie kluczowego pojęcia „instytucja” (s. 161). 
Zbieżność tytułu książki i rozdziału II może sugerować, iż rozdział ten stanowi au-
tonomiczną część książki, do której ewentualnym wstępem jest rozdział I.

Ponad zarysowaną w tytule tematykę wykracza rozdział III Okres krzy-
żacki, w którym autor, nie kontynuując zagadnienia pruskich instytucji władzy, 
ich funkcjonowania w okresie opisywanego tu podboju, rozpadu, a także dal-
szego trwania, skupia się na przedstawieniu początków władztwa krzyżackiego
z przywołaniem za literaturą uwag na temat położenia i funkcjonowaniu Prusów
w strukturach formującego się państwa.

Zasadność przedstawionych wątpliwości co do przyjętej konstrukcji pra-
cy mogłoby w znacznym stopniu zmniejszyć wyjaśnienie badacza, zawarte w za-
kończeniu książki, tu bowiem autor podaje, że budowa pracy odpowiada mode-
lowi: terytorium – społeczeństwo – władza. Dwa pierwsze elementy tego modelu
– terytorium i społeczeństwo – znajdują odzwierciedlenie w rozdziale I, trze-
ci element modelu – władza – w rozdziale II, z kolei ostatni rozdział Okres krzy-
żacki znalazł się poza tym modelem, według autora „stanowi swego rodzaju
epilog dla niniejszych rozważań” (s. 324). Budowa rozdziału III w całości wy-
czerpuje wspominany model, gdzie terytorium oznacza ziemie państwa krzy-
żackiego, społeczeństwo – jego mieszkańców, a władza – odnosi się do Zakonu. 
Wydaje się więc, że w związku z całkowicie samodzielną konstrukcją i bardzo 
szerokim spektrum podjętych zagadnień (od podboju przez ewangelizację po 
udział Prusów w strukturach państwa krzyżackiego) rozdział ten z powodze-
niem mógłby stanowić oddzielną publikację.

Struktura formalna poszczególnych rozdziałów nie jest jednolita, rozdział 
I i III zostały pozbawione wstępów, ma go jedynie rozdział II. W pierwszym stu-
dium dokonano oddzielnych wprowadzeń do dwóch występujących tu pod-
rozdziałów, z których każdy z osobna został także podsumowany, a całość roz-
działu wieńczy zakończenie zawierające samodzielne wnioski badacza. Cztery
podrozdziały wydzielone w drugim studium stanowią autonomiczne części z od-
rębnymi wprowadzeniami i zakończeniami, brak tu podsumowania całości. Ostatni 
rozdział nie ma ani wstępu, ani zakończenia.

Sikorski skupia w „jednym ręku warsztat badawczy” historyka i archeolo-
ga, co stawia go w sytuacji komfortowej, której, wobec niewielkiej ilości tekstów 
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pisanych o Prusach i wciąż narastających źródeł archeologicznych, może mu po-
zazdrościć wielu historyków. Autor korzystał także szeroko, co warto podkreślić, 
ze źródeł onomastycznych (szczegółowe omówienie źródeł, ss. 14–33). Sięganie 
przez badacza do wyników badań archeologów jest bardzo wyraźne w rozdziale 
I, zwłaszcza przy opisie procesu kształtowania się skupisk osadniczych, określa-
nia granic pogańskich Prus, a także charakterystyce struktury społecznej (gro-
by, skarby, znaleziska luźne).

Wątek I. Polityczna organizacja terytorialna – rozwarstwienie społeczne
– instytucje władzy

Wychodząc z założenia, że podporządkowanie terytorium przez wspólnotę
wiąże się z wytworzeniem typowych dla niej struktur politycznych (pionowych) 
i osadniczych (poziomych), którym towarzyszy nadanie nazwy, określenie gra-
nic oraz funkcji wszystkich elementów strukturalnych z osobna, jak i całości, 
oraz że w wyniku tego procesu powstają zbiorowości terytorialne różnego stop-
nia, których członkowie połączeni są więzią wspólnego stosunku do terytorium, 
na którym żyją, ale też więzią stosunków wynikających z faktu zamieszkiwania 
na wspólnym terytorium (s. 49), badacz postanowił opisać polityczną organiza-
cję terytorialną i strukturę społeczną.

Jako decydujący okres, w którym uformował się porządek terytorial-
ny wczesnośredniowiecznych Prus, Sikorski wskazuje przedział między VI w., 
gdy osadnictwo bałtyjskie w przybliżeniu osiągnęło swoje docelowe granice,
a wiekiem XII, kiedy uległo integracji i wykształciło znane z późniejszych źródeł
pisanych struktury polityczne. Proces kształtowania się struktury terytorialnej 
oraz oblicza kulturowego Prusów jest dorobkiem własnej kultury mieszkańców 
ziem pruskich, ale też efektem oddziaływania czynników zewnętrznych, których
badacz nie definiuje (możliwe, że chodzi tu np. o napływ osadnictwa słowiańskie-
go). Początki tego procesu sięgają migracji nad Bałtyk zachodnich i wschodnich 
Bałtów, wykształcenia się kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, następnie tzw. 
kultury bogaczewskiej (dawna grupa mazurska kultury zachodniobałtyjskiej) 
na Pojezierzu Mazurskim oraz sambijsko-natangijskiej, potem kultury sambijskiej, 
kultury Dollkeim–Kovrovo, dalej kultury sudowskiej. Autor zwraca uwagę na wiel-
kość, typ osadnictwa, ciągłość osadniczą, zwyczaje pogrzebowe, formy pochówku, 
typ gospodarki, kontakty kulturowe itp., wskazując kolejne kultury jako podłoże 
późniejszych terytoriów plemiennych: Sambów, Jaćwięgów, Warmów, Pogezan
i Pomezan oraz Bartów, Galindów i Jaćwieży.



388 Alicja Dobrosielska 389Przemiany Prus pogańskich – możliwości poznawcze

Rekonstruując pruską polityczną strukturę terytorialną (strukturę tery-
torialnych zależności), Sikorski podzielił okres pogański na trzy podokresy: 
VI–VIII w., IX–XII i XIII w. (s. 75). W pierwszym podokresie wskazał trzy duże 
skupiska osadnicze (trzy jednostki terytorialne): kulturę sambijsko-natangijską 
i grupę elbląską (w kategoriach etnoplemiennych to Aestowie z dzieła Tacyta), 
następnie grupę olsztyńską (identyfikowaną po części z Galindai Ptolomeusza) 
oraz kulturę sudowską wraz z częścią ludności kultury ceramiki sztychowanej 
(kojarzoną z ludem Sudinoi wymienionym w Geografii Ptolomeusza).

Spośród wyróżnionych terytoriów w kolejnym podokresie (IX–XII w.) 
zwartością osadniczą nadal odznaczał się obszar estyjski i sudowski, natomiast 
na ziemiach Galindów Sikorski dostrzegł „poważne rozproszenie osadnictwa”. 
W tym okresie występowała na ziemiach pruskich trójstopniowa polityczna 
struktura terytorialna. Nadrzędny jej element to Eastland – kraj Estów, identyfi-
kowany z estyjskim obszarem kulturowym, czyli z terytorium od rzeki Dzierz-
goń po Półwysep Sambijski albo jako cała pruska regio. Eastland składałby się
z terytoriów podrzędnych typu Witland (sam Witland badacz lokuje na wschód 
od Nogatu, czyli, jak zaznacza, nad Zalewem Wiślanym). W zasięgu Witlandu 
znajdowały się skupiska osadnicze wokół dzisiejszego Tolkmicka, Fromborka
i Braniewa. Jednostką równorzędną w stosunku do Witlandu (a w węższym ro-
zumieniu także do kraju Estów) była wymieniona dopiero w XI w. przez Adama 
z Bremy Sambia oraz wspomniana w Powieści minionych lat Jaćwież, ta jednak 
w szerokim rozumieniu Eastlandu. Podrzędne wobec terytoriów typu Witland 
były z kolei jednostki określone przez Wulfstana jako burh, którymi władali cy-
ningowie (możnowładcy).

Przez burh (łac. civitas) należy rozumieć zdaniem Sikorskiego miejsce 
umocnione, gród, w którym przebywał ów cyning (z czasem lokowane na ubo-
czu ekumeny, w lasach), ale również wspólnotę terytorialną, sąsiedzką skupioną 
w okolicy tegoż miejsca. Taką burh-ziemię współtworzyły dobra przykładowej 
rodziny i przyjaciół zmarłego Prusa oraz wszystkich obcych (wolnych) z tejże zie-
mi. Elementarnym składnikiem burh-ziemi mogło być domostwo pojedynczej ro-
dziny (późniejsze kaymis), w którym odbywała się m.in. pierwsza część pogrzebu, 
oraz przynależne jej źreby, czyli sortes, niekoniecznie jeszcze, jak w czasach Galla, 
dziedziczone, a także wszelkie użytki bądź nieużytki wspólnoty (s. 82).

Odpowiednikiem burh były późniejsze pulka (łac. teritorium, rus. włość), 
które z powodu wzrastającego zagrożenia z zewnątrz musiały zrzec się części 
swojej niezależności na korzyść jednostek wyższego rzędu, czyli ziem plemien-
nych. W ostatnim podokresie (XIII w.) pojawiają się pierwsze wykazy pruskich 
jednostek terytorialnych, co pozwoliło autorowi zbudować model czterostop-
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niowej struktury politycznej pruskiego terytorium: regio (terra Prussiae – jed-
nostka nadrzędna) – ziemie plemienne (np. Witland) – pulka (włości, terrulea 
– wcześniejsze burh) – lauksy wraz z kaymis, polami itp.

Znaczenie polityczne Terrae Prussiae jako jednostki nadrzędnej było zda-
niem badacza jedynie nominalne, podobnie jak sama nazwa Prusowie – Bruzi. 
Obejmowała ona wiele niezależnych ziem pruskich, łącząc jednak pod wzglę-
dem kulturowym i językowym wszystkie ludy zachodniobałtyjskie. Za brakiem 
realnej jedności politycznej wszystkich Prusów przemawia samodzielne, choć 
jednoczesne występowanie ziem plemiennych w czasach obu powstań pruskich 
i to zarówno podczas wojny, jak i zawierania traktatów (s. 99).

Podział ziem pruskich na plemiona przetrwał zdaniem badacza znacz-
nie dłużej, niżby to wynikało z dat podboju kolejnych ziem, ponieważ w cza-
sach krzyżackich znalazł przełożenie w określaniu ludności pruskiej przez
Zakon. W Kronice Wiganda z Marburga z końca XIV w. czytamy o Sambach
i Natangach oraz Wityngach biorących udział w kampaniach wojennych prze-
ciwko Litwie (s. 99).

Jednostkom typu Witland, co podkreśla autor, odpowiadały ziemie ple-
mienne. Ich jedność przejawiała się w: prowadzeniu działań militarnych, obron-
nych i zaczepnych, organizowaniu wypraw zaczepnych przez całe ziemie albo 
jednostki z ziem plemiennych, wyruszeniu na wyprawy pod znakiem ziemi (no-
men gentile) niezależnie od tego, czy brała w niej udział cała ziemia, czy tylko 
jedna z jej jednostek, włość, w prowadzeniu pertraktacji pokojowych i sygnowa-
niu traktatów w imieniu mieszkańców całych ziem bądź ich części (w przypad-
ku kapitulacji sprawa nie była tak oczywista, bo kapitulacje składały zarówno 
ziemie plemienne, włości, jak i pomniejsze jednostki, w zależności od wyczerpa-
nia sił), we wspólnocie sprawowanych kultów.

Ziemie plemienne składały się z „trwałych związków grup rodowych”, czy-
li włości (wcześniejsze burh), powstałych z rozpadu większych jednostek, ale 
także z inicjatywy oddolnej, nie tyle w drodze przymusu, ile w „wyniku potrzeb 
natury militarnej, biologicznej, społecznej, czy religijnej współżyjących obok
siebie rodów” (s. 100).

Do kompetencji włości w XIII w. należały takie same zadania, jakie zie-
mie plemienne realizowały na wyższym poziomie i w szerszym zasięgu teryto-
rialnym, czyli: organizacja obrony (pojedyncze przeciwstawianie się włości sam-
bijskich czy natangijskich krzyżakom), trwanie w oporze jednych włości, kiedy 
inne już się poddały, w sferze kultu – lokalne obrzędy, obecność kilku miejsc kul-
tu w obrębie jednej ziemi plemiennej, np. kamieni ofiarnych, podejmowanie de-
cyzji o przyjęciu chrześcijaństwa. Włości charakteryzowała samodzielność poli-
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tyczna i kompetencje sądownicze, co wynika ze zwoływania wieców, obecność 
miejsc kultu, ale i np. osad targowych (s. 102).

Włości składały się z lauksów, których źródła powstania tkwią w potrze-
bach życia wspólnotowego, wiążą się głównie z koniecznością pozyskiwania ko-
lektywnej pomocy (s. 104). Brak wieców na tym szczeblu organizacji teryto-
rialnej oraz fakt, że obrona była organizowana na poziomie włości, przemawia 
za nieposiadaniem przez lauksy kompetencji politycznych. Umocnienia, gro-
dy, wały, znajdujące się na terenie lauksów, stanowiły część większego systemu 
obronnego, trudnego do utrzymania przez tak małe wspólnoty jak luksy.

Wspomniane grody, znajdujące się na pograniczach włości, miały czte-
ry różne przeznaczenia: dawały schronienie mieszkańcom lauksu, były miejsca-
mi kultu, odbywania wieców oraz centralnymi ośrodkami administracji. Osoby 
nadzorujące te obiekty wybierano kolektywnie (s. 108).

Do lauksu należał także cmentarz; kilka cmentarzy w jego obrębie mogło
świadczyć o zamieszkiwaniu lauksu przez więcej niż jeden ród. Cmentarze umiesz-
czane były na pograniczach, często także na obszarze grodów. Wspomniane miejsca 
kultu występujące w lauksach musiały być związane ze wspólnotą większą niż lauks. 
Święte gaje, lasy, wody, pola i wzgórza – niemal wszystkie (poza świętymi wodami) 
występowały w związku z grodami. Powiązanie cmentarzysk, miejsc kultu z groda-
mi nobilitowało zasiadające w grodach osoby i czuwających nad nimi (s. 111). 

Na kolejnych stronach książki badacz omawia ustalenia historiografii
w odniesieniu do tej kwestii (ss. 112–116). Obok elementów obrony podstawowe 
jednostki osadnicze – lauksy i włości były chronione walorami sakralnymi oraz 
surowymi sankcjami (s. 116, przyp. 343). Liczba wskazanych elementów – gro-
dów, cmentarzy itd. w poszczególnych lauksach i włościach była zróżnicowania, 
podobnie jak liczba lauksów we włości, domostw w lauksie, grodów i cmentarzy 
na terenie tych jednostek osadniczych. Cmentarze służyły zapewne jedynie wspól-
notom lauksu, natomiast grody, zwłaszcza te będące centrami władzy, wykraczały
w wypełnianiu swej funkcji poza lauks, obejmując np. włość, a niewykluczone, że 
nawet całą ziemię plemienną. Podobnie miejsca kultu – te najbardziej wyjątko-
we mogły tworzyć więzi międzyplemienne, łącząc mieszkańców kilku ziem ple-
miennych lub nawet międzyszczepowych. Na te ostatnie więzi może wskazywać 
kilkakrotnie odnotowywana w źródłach swego rodzaju solidarność pogańskich 
Bałtów wobec postępów wojsk krzyżackich.

Zainspirowany postulatami zgłoszonymi w latach siedemdziesiątych XX w. 
przez Heide Wunder co do konieczności badania nie tylko składu społecznego 
i rozwarstwienia, ale też związków spajających jednostki, grupy i warstwy, jak 
również interakcji społecznych oraz każdorazowych działań we wspólnocie, ba-
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dacz opisuje strukturę społeczną Prusów w ujęciu bardziej dynamicznym, niż czy-
niono to dotychczas. Sikorski skupił się przede wszystkim na stosunkach społecz-
nych o charakterze rodowo-rodzinnym, politycznym, prawnym i majątkowym.

W oparciu o zasadę dziedziczenia, będącą zdaniem autora jednym z mecha-
nizmów decydujących o specyfice pruskich stosunków społecznych, podzielił on 
pruski okres pogański na trzy kolejne podokresy, które w ujęciu chronologicz-
nym są zbieżne z podokresami wskazanymi przy omawianiu politycznej struk-
tury terytorialnej, wieki: VI–VIII, IX–XI/XII, XIII.

W związku z tym, że fazy manifestowania się różnic społecznych w ob-
rządku pogrzebowym dzielił podokres cechujący się ich niwelowaniem (IX–XII 
w.), Sikorski postanowił odrzucić funkcjonującą w dotychczasowej literaturze tezę
o jednokierunkowości przebiegu procesów społecznych na rzecz ich cykliczności.

Analizę wsparł ustaleniami Stanisława Russockiego, który pisząc o śre-
dniowiecznych kondycjach i stanach, wskazał na dwa mechanizmy określające 
charakter struktury społecznej: hierarchiczny, kiedy nierówności społeczne nie 
były przenoszone na następne pokolenia, co można według Sikorskiego odnieść 
do drugiego podokresu, oraz stratyfikacyjny, kiedy nierówności nabierały cha-
rakteru dziedzicznego, czego symptomy u Prusów dostrzega autor w wieku XIII. 
Zdaniem autora, w pierwszym podokresie musiała obowiązywać odmienna za-
sada dziedziczenia, która wykazywała więcej cech wspólnych z trzecim podokre-
sem, bo występowało tu wyraźne rozróżnienie na pochówki biedne i bogate.

Pełne zrealizowanie projektu badawczego Heide Wunder okazało się nie-
możliwe z uwagi na niedostatek informacji zawartych w materiałach źródłowych. 
Niewiele udało się ustalić na temat związków spajających jednostki, grupy czy 
warstwy, jak też zachodzących interakcji społecznych w całym okresie pogańskim. 
Jedynie wyrywkowych informacji dostarczyły tu bowiem źródła archeologiczne 
w postaci materiałów sepulkralnych, czyli pochówki, ich wyposażenie, rozplano-
wanie, oraz pojawiające się od połowy IX w. źródła pisane, zwłaszcza te dotyczą-
ce obrzędów pogrzebowych oraz spotkań i konfrontacji z obcymi. Jeszcze mniej 
udało się wywnioskować na temat działań społecznych w okresie VI–VIII w., 
choć pewne światło zdaniem badacza rzucają na nie obserwacje dotyczące sa-
mego faktu pogrzebu zdradzające pewne praktyki (działania społeczne) wobec 
zmarłych zorientowane na nich, jak i na samą społeczność.

W okresie VI–VIII w. widoczne jest osłabienie więzi sąsiedzkich i rodzinnych, 
uchwytne są pewne archeologiczne przesłanki przekształceń wspólnoty rodowej, jed-
nak nie w stosunku do całej pruskiej regio, ale na ziemiach jaćwieskich. Może na to 
wskazywać zakładanie tzw. kurhanów rodzinnych (stanowisko Prudziszki, Suchodoły, 
Bilwinowo, Wołownia). Zaobserwowany tam obrządek jest interpretowany w literatu-
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rze jako wynik „okrzepnięcia nowej wspólnoty małych rodzin”. Przekształcenia, jakie 
doprowadziły do wzrostu roli „małych rodzin” w przypadku Jaćwieży, nie dają się 
odczytać w materiałach archeologicznych z pozostałych ziem pruskich. Hipotezę tę 
może wzmocnić wskazany dla IX w. przez Wulfstana podział na rodzinę i przyjaciół 
zmarłego, co może zarazem świadczyć o wcześniejszym dokonaniu się takiego pro-
cesu także w Prusach estyjskich. Możliwe jest, że obiekty sepulkralne na innych ob-
szarach nie oddają przekształceń tak czytelnie, jak na obszarze Jaćwieży.

Analiza danych z badań cmentarzysk jaćwieskich przynosi ponadto infor-
macje o panujących zwyczajach i charakterze więzi rodzinnych, pozwala także 
na interpretację funkcji politycznych, majątkowych i zawodowych pochowanych 
osób (s. 123). Cmentarzyska jaćwieskie mogą służyć jako świadectwa tych prze-
mian. Wyniki badań archeologicznych wskazują na istnienie w Jaćwieży stałej dru-
żyny u boku wzbogaconych członków plemienia – arystokracji plemiennej, wielką 
aktywność gospodarczą, a także militarną Jaćwieży, wyrażoną choćby w później-
szych wyprawach łupieskich. Trudno stwierdzić, czy w tym okresie pozycja spo-
łeczna była dziedziczona. Faktem jest natomiast, że na przełomie VIII i IX w. na-
stąpiła u Prusów zmiana obrządku pogrzebowego – w miejsce bogatych grobów 
odnotowuje się tylko pochówki ubogie. Zjawisko to można połączyć z opisanymi 
przez Wulfstana obyczajami pogrzebowymi i nowymi zasadami dziedziczenia. 

Relacja Wulfstana w uznaniu badacza daje klucz do zrozumienia stosun-
ków społecznych u Prusów pod koniec IX stulecia do okresu XII wieku. Znajdu-
je ona potwierdzenie w Żywotach św. Wojciecha i Kronice Galla Anonima. Uka-
zuje ona zróżnicowanie społeczne, ekonomiczne, polityczne, i prawne Prusów
a jako jeden z mechanizmów rządzący podziałami społecznymi wskazuje zasadę 
dziedziczenia. Zgodnie z przekazem anglosaskiego podróżnika wydziela Sikor-
ski 4 grupy społeczne: cyningowie (królowie, panowie grodowi), ricostan (moż-
ni, nobiles), unspedigan (ubodzy, pospólstwo), peowan (niewolni).

Brak rozróżnienia w materiałach sepulkralnych na biednych i bogatych 
uznaje autor za argument za hierarchicznym modelem stosunków społecznych, 
w którym nierówności społeczne nie są dziedziczone. Przemawia za tym relacja 
Wulfstana, która jest świadectwem manifestacyjnego charakteru obrządków po-
grzebowych, pozbawiających rodzinę majątku ruchomego i prowadzących do jej 
zubożenia. Zaznaczmy tu, że badacz nie bierze pod uwagę wzmianki Damianiego
o Nethimerze, który zamierzał przekazać władzę na ręce swojego syna7. Jest to jednak 
przesłanka słaba8 i być może dlatego Sikorski nie przywołał jej w toku analizy.

7 Petri Damiani, Vita beati Romualdi, w: 1009 metai: Šv. Brunono Kverfurtiečio misija, sud. I. Leonavičiūtė, 
Vilnius 2006, s. 178.

8 Za zupełnie nierealną wobec znanej sytuacji społecznej Bałtów uznaje tę wzmiankę G. Białuński, Mi-
sja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu, Olsztyn 2010, s. 88.
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Lokowanie cyningów w najwyższej warstwie społecznej już w IX w. uważa 
Sikorski za uzasadnione, bo też wskazuje na to wydzielenie ich przez Wulfstana 
w osobną od ricostan grupę. Ponadto „fakt, że w przykładowej jednostce burh, 
opisanej przez Wulfstana, był tylko jeden cyning”, świadczy o posiadaniu przez 
nich grodów, a tym samym o ich pozycji majątkowej, dodatkowo np. naczelnik 
(z Żywotów św. Wojciecha) miał kilka żon, pogrzeb cyninga i ricostan trwał dłu-
żej niż pozostałych. Znajdowane dirhemy, ozdoby itp. badacz łączy z cyningami
i to tej grupie przypisuje największą przedsiębiorczość oraz pełnienie funk-
cji publicznych, choć, jak dodaje, nie bez kontroli wiecu (s. 127). Sprawowanie 
funkcji publicznych wynika także z przejęcia przez nich kontroli nad miejscami, 
a stając się ich opiekunami, pełnili funkcje publiczne (dux et sacerdos idolorum, 
dux et magister nefarie cohortis, dominus villae, dominus terre). Badacz przypisu-
je cyningom także władcze lub co najmniej reprezentacyjne kompetencje poli-
tyczne. Wskazuje na to użycie terminu „cyning” (także w odniesieniu do wład-
cy Burgundów) oraz liczne wojny prowadzone w Prusach, o których wiemy od 
Wulfstana, a które mogły uczynić z cyningów rzeczywistych przywódców czasu 
wojny (s. 128). Zdaniem Sikorskiego cyningów można połączyć z grupą panów 
grodowych wydzieloną przez Wenskusa (ss. 138–139).

Zwyczaj ucztowania przed pogrzebem odsłania skalę zamożności poszcze-
gólnych grup społecznych, przy czym zdaniem badacza nie oddaje jej długość 
trwania uczty, jak przyjmowano dotychczas, ale liczba osób biorących w niej 
udział. W ucztach cyningów i ricostan uczestniczyło więcej osób, gdyż ci mieli 
większą rodzinę, przyjaciół i klientelę. Uczty zwykłego Prusa musiały być z tych 
powodów dużo skromniejsze. Dopiero narzucony przez zwyczaj wymóg zaspo-
kojenia wszystkich ucztujących, aż do wyczerpania zapasów, sprowadza realny 
poziom bogactwa pojedynczej rodziny i przyjaciół zmarłego do proporcji poda-
nych przez Wulfstana odnośnie do długości trwania uczt (s. 130).

Grupa ricostan to późniejsi nobiles, którzy zgodnie z relacją Wulfstana, po-
dobnie jak cyningowie, spożywali kobyle mleko, przez co wyróżniał ich stosunek 
do sacrum. Podobnie jak cyningowie, mogli oni sprawować funkcje polityczne we 
wspólnocie, choć zapewne niższego stopnia (s. 131). Musiały być one co najmniej 
na poziomie lauksu i to takiego, który składał się z więcej niż jednej rodziny (rodu), 
ponieważ tylko wtedy traciły charakter rodowy, a obdarzeni nimi ludzie stawali na
czele jednostki sąsiedzkiej. Podział z tego okresu najpewniej odzwierciedla wcze-
śniejszy układ relacji, stąd cyningów można powiązać z wcześniejszymi grobami 
„książęcymi”, zaś ricostan z wojownikami konnymi z poprzedniego okresu.

Trzecią grupę tworzyło pospólstwo, ludzie ubodzy, którzy byli wolni, po-
siadali własność, mogli nią dysponować, np. podczas uczt pogrzebowych, oraz 
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prawo czynnego udziału w życiu wspólnoty – wiecu, mieli jednak bardzo nie-
wielki wpływ na życie gospodarcze, religijne i polityczne wspólnoty. Świadczy
o tym choćby krótki czas ucztowania w trakcie uroczystości pogrzebowych, 
ograniczony dostęp do sfery sacrum (nie pili kobylego mleka), a ich udział
w wiecu sprowadzał się do uznania woli możnych. Za najbardziej symptoma-
tyczną dla takiego ujęcia relacji możnych i ubogich uznaje Sikorski odnotowa-
ną przez Wulfstana konieczność spalenia wszystkich zmarłych współplemień-
ców przy jednoczesnym zróżnicowaniu samych uroczystości pogrzebowych
(ss. 132–133).

Na samym dole tak przedstawionej drabiny społecznej umieścił badacz 
niewolników. Oprócz przekazu Wulfstana istnienie niewolników u Prusów po-
twierdza zarówno Żywot drugi św. Wojciecha, jak i kronika Galla Anonima. Nie-
wolnicy mogli być brańcami, ale niewolnikiem mógł się stać także wolny Prus. 
Relacja Wulfstana wskazuje na pewne podobieństwo pospólstwa i niewolników 
– jedni i drudzy spożywali miód, wszystkich ludzi w danej ziemi obowiązywał 
nakaz ciałopalenia, więc ich również.

Fakt, że pochówki z okresu VI–VIII w. ukazują głębokie zróżnicowanie 
wspólnoty, a zgodnie z opisem Wulfstana powinny raczej odznaczać się ubó-
stwem i jednolitością, przemawia zdaniem Sikorskiego za nieobowiązywaniem 
zwyczajów opisanych przez niego w okresie przed IX stuleciem, zwłaszcza że 
właśnie w stosunku do tego wieku obserwuje się zmianę w obrządku pogrzebo-
wym (groby jamowe z bardzo ubogim wyposażeniem).

Zdaniem Sikorskiego, właśnie na przełomie VIII i IX w., niejako w odpo-
wiedzi na przemiany osadniczo-kulturowe w strefie Bałtyku, jakie miały miejsce 
w tym czasie, wprowadzono zasady dziedziczenia opisane przez anglosaskiego 
podróżnika. Wzrosła wówczas aktywność na polu gospodarczym, powstały licz-
ne ośrodki rzemieślniczo-handlowe także na ziemiach pruskich (Truso, Kaup–
–Wiskiauty, ośrodek skaldowski w delcie Niemna?). Wydzieliła się wówczas war-
stwa pruskich panów grodowych, którzy oprócz dużej zamożności zwiększali 
swoją pozycję, koncentrując w pobliżu swoich siedzib miejsca kultu. Ów awans 
badacz uznaje za przyczynę częstych wojen, wspominanych przez Wulfstana, 
które jednocześnie wzmacniały pozycję panów grodowych w rodzimej wspól-
nocie burh. Wojny świadczą według autora o świeżości owego układu społecz-
nego, podobnie jak to, że dotyczyły jednostek niższego rzędu, czyli burh-ziemi,
a nie jednostek wyższego rzędu, takich jak Witland (ss. 138–139).

Wobec nowej rzeczywistości i przemian dotychczasowe mechanizmy ni-
welujące różnice pomiędzy członkami wspólnoty musiały okazać się niewystar-
czające, społeczność pruska, jak pisze Sikorski, potrzebowała nowego regulatora, 
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którym stały się zwyczaje pogrzebowe opisane przez Wulfstana. Badacz uznał je 
za wytwór miejscowy, własny, czyli pruski.

Zdaniem autora Instytucji, podziały społeczne z drugiego podokresu trwały 
nadal także w wieku XIII. Dla tego okresu badacz opowiada się za dziedzicze-
niem nierówności społecznych. Przejawem tego są dziedziczne źreby sors, ro-
zumiane jako przekazywane z pokolenia na pokolenie działki ziemi uprawia-
nej przez jednostkę, np. pojedynczą rodzinę. Badacz wskazuje tu jako przykład 
rodzinę. Byłby to więc kolejny, jak pisze Sikorski „zalążek własności prywatnej, 
(obok domostw) stanowiący wyłom w hierarchicznym dziedziczeniu wspólnoto-
wym” (s. 142). Termin „sors” może wskazywać na czasowe i losowe przyznawanie te-
renów pod uprawę, będące we władzy całej jednostki terytorialnej (która być może 
wspólnym kolektywnym wysiłkiem przystosowała te tereny pod uprawę), podob-
nie jak później lasy, jeziora czy rzeki, choć te nie były przydzielane w drodze loso-
wania. Kształtowanie się dziedziczności źrebów u Prusów łączy badacz z budowa-
niem potęgi rodów.

Szczegółową analizę instytucji władzy rozumianych jako prawnie lub zwy-
czajowo umocowane we wspólnocie instytucje społeczne powszechnego działa-
nia, które mają na celu przeprowadzenie woli w ramach obowiązującego stosun-
ku społecznego, przeprowadził Sikorski w rozdziale II, zatytułowanym Instytucje 
władzy. Badacz wydzielił tu cztery typy instytucji władzy funkcjonujące u Pru-
sów w okresie pogańskim: wiec, ród-rodzina, naczelnicy, kapłani.

Zwraca uwagę schematyczność, szczegółowość i statyczność ujęcia po-
szczególnych zagadnień (brak tu podziału na okresy i podokresy z poprzednie-
go rozdziału). Każdej z instytucji badacz poświęca oddzielny podrozdział, a ich 
charakterystykę każdorazowo rozpoczyna od wyjaśnienia definicji, terminologii 
oraz podania przykładów, cech charakterystycznych i zadań.

Wiec przedstawiany jest tu jako instytucja o charakterze sakralnym, nad-
rzędna w stosunku do pozostałych, a to z racji możliwości decydowania w spra-
wie wojny i pokoju, wybierania naczelników, nawiązywania kontaktów ze świa-
tem zewnętrznym, sądzenia w sprawach przeciwko wspólnocie oraz rozstrzyga-
nia sporów między rodami, decydowania o rodzaju wyznawanej wiary. Zgromadze-
nia wiecowe są obecne zarówno na poziomie włości, jak i ziem plemiennych, zna-
ne są również wiece ponadplemienne, kilku plemion, brak natomiast informacji
o wiecach ogólnopruskich. Podczas tych powszechnych zgromadzeń na szczeblu wło-
ści spotykali się najpewniej wszyscy wolni mężczyźni, z kolei na wiecach plemiennych 
źródła poświadczają obecność jedynie nobilów, w określonym miejscu i czasie, aby
w ustalonym trybie i formie przeprowadzić wymagane zwyczajem (wiece zwyczajne) 
czy też nagle zaistniałą sytuacją działania na rzecz wspólnoty (wiece nadzwyczajne).
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Ważną rolę w funkcjonowaniu i wypełnianiu wiecowych postanowień 
odgrywał ród rozumiany jako grupa osób, pochodząca od wspólnego przodka
i złożona przynajmniej z kilku małych rodzin, która miała możliwość współdzia-
łania „w sferze prawa publicznego i stosunków politycznych” (s. 214). Ród repre-
zentował i zarazem był odpowiedzialny za spory swoich członków na forum 
wspólnoty, rozstrzygał również wewnętrzne spory członków rodu. Ród porząd-
kował w efekcie stosunki na najniższym szczeblu organizacji społecznej, umożli-
wiał sprawne działanie wspólnoty na własnym poziomie i rodziny. Jego zadania 
to: mobilizacja wojskowa, sądownictwo, egzekwowanie prawa. Tożsamość ro-
dowa to jeden z ważniejszych elementów identyfikacji Prusów w społeczności,
a tym, co służyło prezentacji rodu i zachowaniu jego żywotności, było imię rodu, 
jego siedziba oraz naczelnik rodu.

W związku z nieciągłym funkcjonowaniem instytucji wiecu w jej imie-
niu działali naczelnicy, których ze względu na zakres wykonywanych zadań
i ich okoliczności autor podzielił na cztery grupy. To oni zwoływali wiece i dbali
o sprawne ich działanie, reprezentowali także wspólnotę w okresie pokoju
w kontaktach z obcymi (naczelnicy czasu pokoju niesprawujący funkcji woj-
skowych), czuwali nad porządkiem wewnętrznym, przestrzeganiem prawa i do-
chowywania wiary przodków (naczelnicy wojska czasu pokoju), dowodzili woj-
skiem włości albo ziemi plemiennej (naczelnicy wojska w okresie wojny), byli 
dowódcami pogranicznych grodów-strażnic (naczelnicy – dowódcy grodów)
w okresie pokoju, a w czasie wojny prowadzili również działania zaczepne. 
Wszystkich naczelników łączył wysoki status majątkowy oraz szlachetne uro-
dzenie, w zależności od sprawowanej funkcji odznaczali się oni również talentem 
wojskowym, walecznością, odwagą i wiedzą; tylko u naczelników wojska (czasu 
pokoju i wojny) uwydatnione zostały sakralne cechy tej instytucji (ss. 277–278). 
Do przeanalizowanych tekstów źródłowych można dodać niewykorzystany 
przez badacza fragment kroniki Alberyka de Trois Fontaines, w której wystę-
pują dux Phalet i jego brat rex Sodrech, który wpisuje się w hipotezę Sikorskiego
o występowaniu dwóch naczelników w czasie pokoju9.

Zgromadzenia wiecowe zwoływali kapłani, oni także dbali o porządek
w ich trakcie, „mir wiecowy”, a poprzez wróżby pytali bogów o zdanie w kwe-
stiach, które następnie były przedmiotem wiecu. Dzięki „naznaczeniu święto-
ścią” (s. 295) cieszyli się szacunkiem innych i mieli wysoki autorytet. Spełnia-
li swoje funkcje stale bądź czasowo. Mogli zachować kontakt z rodem, jak też 

9 Chronica Alberici Monachi Trium Fontium, ed. P. Scheffer-Boichorst, MGH SS, t. XXIII, Hannoverae 
1874, s. 687. Być może warto też w tym kontekście przyjrzeć się legendzie o Bruthenie i Witowudo, zob. Simon 
Grunau‘s preussische Chronik, hrsg. von M. Perlbach, Leipzig 1876, Bd. 1, cap. II §3, s. 62.
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posiadać własną rodzinę, mimo różnego zakresu powinności (zadania religijne, 
polityczne, społeczne), trudno mówić o istniejącej wśród nich hierarchii.

Do szeroko omówionych przez badacza kompetencji kapłanów można do-
dać chyba jeszcze pełnienie przez nich funkcji (przynajmniej przez niektórych) „lu-
dzi pamiętników”, powierników zmarłych, którym ci wyjawiali swoją wolę odnośnie 
do posiadanego za życia majątku ruchomego. Powinnością kapłanów było przeka-
zanie życzenia zmarłego o losie jego broni, odzieży, koni i służby żałobnikom, w tym
z pewnością także spadkobiercom, gdy ci zgłosili się do Kriwego10. To zadanie ma 
czytelny wymiar religijny, Kriwe to kapłan, a ponadto wiąże się ono z uroczystościa-
mi pogrzebowymi, nie sposób jednak nie dostrzec również jego wymiaru ekono-
micznego, skoro mowa o majątku ruchomym pozostałym po zmarłym.

Wątek II. Przemiany okresu pogańskiego a przyczyny niewytworzenia państwa

Sikorski nie poświęcił kwestii dążenia czy też utrudnieniom w powsta-
niu państwa w okresie Prus pogańskich odrębnego rozdziału. Wydaje się, że po-
stanowił zrealizować to zagadnienie niejako w „przekroju” całej pracy, wskazu-
jąc na nie przy opisywaniu tak struktury terytorialnej, społecznej, jak i samych 
instytucji władzy. Dodajmy, że w pracy nie pada wyjaśnienie, co autor rozumie 
pod pojęciem „nowoczesnego państwa” czy też po prostu państwa. Natomiast 
już we wstępie znajdujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego Prusowie nie utwo-
rzyli państwa. Zdaniem Sikorskiego, nie pozwalały na to „zakorzenione u nich 
rozwiązania instytucjonalne (wiec, ród, naczelnicy i kapłani), a także opierają-
ca się na więziach rodowych struktura społeczna oraz rozdrobnienie terytorial-
ne kraju” (s. 12).

Ostatni ze wskazanych powodów – „rozdrobnienie terytorialne kraju” na-
leży, jak się wydaje, rozumieć jako polityczne rozdrobnienie terytorialne, brak 
jednowładztwa. W okresie wczesnego średniowiecza terytorium pruskie stop-
niowo się integrowało, jednak wnętrze Prus, mimo licznych wojen, które mogły 
prowadzić do scalenia organizmów politycznych, jak zauważa badacz na podsta-
wie relacji Wulfstana, Prusy ulegały coraz większemu rozdrobnieniu i izolowaniu 
tworzących je jednostek w porównaniu z wiekiem VI. Tendencję tę potwierdza-
ją zdaniem badacza okalające je pustki osadnicze, a przede wszystkim puszcze, 
tu Sikorski przywołuje ustalenia Valdemarasa Šimėnasa (s. 68), a najpełniej od-

10 Petrus de Dusburgk, Chronicon Terrae Prussiae, wyd. J. Wenta i S. Wyszomirski, Pomniki Dziejowe 
Polski, seria II, t. XIII, Kraków 2007, III, c. 5; polskie tłumaczenie: Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, 
tłum. S. Wyszomirski, wstęp i komentarz J. Wenta, Toruń 2004, III, c. 5.
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wzorowują informacje zawarte w źródłach pisanych, wykazach ziem pruskich. 
W wykazach tych podaje się nazwę Prusy oraz ziem plemiennych, są też nazwy 
kilku grodów.

Argumentem przemawiającym za rozdrobnieniem organizmów politycz-
nych i izolacją tworzących je jednostek jest dla autora rozbudowa w XI w. sieci gro-
dów. Zespalały one wokół siebie, jak pisze Sikorski, niekiedy luźno połączone 
osadnictwo, a same grody były albo centrami ziemi-włości, niekiedy pełnią-
cymi także funkcje gospodarcze, albo w przypadku osad mniejszych rozmia-
rów – strażnicami i fortami strzegącymi wejścia na teren wspólnoty, które wraz
z okalającymi pruski kraj pustkami osadniczymi, na które przenikało osad-
nictwo słowiańskie, określały granice pruskiej regio. Podobnie zdaje się przed-
stawiać kwestia zmian granic ziem pruskich, które autor omawia za literaturą 
przedmiotu, a mianowicie w efekcie naporu państwa Polan wyludniony został 
obszar Galindii wraz z Sasinią, stopniowo też zasiedlono tereny między Wisłą
a Dzierzgonią; w XIII w., na skutek opanowania przez Prusów części ziemi cheł-
mińskiej, na krótko osadnictwo pruskie osiągnęło linię dolnej Wisły na wyso-
kości późniejszego Kwidzyna. W podsumowaniu zaś następnego paragrafu,
poświęconego omawianiu granic pruskiej regio, badacz konkluduje, że cały wy-
znaczony obszar „liczący ok. 40 tys., km2, był w miarę zwarty” (s. 76).

Wspomniane burh badacz uznaje za podstawowe jednostki wspólnoty te-
rytorialnej. Ich charakter zdaniem Sikorskiego „jest podkreślony przez spostrze-
żenie Wulfstana, że w każdej z tego typu jednostek był tylko jeden cyning” i tym, 
że jest ich bardzo dużo. Na podstawie stwierdzenia Wulfstana o licznych woj-
nach u Estów badacz wyraża przekonanie o wzajemnej rywalizacji i niezależno-
ści, a w konsekwencji określa strukturę terytorialną pruskiej regio jako „typ seg-
mentalny”. Jego zdaniem konieczność organizowania obrony na poziomie burh 
świadczy o słabości struktur typu Witland i tłumaczy zarazem brak informacji
o instytucjach władzy. Sytuację tę zdają się potwierdzać według Sikorskiego póź-
niejsze wiadomości Ibrahima ibn Jakuba oraz Żywoty św. Wojciecha. Z infor-
macji tego pierwszego przekazu o męstwie Prusów, którzy nie oglądając się je-
den na drugiego ruszają do walki (s. 83), autor wnioskuje o ograniczeniach skali
i możliwości mobilizowania wojska, co mogło jego zdaniem wynikać z rozczłon-
kowania terytorium Prus na drobne, niezależne organizmy polityczne.

Miejsce odbycia wiecu – pogranicze Prus opisane w Żywotach św. Wojciecha 
może zdaniem autora przemawiać za niewielkimi rozmiarami pruskich podmio-
tów politycznych, rozdrobnieniem terytorialnym, a w związku z tym za licznymi 
ośrodkami władzy w pruskiej regio. Przywołane męstwo oraz jedność prawa i spo-
sobu życia (nawet w odniesieniu do wszystkich Prusów!), stanowiące odpowiedź 
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Prusów na ofertę kulturową Wojciecha, nie przeczą zdaniem autora naczelnej roli 
burh. Mogły być one rezultatem pruskiej jedności, ale nie tyle politycznej, ile kul-
turowej albo wyobrażeń o niej kursujących poza obszarem tego kraju.

Badacz dostrzega przejawy centralizacji politycznej u Prusów, jak choćby przej-
mowanie kompetencji włości przez ziemie plemienne, przypisuje to jednak specyficz-
nym okolicznościom, podbojowi, a nie przemianom, które zachodziły na ziemiach 
pruskich. Sikorski dopuszcza ewentualne utworzenie przez Prusów organizacji związ-
kowej w obliczu zagrożenia zewnętrznego, jest to jednak, według niego, tak samo 
prawdopodobne, jak powrót do stanu pierwotnego tuż po zażegnaniu niebezpie-
czeństwa.

Wśród innych wskazanych przez autora symptomów świadczących o moż-
liwości powstania organizacji państwowej można przywołać wyprawy łupieskie 
charakteryzujące się aktywizacją militarną Prusów poza własnym obszarem, 
wytworzenie się ewentualnej nadwyżki, powstanie instytucji skarbu czy wresz-
cie wyodrębnienie się grup społecznych (także wraz z ludnością zależną). Mimo 
to Sikorski pozostaje sceptyczny co do meritum sprawy. Przypomnijmy, że jego 
zdaniem oprócz przywołanego politycznego rozdrobnienia terytorialnego na 
utworzenie państwa nie pozwalała opierająca się na więziach rodowych struk-
tura społeczna i sprawnie działające instytucje władzy.

Co do struktury społecznej badacz dostrzega rosnącą z czasem stratyfikację 
(rozchodzenie się) w obrębie grupy wolnych Prusów, co skłania go do wyróż-
nienia co najmniej dwóch etapów rozwojowych. Jego zdaniem różnice majątko-
we, polityczne itd. w społeczności Prusów zawsze były widoczne, w okresie do 
XII/XIII w. cechowało je umocowane zwyczajowo i wierzeniowo dążenie do za-
chowania pewnego rodzaju więzi egalitarnych (zdaniem badacza mogło je np. 
dyktować poczucie wspólnego pochodzenia). Na straży status quo stało prawo 
wspólnoty terytorialnej typu burh, która uczestniczyła w każdorazowym po-
dziale dóbr po śmierci wolnego Prusa. W XIII w., z nie do końca jasnych według au-
tora przyczyn, wspólnota terytorialna ustąpiła w swych prawach rodzinie i rodowi. 
Rody umocniły swoją pozycję we wspólnocie w sensie pokoleniowym (dziedzicze-
nie), a to powodowało przewartościowanie dotychczasowych więzi społecznych.

Ostatecznie za powód decydujący o nieutworzeniu państwa w okresie po-
gańskim badacz uznał to, że „nadal brakowało osoby, a zapewne i zainteresowa-
nej grupy społecznej, która wbrew dotychczasowej tradycji i według obserwowa-
nych od lat u sąsiadów zwyczajów, zechciałaby – i co ważniejsze – przy dostatecz-
nym poparciu, np. osobistej drużyny wojskowej, zdołałaby całkowicie przebudo-
wać panujące stosunki. Osoba ta w imieniu własnym i całego kraju musiałaby być 
zdolna do przechwycenia władzy dla siebie i swoich zwolenników oraz do na-
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rzucenia pozostałym mieszkańcom stosownych ciężarów i obowiązków. Istotną 
rolę w powodzeniu takiego »zamachu stanu« spełniłoby jego uprawomocnienie”
(ss. 312–313). Za główną przyczynę nieutworzenia przez Prusów państwa uzna-
je więc badacz brak jednowładztwa, grupy zainteresowanej przejęciem władzy.

Jednocześnie Sikorski pisze o wzrastającej pozycji rodów i rodzin, wiecach 
plemiennych, na których spotykali się możni, wspomina także o bardzo cieka-
wym zjawisku, a mianowicie o współdziałaniu pruskich możnych ponad po-
działami plemiennymi. Prus Pomanda, jak czytamy w Kronice ziemi pruskiej Pio-
tra z Dusburga, nawołuje do spotkania i spotyka się z możnymi z innych ziem 
plemiennych. Wydaje się, że nobilom w XIII w. bliżej było do możnych z innych 
ziem niż do własnych pobratymców. Zjawisko to jedynie tu sygnalizuję, wyma-
ga ono głębszej analizy11.

Zakończenie

Przywołany obraz Prus pogańskich, dość zwarty i w wielu miejscach prze-
konujący, uzyskał autor w oparciu o metody historyczne i archeologiczne, sku-
piając się w zasadzie na analizie jednego tylko aspektu pruskiej rzeczywistości 
– na przemianach ustrojowo-społecznych.

Można jednak zadać pytanie, czy mając do dyspozycji tak niewiele źródeł 
pisanych i archeologicznych, można powiedzieć coś więcej na temat przemian 
w okresie Prus pogańskich? Wydaje się, że wiele zależy nie tylko od posiadanej 
bazy źródłowej, ale i od pytań, jakie postawimy, oraz metod, którymi się posłu-
żymy, szukając na nie odpowiedzi. Jeśli zapytamy o pruską tożsamość kulturo-
wą, pruski etnos, pamięć zbiorową Prusów bądź o to, jak to możliwe, że wielu 
spośród autochtonów tak szybko odnalazło się w nowej rzeczywistości społecz-
nej, politycznej i gospodarczej (zob. także związki z Kościołem opisywane przez 
badacza), to uzyskanie odpowiedzi na tak postawione pytania jedynie w oparciu 
o metody historyczne i archeologiczne bez sięgnięcia do dorobku antropologii, 
etnohistorii i wykorzystania komparatystki będzie niemożliwe.

Książka Dariusza Sikorskiego niewątpliwie pobudza do dyskusji nad dzie-
jami wczesnośredniowiecznych Prusów i stanowi w niej ważny głos. Interdyscy-
plinarny charakter pracy, sprawność, z jaką autor porusza się pośród źródeł pi-

11 O elitach pruskich w XIII w. i ich udziale w budowaniu państwa krzyżackiego zob. G. Vercamer, 
Der Übergang der preußischen Stammeseliten in die Schicht der „Freien” unter der Herrschaft des Deutschen Or-
dens und Kulturtransfer von der „deutsche” auf die prußische Kultur, w: Mittelalterliche Eliten und Kulturtrans-
fer östlich der Elbe. Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, 
hrsg. von A. Klammt und S. Rossignol, Göttingen 2009, ss. 169–191.
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sanych i archeologicznych, jasność wywodu, wykorzystanie dorobku nie tylko 
historii, archeologii, ale i językoznawstwa sprawia, że praca może stanowić in-
spirację i wzór dla wielu badaczy podejmujących zagadnienia związane z Pru-
sami i nie tylko.



Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2(280)

Rafał Kubicki, dotychczas znany głównie z prac o zakonie dominikanów, 
opublikował obszerną pracę dotyczącą młynarstwa w państwie zakonu krzyżac-
kiego do 1454 r. Praca składa się z pięciu rozdziałów ukazujących rozwój sieci 
i funkcjonowanie młynów na terenie państwa zakonu krzyżackiego. W pierw-
szym: Młyny w XIII–XIV w. – zagadnienia prawne przedstawiony został stan 
prawny młynów, młynarzy oraz regulacje obowiązkowych świadczeń młyńskich 
na terenie państwa krzyżackiego. Rozdział drugi Młyn – rodzaje i technika bu-
dowy zawiera analizę wiadomości źródłowych na temat urządzeń technicznych 
stosowanych w młynach. W rozdziale trzecim Organizacja produkcji młynów au-
tor podjął próbę oszacowania wydajności przemiału średniowiecznych młynów 
zbożowych oraz ich roli w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W czwartym roz-
dziale Młyn i jego otoczenie autor zwrócił uwagę na relacje ekonomiczne młynarzy 
jako grupy zawodowej z otoczeniem. W ostatnim, piątym rozdziale: Rozwój sieci 
młynów w państwie krzyżackim prześledzony został rozwój sieci młyńskiej. Rafał 
Kubicki podkreślił jej związek z rozwojem gospodarczym państwa krzyżackie-
go oraz wzrostem demograficznym poszczególnych obszarów. Całość uzupełnia 
bardzo cenny wykaz młynów wraz z wymiarem płaconego przez nie czynszu 
oraz spis alfabetyczny młynów i wiatraków wzmiankowanych na terenie pań-
stwa zakonu krzyżackiego do 1454 r. 

Autor uzupełnił tekst 38 tabelami dotyczących m.in.: wymiarów czynszów 
młyńskich, liczby nadań, przywilejów oraz liczby młynów z uwzględnieniem 
podziału administracyjnego, a także 15 wykresami dotyczącymi głównie wiel-
kości poboru i przemiału słodu oraz zboża, średniego przemiału, a także liczby 
wzmianek o młynach od XIII do połowy XV w. Zamieścił także dziewięć map. 
Dodatkowo do książki dołączono płytę CD z mapami Leopolda von Schroette-
ra Karte von Ost-Preussen oraz Reymann’s Topographische Special-Karte von Cen-
tral Europa, na podstawie których zostały naniesione wszystkie młyny wzmian-
kowane na terenie państwa krzyżackiego do 1454 r. 

Rafał Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 
w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2012, ss. 608.

R ECENZJE I OMÓWIENIA
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Książka Rafała Kubickiego jest bardzo solidnym opracowaniem proble-
matyki młynarstwa w państwie zakonu krzyżackiego w okresie średniowiecza. 
Do tej pory w historiografii nie doczekaliśmy się tak obszernego i całościowego 
spojrzenia na tę kwestię. Szczególnie cenny jest materiał poglądowy, jaki autor 
przedstawił w końcowej części pracy: usystematyzowany „Wykaz czynszów po-
bieranych z młynów i wiatraków w państwie krzyżackim do 1454 r.” i „Spis mły-
nów i wiatraków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach wzmiankowanych 
do 1454 r.” Są one bardzo wartościowym zbiorem informacji źródłowych na temat 
młynów i wiatraków w państwie krzyżackim w średniowieczu. 

Naturalnie w tak obszernej pracy i przy tak szerokiej tematyce nieunik-
nione są nieścisłości i drobne błędy. Z obowiązku recenzenta wymienię kilka 
dostrzeżonych nieścisłości. Pewne pomyłki pojawiły się przy identyfikacji nie-
których młynów, przykładem są Czerniki (s. 435) i Schwarczensteyn (s. 507), 
które autor uznaje za różne miejscowości. Poza tym autor pisze, że Czerniki
w 1422 r. znajdowały się w komturstwie bałgijskim, a w tym okresie komornic-
twa z siedzibą w Barcianach, Kętrzynie, Sątocznie i Szestnie należały do kom-
turstwa ryńskiego1. Ponadto w „Spisie młynów i wiatraków...” wszystkie obiek-
ty wzmiankowane w roku 1422 z terenu powyższych komornictw zalicza do 
komturii w Bałdze, a nie w Rynie. W 1437 r. Czerniki – Schwarczensteyn nale-
żały już do komornictwa w Barcianach (wcześniej w Kętrzynie) i komturstwa 
pokarmińskiego. W dokumencie z 1437 r. występują one wspólnie z sąsiedni-
mi wsiami – Wopławki (Wopelauken) i Różynka (Rosentail)2, więc nie ma wąt-
pliwości, że chodzi o tę samą miejscowość. Kolejna błędna identyfikacja dotyczy obiek-
tów w Ludwikowie i Kłódce, które autor traktuje jako jeden młyn (s. 471 oraz tabela
„Wykaz czynszów pobieranych z młynów...” nr 251). Najpierw w 1316 r. powstał młyn 
w Kłódce3, następnie w 1346 r. w Kurken (późniejsze Ludwikowo – Ludwigs-
mühle)4. W tej sytuacji w wykazach miejscowości powyższe młyny powinny figu-
rować osobno. Obiekt w Ludwikowie położony jest w odległości 3 km (w dół Łyny) 
od młyna w Kłódce. Ten ostatni został także naniesiony na mapie Warmii
pochodzącej z 1755 r., wykonanej przez Jana Fryderyka Endersa5. Prawdopodob-
nie nie doszłoby do tej pomyłki, gdyby autor wykorzystał szerszy materiał kar-
tograficzny. Kolejne nieścisłości pojawiają się w przypadku młyna nad rze-
ką Sunia – Suna (s. 518). Nadanie niejakiemu Heinemanowi miało miejsce

1 Das grossse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens 1414–1438, hg. von P. G. Thielen, Marburg 1958, ss. 25–30.
2 Ibidem, s. 53.
3 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej: CDW), 

hg. v. C. P. Woelky und J. M. Saage, Bd. 1, Mainz 1860, nr 177.
4 CDW, Bd. II, Mainz 1864, nr 78.
5 J. Enders, Tabula geographica episcopatum warmiensem in Prussia, Elbing 1755.
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6 lipca 1318 r. Druga informacja w źródłach pojawia się 13 maja 1336 r.6 Następ-
nie autor podaje wzmiankę o stawie w Smolajnach – Proliten, pochodzącą z 1382 r.7 
i wiąże tę informację również z młynem na rzece Sunia. Najprawdopodobniej 
także w tym wypadku mamy do czynienia z dwoma różnymi obiektami, które
w książce powinny figurować osobno. Być może młyn Suna znajdował się na wy-
sokości Rozgit, gdzie rzeka Sunia zwana była Mühlenfließ8. Pewne wątpliwości bu-
dzi także ustaleni autora, że Pilec jest tożsamy z zaginionym campus Denow (s. 493). 
W 1340 r. mamy wzmiankę o rezerwacji przez biskupa miejsca na młyn na obsza-
rze campus Denow9. Miejscowość ta z pewnością leżała w pobliżu jeziora Dajna (lacu 
Denow), jednak identyfikowanie jej z Pilcem, gdzie od 1422 r. wzmiankowany jest 
młyn, nie jest pewne. Według wydawców zbioru Codex Diplomaticus Warmiensis 
przypuszczalnie mogły to być okolice Świętej Lipki. Z XVII w. pochodzi informa-
cja o znajdującym się w okolicy targu Denow10. Nie jest wykluczone, że Pilec powstał 
na miejscu campus Denow, jednak warto byłoby w tym miejscu zachować pewną 
ostrożność i zastrzec, że położenie miejscowości nie jest do końca pewne.

Przy omawianiu militarnego wykorzystania młynów na terenie państwa 
zakonu krzyżackiego nie znalazłem informacji o ich ścisłym powiązaniu z nie-
którymi obiektami warownymi. Młyny były często położone poniżej założeń 
obronnych, tak aby spiętrzona woda zasilała fosę zamkową. Przykładem jest 
młyn przy zamku kapituły biskupiej w Olsztynie. Podobne rozwiązania stoso-
wano także w przypadku niewielkich strażnic. W Równinie Dolnej koło Kętrzy-
na założenie obronne znajdowało się na sztucznej wyspie na rzece Guber. Wodę 
spiętrzał młyn położony poniżej zameczku11. Podobną sytuację zaobserwowano 
w przypadku tzw. Wildhausów w Jegławkach i Wilczynach oraz przy umocnio-
nych dworach (np. w Kwiedzinie koło Kętrzyna)12. 

W publikacji bardzo skromnie prezentują się źródła kartograficzne. Au-
tor opiera się jedynie na dwóch mapach – Schroettera i Reymanna, co przy tak 
szeroko zakrojonych badaniach jest niewystarczające. Materiał kartograficzny 
powinien być uzupełniony o starsze mapy, na których zaznaczone są młyny13.

6 CDW, Bd. I, nr 185, nr 275.
7 CDW, Bd. III, Leipzig 1874, nr 133.
8 Meßtischblatt Nr 1987, Arnsdorf, 1:25 000, 1944.
9 CDW, Bd. I, nr 305.

10 CDW, Bd. I, nr 306, s. 494, przyp. 2.
11 C. Beckherrn, Die Wiesenburg (Wallewona), Altpreußische Monatsschrift, 1893, Bd. 30, ss. 636–651; 

R. Klimek, Grodziska nad Gubrem. W poszukiwaniu Wallewony, Kętrzyn 2011.
12 W powyższych grodziskach nie przeprowadzono dotąd kompleksowych prac archeologicznych. 

Chronologię obiektów oraz położenie młynów w stosunku do założeń obronnych ustalono na podstawie ba-
dań terenowych Roberta Klimka.

13 J. W. Suchodolec, XXIX Vergrösserte Sectiones der General-Carte von dem Königreich Preussen, 1:100 000, 
1732; J. Enders, op. cit.
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Pewien niedosyt budzi również brak materiału ikonograficznego. W zasadzie 
tylko na okładce książki znajduje się rycina przedstawiająca średniowieczny 
młyn. Kilka dodatkowych rycin przedstawiających młyny z pewnością wzbo-
gaciłoby publikację. Autor mógłby skorzystać np. z ilustracji miast wykonanych 
przez Krzysztofa Hartknocha, na których przedstawione zostały także młyny14. 
Mimo że praca Hartknocha pochodzi z końca XVII w., to jednak wygląd ówcze-
snych obiektów był bardzo podobny do średniowiecznych, w dodatku wśród opi-
sywanych przez Kubickiego młynów kilka znajduje się na rycinach miast przed-
stawionych przez Hartknocha: Frydland, Krzyżbork, Labiawa, Pasłęk i Pasym.

Podsumowując, należy przyznać, że mimo pewnych drobnych niedostatków 
i nieścisłości, książka jest przykładem bardzo solidnej pracy naukowej i w pełni 
oddaje problematykę młynarstwa w państwie krzyżackim w okresie średniowie-
cza. Z pewnością powinna znaleźć się w zbiorach każdego mediewisty zajmują-
cego się historią zakonu krzyżackiego.

Robert Klimek

14 C. Hartknoch, Alt- und neues Preussen, oder preussischer Historien zwei Theile, Frankfurt–Leipzig 1684.
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Na kulturę pamięci składa się całokształt wszystkich możliwych form świa-
domej pamięci człowieka o wydarzeniach, osobistościach i procesach historycz-
nych. Mogą one przybierać charakter estetyczny, polityczny lub poznawczy. Poję-
cie „kultury pamięci” wprowadził do nauki niemiecki egiptolog i kulturoznawca 
Jan Assmann w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Badania na tym polu 
mają charakter interdyscyplinarny. W ostatnich latach duże zainteresowanie nimi 
można zaobserwować również w Polsce. Odzwierciedleniem tego było zorganizo-
wanie w Olsztynie w dniach 24–27 stycznia 2012 r. międzynarodowych warszta-
tów metodologicznych poświęconych badaniom kultur pamięci środowisk miej-
skich na obszarach wielokulturowych. Organizatorami warsztatów były Instytut 
Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie oraz Instytut Historii Litwy w Wilnie. Warsztaty były częścią między-
narodowego projektu pt. Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich 
po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy. Projekt reali-
zowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Warsztaty składały się z trzech paneli tematycznych. Na wstępie Krzysztof 
Narojczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w prezentacji mul-
timedialnej omówił podstawowe założenia programowe projektu badawczego. 
Skupił się na pytaniach dotyczących następujących problemów badawczych: 

1. W jaki sposób określone miasta bądź obszary zlokalizowane w regio-
nach wieloetnicznych lub wielokulturowych po pewnym czasie postrzegane są 
jako „swoje” w systemie wartości danego narodu? 

2. Jak społeczne podtrzymywanie i transformacja określonych wartości
i tradycji z minionego okresu wpływa na zmianę stosunku do odziedziczonych 

Magdalena Kołodzińska

KSZTAŁTOWANIE SIĘ KULTUR PAMIĘCI MIAST
NA OBSZARACH WIELOKULTUROWYCH
(ANALIZA PORÓWNAWCZA NA PRZYKŁADZIE
OLSZTYNA I KŁAJPEDY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ). 
MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY METODOLOGICZNE 
24–27 STYCZNIA 2012 ROKU

K RONIKA NAUKOWA
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pomników kultury materialnej i przekształcania ich w element dziedzictwa kul-
turowego, istotnego i aktualnego dla społeczeństwa konkretnego miasta? 

3. Jakie elementy dziedzictwa kulturowego i społecznej wizji przeszłości 
wpływają na tożsamość mieszkańców miasta? 

4. Jaka jest rola polityki pamięci w kształtowaniu kultury pamięci miast? 
5. Dlaczego wybrano Olsztyn i Kłajpedę jako obiekty analizy porównawczej? 
Badania prowadzone są w oparciu o ogólną hipotezę roboczą, że model 

kształtowania się kultur pamięci w obu miastach po 1945 r. był zbliżony, a istot-
ną determinantą jego ewoluowania był stopień demokratyzacji kanałów komu-
nikacyjnych społeczeństwa związany z bieżącą polityką. 

Pierwszy panel – Problemy metodologiczne w badaniach kultur pamięci miast 
rozpoczął Igor Kąkolewski (Uniwersytet Warszawski) referatem Czym jest kultura 
pamięci? Przykład polskiej i niemieckiej pamięci zbiorowej o Krzyżakach w przestrzeni 
miejskiej. Wystąpienie rozpoczął od wyjaśnienia terminu „polityka historyczna”. Na-
stępnie wyróżnił trzy poziomy pamięci: społeczną, zbiorową i kulturową oraz wy-
jaśnił koncepcję miejsc pamięci (Lieux de memoire). Miejscem pamięci może być 
miejsce geograficzne, instytucja (Zakon Krzyżacki), wydarzenie, człowiek lub grupa 
ludzi, którzy znaleźli trwałe miejsce w zbiorowej świadomości historycznej i kultu-
rze pamięci, funkcjonując w tym obszarze na zasadzie ikony przywołującej rozma-
ite treści historyczne i aktualne polityczne w rozmaitej oprawie emocjonalnej. 

Alvydas Nikžentaitis (Uniwersytet Wileński) w referacie Specyfika przestrze-
ni miasta w badaniach kultury pamięci zwrócił uwagę na procesy kreowania kul-
tur pamięci oraz ich podział według Jana i Aleidy Assmanów. Omówił lokalne 
kultury pamięci i ich powiązania z kulturami pamięci państwa oraz kulturami 
pamięci stolicy w epoce komunistycznej. Przy materializowaniu kultury pamięci 
bardzo istotna staje się przestrzeń miasta. Referent stwierdził, że kultur pamięci 
istnieje tyle, ile jest środowisk komunikacji. Podkreślił także szczególną rolę sto-
licy w kreowaniu kultur pamięci lokalnych ośrodków miejskich.

W wystąpieniu Instytucje naukowe Olsztyna jako animatorzy pamięci histo-
rycznej miasta Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 
przedstawił instytucje naukowe Olsztyna, które funkcjonowały po II wojnie świa-
towej. Pierwszymi taki instytucjami były muzeum i archiwum. Następną placów-
ką naukowo-badawczą był Instytut Mazurski (kontynuatorem tej placówki jest 
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego). Jednak największy wpływ 
na prezentowanie przestrzeni historycznej odegrało Wydawnictwo „Pojezierze”. 
Była to jedna z nielicznych instytucji, która utrzymywała się samodzielnie. Obok 
owych form instytucjonalnych w Olsztynie aktywnie działało również Polskie 
Towarzystwo Historyczne.
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Irena Šutiniene (Uniwersytet Wileński) zaprezentowała referat Badania 
kultury pamięci miast: aspekt socjologiczny. Autorka stwierdziła, że okres badań 
socjologicznych pamięci zbiorowej można określić za Jeffreyem Olickiem jako 
socjologię produktu w kulturze pamiętania. Kultury pamięci z punktu widzenia 
socjologii należy badać jako produkty i praktyki pamiętania, podkreślając jej 
procesualny i konstruktywistyczny charakter. Natomiast, aby postrzegać kultu-
ry pamięci jako proces, należy wziąć pod uwagę relacje pomiędzy trzema jej ele-
mentami tj.: producentem, produktem i odbiorcą. 

Drugi panel zatytułowany Podstawy źródłowe badań kultur pamięci miast 
otworzyła Magdalena Żmijkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie) referatem Przestrzeń miejska jako obszar komunikacji społecznej. Szata ide-
ologiczna miasta. Wyjaśniła, że szata ideologiczna jest adaptacją sformułowane-
go przez Aleksandra Wallisa terminu – szata informacyjna miasta, której isto-
ta polega na licznej rzeszy nadawców i odbiorców, mnogości kanałów komuni-
kacyjnych oraz ogromnej ilości przekazów. Szata ideologiczna miasta odgrywa 
bardzo ważną rolę w formowaniu się kultur pamięci, ponieważ kształtuje pa-
mięć społeczną, ale także niepamięć wobec symboli uznanych za wrogie.

Następnie głos zabrał Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie), który w referacie Media w badaniach kultur pamięci miast 
omówił badanie struktury organizmu miejskiego jako przestrzeni życiowej i jego 
hermeneutyczną interpretację. Miasto stanowi przestrzeń zamkniętą. W tym ob-
szarze badań należy dokonać interpretacji różnych typów aglomeracji, w różno-
rakich kategoriach – toposu (np. artystycznego, urbanistycznego, architektonicz-
nego). Prekursorem tego typu badań nad toposem miasta był Walter Benjamin.
Zasygnalizował on, iż w badaniach miast i związanych z nimi cywilizacji niezwy-
kle ważny jest aspekt antropologiczny, czyli czytanie miasta poprzez ludzi.

W prezentacji multimedialnej Źródła do badań pamięci kultur pamięci miast 
na przykładach Kłajpedy i Olsztyna Vasilijus Safronovas (Uniwersytet Kłajpedzki) 
stwierdził, że podstawą badań nad kulturą pamięci miasta jest pojęcie wzajemnej 
korelacji między obiektami badań, które można rozpatrywać w trzech płaszczy-
znach: społecznej, komunikacyjnej i symbolicznej. Połączenie tych trzech pozio-
mów analizy pozwala odnieść się do komunikacji symbolicznej jako społecznego 
wyrażenia interesów grupy. Równoczesne istnienie kilku kultur pamięci w tym sa-
mym mieście daje możliwość zauważenia sprzeczności, powstających w środowi-
sku komunikacyjno-społecznym w trakcie aktualizacji przeszłości.

Andrzej Rzempołuch (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) przedstawił 
wirtualną eskapadę po Olsztynie w postaci prezentacji multimedialnej Architektura 
jak księga. Czytanie przestrzeni i zabudowy miasta na przykładzie Olsztyna. Zestawił 
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miejsca pamięci w różnej konfiguracji i w rozmaitych kontekstach. W Olsztynie za-
chowało się tyle spuścizny architektonicznej i zabytkowej przestrzeni, że obejmuje
i obrazuje ona cały okres istnienia miasta od połowy XIV w. Zwieńczeniem tego 
wystąpienia było zorganizowanie dla gości zagranicznych wycieczki po Olsztynie.

W ostatnim panelu Badania kultury pamięci miast: wybrane przykłady, re-
ferat o Grodnie wygłosił Felix Ackermann (Wilno/Berlin). Referent skupił się na 
nowych interpretacjach historycznych punktów odniesienia w czasach Związ-
ku Radzieckiego. Zarówno przed II wojną światową, jak i po niej, Grodno sta-
nowiło przestrzenny, społeczny i symboliczny układ podlegający nieustannym 
przemianom. W swoim wystąpieniu referent odwołał się do pojęcia palimpsestu, 
przedstawiając różnorakie sposoby odczytywania znaków historycznych i kul-
turowych oraz zastępowania ich innymi. 

Vasilijus Safronovas (Uniwersytet Kłajpedzki) w prezentacji multimedial-
nej Kłajpeda poruszył istotne fakty historyczne z życia miasta. Pod koniec epoki 
radzieckiej w Kłajpedzie wyodrębniły się dwie kultury pamięci – jedna ukształ-
towana jeszcze na podstawie społecznego podtrzymywania znaczeń „wszech-
związkowych” oraz druga sformowana w oparciu o społeczne podtrzymywanie 
elementów przeszłości Małej Litwy. Jeszcze w latach pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych dominował powszechnie wykorzystywany mit walki rewolucyjnej, zaś
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przewagę uzyskały treści związa-
ne z historyczną wizją Małej Litwy.

Jako ostatnia wystąpiła Zivile Mikailiene (Uniwersytet Wileński). W refe-
racie Wilno sowieckie przedstawiła, w kontekście historycznym, społeczne więzi 
funkcjonujące w stolicy Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Autor-
ka zauważyła, że w okresie sowieckim Wilno stało się miastem litewskim nie tyl-
ko pod względem demograficznym, ale także kulturowym. Kulturę pamięci Wil-
na w tym okresie charakteryzują trzy poziomy: 1) implementacja oraz podtrzy-
mywanie ogólnosowieckich wątków ideologicznych; 2) „wynalezienie narodo-
wej tradycji socjalistycznej“; 3) inkorporacja w kulturze pamięci wybiórczo wy-
branych elementów historii i kultury narodowej.

Po wystąpieniach referentów przeprowadzono dyskusję nad poruszonymi 
problemami metodologicznymi oraz wariantami realizacji projektu badawcze-
go. Warsztaty stanowiły ciekawą formę wymiany myśli i poglądów dotyczących 
badań kultur pamięci w Olsztynie i Kłajpedzie. Dowiodły, że zagadnienia te są 
ważne i istotne zarówno w skali ogólnonarodowej, jak i dla społeczności lokal-
nych. Na zakończenie warsztatów organizatorzy zapowiedzieli kolejne tego typu 
spotkania, tak aby stworzyć badaczom zajmującym się kulturami pamięci stałe 
forum wymiany informacji i doświadczeń.
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Wprawdzie Olsztyn leży daleko od granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukra-
iny, ale nauka nie zna granic i to nie odległość stanowi jakąkolwiek przeszkodę
w nawiązywaniu współpracy między naukowcami sąsiednich krajów. Przeszko-
dę stanowiły najczęściej uprzedzenia narosłe w poprzedniej, sowieckiej epoce, 
które władza socjalistyczna z pełną konsekwencją wykorzystywała dla celów poli-
tycznych. W nowej rzeczywistości geopolitycznej, kiedy Polska i Ukraina wyzwo-
liły się ze swoistego jarzma zależności od Związku Sowieckiego (choć w przy-
padku Ukrainy związki polityczne z Federacją Rosyjską są nadal bardzo ścisłe), 
wymiana myśli naukowej nie jest już tak skrępowana, jak jeszcze ponad dwa-
dzieścia lat temu, ale nadal pozostawia wiele do życzenia. 

Polsko-ukraińska współpraca w odkrywaniu kart wspólnej historii nie by-
łaby możliwa, gdyby nie badacze dążący do poszukiwania prawdy, choćby ta 
okazała się okrutna dla każdej ze stron. Także olsztyńska współpraca nie by-
łaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie kilku osób, które od początku widzia-
ły potrzebę zintensyfikowania badań nad tematyką relacji między oboma kra-
jami w długiej perspektywie historycznej. Byłaby też trudna do realizacji bez
prof. Henryka Strońskiego, prezesa Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy, 
który po przyjeździe do Olsztyna i podjęciu pracy w Instytucie Historii i Sto-
sunków Międzynarodowych UWM rozpoczął starania mające na celu zintensy-
fikowanie badań i współpracy polsko-ukraińskiej. Na efekty nie trzeba było dłu-
go czekać, gdyż propozycje Profesora trafiły na podatny grunt. Do realizowania 
polsko-ukraińskich projektów badawczych czynnie włączył się Oddział Polskie-
go Towarzystwa Historycznego w Olsztynie, widząc potrzebę pomocy w eksplo-
racji badawczej problematyki południowo-wschodniej.

Od początku współpraca dotyczyła wymiany badań naukowych poszcze-
gólnych naukowców na wspólnych konferencjach. Pierwsza, w której uczest-
niczyła kilkuosobowa grupa badaczy z Olsztyna (Sławomir Augusiewicz, Wi-

Andrzej Korytko

POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA NAUKOWA 
NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ OLSZTYŃSKIEGO
ŚRODOWISKA HISTORYCZNEGO
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told Gieszczyński, Norbert Kasparek, Andrzej Korytko, Henryk Stroński), zosta-
ła zorganizowana w Kamieńcu Podolskim w 2002 r., a była poświęcona Polakom 
na Podolu. Wówczas mieli okazję się spotkać naukowcy z kilkunastu polskich
i ukraińskich ośrodków akademickich, a pokłosiem ich dyskusji stała się publi-
kacja tomu siódmego „Pamiętnika Kijowskiego” pt. Polacy na Podolu1. Obrady 
toczyły się w aurze wzajemnego zrozumienia i spokojnej dyskusji do ostatnie-
go dnia konferencji, której ostateczny pozytywny obraz nieco zamazał incydent
z wystąpieniem Witolda Gieszczyńskiego. Prowadzący obrady tego dnia pod 
pretekstem braku czasu i prezentacji zdjęć jednego z tamtejszych pasjonatów hi-
storii nie pozwolił Gieszczyńskiemu na odczytanie referatu, którego problema-
tyka dotykała drażliwych kwestii polsko-ukraińskich. Nie zniechęciło to pozo-
stałych, oprócz samego zainteresowanego, do kontynuowania wymiany myśli
z badaczami ukraińskimi, ale równocześnie pokazało, że droga do otwartej dys-
kusji o wspólnej przeszłości jest jeszcze długa i wyboista. 

Następny rok stał się okazją do dyskusji o obecności Polaków na Wołyniu 
i zaowocował pierwszym tomem interesującego czasopisma „Ucrainica – Polo-
nica” pod redakcją H. Strońskiego i J. Tereszczenki, wydanym w 2004 r.2 Ta in-
terdyscyplinarna międzynarodowa konferencja, której obrady toczyły się w Ży-
tomierzu3, pozwoliła na poruszenie wielu tematów wspólnej historii, poczyna-
jąc od politycznej poprzez kulturę i sztukę, biografistykę, a na historiografii koń-
cząc. Interesująca, miejscami wręcz burzliwa, dyskusja podsumowująca kilku-
dniowe obrady po raz kolejny pokazała, jak wiele problemów wymaga jeszcze 
gruntownych badań naukowych4.

1 W tomie ukazały się następujące teksty: S. Augusiewicz, Kamieniec Podolski w dobie wojny polsko-ko-
zackiej 1648–1655; A. Korytko, Podole i Kamieniec Podolski w latach 1654–1672; N. Kasparek, Trudne lata na Po-
dolu 1830–1831; H. Stroński, Ksiądz Piotr Mańkowski (1866–1933) – biskup Diecezji Kamienieckiej.

2 Ucrainica – Polonica, 2004, t. 1. W tomie ukazały się artykuły olsztyńskich badaczy uczestniczących w 
obradach (J. Gancewski, Obraz zakonu krzyżackiego i badań nad jego fenomenem w historiografii wschodnioeu-
ropejskiej; A. Korytko, Nowożytny Wołyń w polskiej historiografii powojennej; H. Stroński, Koniec eksperymentu. 
Rozwiązanie Marchlewszczyzny i deportacje ludności polskiej do Kazachstanu w latach 1935–1936 w świetle no-
wych dokumentów archiwalnych; A. Szmyt, Wyprawa na Radziwiłłów jako próba rozszerzenia powstania stycz-
niowego na teren Wołynia oraz Tadeusz Czacki jako wizytator szkół guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej) i 
tych nieobecnych (R. Jurkowski, Polacy z guberni wołyńskiej w wyborach do I Dumy Państwowej (1906) i Rady 
Państwa (1906, 1909, 1910); M. Melnyk, Dążenia ekumeniczne w stosunkach polsko-ukraińskich na Wołyniu na 
przykładzie Konstantyna Ostrogskiego i Melecjusza Smotryckiego). 

3 Zorganizowanie konferencji w Żytomierzu było efektem działań tamtejszego Polskiego Towarzystwa 
Naukowego, które pod przewodnictwem Sergiusza Rudnickiego stanęło na wysokości zadania, przyjmując kil-
kudziesięciu badaczy z różnych ośrodków akademickich w Polsce i na Ukrainie.

4 Zob. A. Korytko, Polacy na Wołyniu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Żytomierz 18–19 paź-
dziernika 2003 roku, Echa Przeszłości, 2004, t. 5, ss. 497–501; idem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Po-
lacy na Wołyniu”. Żytomierz 18–19 października 2003 r., Pamiętnik Kijowski, 2004, t. 7, ss. 511–514; idem, Pola-
cy na Wołyniu, Wiadomości Uniwersyteckie UWM, 2003, nr 11 (54), ss. 18–19.
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Potwierdzeniem tego było następne międzynarodowe spotkanie nauko-
we, które odbyło się we wrześniu 2004 r. w Winnicy, a zostało poświęcone pol-
skim dworom i rezydencjom na Ukrainie5. Tym razem było to jeszcze szersze 
forum dyskusyjne, złożone nie tylko z historyków, ale również architektów, et-
nologów, filologów, kulturoznawców, politologów i przedstawicieli innych dys-
cyplin naukowych. Konferencja dała oczywistą odpowiedź na to, że o spuściznę 
historyczną, także tę architektoniczną, bez względu na jej proweniencję, należy 
dbać i trzeba ją odbudowywać, konserwować i opisywać. Problem ten zdają się 
już dostrzegać centralne władze w Kijowie, gdzie powstają ambitne plany roz-
woju szlaków turystycznych i bazy rekreacyjno-wypoczynkowej, także z wyko-
rzystaniem miejscowych zamków, dworów i rezydencji. 

Konferencja w Winnicy była pierwszym spotkaniem naukowym, w któ-
rym Olsztyn, poza reprezentacją naukowców6, wziął czynny i wymierny udział 
instytucjonalny. Jednym ze współorganizatorów był Oddział PTH w Olsztynie, 
a Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ufundował materiały informacyjne. Nie-
oceniony wkład w przygotowanie całości wniosło Winnickie Kulturalno-Oświa-
towe Stowarzyszenie Polaków, które podjęło się organizacji konferencji w ra-
mach Roku Polskiego na Ukrainie. Był to niemały wysiłek logistyczny, biorąc 
pod uwagę różnorodność i liczbę imprez, oprócz samej konferencji, jakie zosta-
ły zorganizowane. Dużą pomocą służył również ówczesny Konsul Generalny RP 
na Ukrainie Sylwester Szostak, który uświetnił obrady swoją obecnością. Istot-
nym elementem, uzupełniającym współczesny obraz dworów i rezydencji m.in. 
w obwodzie winnickim, była wycieczka do takich miejsc wspólnej historii, któ-
re powoli wydobywa się z otchłani zapomnienia. Przykładem może być pałac 
Potockich w Tulczynie, który miejscowe władze odrestaurowują sukcesywnie,
w miarę swoich skromnych możliwości7.     

5 Pokłosiem konferencji stała się publikacja: Pamiętnik Kijowski, t. VIII: Polskie dwory i rezydencje na 
Ukrainie, Kijów–Olsztyn 2006 (współwydawca: Oddział PTH w Olsztynie). 

6 W konferencji środowisko olsztyńskie reprezentowali (w nawiasie tytuły tekstów opublikowane w to-
mie VIII Pamiętnika Kijowskiego): Selim Chazbijewicz (Szlachta tatarska Wielkiego Księstwa Litewskiego na 
Wołyniu, Podolu i Ukrainie), Norbert Kasparek, Andrzej Korytko (Dwory i rezydencje z XVI–XVIII wieku na 
Ukrainie w polskiej historiografii po 1989 roku), Krzysztof Łożyński, Magdalena Okaj (Upadek polskiego dworu 
w powieści Włodzimierza Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje”), Anita Staszkiewicz (Niedokonana apokalip-
sa. O zagładzie w „Pożodze” Zofii Kossak-Szczuckiej), Henryk Stroński, Andrzej Szmyt (Rola dworów i rezyden-
cji szlacheckich Krzemieńca i okolic w życiu kulturalnym i towarzyskim Wołynia w latach 1805–1831), Krzysztof 
Narojczyk i Krzysztof Szulborski (Społeczne funkcje dworu).

7 Zob. A. Korytko, Ocalić od zapomnienia. Międzynarodowa konferencja „Polskie dwory i rezydencje na 
Ukrainie”, Gazeta Uniwersytecka, 2004, nr 11 (33) z 3 listopada (dodatek bezpłatny Gazety Olsztyńskiej, s. 5u); 
idem, Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie, Wiadomości Uniwersyteckie UWM, 2004, nr 11 (66), s. 11. Spra-
wozdanie z konferencji zob. na oficjalnej stronie „Wspólnoty Polskiej” Świat Polonii: M. Stroński, „Dwory pol-
skie i rezydencje na Ukrainie”. Konferencja w Winnicy, <http://www.swp.org.pl/index5143.html?id=kr41001_1>, 
data dostępu: 27.02.2013.
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Konferencja w Winnicy była swego rodzaju momentem przełomowym, 
który zaowocował kolejnymi zrealizowanymi polsko-ukraińskich projektów na-
ukowych, w które czynnie włączało się środowisko olsztyńskie. Był to udział na 
tyle aktywny, że we wrześniu 2005 r. polskich i ukraińskich badaczy zaproszono 
do Mrągowa na pierwszą część konferencji dotyczącej polityki obcych państw i 
rządów wobec Polaków mieszkających na Wschodzie (XIX–XX w.). Obecnych 
było kilkudziesięciu referentów z Polski (Kraków, Olsztyn, Opole, Słupsk, War-
szawa) i Ukrainy (Chmielnicki, Kijów, Krzemieniec, Lwów)8. Druga część od-
była się w październiku w Chmielnickim na Ukrainie, gdzie w ten sposób sta-
rano się uczcić osiemdziesiątą rocznicę powstania i siedemdziesiątą rozwiąza-
nia Marchlewszczyzny9. W pewnym sensie o randze przedsięwzięcia świadczy-
ła liczba organizatorów, których na zaproszeniu przygotowanym przez stronę 
ukraińską umieszczono aż jedenastu, gdy tak naprawdę organizowały tę konfe-
rencję te same instytucje, które przygotowywały pierwszą część, czyli Stowarzy-
szenie Uczonych Polskich Ukrainy, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział
w Olsztynie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olszty-
nie, Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny Chmielnickiego Narodowego Uni-
wersytetu oraz dodatkowo Związek Polaków Ukrainy. 

Do Chmielnickiego przyjechała również liczna reprezentacja olsztyńskie-
go środowiska historycznego. Po raz kolejny łącznikiem i zwornikiem działań 
organizacyjnych był Henryk Stroński. Poza samą koncepcją konferencji, któ-
ra powstała podczas wcześniejszych dyskusji w Olsztynie między profesorem
a władzami Oddziału PTH w Olsztynie, jej merytoryczną stronę przygotowywał 
H. Stroński. Program został opracowany w Olsztynie w porozumieniu ze stro-
ną ukraińską, tymczasem w Chmielnickim okazało się, że uczestnicy otrzyma-
li wersję programu odbiegającą od wcześniejszych ustaleń, w której znalazło się 
dodatkowo kilkadziesiąt nazwisk badaczy ukraińskich. Zabieg dopisania refe-
rentów bez wiedzy jednego z głównych organizatorów nie miał większego wpły-
wu na przebieg obrad, ponieważ żaden z potencjalnych referentów nie stawił się, 
by zaprezentować wystąpienie lub wziąć udział w dyskusji.

Mimo tego organizacyjnego problemu, dwuczęściowa konferencja po-
twierdziła, że zainteresowanie ogólnie rozumianą problematyką wschodnią nie 

8 A. Korytko, Międzynarodowa konferencja naukowa „Polityka obcych państw i rządów wobec Polaków 
mieszkających na Wschodzie (XIX–XX w.)” – część pierwsza (Mrągowo 16–18 września 2005 r.), Pamiętnik Ki-
jowski, 2006, t. 8, ss. 417–418. 

9 A. Korytko, I. Socka, Polityka obcych państw i rządów wobec Polaków mieszkających na Wschodzie 
(XIX–XX w.), cz. I, Mrągowo 16–18 września 2005 roku; Polacy na Ukrainie w XIX–XX wieku. W 80. rocznicę 
powstania i 70. rocznicę rozwiązania Marchlewszczyzny, cz. II, Chmielnicki 28–29 października 2005 roku, Echa 
Przeszłości, 2006, t. 7, ss. 454–458.
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słabnie i to nie tylko ze strony polskiej. Co więcej, ożywione dyskusje w cza-
sie obrad i w kuluarach pokazały, że istnieje jeszcze wiele spraw, które wymaga-
ją dokładnych badań. Uczestnicy sympozjów w Mrągowie i Chmielnickim byli 
zgodni, że konieczne są następne spotkania naukowe, które, będąc forum otwar-
tej dyskusji, umożliwiają budowę owocnej współpracy, przełamują narosłe przez 
lata stereotypy, dając jeszcze podczas obrad szansę na wyjaśnienie niektórych 
kwestii spornych. 

W 2006 r. miejscem spotkania polskich i ukraińskich badaczy była Odessa, 
gdzie dyskutowano o Polakach na południowej Ukrainie10. Wymiernym efektem 
dyskusji były dwie, w znacznym stopniu nowatorskie książki, jedna wydana w Ode-
ssie11, druga w Olsztynie12. Organizacja konferencji w dalekiej nadczarnomorskiej 
aglomeracji była możliwa dzięki współpracy Oddziału PTH w Olsztynie, Wydzia-
łu Humanistycznego UWM w Olsztynie z Wydziałem Historyczno-Pedagogicznym 
Uniwersytetu Opolskiego, na którym pracują badacze zajmujący się historią pogra-
nicza polsko-ukraińskiego, oraz Historycznym Fakultetem Odeskiego Narodowe-
go Uniwersytetu im. I. I. Miecznikowa, którego dziekan Wiaczesław Kusznir pozo-
staje orędownikiem polsko-ukraińskiej wymiany myśli naukowej. 

W 2007 r. kontynuowano projekt odeski, który zrealizowano pod hasłem 
Polacy na południowej Ukrainie i Krymie. Tym razem środowisko olsztyńskie,
a dokładnie Oddział PTH w Olsztynie, wzięło na swoje barki także stronę
logistyczną przedsięwzięcia w ścisłej współpracy z Wydziałem Historyczno-Pe-
dagogicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz Konsulatem Generalnym Rze-
czypospolitej Polskiej w Odessie13. Ponad pięćdziesięciu naukowców z Polski
i Ukrainy, wśród których znalazła się grupa badaczy z Olsztyna, znów miała oka-
zję do dyskusji nad obecnością Polaków nad Morzem Czarnym. Po raz kolejny 
efektem tych dyskusji i badań stało się opracowanie zbiorowe, trzecie już z serii14.

10 Zob. A. Płaksina, Polacy w Odessie wczoraj i dziś. Międzynarodowa Konferencja „Polacy na południo-
wej Ukrainie”, Dziennik Kijowski, 2006, nr 18 (289) z września, s. 1, 4–5.

11 Polacy na południowej Ukrainie, pod red. T. Ciesielskiego i W. Kusznira, Odessa–Opole–Olsztyn 2006. 
Znalazły się w niej publikacje olsztynian: Dariusza Radziwiłłowicza (Polski czyn zbrojny w Rosji po likwidacji 
polskich korpusów) i Andrzeja Szmyta (Rola Wybrzeża Czarnomorskiego w planach rozszerzenia powstania stycz-
niowego na terytorium Ukrainy).

12 Polacy na południowej Ukrainie (XVII–XX wiek), pod red. T. Ciesielskiego, E. Czapiewskiego, A. Ko-
rytki, W. Kusznira i H. Strońskiego, Olsztyn–Opole–Wrocław–Odessa 2007 z artykułami Andrzeja Korytki 
(Południowa Ukraina w staropolskich pamiętnikach, wybrane przykłady z XVII wieku) i Henryka Strońskiego 
(Życie towarzyskie Polaków w Odessie na początku XX wieku w świetle pamiętnika Eugeniusza Janiszewskiego).

13 Konferencję wspierali również: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Dolnośląska Wyższa Szkoła 
Edukacji TWP we Wrocławiu oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

14 Polacy na południowej Ukrainie i Krymie, pod red. T. Ciesielskiego, E. Czapiewskiego, W. Kuszni-
ra, Odessa–Opole–Wrocław 2007, w którym opublikowano artykuł Andrzeja Korytki, Poselstwo Krzysztofa 
Dzierżka na Krym w 1636–1637.
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W tym samym czasie powstał następny projekt polsko-ukraińskiej współ-
pracy naukowej. Z inicjatywy Henryka Strońskiego w czerwcu 2007 r. odby-
ła się w Mrągowie międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Rodzina polska 
na Wschodzie. Historia i współczesność, część pierwsza. Organizacji tego przed-
sięwzięcia podjął się Oddział PTH w Olsztynie (osobiście Jan Gancewski), przy 
wydatnej pomocy organizacyjnej Wydziału Humanistycznego UWM w Olszty-
nie oraz Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy. Celem organizatorów było 
zaproszenie na obrady nie tylko historyków profesjonalistów, ale także osób nie-
pracujących w instytucjach naukowych, których zainteresowanie problematy-
ką konferencji wynikało przede wszystkim z rodzinnych doświadczeń rodów 
kresowych15. Sympozjum, które otworzył prezes Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego Krzysztof Mikulski, pokazało, jak wiele obszarów badawczych otwiera 
przed naukowcami z obydwu krajów nowa rzeczywistość geopolityczna. Senty-
mentalna podróż dla części referentów i uczestników konferencji, przedstawia-
jąca przeżycia i doświadczenia wielu rodów polskich na Wschodzie, ugruntowa-
ła przekonanie, że takie badania należy bezwzględnie kontynuować. 

Potwierdziła to druga część konferencji zorganizowana we wrześniu 2007 r. 
na Ukrainie – w Kirowogradzie pod patronatem Konsulatu Generalnego RP 
na Ukrainie. Tym razem polskich i ukraińskich badaczy gościł Kirowogradzki 
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Winniczenki, a samo sympozjum
odbyło się z okazji sto dwudziestej piątej rocznicy urodzin Karola Szymanow-
skiego. Wśród referentów znalazła się również grupa badaczy i pasjonatów 
(Krzysztof Gargas) z Olsztyna. Kilkadziesiąt wystąpień w znacznym stopniu 
uzupełniło obraz przeszłości polskich rodzin na Wschodzie, a efekt obu konfe-
rencji został opublikowany w dziewiątym tomie „Pamiętnika Kijowskiego”16.   

Wspomniane wyżej naukowe projekty miały jedną, charakterystyczną ce-
chę – odbywały się w różnych miejscach na Ukrainie (Kamieniec Podolski, Ży-
tomierz, Winnica, Chmielnicki, Odessa, Kirowograd). A wszystko to po to, aby 
dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy i ukraińskich naukowców, których 

15 J. Gancewski, Sprawozdania z międzynarodowych konferencji naukowych: Sprawozdanie z międzynaro-
dowej konferencji zorganizowanej z okazji 150-lecia istnienia i działalności Historische Verein für Ermland, Olsz-
tyn 6–10 września 2006 r., pt. Rückbesinnung auf Europa. Historiographie Ost- und Westpreußens im deutsch-po-
lnischen Dialog; Ernst Wiechert. W 120. rocznicę urodzin. Współczesne czytanie pisarza, Mrągowo, 24 maja 2007 r.;
Rodzina polska na Wschodzie. Przeszłość i współczesność, Mrągowo, 20–22 czerwca 2007 r., Echa Przeszłości, 
2007, t. 8, s. 337, przyp. 1. Zob. też A. Staszkiewicz, Polska rodzina na Wschodzie. Tradycja i współczesność, <http:
//www.wspolnota–polska.org.pl/indexcfb2.html?id=kw7_6_05>, data dostęp: 27.02.2013.

16 W „Pamiętniku Kijowskim” znalazły się następujące teksty badaczy z Olsztyna: Maria Ankudowicz-
-Bieńkowska, Kościół i muzyka w życiu rodziny Kalinowskich w Wilnie w okresie międzywojennym, Marian Czy-
żewski, Józef Konrad Korzeniowski i Mariusz Zaruski – trwałe wartości kresowego patriotyzmu, Piotr Florek, Ród 
Wiśniowieckich a Dymitr I Samozwaniec, Izabela Lewandowska, Narracje kresowe. Wartości rodzinne we wspo-
mnieniach Ireny Mickiewicz.
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mobilność nie zawsze jest tak duża, jak w Polsce, z uwagi na skromne środki fi-
nansowe, jakimi dysponują ukraińskie instytucje naukowe. Natomiast w naszym 
kraju bardzo dobre warunki znaleziono w Mrągowie, gdzie w malowniczo po-
łożonym hotelu „Mazuria” nad jeziorem Czos odbyły się dwa spotkania nauko-
we z gośćmi z Ukrainy17.

Intensywność polsko-ukraińskich spotkań z udziałem badaczy i instytu-
cji z Olsztyna uległa zmniejszeniu bezpośrednio przed planowanym w grodzie 
nad Łyną na wrzesień 2009 r. XVIII Powszechnym Zjazdem Historyków Pol-
skich. Jego organizatorzy – Zarząd Główny PTH oraz Oddział PTH w Olsz-
tynie – podjęli decyzję o zaproszeniu na obrady naukowców zza wschodniej
granicy, wśród których znaleźli się badacze z Ukrainy, biorący czynny udział
w dyskusjach18.  

W 2010 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olszty-
nie oraz Centrum Badań Europy Wschodniej UWM byli współorganizatorami kolej-
nej inicjatywy naukowej na Ukrainie. W dniach 4–5 czerwca w Charkowie w murach 
Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. N. Karazina odbyła się międzynaro-
dowa konferencja nt. Polska dyplomacja na Wschodzie w XX oraz początkach XXI wie-
ku. Tym razem spotkanie naukowe było częścią obchodów osiemdziesięciopięciolecia 
ustanowienia Konsulatu Generalnego RP w Charkowie (1924) oraz piętnastolecia jego 
odnowienia (1994)19. Do Charkowa pojechała liczna grupa naukowców z Olsztyna na 
czele z ówczesnym dziekanem Wydziału Humanistycznego Norbertem Kasparkiem20. 
I tym razem inicjatorem i pomysłodawcą konferencji był Henryk Stroński, a orga-
nizacją przedsięwzięcia w samym Charkowie zajęła się Anita Staszkiewicz, wicekon-
sul ds. prawno-kulturalnych i II sekretarz Konsulatu Generalnego RP w Charkowie21.
Polska delegacja przywiozła na konferencję monografię, w której opublikowano bli-
sko czterdzieści artykułów polskich i ukraińskich uczestników zjazdu, będących 

17 J. Gancewski, A. Korytko, Problematyka „pogranicza” w działalności Oddziału PTH w Olsztynie, Biule-
tyn Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2008, t. 5, wrzesień. 

18 Ich przyjazd był możliwy dzięki pomocy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który dofinansował koszty po-
dróży i pobytu gości ze Wschodu.

19 Szerzej zob. A. Ambrochowicz, „Polska dyplomacja na Wschodzie w XX oraz początkach XXI wie-
ku”. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej, Charków 4–5 czerwca 2010 roku, Echa Przeszło-
ści, 2010, t. 11, ss. 472–475. Zob. też K. Jędraszczyk, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polska dyploma-
cja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku” oraz obchodów jubileuszu Konsulatu RP w Charkowie, <http:
//www.ceg.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=469:sprawozdanie–z–konferen-
cji–naukowej–polska–dyplomacja–na–wschodzie–w–xx–w–pocztkach–xxi–wieku–oraz–obchodow–jubile-
uszu–konsulatu–rp–w–charkowie–&catid=64:aktualnoci&Itemid=144>, data dostępu: 1.03.2013.

20 Dziekan Norbert Kasparek oraz zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
UWM w Olsztynie Krzysztof Łożyński złożyli wieniec w hołdzie zamordowanym przez NKWD polskim oficerom 
na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie-Piatichatkach.

21 Warto dodać, iż Anita Staszkiewicz jest absolwentką stosunków międzynarodowych Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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podstawą do dyskusji podczas sympozjum22. Do Charkowa na zaproszenie jed-
nego ze współorganizatorów – konsula generalnego w Charkowie Grzegorza 
Seroczyńskiego przyjechali przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z amba-
sadorem RP na Ukrainie Jackiem Kluczkowskim na czele. Konferencja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem mediów, a sama problematyka wywoływała dość 
burzliwą dyskusję, która tylko potwierdziła zasadność dalszych badań przybli-
żających działalność polskiej dyplomacji na Wschodzie23.

Należy przyznać, że nie każda inicjatywa spotykała się ze zrozumieniem 
i uznaniem miejscowych władz ukraińskich. Przełamywanie lodów w admini-
stracji było i nadal jest zdecydowanie trudniejsze niż między badaczami, którzy 
wyrażają potrzebę dyskusji nawet o najtrudniejszych momentach wspólnej hi-
storii, zwłaszcza tej niedawnej, XX-wiecznej, okupionej krwią obydwu narodów. 
Jednak z roku na rok wzajemne uprzedzenia i pokutujące stereotypy bledną, 
aczkolwiek jeszcze wiele zostało do zrobienia i zbadania. Szczególnie we współ-
czesnej historii mamy sporo obszarów do naukowej eksploracji. 

Problematyka polskości na dzisiejszych ziemiach ukraińskich to jeszcze
tysiące niezapisanych kart i tematów, które powinno się sukcesywnie ocalać od za-
pomnienia. Sąsiedztwo, co wypada po raz kolejny mocno podkreślić, choć czasa-
mi trudne i bolesne dla obu narodów, może się stać coraz lepiej zrozumiałe przede 
wszystkim przez badanie wspólnej niejednokrotnie przeszłości. Widząc potrzebę 
kontynuowania takich badań, środowisko badaczy olsztyńskich nie powiedziało 
jeszcze ostatniego słowa w odkrywaniu polsko-ukraińskich dziejów.

22 Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku, pod red. H. Strońskiego i G. Sero-
czyńskiego, Olsztyn–Charków 2010. W opracowaniu znalazły się następujące artykuły olsztynian: Aleksander 
Holiczenko, Polska dyplomacja i Polska Organizacja Wojskowa na Ukrainie w latach 1917–1919; Tomasz Ga-
jownik i Anna Ambrochowicz, Bałtyckie peregrynacje ppłk. dypl. Stanisława Kary – z dziejów polskiego ataszatu 
wojskowego na Łotwie w okresie międzywojennym; Tomasz Grajżul, Poselstwo i Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej 
w Charkowie w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.; Adam Oleksiuk, Pol’skaâ ekonomičeskaâ diplomatiâ. 
(Wostočnoe naprawlenie s osobennym učetom Ukrainy); Krzysztof Sidorkiewicz, Polskie placówki dyplomatyczne 
we współczesnej Litwie – działalność i próba oceny; Henryk Stroński, Losy ludności polskiej na Ukrainie Sowiec-
kiej a dyplomacja II RP w latach 1921–1939.

23 Zob. artykuł w „Dzienniku Kijowskim”: S. Panteluk, O dyplomacji na kanwie charkowskiego Jubileuszu, 
<http://www.dk.com.ua/post.php?id=260>, data dostępu: 1.03.2013.
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2 lipca 2013 r. we wczesnych godzinach wieczornych niespodziewanie zmarł 
w swym wrocławskim domu prof. dr hab. Wojciech Stanisław Wrzesiński – hu-
manista, animator życia naukowego, historyk polskiej myśli politycznej, dziejów 
XIX i XX stulecia, redaktor naczelny „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”. 
Pożegnany został 6 lipca 2013 r. na Grabiszyńskim Cmentarzu Komunalnym we 
Wrocławiu.

Wojciech Wrzesiński urodził się 6 października 1934 r. w Krzywosądzu na 
Kujawach, w ówczesnym powiecie nieszawskim. Świadectwo dojrzałości uzyskał 
w 1951 r. w Aleksandrowie Kujawskim. Po studiach historycznych na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1955 r., na podstawie administracyjnego 
nakazu, rozpoczął pracę zawodową w Wojewódzkim Archiwum Państwowym
w Olsztynie, gdzie szybko powierzono mu kierowanie oddziałem akt władz, 
urzędów i instytucji po 1945 r. Jak po latach wspominał świadek tamtych wspól-
nych dni prof. Janusz Jasiński, Wrzesiński „należał do grupy nielicznych wów-
czas młodych historyków, którzy z zapałem weszli w nurt naukowego życia 
Olsztyna, udzielając się jednocześnie w pracy społeczno-organizatorskiej środo-
wiska historycznego i archiwistycznego”. 

Pierwsze publiczne wystąpienie naukowe Wojciecha Wrzesińskiego miało 
miejsce 5 marca 1957 r. na zorganizowanym przez olsztyński oddział Polskiego 
Towarzystwa Historycznego kolokwium naukowym ‒ „swoistego rodzaju spo-
tkaniu historyków najnowszych dziejów Warmii i Mazur z bezpośrednimi twór-
cami tejże historii (aktywem partyjnym i rad narodowych całego wojewódz-
twa)”. Z trzech wygłoszonych wtedy referatów przedmiotem „ożywionej, nieraz 
ostrej dyskusji” stały się Główne problemy historii Warmii i Mazur w Polsce Ludowej, 
autorstwa historyków Janusza Jasińskiego i Wojciecha Wrzesińskiego, zawiera-
jące odważnie sformułowane zarzuty pod adresem władzy i postulaty w spra-
wie koniecznej zmiany dotychczasowej polityki wobec ludności autochtonicz-
nej województwa olsztyńskiego. 

PROFESOR WOJCIECH STANISŁAW WRZESIŃSKI
(6 października 1934 – 2 lipca 2013)

N  EKROLOGI
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U schyłku 1960 r. Wojciech Wrzesiński opublikował na łamach dziennika 
„Głos Olsztyński” (nr 281) artykuł O niektórych problemach środowiska olsztyńskich 
historyków, w którym zawarł postulat powołania w Olsztynie humanistycznego in-
stytutu naukowo-badawczego. Artykuł stał się zaczątkiem dyskusji o stanie olsztyń-
skiego życia naukowego i potrzebie utworzenia profesjonalnej placówki naukowej. 
Następstwem dyskusji był „Memoriał o stanie i potrzebach humanistyki olsz-
tyńskiej”, powstały w mieszkaniu Wojciecha Wrzesińskiego, gdzie zebrała się 
grupa zapaleńców chcących zmieniać ówczesną rzeczywistość Olsztyna. Po po-
konaniu barier formalno-prawnych 28 grudnia 1961 r., w ramach Stowarzysze-
nia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, powołano do życia Fundację Naukową
im. Wojciecha Kętrzyńskiego, która niebawem zmieniła nazwę na Ośrodek Ba-
dań Naukowych. W nowej placówce Wojciech Wrzesiński objął kierownictwo 
Pracowni Naukowej. Inspirował pierwsze publikacje w ramach serii wydawni-
czej „Rozprawy i Materiały”, wypracował wieloletni program badawczy, dzięki 
któremu Olsztyn dostrzeżony został na naukowej mapie Polski. 

Intensywność działań organizacyjnych nie zahamowała prac własnych Woj-
ciecha Wrzesińskiego, związanych z przygotowaniem dysertacji na temat ruchu 
polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920–1939, której publicz-
na obrona odbyła się 11 grudnia 1961 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Praca uzyskała naukowy rozgłos po opublikowaniu jej w 1963 r. przez
Instytut Zachodni w Poznaniu, a w maju 1964 r. dr Wojciech Wrzesiński uhono-
rowany został za nią Nagrodą Tygodnika „Polityka”. Jury Nagrody wysoko oceni-
ło nowatorstwo tematyki badawczej, sumienność naukową i dokumentację źródło-
wą książki, wprowadzającej do ogólnopolskiego obiegu naukowego ten mało jeszcze 
znany fragment dziejów Warmii i Mazur oraz ich polskich mieszkańców. 

Niezadługo potem prof. Henryk Zieliński z Instytutu Historycznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, członek jury Nagrody „Polityki”, zaproponował Doktoro-
wi Wrzesińskiemu stanowisko adiunkta w kierowanym przez siebie Zakładzie Hi-
storii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku, które ten objął od października 1965 r.
W prężnym intelektualnie środowisku wrocławskim znalazł Wojciech Wrzesiński 
nowych przyjaciół i nowe inspiracje badawcze. Wówczas to rozpoczął się nie-
zwykle twórczy okres Jego życia zawodowego. W Uniwersytecie Wrocławskim 
przeszedł wszystkie etapy kariery naukowej i uniwersyteckiej, szybko zdobywa-
jąc w środowisku szacunek i autorytet. W 1969 r. uzyskał habilitację na podsta-
wie monografii Polski ruch narodowy w Niemczech (1922–1939), a w 1977 r. ty-
tuł profesora nadzwyczajnego. 

Bibliografia prac Profesora obejmuje blisko osiemset pozycji różnorodnego 
piśmiennictwa historycznego. Tu tylko tytułem przykładu kilka publikacji zwar-
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tych – wielce znaczących w polskiej historiografii, bo wytyczających nowe 
kierunki i obszary badawcze, niejednokrotnie weryfikujących obiegowe sądy
i oceny: Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzywojen-
nych (1971), Antypolska polityka władz hitlerowskich na Śląsku Opolskim w la-
tach 1933–1939 w świetle raportów konsulów polskich (1970), Plebiscyty na War-
mii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku (1974, drugie, zmienione wydanie
z 2010 r. pod tytułem Polska – Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii i Mazurach 
oraz na Powiślu w 1920 roku), Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach oraz na 
Powiślu w latach 1919‒1939 (1980, wspólnie z Bohdanem Koziełło-Poklewskim), 
Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864–1945 (1984, drugie, rozsze-
rzone wydanie z 1994 r. ukazało się pod zmienionym tytułem Prusy Wschodnie 
w polskiej myśli politycznej 1864–1945), monumentalna edycja źródeł poświęco-
nych plebiscytom wschodniopruskim 1920 r. (1986, wspólnie z Piotrem Stawec-
kim), Gazeta Olsztyńska 1886–1939 (1986, wspólnie z Andrzejem Wakarem), Są-
siad czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 
1795–1939 (1992, drugie wydanie 2007).

Równocześnie z awansami naukowymi powierzano Profesorowi rozliczne 
obowiązki. W strukturach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego w cią-
gu następnych dziesięcioleci był: kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej, 
wicedyrektorem a następnie wieloletnim (od 1976 r. aż do przejścia na emery-
turę w 2005 r.) dyrektorem Instytutu Historycznego. W latach 1972–1974 kie-
rował Wydziałem Filozoficzno-Historycznym. Gdy uczelnie wyższe odzyskały
autonomię, w 1981 r. powołano Go na stanowisko prorektora, potem jeszcze dwu-
krotnie – w latach 1990 i 1993 – był wybierany na urząd rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego. Z wyboru także został wówczas przewodniczącym Kolegium 
Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia. 

Towarzyszyły temu sukcesy na polu dydaktyki uniwersyteckiej, co po-
twierdza liczba około 400 prac magisterskich, a także wyróżniające osiągnięcia 
w kształceniu młodej kadry. Pod kierunkiem promotorskim Profesora powstało 
59 prac doktorskich. Obecnie liczne grono spośród autorów tych prac jest pro-
fesorami i doktorami habilitowanymi, pełniącymi odpowiedzialne funkcje na-
ukowe i społeczne. Poza Uniwersytetem Wrocławskim wykładał także okreso-
wo na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku. Był także profesorem zwyczajnym w Dolnośląskiej Wyż-
szej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Wyższej Szkole 
Nauki Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Dorobek naukowy, zaangażowanie w pracach społecznych i autorytet wśród 
historyków przyniosły Profesorowi najwyższe uznanie akademickie – doctora-
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ty honoris causa, które nadały Mu senaty Uniwersytetu Opolskiego (2001), Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2004), 
Uniwersytetu Szczecińskiego (2006), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (2007) i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2010). Po-
nadto przez cztery kadencje wybierany był na członka Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów. W 1991 r. powołano Profesora w skład Rady do Spraw 
Nauki przy Prezydencie RP oraz państwowej Komisji Nagród przy Prezesie 
Rady Ministrów. W 1997 r. uhonorowany został godnością członka korespon-
denta Polskiej Akademii Umiejętności. Był członkiem wielu towarzystw, rad na-
ukowych oraz redakcji i kolegiów redakcyjnych czasopism (m.in. „Archeionu”, 
„Dziejów Najnowszych”, „Polish Western Affairs”, „Polskiego Słownika Biogra-
ficznego”, „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka”, „Odry”, „Zarania”). 

Z wyboru wchodził również w skład Prezydium Komitetu Nauk Historycz-
nych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań nad Polonią PAN oraz do Instytu-
tu Historii PAN. Był też kuratorem Instytutu Zachodniego. Członkowie Polskiego
Towarzystwa Historycznego, w którego pracach uczestniczył od 1955 r. i w którym 
pełnił funkcję wiceprezesa (1980–1997; 2003–2006), w 1997 r. wybrali Go na pre-
zesa Zarządu Głównego PTH. Funkcję tę sprawował przez dwie kadencje, do 
2003 r. W 1999 r. Profesor zorganizował we Wrocławiu XVI Powszechny Zjazd 
Historyków Polskich – jak dotąd największy w dziejach PTH ze względu na im-
ponującą liczbę uczestników, bogactwo przedstawionych referatów i dyskusji 
panelowych. W 2004 r. uzyskał godność Członka Honorowego PTH.

Przeniesienie się w 1965 r. Wojciecha Wrzesińskiego do Wrocławia nie spo-
wodowało przekreślenia dotychczasowych więzi z Olsztynem. Przeciwnie – mimo 
rozlicznych obowiązków Olsztyn pozostał ważnym elementem Jego życia i ak-
tywności zawodowej. Do końca swych dni ostał się Olsztynianinem. I to właśnie
w Olsztynie świętowano Jego pierwszy jubileusz – sześćdziesiąte urodziny. 

Od 1957 r. był aktywnym współpracownikiem reaktywowanego jako „Ko-
munikaty Mazursko-Warmińskie” czasopisma Stacji Naukowej Polskiego To-
warzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) poświęconego przeszłości Ma-
zur i Warmii (później rozszerzono zakres terytorialny zainteresowań redakcji, 
zmieniając podtytuł na „Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski pół-
nocno-wschodniej”). Od pierwszego numeru z 1962 r. stał się członkiem redak-
cji kwartalnika. Starał się zawsze być obecnym na regularnie zwoływanych od 
1970 r. przez redaktora Janusza Jasińskiego posiedzeniach komitetu redakcyjne-
go – wprowadzał na nich ferment intelektualny, sugerując nowe tematy badaw-
cze, inicjując artykuły czy przyczynki monograficzne. Również dzięki Niemu 
kwartalnik stał się liczącym historycznym czasopismem regionalnym. W 1980 r. 
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powierzono Profesorowi funkcję redaktora naczelnego „Komunikatów Mazur-
sko-Warmińskich”, którą pełnił do końca swych dni.

W latach siedemdziesiątych Wojciech Wrzesiński wspierał poczynania ba-
dawcze olsztyńskiej Stacji Naukowej PTH. To z Jego inicjatywy i pod kierownic-
twem naukowym czternastu członków wrocławskiego Studenckiego Koła Nauko-
wego Historyków w lipcu 1974 r. zbierało na terenie Olsztyńskiego relacje byłych 
robotników i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich w latach II wojny świa-
towej. Plonem dwutygodniowej penetracji było 66 cennych relacji oraz 73 do-
kumenty i fotografie. W następnym roku Wojciech Wrzesiński doprowadził do 
współpracy studenckich kół naukowych historyków Uniwersytetu Wrocławskie-
go i olsztyńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Studenci w trakcie trzech letnich 
obozów naukowych (w Olsztynie, Reszlu i Szczytnie) prowadzili w latach 1975, 
1977 i 1978 badania ankietowe nad problemem potocznej świadomości historycz-
nej mieszkańców Warmii i Mazur. Prezentacja wyników badań mogła ukazać się
drukiem na łamach „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” dopiero w 1981 r., 
wcześniej swoje weto stawiał urząd cenzorski. Późniejsze organizowane przez 
Profesora tego rodzaju badania terenowe odbywały się już bez udziału studen-
tów olsztyńskich, bo po okresowym zawieszeniu na WSP kierunku historia, po 
jego reaktywowaniu, nie podejmowano już tego rodzaju poczynań badawczych
z udziałem adeptów nauk historycznych. Wspomnieć zatem wypada w tym miej-
scu o sfinansowanych przez OBN, a prowadzonych w Olsztyńskiem w 1984 r. 
badaniach pilotażowych mających na celu rozpoznanie potocznych wyobrażeń 
współczesnego pokolenia Polaków na temat niemieckiego faszyzmu. 

Pierwszym doktorantem Wojciecha Wrzesińskiego był olsztynianin, kie-
rownik Stacji Naukowej PTH Bohdan Koziełło-Poklewski, który przed Radą Wy-
działu Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego w lipcu 1974 r. 
obronił dysertację pt. Robotnicy przymusowi w Prusach Wschodnich w latach
II wojny światowej. Profesor był też promotorem prac kolejnych trzech histo-
ryków olsztyńskich, którym Rada Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wro-
cławskiego nadała pierwszy stopień naukowy.

Od początku istnienia Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kę-
trzyńskiego, jako placówki naukowo-badawczej o charakterze społecznym, był 
wybierany w skład jej Rady Naukowej (od 12 kwietnia 1980 r. jako wiceprezes). 
Od maja 1984 r. sprawował z wielkim naukowym pożytkiem dla środowiska 
olsztyńskiego funkcję prezesa. Pozostał nim także, gdy po przemianach ustrojo-
wych w Polsce OBN przyjął status instytutu badawczo-rozwojowego.

Profesora Wrzesińskiego cechowała duża życzliwość dla młodszych kole-
gów w zawodzie. Promował olsztyńskich historyków. Swoją stałą naukową obec-
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nością w Olsztynie i osobistym zaangażowaniem uczonego decydująco przyczy-
nił się do rozwoju humanistyki olsztyńskiej. W 1981 r. na wniosek OBN Profe-
sor udekorowany został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. W 1985 r. 
uhonorowano Go Nagrodą Miesięcznika „Warmia i Mazury”. Olsztyńskie wła-
dze samorządowe w podzięce za to, że „nigdy nie zapomniał więzi łączących Go 
z Olsztynem, Warmią i Mazurami” przyznały Mu godność Honorowego Oby-
watela Miasta Olsztyna (2005), a także Odznakę Honorową Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego (2007). Za wkład w rozwój nauki polskiej, 
szczególnie w rozwój humanistyki olsztyńskiej, senat Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego 1 października 2007 r. nadał Profesorowi Wrzesińskiemu ty-
tuł doktora honoris causa. 

Dla Profesora Wojciecha Wrzesińskiego, obecnego w nauce polskiej przez 
ponad półwiecze, historia była wielką namiętnością. Podczas obrad krakow-
skiego XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we wrześniu 2004 r. 
przywołał zapomnianą obecnie prawdę: „Historia nie jest tylko zwykłym zawo-
dem pośród wielu innych. W istocie stanowi wielopłaszczyznową misję. Od jej 
wypełniania zależy dzisiaj nie tylko rozumienie przeszłości, ale i to, jakie będą 
nowe, młode pokolenia, jakie systemy wartości będą one nosiły. Historia, aby 
mogła spełniać swoje zadania, musi być znana, rozumiana, nie ksenofobiczna
a pozbawiona megalomanii narodowej i opierać się musi na prawdzie, bez 
względu na to, jak ona może być trudna, a czasami i bolesna”.

 
Cześć Jego Pamięci! 

prof. dr hab. Teresa M. Kulak (Wrocław)
prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn)
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DOKĄD IDZIESZ WOJTUŚ...?

Był człowiekiem niewielkiego wzrostu, ale osobą niezwykle dynamiczną. 
I tak też pracował jego umysł. Miał świetną pamięć i łatwość kojarzenia faktów. 
Był wprost urodzony do zawodu historyka. I był nim z zamiłowania.

Już w wieku 16 lat uzyskał maturę (1951 r.) i z łatwością zdał egzaminy 
wstępne na historię, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pięć lat 
później zgłosił się u dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsz-
tynie, dr. Tadeusza Grygiera, z nakazem pracy. Otrzymał etat kierownika Dzia-
łu Akt Polski Ludowej. W rzeczywistości bardziej interesowały go tradycje ru-
chu polskiego na Warmii i Mazurach. Z obowiązków służbowych wywiązywał 
się rzetelnie. Uporządkował i opracował liczne zespoły akt, podobnie też liczne 
są ślady jego ręki – niestety, pismo miał pospieszne i dlatego prawie nieczytelne. 
Z tamtych lat pamięta się go niezmiennie w zielonym, wyciągniętym swetrze, na 
co dzień i od święta.

W Olsztynie od razu stał się postacią popularną. Był bezpośredni i lubił
z każdym pogadać – ludzie go interesowali. Z łatwością wszedł w środowisko, 
jakże zresztą niewielkie. Tym łatwiej, że Archiwum dzieliło swój zamkowy lo-
kal z Muzeum Mazurskim. W praktyce był to krąg przyjaciół. Do tego jeszcze 
w pobliżu (w Starym Ratuszu) Stacja Naukowa PTH z Emilią Sukertową-Biedra-
winą i Januszem Jasińskim (od 1954 r.). Na zamku odbywały się zebrania nauko-
we PTH, z udziałem ks. dr. Jana Obłąka, z wykształcenia historyka, który swo-
ją osobą reprezentował Seminarium Duchowne „Hosianum” (od 1961 r. biskup 
pomocniczy). Zawiadywał nie byle jakim skarbem – starodawnym Archiwum
Diecezji Warmińskiej, które pamiętało czasy Kopernika i zaledwie od paru lat 
znajdowało się w Olsztynie. Potraktowane przez ZSRR jako zdobycz wojenna. 
Od 1952 r. zdeponowane w Muzeum Narodowym w Warszawie i z pewnymi 
znaczącymi ubytkami przekazane na koniec olsztyńskiej Kurii Biskupiej. W at-
mosferze popaździernikowych przemian skromne środowisko humanistyczne 
Olsztyna wzbogaciło się też z innej strony – Stacja PTH reaktywowała „Komuni-
katy Mazursko-Warmińskie”, jako kwartalnik naukowy przeznaczony nie tylko 
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dla historyków, zaś Muzeum Mazurskie powołało do życia „Rocznik Olsztyński”, 
reprezentujący przede wszystkim dyscypliny naukowe odpowiadające profilowi 
Muzeum. W obu wypadkach była w tym realna zasługa trzeciego z pracowni-
ków Stacji PTH, Władysława Ogrodzińskiego, wyróżniającego się już wówczas 
społecznika (w 1956 r. przeniósł się z Krakowa na stałe do Olsztyna).

W atmosferze wzmożonej aktywności społecznej u schyłku 1956 r. zrodzi-
ło się w Olsztynie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, twór bez-
precedensowy nie tylko w skali całego kraju, lecz w ogóle w skali całego „obozu 
socjalistycznego”. „Pojezierze” stało się autentycznym zaczynem integracji tutej-
szych środowisk inteligenckich. Od 1960 r. w samym centrum tego ruchu zna-
lazł się wspomniany społecznik Władysław Ogrodziński, odkąd zwłaszcza dzia-
łał jako dyrektor programowy „Pojezierza”. Nie uszedł tedy jego uwadze zupełnie 
wyjątkowy artykuł w weekendowym wydaniu „Głosu Olsztyńskiego” z 26/27 li-
stopada 1960 r., pióra Wojciecha Wrzesińskiego, zatytułowany O niektórych pro-
blemach środowiska olsztyńskich historyków. Oto autor odnajduje w Olsztynie 
8 historyków zgoła skazanych na partykularyzm, albowiem rozproszonych we 
wspomnianych wyżej instytucjach. Pisze: „Historycy olsztyńscy pracują prawie 
że w zupełnym wyizolowaniu od problemów, którymi żyją historycy w całej 
Polsce (...). Tak się złożyło, że w ogólnopolskich planach badawczych Olsztyń-
skie – na odcinku badań historycznych – pozostało nieomal zupełnie poza sferą 
zainteresowań wszystkich placówek badawczych (...). W sumie wytworzyła się 
luka, w której znalazło się Olsztyńskie”.

W ówczesnej rzeczywistości politycznej był to wielce wymowny strzał
w kierunku wojewódzkich władz partyjnych – o ile bowiem coś szwankuje, o tyle 
szwankuje polityka władz, bo w systemie totalitarnym „władza ludowa” kieru-
je wszystkim i wszystko legitymizuje. Wrzesiński może sobie na to pozwolić, by 
przy pewnej dozie ostrożności zapukać w okno, za którym rezyduje władza. Wła-
śnie jest w przededniu doktoratu, właśnie zdołał się upartyjnić – poprzez organi-
zację partyjną w tymże „Głosie Olsztyńskim” i jest zaprzyjaźniony z naczelnym, 
Jerzym Szymańskim, wysoko ustawionym funkcjonariuszem partyjnym (człon-
kiem egzekutywy KW PZPR). Jest oczywiste, że wszystko przedtem obgadał i jego 
nadzieje, wyrażone w końcowym akapicie, nie są na wodzie pisane: „Wcześniej lub 
później musi chyba w Olsztynie dojść do reaktywowania, a właściwie stworzenia
zupełnie na nowych podstawach, Instytutu Warmińsko-Mazurskiego (...) o profilu 
nie tylko historycznym (...), będącego placówką badawczą nie tylko z nazwy”. Nie 
można wykluczyć, że już wtedy Wrzesiński z Szymańskim (jak się niebawem oka-
zało, bardzo w tę sprawę zaangażowanym) upatrywali dla takiej społecznej pla-
cówki naukowej realnego zaczynu w łonie „Pojezierza”.
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Uderz w stół... W miesiąc później na tychże łamach odzywa się dyrektor 
programowy „Pojezierza” Władysław Ogrodziński. Nie łapie sprawy, nie czuje 
się adresatem, nie wierzy w skuteczność jakichkolwiek kroków zmierzających 
do powołania postulowanej przez Wrzesińskiego placówki naukowo-badawczej. 
Uważa za rzecz bardziej realną ewentualne powołanie filii Zakładu Historii Po-
morza w Instytucie Historii PAN. „Pojezierze”? – I owszem: oferuje ono ze swej 
strony, w oparciu o własną, dobrze funkcjonującą komórkę wydawniczą, ewen-
tualną obsługę takiej oto filii w zakresie edytorskim.

Nie trzeba było wiele czasu, aby Ogrodziński połapał się, iż właśnie od 
niego oczekuje się inicjatywy. Bo też zaczęto już mówić o tym wprost. Właśnie 
„Pojezierze” stało się adresatem „Memoriału o stanie i potrzebach humanisty-
ki olsztyńskiej” z 10 marca 1961 r. Podpisali go, nie wyłączając Ogrodzińskiego 
(!), reprezentatywni przedstawiciele odpowiednich środowisk, a więc w pierw-
szym rzędzie Wojciech Wrzesiński i Antoni Łukaszewski (Archiwum), Hiero-
nim Skurpski (dyrektor Muzeum, a zarazem prezes „Pojezierza” (!), wraz z nim 
pracownicy Zygmunt Lietz i Romuald Odoj, dalej Władysław Ogrodziński oraz 
ów naczelny „Głosu” Jerzy Szymański. Widoczna tu osobliwość polega na tym, 
że podpisani pod memoriałem działacze „Pojezierza” adresowali go niejako do 
siebie samych – z przewidywalnie dobrym skutkiem! Bo też inaczej być nie mo-
gło. Memoriał w trybie niemal natychmiastowym został przyjęty przez Walne 
Zebranie Członków „Pojezierza”, zaś w lipcu uzyskał formalne poparcie Sekre-
tariatu KW PZPR. 1 września 1961 r. utworzono w „Pojezierzu” stanowisko se-
kretarza organizacyjnego placówki naukowo-badawczej w osobie dr. Wojcie-
cha Wrzesińskiego. 26 marca 1963 r. nastąpiła oficjalna inauguracja działalności 
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Władysławowi Ogro-
dzińskiemu powierzono w nim funkcję sekretarza generalnego. Jemu też przy-
szło wydeptywać ścieżki do Prezydium WRN, od którego oczekiwano stosow-
nych dotacji finansowych na przysposobienie lokalu i na działalność (w owym 
czasie samo już „Pojezierze”, po odebraniu mu życiodajnej „Panoramy Północy”, 
egzystowało dzięki dotacjom z WRN). Niemal z reguły Ogrodzińskiemu towa-
rzyszył Wrzesiński, który wszakże już wcześniej podobne ścieżki wydeptywał na 
drodze do Komitetu Wojewódzkiego. W aktualnej wówczas szopce noworocznej 
właśnie jego zabiegi skomentowano celnym wierszykiem:

Dokąd idziesz Wojtuś?
Do Prezydium, panie.
A co niesiesz, Wojtuś?
Niosę podanie...
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W rzeczywistości już niedługo po tym (1965 r.) odmaszerował na Uniwer-
sytet do Wrocławia, gdzie rozpoczęła się seria jego błyskawicznych awansów na 
polu naukowym, które bezwzględnie zawdzięczał głównie swej niezwykłej pra-
cowitości. Tam też rozstał się na zawsze ze swym olsztyńskim zielonym półgol-
fem, zamieniając go na ciemny garnitur i koszulę z białym kołnierzykiem. Ale 
do końca życia nosił w sobie sentyment do Olsztyna i w rzeczywistości nigdy się
z tym miastem nie rozstał. Tutaj potrafiono to w pełni docenić – został Honoro-
wym Obywatelem Olsztyna. 

dr Jerzy Sikorski
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WOJCIECH WRZESIŃSKI 19342013.
WSPOMNIENIA POWAŻNE I MNIEJ POWAŻNE

Odszedł mój pierwszy przyjaciel i współpracownik w Olsztynie. Pojawił 
się w 1955 r. po ukończeniu studiów historycznych w Toruniu, kilka lat młodszy 
ode mnie. Rozpoczął pracę w Wojewódzkim Archiwum Państwowym, któremu 
dyrektorował dr Tadeusz Grygier. Pewnego razu zabrał mnie dla towarzystwa 
na kontrolę archiwum zakładowego PGR Smolajny, gdzie kilka lat wcześniej, bę-
dąc studentem KUL, dwukrotnie spędzałem wakacje. Była to dawna siedziba
biskupa Ignacego Krasickiego. Ale w połowie lat 50-tych pałac i majątek, ode-
brane Kościołowi, należały do państwa. Miałem więc minorowe uczucia, zgoła 
inaczej patrzył na dziedzictwo warmińskie Wojtek, po prostu spełniał obowiąz-
ki państwowego urzędnika. W pracowni Archiwum zrobił mi zdjęcie. Okazało 
się, że była to jedyna fotografia z pracowni Archiwum, mieszczącego się przez 
kilkadziesiąt lat w podziemiach zamku. Po latach została eksponowana na wy-
stawie w nowej siedzibie Archiwum Państwowego przy ul. Partyzantów. Obok 
Wrzesińskiego pracowało w Archiwum kilku innych historyków, m. in. Anto-
ni Łukaszewski, liczący około 60 lat, który z powodu działalności w AK na Za-
mojszczyźnie kilka lat odsiedział w iławskim więzieniu. Zapamiętałem nasze go-
rące dyskusje, które mi nieco przeszkadzały w prowadzeniu kwerendy archiwal-
nej. Ale lata te wspominam z dużym sentymentem. 

W 1956 r. przeżywaliśmy ważny w dziejach PRL Polski Październik. W mar-
cu 1957 r. Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Historycznego zorganizował
w siedzibie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej konferencję naukową 
poświęconą historii regionu po 1945 r. Wspólnie z Wrzesińskim wygłosiliśmy 
referat pt. Główne problemy Warmii i Mazur w Polsce Ludowej, przy czym zasad-
nicze tezy opracował Wrzesiński, który już wcześniej zajmował się tym okre-
sem. Poddaliśmy niemiłosiernej krytyce politykę władz, tak w zakresie gospo-
darczym, kulturalnym, jak i ludnościowym, szczególnie piętnując postępowa-
nie wobec Mazurów i Warmiaków. Postawiliśmy też retoryczne pytanie, co się 
właściwie stało, że po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. doszło jesz-
cze do tak wielu zniszczeń w regionie. Słuchacze, zwłaszcza członkowie PZPR, 



430 Nekrologi 431Nekrologi

byli zaszokowani. Wystarczy wspomnieć wypowiedź towarzyszki Genowefy Wi-
śniewskiej, skądinąd popierającej Polskie Towarzystwo Historyczne. Stwierdziła: 
„Ale Polska Ludowa nadal pozostanie w sojuszu z ZSRR”. Referatu nie opubliko-
waliśmy, ponieważ „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” jeszcze nie wychodzi-
ły, pierwszy zeszyt ukazał się dopiero późną jesienią 1957 r., ale już w zmienionej 
sytuacji politycznej. Po przeszło 40 latach przypadkowo znalazłem maszynopis
w domowym archiwum, zamieściliśmy go z Wojtkiem w „Komunikatach” w 1999 r., 
poprzedzając krótkim wyjaśniającym wstępem.

W 1958 r. 100. rocznicę urodzin mazurskiego poety Michała Kajki ob-
chodziły nie tylko Warmia i Mazury, ale również cała Polska, a to głównie dzię-
ki energicznej działalności dr. Władysława Gębika, przedwojennego dyrektora 
Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie (okres III Rzeszy). Głosił on, podobnie jak 
Emilia Sukertowa-Biedrawina, kierowniczka Stacji Naukowej PTH, że poeta od 
wczesnej młodości czuł się Polakiem. Tymczasem wykorzystując nowe źródła, 
wspólnie z Tadeuszem Orackim, ostródzkim bibliotekarzem, doszliśmy do prze-
konania, że do pełnej polskiej tożsamości doszedł dopiero w latach plebiscytu 
(1919–1920). Niespodziewanie organ KW PZPR „Głos Olsztyński” w 1959 r. wy-
drukował artykuł nieznanego nauczyciela Jerzego Lintera, który zarzucił mi, że 
w osobnej publikacji o Kajce zamieszczonej w „Komunikatach Mazursko-War-
mińskich” pominąłem rolę walki klasowej, wpływu na jego twórczość mas lu-
dowych, ba, że oparłem się na reakcyjnej idei Hegla itp. W podobnym druku
zaatakował Grygiera i Biedrawinę. W naszej obronie stanął najpierw Andrzej 
Wakar, redaktor miesięcznika „Warmia i Mazury”. Wyśledził jednocześnie, że na-
uczyciel Jerzy Linter w ogóle nie istnieje, że autor tekstu nie miał odwagi atakować
z otwartą przyłbicą. Natomiast Wrzesiński odpowiedział, co tu jest ważne, w „Gło-
sie Olsztyńskim”, czyli w tym samym piśmie partyjnym, w którym doczekaliśmy 
się ideologicznej krytyki. Rzeczowo udowodnił bezsens zarzutów, nazywając je
w konkluzji „wyssanymi z palca”. Byłem jemu i Wakarowi bardzo wdzięczny. 

Wrzesiński jako pierwszy w Olsztynie wykorzystał materiały źródłowe 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, głównie Poselstwa i Ambasady Rzeczpo-
spolitej w Berlinie (przechowywane w Warszawie). Dysertację doktorską napisał 
bardzo szybko, którą teoretycznie kierował prof. Witold Łukaszewicz w Toruniu. 
Teoretycznie, bo fama głosiła, że maszynopisu w ogóle nie przeczytał, tak zaufał 
doktorantowi. Obrona odbyła się w połowie grudnia 1961 r. Wrzesiński, jak pa-
miętam, niespodziewanie podziękował prof. Karolowi Górskiemu za to, że zachę-
cił go do zajęcia się historią Warmii i Mazur. Był to sympatyczny gest. Z Torunia 
pojechaliśmy całą grupą profesorsko-koleżeńską do gościnnego domu rodziców 
Wojtka w pobliskim Aleksandrowie Kujawskim. Wśród gości był prof. Bogu-
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sław Leśnodorski, redaktor „Kwartalnika Historycznego”, a tu występujący jako 
recenzent rozprawy doktorskiej Wrzesińskiego. Po oficjalnych przemówieniach 
i toastach, atmosfera stawała się coraz luźniejsza. Pamiętam pocieszny moment, 
niewielki Wrzesiński pił bruderszaft z potężnym, dużym Witoldem Łukaszewi-
czem. Po pewnym czasie śpiewaliśmy I Brygadę, wtedy doceniliśmy bohaterski 
baryton Sławka Kalembki, wówczas asystenta prof. Łukaszewicza. 

Doktorat Wrzesińskiego wywarł w naszym środowisku niemałe wraże-
nia. Wrzesiński, choć kończył studia w Toruniu, był pierwszym wychowankiem 
Olsztyna. Dysertację doktorską zatytułowaną Ruch polski na Warmii, Mazurach 
i Powiślu w latach 1920–1939 wydał mu poznański Instytut Zachodni, natomiast 
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego zorganizował wkrótce nad nią 
dyskusję. Zapamiętałem jedynie moją wymianę poglądów z Henrykiem Skokiem, 
rodowitym Mazurem, który studiował historię w Moskwie. Ujął on problem z po-
zycji marksistowskiej, zresztą mądrze, gdy ja, odwoływałem się do zwykłej zasa-
dy szukającej prawdy, czyli mówiąc językiem Rankego „wie es eigentlich gewesen”. 
Obaj zabieraliśmy głos kilkakrotnie. Pułkownik Stanisław Żyromirski, nota bene
z wykształcenia demograf, skomentował: „Jak mówił Janusz, przyznawałem mu 
rację, gdy słuchałem Skoka, także się z nim zgadzałem”. Autor do naszej dysku-
sji nie ustosunkował się. Dziesięć lat później Stacja Naukowa PTH powierzyła 
mi redakcję II wydania tej książki. Sądziłem, że będzie to przyjemny spacer. Jed-
nak okazało się, że miałem szereg pytań do Autora. Niestety, Wojtek był nie-
cierpliwy, więcej niż 1–1,5 godziny nie potrafił posiedzieć, musieliśmy się spo-
tkać ponownie. Należy jednak pamiętać, że chodziło o wydanie „uzupełnione
i zmienione”. 

Cofnijmy się do przełomu lat 50-tych i 60-tych. Wrzesiński popadłszy
w konflikt z dyrektorem Grygierem, pozostał bez pracy, chwilowo zatrudniło go 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Wówczas, tzn. w listopadzie 
1960 r., wydrukował w „Głosie Olsztyńskim” artykuł postulujący powołanie no-
wej, z prawdziwego zdarzenia naukowej placówki. Odpowiedział mu Władysław 
Ogrodziński, wskazując, że wystarczy wzmocnić kadrowo Muzeum Mazurskie 
lub stworzyć komórkę Zakładu Historii Pomorza PAN. W wyniku wewnętrz-
nych dyskusji 10 marca 1961 r. w mieszkaniu Wojciecha Wrzesińskiego spotkała 
się niewielka grupa naukowców różnych pokoleń i opracowała memoriał prze-
znaczony dla Zarządu Głównego „Pojezierza”. Dlaczego dla „Pojezierza”? Ponie-
waż dysponowało środkami finansowymi, dzięki którym można było przystą-
pić do tworzenia owej wymarzonej komórki naukowej, chociaż w ramach Sto-
warzyszenia „Pojezierze”. W spotkaniu u Wrzesińskiego wzięli udział: Zygmunt 
Lietz, Antoni Łukaszewski, Romuald Odoj, Władysław Ogrodziński, Hieronim 
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Skurpski, gospodarz Wojciech Wrzesiński i Janusz Jasiński. Natomiast nie było 
tam redaktora „Głosu Olsztyńskiego” Jerzego Szymańskiego (wbrew później-
szym częstym informacjom), co on sam wyraźnie sprostował w swojej gazecie 
(1961, nr 220). Natomiast szczerze popierał naszą inicjatywę w różnych ważnych 
gremiach partyjnych. Istotny problem wiązał się tu ze Stacją Naukową PTH. Bez 
jej księgozbioru nowa placówka byłaby bardzo ułomna. Tymczasem ani Biedra-
wina, ani Grygier, mający na nią duży wpływ, nie poparli nas, odwrotnie, działa-
li w kierunku przeciwnym. W tej sytuacji ważny głos miał Zarząd Główny PTH, 
zwłaszcza jego prezes, prof. Stanisław Herbst. Z jednej strony przyjaźnił się on
z Biedrawiną, z drugiej, jak się wydało, dał się przekonać argumentacji Wrzesiń-
skiego i Ogrodzińskiego. Tej sprawie zostało poświęcone zebranie Rady Nauko-
wej Stacji Naukowej PTH, które odbyło się chyba późną wiosną 1961 r. w Starym 
Ratuszu. Prof. Herbst delegował prof. Leśnodorskiego, przyjechał też z Warszawy
doc. Antoni Mączak. Nie przypominam sobie nikogo z Torunia. Olsztyn był re-
prezentowany przez Biedrawinę, Grygiera i przeze mnie. Tak Biedrawina, jak
i Grygier ostro przeciwstawiali się naszej inicjatywie, zwłaszcza Grygier kryty-
kował uzależnienie mającej powstać nowej placówki naukowej od nienauko-
wego Stowarzyszenia „Pojezierze”, poza tym obawiał się, że będzie swego ro-
dzaju „czapką” nad olsztyńską nauką. Miał na myśli ingerencję partii, ponieważ
widział, że planowana Fundacja Naukowa (niebawem Ośrodek Badań Nauko-
wych) im. Wojciecha Kętrzyńskiego popierana była przez Komitet Wojewódzki 
PZPR. Miał sporo racji. Natomiast Biedrawinę niepokoiły przyszłe losy biblioteki 
i „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”. Zapadło milczenie. Wówczas odezwa-
łem się i ja. Powiedziałem, że jeśli Stacja Naukowa PTH nie ma dodatkowych fi-
nansowych możliwości powiększania kadry naukowej, nie powinna odrzucać 
propozycji Stowarzyszenia „Pojezierze”. Sprawa księgozbioru i „Komunikatów” 
bynajmniej nie jest przesądzona, właśnie zależy od Zarządu Głównego PTH, 
który nie musi zrzekać się prawa własności do biblioteki i czasopisma. Zebra-
nie Rady Naukowej zakończyło się bez podjęcia decyzji. Biedrawina i Grygier 
byli rozsierdzeni. Na gości warszawskich czekali w pobliskiej kawiarni „War-
mianka” Ogrodziński i Wrzesiński. Wojtek na drugi dzień powtórzył mi zdanie 
Leśnodorskiego: „Ten cichy Jasiński tak odważnie przemówił”. Tu muszę dopo-
wiedzieć dwa słowa o dalszych losach „Komunikatów” i biblioteki. Rzeczywi-
ście, status czasopisma nie uległ zmianie, redakcja nadal pracowała autonomicz-
nie pod firmą Stacji Naukowej PTH. Drugi wydawca, OBN, z uwagi na coraz 
większy jego wkład finansowy w czasopismo, został dopisany dopiero w 1970 r.
Księgozbiór Stacji Naukowej PTH został rzeczywiście przekazany OBN, ale
w formie  d e p o z y t u;  nowa placówka, niezależnie od  dep ozy tu,  zaczęła gro-
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madzić własny zasób biblioteczny. W latach 1961–1962 mówiono, że kręcimy się 
„dokoła Wojtka”, ponieważ wciąż zabierał głos Wojtek Wrzesiński, a z drugiej stro-
ny chodziło o patrona powstającej instytucji, czyli o Wojciecha Kętrzyńskiego.

Wrzesiński i Ogrodziński rywalizowali w OBN o przywództwo, chociaż na 
zewnątrz ich współpraca układała się harmonijnie. Wrzesiński był prawdziwym 
naukowcem, miał poważny tytuł naukowy, natomiast Ogrodzińskiego pasjono-
wała przede wszystkim popularyzacja i własna twórczość literacka, chociaż duże 
zasługi położył także na polu etnografii historycznej, ale dopiero później (Kol-
berg, Gizewiusz). Jednak przewyższał Wrzesińskiego zmysłem organizacyjnym, 
toteż został szefem OBN. Niebawem Wrzesińskiemu zrobiło się w Olsztynie za 
ciasno. Miał znacznie większe ambicje. Gdy zaproponowano mu pracę nauko-
wą na Uniwersytecie Wrocławskim, chętnie skorzystał z oferty i tam rzeczywi-
ście zrobił dużą karierę naukową, nie zrywając kontaktów z Olsztynem, tak or-
ganizacyjno-naukowych, jak i towarzyskich.

W 1966 r. wspomniany redaktor „Głosu Olsztyńskiego” Jerzy Szymański wy-
szedł z inicjatywą przeprowadzenia w OBN dyskusji nad słynnym orędziem bisku-
pów polskich do biskupów niemieckich. Jerzy Sikorski i ja sprzeciwialiśmy się, rzecz 
nie doszła do skutku. Chodziło oczywiście o krytyczną ocenę orędzia. Wrzesiński 
dowiedziawszy się o sprawie orzekł, iż sam pomysł zaproszenia mnie do rozmowy 
na ten temat był rzeczą co najmniej nietaktowną.

Chciałbym tu też kilka zdań poświęcić naszemu dwutygodniowemu po-
bytowi w NRD. W 1966 r., dzięki porozumieniu Zarządu Głównego PTH ze 
wschodnioniemieckimi historykami, kilkunastoosobowa grupa polskich histo-
ryków udała się do Berlina Wschodniego. Po uroczystym powitaniu i wspólnym 
obiedzie rozproszyliśmy się po różnych archiwach i bibliotekach całego pań-
stwa. Z Wrzesińskim pojechaliśmy do Merseburga, tam w czasie wojny ewaku-
owano dużą część Tajnego Archiwum Pruskiego z Berlina. Pociąg do Halle był 
zatłoczony, pełne przedziały i korytarze. W przedziale, w którym udało się nam 
znaleźć miejsca, jechał „podpity” pasażer rodem z Włocławka. Zorientowaw-
szy się, że jesteśmy Polakami, zaczął atakować Polskę za „wypędzenie” Niem-
ców, m.in. jego samego. Doszło do ostrej dyskusji. Musieliśmy wytoczyć ciężkie 
działa, o zburzonej Warszawie, o Oświęcimiu i Majdanku, o wysiedleniach z Za-
mojszczyzny. Reszta osób w przedziale milczała, ale czuliśmy, że podzielają po-
glądy byłego mieszkańca Włocławka. Nie zabierali głosu, bo oficjalnie głoszono 
tezę o przyjaźni polsko-wschodnioniemieckiej. Dopiero na peronie w Halle po-
deszła do nas starsza kobieta i powiedziała: „Macie panowie słuszność”.

Do Merseburga zajechaliśmy tuż przed zamknięciem Archiwum. Nikt o nas 
nie słyszał, nie wiedział, chociaż mieliśmy potwierdzony przyjazd i obietnicę za-
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kwaterowania. Zrobiło się nieprzyjemnie, za kilka godzin zapadnie noc. Wów-
czas odszukaliśmy komisariat policji i wyłuszczyliśmy nasz kłopot. Powiedzieli-
śmy, że z winy Merseburga zostaliśmy na ulicy, niech więc Merseburg nam po-
może. Policjantów było czterech, zaczęli dzwonić do różnych znajomych miesz-
kańców, ale odpowiedzi były takie same: „nein”. Wtedy jeden z policjantów,
Walter Stolze, zadzwonił do żony, która zgodziła się umieścić nas prywatnie w ich 
mieszkaniu w osobnym pokoju. Byliśmy wdzięczni policjantom, poszliśmy na 
zaplecze. Zamówiłem po kuflu piwa; następnie uczynił to Wrzesiński. Okazało 
się, że identycznie postąpił każdy z policjantów. Przeszliśmy na „ty”, Walter, Ge-
rard itd., Wojtek, Janus... – po trzecim kuflu wycofałem się z dalszych kolejek, go-
spodarze skwitowali: „Janus ist kein Biertrinker”, Wojtek pił do końca. W najbliż-
szą niedzielę zaplanowaliśmy z Helgą i Walterem wycieczkę pociągiem w okolice 
Merseburga. Helga była członkiem partii komunistycznej, ale dzięki jej sąsiadce, 
katoliczce, która poinformowała o rozkładzie nabożeństw w pobliskim koście-
le, przed podróżą mogłem uczestniczyć we Mszy św. Pojechaliśmy do Weimaru, 
zwiedziliśmy Muzeum Goethego; tu pochwaliłem się, że pisałem na egzaminie 
maturalnym pracę o Mickiewiczu i Goethem. W czasie obiadu w Weimarze kelner 
postawił jeden półmisek z ziemniakami. Wojtek, głodny, przysunął go do siebie, 
co zauważył kelner i powiedział: „Kartoffeln sind für alle”. W tym czasie rzeczy-
wiście odczuwano w NRD brak ziemniaków. Na zakończenie wycieczki zajecha-
liśmy do byłego obozu koncentracyjnego Buchenwald, którego Stolzowie jeszcze 
nie widzieli. Stracili humor, przestali się odzywać. Zaś w domu powtarzali zasę-
pieni: „Wie es möglich” („jak to możliwe”). Żegnając się z nimi, chcieliśmy ure-
gulować całą należność. Stanowczo zaprotestowali, jesteśmy przyjaciółmi, mó-
wili. Ostatecznie poszliśmy na kompromis, zapłaciliśmy 50%.

W 1969 r. odbył się Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie. 
Miałem przeto okazję przedstawić Wojtka moim Rodzicom. O ile dobrze pamię-
tam, bardzo się interesował okupacją i Majdankiem, zwłaszcza gdy się dowie-
dział, że mieszkaliśmy 3 km od obozu. Bodajże u schyłku lat 60-tych próbował 
ściągnąć mnie do pracy we wrocławskim Ossolineum. Ponieważ jednak miałem 
otrzymać jedynie służbowy pokoik, a nie mieszkanie rodzinne, przeto propozy-
cja od samego początku była nieaktualna.

W 1968 r. przebywałem cztery tygodnie w Londynie, skąd przywiozłem 
kilka książek historycznych. Gdy zobaczył je Wojtek, zaczął prosić o podarowa-
nie dzieła Władysława Pobóg-Malinowskiego, obejmujące lata okupacji. Przeto 
uległem, z mieszkania wyszedł uradowany.

Legitymację partyjną oddał na początku stanu wojennego, bezpośrednio 
po masakrze w kopalni „Wujek”. Powiedziałem wówczas, że jednak to ja mia-
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łem rację, trzymając się z daleka od partii. Nie zgodził się, w okresie „wczesne-
go Gomułki” – mówił – więcej można było zdziałać należąc do partii. Po latach, 
wspominając własne doświadczenia, częściowo przyznałem mu rację. Rzeczywi-
ście, jeśli ktoś chciał pracować „dla dobra kraju”, jak mówiono w XIX w., łatwiej 
mu było mając w kieszeni legitymację partyjną. Oto przykłady olsztyńskie. Po-
zytywnej roli „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” nikt w zasadzie nie kwe-
stionował z wyjątkiem niektórych nadto gorliwych aparatczyków w Egzekuty-
wie KW PZPR. Postanowili więc w 1971 r. mocno uderzyć w czasopismo; w tym 
czasie byłem jego redaktorem naczelnym. Ocenę, która miała być podstawą do 
dyskusji, napisał właśnie Wrzesiński, wówczas jeszcze członek PZPR, doskona-
le zorientowany w sytuacji olsztyńskiego kwartalnika i środowiska. Dla uwiary-
godnienia swojej opinii zawarł w niej sporo uwag krytycznych, ale w sumie była 
pozytywna. Również wysoką notę wystawili czasopismu inni członkowie partii, 
jak prof. Henryk Samsonowicz i doc. Edmund Wojnowski. W ten sposób zmiana 
redaktora nie powiodła się. Inny przykład. Niedawno zmarły prof. Jan Wróblew-
ski oddał całe swoje życie zawodowe bibliotekarstwu. Olsztyńskie potrzebowało 
fachowych sił kadrowych. Zapisał się przeto do partii, dzięki czemu mógł stwo-
rzyć i skutecznie rozwijać na WSP tak potrzebny Zakład Bibliotekoznawstwa.
W życie partii bynajmniej się nie angażował. I jeszcze jeden przykład. Na po-
czątku stanu wojennego spodziewałem się rewizji w moim mieszkaniu. Wów-
czas posiadane prohibity (dzięki synowi Grzegorzowi, studentowi Uniwersytetu 
Warszawskiego), bez chwili wahania umieścił w swoim pokoju w OBN dr Bohdan
Łukaszewicz, członek partii. Tenże Łukaszewicz, jak pamiętam, dołączył się do 
zbiórki na rzecz Wojciecha Ciesielskiego, działacza „Solidarności”, więźnia Iławy. 
Wspominam te epizody zgodnie z dewizą suum cuique.

Kilka razy recenzowałem lub omawiałem różne publikacje Wrzesińskiego. 
Wydrukowałem też dwa spore artykuły recenzyjne. Jeden dotyczył książki War-
mia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864–1945, opublikowany w warszaw-
skiej „Więzi” (1985). W drugim przypatrzyłem się bliżej monografii Gazeta Olsz-
tyńska 1886–1939 (współautor Andrzej Wakar), który umieściłem w toruńskich 
„Zapiskach Historycznych” (1989). Chociaż podniosłem szereg uwag krytycznych, 
może raczej dyskusyjnych, Autor nie czuł się dotknięty. W prywatnych rozmo-
wach przyznawał mi przeważnie rację. Zawsze oceniałem jego dzieła samodzielne 
czy współautorskie (obok Andrzeja Wakara, Bohdana Koziełło-Poklewskiego, Pio-
tra Staweckiego, Bohdana Łukaszewicza) wysoko. Pozostaną trwałym dorobkiem 
polskiej historiografii, pomimo nowych tematów podejmowanych po 1989 r. 

W 1998 r. przypadła 80. rocznica odzyskania niepodległości. Jubileusz ten 
przeżywałem – także z pobudek osobistych – bardzo emocjonalnie. Po pierw-
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sze – pamiętałem święto Niepodległości w 1938 r., recytowałem wówczas jakiś 
wierszyk o Piłsudskim, po drugie – właśnie w 1998 r. ukazała się moja książka 
„rodzinna”, w której sporo miejsca poświęciłem walce Rodziców i krewnych o wol-
ność Polski, po trzecie – dzięki Wrzesińskiemu, który wówczas był prezesem
Zarządu Głównego PTH, otrzymałem Krzyż Oficerski Polonia Restituta. Od-
znaczenia mnie i moi kolegom historykom wręczał Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski. Podobnie jak przed 40 laty, za obronę przed atakiem „Głosu Olsz-
tyńskiego”, tak i teraz, byłem Wojtkowi niezmiernie zobowiązany. 

W ostatnich latach mieliśmy nieco odmienne spojrzenie na Wspólnotę Kul-
turową „Borussia” . O ile jej teoretyczny program całkowicie akceptowałem, to 
odniosłem się z dystansem do jej niektórych poczynań wydawniczych i pomija-
nie naukowo udowodnionych rodzimych tradycji Warmii i Mazur. Tym nowym 
prądom częściowo uległ Wrzesiński. Częściowo, bo na przykład poparł olsztyń-
skie środowisko naukowo-kulturalne, gdy zamierzano usunąć z ratuszowej wie-
ży hymn warmiński Feliksa Nowowiejskiego O Warmio moja miła, a także gdy 
media i część społeczeństwa usiłowały czcić pamięć Bismarcka w związku z jego 
dawnym pomnikiem odkopanym w Nakomiadach na Mazurach. Wrzesiński 
powiedział wtedy: „Ten pomnik został już zapomniany. Wydobywając go teraz, 
dając nowe otoczenie, jakby stawiamy go na nowo, więcej, włączamy się w kul-
tywowanie tradycji Bismarckowskiej” (2005). 

Po raz ostatni widziałem się z Wrzesińskim w Olsztynie w maju 2013 r. 
Przesłałem mu wcześniej mój artykuł polemiczny dotyczący przywłaszczania 
przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej” przez dzisiejszy tytuł. Absolutnie podzielił 
mój pogląd. Powiedział mi również, że pracuje nad historią Polski w XX w. Wie-
rzę, że podołałby temu kolejnemu wyzwaniu.

Powtarzam. Był dzieckiem Olsztyna, który otworzył mu bramy na szeroki 
świat, ale o swoim naukowym rodowodzie nigdy nie zapomniał.

prof. dr hab. Janusz Jasiński
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