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OPÓR PRUSÓW WOBEC ZAKONU KRZYŻACKIEGO
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1. Wprowadzenie
W artykule chciałabym spojrzeć na wydarzenia, jakie rozegrały się na ziemiach pruskich w XIII stuleciu, nie jako na okres militarnego podboju, niszczenia,
podporządkowania Prusów, ale jako na czas oporu tych spośród mieszkańców ziem
pruskich, którzy na różne sposoby przeciwstawiali się sile i dążeniom Zakonu1.
Kluczowa dla podjętego tematu kategoria oporu występuje w nauce w różnych
kontekstach: antropologicznym, historycznym, socjologicznym, filozoficznym2.
W niniejszym studium odwołam się jedynie do pierwszego ujęcia, rozpatrywanego szeroko na gruncie antropologii politycznej, która ujmuje opór nie tylko jako
walkę zbrojną i przemoc ludów rdzennych wobec najeźdźcy bądź władzy pań-

*
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego
Centrum Nauki, nr 2022/B/H03/2011/40.
1
Od początku tego ponadpięćdziesięcioletniego okresu budowy władztwa zakonu krzyżackiego stanowisko autochtonów wobec najeźdźców nie było jednolite i w swoim postawach homogeniczne. Obok zagorzałych przeciwników Zakonu i jego działań, nie brakuje w źródłach także przykładów jego zwolenników, którzy
podejmowali na różne sposoby współpracę z rycerzami zakonnymi, nierzadko walcząc u ich boku przeciwko swoim współplemieńcom. Owe różne postawy nie są jednak przedmiotem tego artykułu, tu chciałabym się
skupić na możliwych scenariuszach oporu autochtonów.
2
Szerokie omówienie kategorii oporu przedstawił ostatnio A. Dubik, Filozofia i opór, Toruń 2003, tu
także omówienie literatury.
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stwowej, ale również jako każde działanie, które ma promować roszczenia danego
ludu albo łagodzić roszczenia tych, którzy chcą go podporządkować3.
Podbijani, nawet jeśli są w mniejszości i nie dysponują dostateczną siłą
wojskową, nie są bezbronni, mogą wykorzystywać różne scenariusze stawiania
czoła przeciwnikowi (zarówno na gruncie politycznym, kulturowym, jak i ekonomicznym), które antropolodzy określają mianem strategii oporu. Wśród nich
często przywoływana jest przemoc i strategia walki zbrojnej. Powstania zbrojne
to najbardziej skrajna forma oporu (politycznego, kulturowego, ekonomicznego). W efekcie eksplozji morderczej agresji dochodzi do eksterminacji nie tylko
sił wroga, ale i wszystkiego, co się z nim wiąże, tego, co nowe, obce, narzucone.
Istnieją, jak przekonują antropolodzy, znacznie bardziej subtelne strategie
oporu niż wystąpienia zbrojne, a przede wszystkim skuteczniejsze, jeśli weźmiemy
pod uwagę to, jak często powstania kończą się niepowodzeniem, oraz represje, jakie nieuchronnie tym niepowodzeniom towarzyszą. Tubylcy, którzy dysponują
wartościowymi zasobami, mogą domagać się od zdobywców specjalnego traktowania (strategia wzajemności). Autochtoni nierzadko decydują się na ustępstwa i pomoc na rzecz zdobywcy bądź tworzonego państwa po to, aby następnie wykorzystać jego politykę przeciwko niemu samemu (strategia współpracy).
Sprytni i zarazem cierpliwi mogą założyć maski uległości i podporządkowania,
które zdejmą wraz z osłabnięciem nacisków na asymilację (strategia przeczekania). Dostatecznie silna grupa albo przebywająca w wystarczająco dużej odległości od głównych ośrodków administracji może uniknąć (czy też starać się unikać) kontaktu ze źródłem opresji (strategia unikania). Najdrastyczniejszą formą
strategii unikania jest ucieczka, opuszczenie swoich siedzib, ziem4. Nawet ci, którzy znajdują się na samym dole drabiny społecznej, ludność pospolita, chłopi,
mogą stawiać opór, niemal niezauważalny, trwający każdego dnia, nieprzerwanie (opór codzienny, chłopski), poprzez kradzieże, podpalenia, kłamstwa, rozpowiadanie oszczerstw5.
Poszczególne strategie różnią się od siebie nie tylko sposobem działania,
rodzajem zaangażowania, charakterem (indywidualne, zorganizowane), stopniem złożoności, dostępnością, ale także zakładanym celem. Spróbujmy je podzielić ze względu na wymagany stopień zaangażowania, jawności (ujmowany
3
Zob. T. C. Lewellen, Antropologia polityczna. Wprowadzenie, przeł. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski,
Kraków 2003, ss. 137–138, tu szczegółowe omówienie literatury.
4
Outwing the State: Political Anthropology, pod red. P. Skalnik, t. 7, New Brunswick 1989, ss. 9–11. Tu
osiem etnograficznych artykułów dotyczących różnych kultur, stanowiących przykłady na to, jak nauczyć się
żyć z państwem, zachowując własną tożsamość kulturową, za: C. Lewellen, op. cit., s. 139, tu szersze omówienie literatury, s. 139, 156.
5
C. Lewellen, op. cit., ss. 138–144, tu omówienie literatury problemu.
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w perspektywie ryzyka możliwości wykrycia), a zarazem rodzaju oporu (polityczny, kulturowy, ekonomiczny), korzyści dla autochtonów, bo takie ujęcie wydaje się najbardziej użyteczne dla toku dalszych rozważań.
Najmniej skomplikowana, ogólnodostępna i uniwersalna, bo można ją odnieść zarówno do oporu politycznego, ekonomicznego, jak i kulturowego, jest
strategia pozoru. Założenie maski uległości, podporządkowania, mimo że wymaga wiele sprytu i odwagi, jak też cierpliwości, pozwala zyskać na czasie, co
więcej, jest to strategia dość uniwersalna – udając oddanych poddanych, tubylcy
zyskują nierzadko miejsce w strukturach nowo powstałego państwa, a także zaufanie i swobodę, co z kolei pozwala spiskować, szukać sojuszników, jak również
w domowym zaciszu „żyć po staremu”. Opór ten może być mniej lub bardziej zorganizowany, wiąże się zarazem z szerszym ruchem politycznym i kulturowym.
Maska uległości pasuje każdemu – zakładają ją nie tylko przedstawiciele elity, ale również pospolita ludność, stosując strategię oporu codziennego.
Strategia tego rodzaju oznacza ciągły, trwający dzień po dniu proces, za pomocą
którego tubylcy toczą swoją walkę z wyzyskiem. Mamy tu do czynienia z oporem ekonomicznym i kulturowym, bo opór w takim ujęciu nie wiąże się z żadnym szerszym ruchem politycznym bądź ideologią.
W sprzyjających okolicznościach niektórzy, niejako po oficjalnym uznaniu władzy zdobywcy, pozostawieni sami sobie, mogą żyć „jak dawniej”, jedynie
(albo aż) z obawą, że pewnego dnia nowa władza sobie o nich przypomni. Ci
z kolei, którzy nie godzą się oficjalnie uznać nowej władzy i nie chcą żyć w niepewności jutra, mogą zdecydować się na uchodźstwo. Jako teren uchodźstwa
wybierane są często ziemie, których władcy są wrogo nastawieni do najeźdźcy,
co pozwala uciekinierom wykorzystać nowe położenie, nierzadko otwarcie protestować przeciwko polityce najeźdźcy, szukać sojuszników, spiskować, a jednocześnie utrzymywać kontakty z rodakami (opór polityczny). Na obczyźnie
kultywowane są dawne zwyczaje i tradycje, pamięć rodowa (opór kulturowy).
Wśród uchodźców z danych krajów nie brakuje przedstawicieli pospolitej ludności, którzy często grupowo opuszczają ziemie, zrywając tym samym kontakty
ze swoimi panami i pozbawiając ich rąk do pracy, co tym ostatnim jawi się jako
szczególnie dokuczliwe (opór ekonomiczny).
Przyjęcie obcej oferty kulturowej danego państwa wraz z wszelkimi konsekwencjami pozwala zarazem stawiać mu warunki i domagać się respektowania nadanych praw, przywilejów, także na forum międzynarodowym (strategia
wzajemności, współpracy, wykorzystania polityki państwa przeciwko niemu samemu). O oporze kulturowym w zasadzie nie może tu już być mowy, pozostaje
za to opór polityczny i ekonomiczny.
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Strategie, o których tu mowa, z wyjątkiem walki zbrojnej, służą, co należy podkreślić, nie tyle całkowitemu zanegowaniu obcej, narzucanej władzy, sposobu życia, ile są formą sprzeciwu, protestu skierowanego przeciwko dążeniom
zdobywcy, zwłaszcza jeśli te godzą w interesy autochtonów, a tak się dzieje, kiedy obcy chcą narzucić miejscowym nie tylko swoją władzę, ale i porządek społeczny, gospodarczy, a także inną wiarę. Przyjęcie jednej strategii nie wyklucza sięgnięcia również po pozostałe, zresztą one wszystkie mogą być stosowane
w tym samym czasie, przez różne grupy ludności, bardziej lub mniej zorganizowane, bądź przez pojedyncze osoby.
W konsekwencji strategie te nie służą jedynie protestowi, ale kulturowemu przetrwaniu (także poza granicami danych ziem w przypadku zastosowania
strategii unikania) i próbie zachowania przez autochtonów autonomii w zmienionych realiach. Są one wreszcie przejawami aktywności politycznej ludów
rdzennych. Stosowanie ich przez tubylców wymusza na zdobywcach (zwłaszcza
strategia wykorzystania polityki państwa przeciwko niemu samemu), odmiennie niż w przypadku krwawych powstań, prowadzenie negocjacji jak równy
z równym, dialogu i traktowanie autochtonów jako podmiotu politycznego,
a nie jako przedmiotu polityki najeźdźcy.
W dotychczasowych pracach podejmujących zagadnienie podboju mieszkańców ziem pruskich6 i zarazem budowy państwa krzyżackiego7 zwykło się
ukazywać rycerzy zakonnych jako jedynych uprawnionych do stosowania przemocy, to oni mieli sięgać po wszelkie środki, aby zmusić autochtonów do przyjęcia nowej wiary, a przede wszystkim do uznania zakonnej władzy i podporządkowania się budowanym strukturom. Prusowie zaś, w myśl dotychczasowej literatury, mogli się jedynie naprzemiennie buntować (czego dowodem są kolejne
powstania pruskie 1242–1249, 1260–1274) albo zachowywać w sposób bierny.

6
L. Ewald, Die Eroberung Preussens durch die Deutschen, Bd. 1–4, Halle 1872–1886; S. Zajączkowski,
Podbój Prus i ich kolonizacja przez Krzyżaków, w: Dzieje Prus Wschodnich, Toruń 1935; V. T. Pašuto, Bor’ba prusskogo naroda za nezavisimost’ (do końca XIII v.), Istorija SSSR, 1958, nr 6; E. Maschke, Die Eroberung Preussens
im 13. Jahrhundert, w: Der Deutsche Ritterorden. Seine politische und kulturelle Leistung im deutschen Osten,
hrsg. v. E. Maschke, K. Kasiske, Berlin 1942. Strona polityczno-militarna podboju została przedstawiona także w pracy S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich, I–II, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1913–1918,
t. 20–25; 1924, t. 29–31. Ostatnio na temat podboju ziem pruskich wypowiedział się D. A. Sikorski, Instytucje
władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej), Olsztyn 2010, ss. 303–310, tu omówienie literatury.
7
O koncepcji stworzenia na ziemiach pruskich własnego zakonnego władztwa zob. m.in. S. Kwiatkowski,
Powstanie i rozwój krzyżackiej koncepcji przywództwa religijnego w Prusach, w: Zakon krzyżacki a społeczeństwo
państwa w Prusach, pod red. Z. H. Nowaka, Toruń 1995, ss. 137–148; M. Dygo, Studia nad początkami władztwa
Zakonu Niemieckiego w Prusach (1226–1259), Warszawa 1992, ss. 331–334; K. Zielińska-Melkowska, Polskie wyprawy krzyżowe do Prus w drugiej połowie XII i I połowie XIII wieku na tle idei krucjatowej, w: Rycerstwo Europy
środkowo-wschodniej wobec idei krucjat, pod red. W. Peltza, J. Dudka, Zielona Góra 2002, s. 88.
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Tymczasem wydaje się, że inicjatywa była również po stronie Prusów, którzy,
mimo pozorów, nie pozostawali ulegli, bierni wobec dążeń Zakonu. Autochtoni
sięgali po różne strategie i rodzaje oporu (od politycznego po ekonomiczny), których celem było nie tylko zanegowanie władzy Zakonu, ale też jej zmniejszenie
albo ograniczenie. Prusowie, stosując te strategie, wykorzystywali zarazem możliwość partycypacji w strukturach nowo tworzonego państwa zakonnego.
Na podstawie materiałów źródłowych dotyczących podboju, źródeł historiograficznych i dokumentalnych wydzieliłam pięć strategii oporu Prusów.
Sprawdzoną we wcześniejszych zmaganiach z sąsiadami i nierzadko stosowaną w okresie podboju była strategia przeczekania (uśpienia, gry pozorów, maska
uległości i podporządkowania). Źródła dostarczają przykładów zachowań autochtonów, które mogą wskazywać na to, że żywili oni nadzieję, iż wystarczy przeczekać cierpliwie pokolenie czy dwa, a z czasem naciski na asymilację osłabną
i wtedy będzie można wrócić do swoich tradycji, może nawet ze zdwojoną siłą,
jak to bywało wcześniej.
Nie wszyscy byli zmuszeni udawać i czekać, niektórym z powodzeniem
udawało się unikać wpływu „nowego” (strategia unikania). Z dala od ośrodków krzyżackiej administracji, pozostawieni sami sobie, żyli jak dawniej, jakby nie byli częścią powstającego państwa. Wielu z kolei nie chciało ani stwarzać
pozorów, ani w ogóle funkcjonować w nowych realiach na warunkach określonych przez Zakon. Były one dla niektórych spośród autochtonów nie do przyjęcia i w konsekwencji decydowali się oni na uchodźstwo do sąsiednich władztw.
Opuszczenie przez nich rodowych siedzib i udanie się poza ziemie pruskie nie
oznaczało obojętności wobec ziomków i losów ojczystych ziem. Wielu spośród
nich równie aktywnie włączało się w działania zbrojne przeciwko Zakonowi.
Najbardziej czytelną w źródłach strategią oporu Prusów jest walka zbrojna, kiedy to autochtoni chwytają za broń i walczą z rycerzami zakonnymi. Przemoc
w wydaniu pruskim osiągnęła kulminację podczas kolejnych powstań, zwłaszcza w trakcie pierwszego (1242–1249) i drugiego (1260–1274). Przyjmując chrzest
z rąk misjonarzy i nadania od Krzyżaków, autochtoni wykorzystali także inną,
można by rzec, bardziej subtelną, bo nieodwołującą się do bezpośredniej przemocy strategię oporu (strategia wykorzystania polityki Zakonu przeciwko niemu samemu8). Jako neofici, Prusowie przestawali być w oczach świata zachod8
Określenie to w przypadku Prusów lepiej oddaje treść podejmowanych przez nich działań w odróżnieniu od funkcjonującego w literaturze antropologicznej pojęcia „strategia współpracy”, które tu mogłoby być
mylące. Kategoria współpracy wprowadza bowiem zupełnie inny kontekst relacji autochtonów z rycerzami
zakonnymi. O współpracy Prusów z Krzyżakami w okresie podboju zob. A. Dobrosielska, Współpraca Prusów
z Zakonem Krzyżackim w okresie walki o umocnienie władztwa krzyżackiego w Prusach (na podstawie „Kroniki ziemi
pruskiej” Piotra z Dusburga, Feste Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen, 2005, z. 8, ss. 5–19.
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niego poganami, zyskali papieską ochronę, przywileje, zobowiązania i prawa.
Zdobywali przy tym wiedzę na temat zachodniego świata, rycerzy zakonnych,
której nie wahali się wykorzystać przeciwko nim i dla uzyskania odpowiednich
korzyści. Najtrudniej wyłuskać ze źródeł informacje na temat oporu codziennego. Do tej strategii uciekała się, jak można przypuszczać, zwłaszcza ludność
pospolita, chłopi, opór ten mógł się ujawniać każdego dnia w postaci kradzieży, podpaleń itp., był przy tym skierowany nie tylko przeciwko rycerzom zakonnym, ale i nobilom pruskim, nowym panom dawnych communis populis i nie
tylko.

2. Strategia uśpienia – przeczekania – gra pozorów
Prusowie jeszcze na długo przed przybyciem Krzyżaków mieli do czynienia z różnymi przedstawicielami zachodniej Europy, którzy dążyli do narzucenia
im zwierzchnictwa, a w wielu przypadkach także jarzma chrystusowej wiary9.
Wszystkie wyprawy, czy to ze strony polskiej, czy Rusi i innych, nie miały charakteru ciągłego, były to krótkie epizody i tylko w niewielkim stopniu przyczy9
Ekspansjonistyczne zapędy wobec mieszkańców ziem pruskich przejawiali niemal wszyscy ich sąsiedzi. Już od IX w. mamy ślady wypraw skandynawskich na pobrzeża Prus, zwłaszcza do Sambii, a w kolejnym stuleciu także ruskich, przy czym te sięgały głównie Jaćwieży. Dania i Ruś po przyjęciu chrześcijaństwa
uzyskały nowy impuls do podporządkowania sobie części ziem pruskich, czego nieudane próby podejmowały znacznie wcześniej, co najmniej w X w. Wówczas wiązało się to jednak z pozyskaniem łupów, czy też skolonizowaniem lub uzależnieniem, a nie nawracaniem na wiarę chrystusową. O stosunkach Prusów z sąsiadami zob. m.in. K. Ślaski, Stosunki Prusów z innymi ludami bałtyckimi w VII–XII wieku, Rocznik Olsztyński, 1963,
t. 5; S. M. Szacherska, Opactwo oliwskie a próba ekspansji duńskiej w Prusach, Kwartalnik Historyczny, 1967,
nr 4; G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, t. 2, Poznań 1964; H. Łowmiański, Pogranicze
słowiańsko-jaćwieskie, Acta Baltico-Slavica, 1966, t. III, s. 97; idem, Początki Polski, t. 5, Warszawa 1973, ss. 192–220;
J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XI do końca XVIII wieku, w: Studia i materiały
do dziejów Pojezierza Augustowskiego, pod red. J. Antoniewicza, Białystok 1967, s. 19; J. Powierski, Krytyka koncepcji o decydującym znaczeniu ekspansji z zewnątrz dla opóźnienia rozwoju politycznego Prusów, Acta BalticoSlavica, 1977, t. XI; B. Włodarski, Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskich, Zapiski Historyczne, 1959,
z. 2/3 i inne tego autora; N. I. Szczawielewa, Sprawa pruska w polityce Daniela Halickiego, w: Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku, pod red. M. Biskupa, Toruń 1990, ss. 51–60.
W tym okresie można również odnotować wyprawy na ziemie pruskie polskich królów i książąt, które nasiliły się od XI w., i w kolejnym stuleciu, zwłaszcza gdy uznano je za równorzędne z krucjatami do Ziemi Świętej.
O początkach ekspansji książąt polskich na ziemie pruskie zob. M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – społeczeństwo – państwo – ideologia, Gdańsk 1988, ss. 84–85. Szerzej o stosunkach polsko-pruskich zob. J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem
roli Pomorza Gdańskiego, Toruń 1968; idem, Bałtowie i ich relacje z Polską do końca XII wieku (na tle stosunków w strefie bałtyckiej), w: idem, Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995, t. 2, Malbork 2005; K. Wiliński,
Walki polsko-pruskie w X–XIII w., Łódź 1984; H. Łowmiański, Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów,
w: idem, Prusy – Litwa – Krzyżacy, Warszawa 1989; S. Alexandrowicz, Działania wojenne w XI–XIII wiekach,
w: Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, cz. 1, pod red. Z. Kosztyły, Białystok 1986; M. Gładysz,
Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII w., Warszawa 2002, ss. 34–37, 91–97, 129–130,
139, 152, 170–203; G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999, ss. 7–120.
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niały się do zmiany pruskiego świata idei i wartości. Przyjęcie przez nich chrztu,
obcej zwierzchności i postawy uległości było jedynie powierzchowne, pozorne,
podyktowane zagrożeniem życia, bo taki wybór – nowa wiara albo śmierć – stawiali przed nimi najeźdźcy10. Wraz z zażegnaniem niebezpieczeństwa, odejściem
wrogich wojsk, Prusowie wracali do dawnego życia.
Interesujące świadectwo stosowania przez autochtonów strategii uśpienia czujności wroga, przeczekania, znajdujemy u Galla Anonima: Saepe tamen
principes eorum a duce Poloniensi proelio superati, ad baptismum confugerunt; itemque collectis viribus fidem christianam abnegentes, contra christianos bellum denuo
paraverunt11. Podobnie Kadłubek podkreślał oporność Prusów na przyjęcie i trwanie w nowej wierze. W efekcie kontaktów z chrześciajństwem nie tylko nie odstępowali od religii ojców, ale jeszcze silniej się w niej umacniali: salax illa ranunculorum lubricitatis in apostasie resilit gurgitem, inolitis idolatrie sordibus obscenius
inmergitur12.
Prusowie, stosując taktykę pozorów w obliczu przewagi wroga, nie należą do wyjątku. Podobne praktyki znały i stosowały inne ludy pogańskie zmuszane siłą do przyjęcia nowej wiary, choćby Sasi. Pisze o nich Einhard, że niekiedy
byli już tak zgnębieni i skołatani, że obiecywali porzucić kult demonów i przyjąć wiarę chrześcijańską, zawsze jednak istniała w nich gotowość, by zburzyć te
wszystkie zamiary13. Tak samo Liwowie, żeby zyskać na czasie, wysłali do Bremy
poselstwo, aby przysłano im nowego biskupa. W ten sposób chcieli przekonać
krzyżowców, że ich misja trafiła na podatny grunt, a w konsekwencji liczyli, że ci,
10
Qui Christiane saracterem religionis elegisset – czytamy w utrwalonym przez Kadłubka edykcie
Bolesława Kędzierzawego – absolutissima donatus libertata, nullum in personis, nullum in fortuna pateretur dispendium; qui autem sacrilegium gentilitatis ritum deserere neglexisset, ultimo capitis infortunio indilate plecteretur – [Wincenty Kadłubek], Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum (dalej: Kadłubek), wyd.
M. Plezia, Monumenta Poloniae Historica. Nova Series (dalej: MPH sn), Kraków 1994, t. XI, lib. III, c 30,
s. 126. Brygida Kürbis przetłumaczyła ten fragment następująco: „kto znamię religii chrześcijańskiej przyjmie, [ten] nie dozna żadnego uszczerbku mienia; kto by zaś nie chciał porzucić bluźnierczego obrzędu [ten]
bezzwłocznie zostanie ukarany śmiercią” – Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przekł. i oprac. B. Kürbis,
Wrocław 2003, III, s. 168. Dokładniejsze, bliższe tekstowi oryginalnemu wydaje się jednak starsze tłumaczenie
Kazimierza Abgarowicza i Brygidy Kürbis: „kto przyjmie wiarę chrześcijańską, obdarowany zupełną wolnością nie poniesie żadnej szkody na majątku; kto by zaś nie chciał porzucić bezbożnego obrządku pogańskiego
bezzwłocznie zostanie ukarany śmiercią” – Mistrza Wincentego Kronika polska, przeł. K. Abgarowicz i B. Kürbis,
oprac. B. Kürbis, Warszawa 1974, s. 173.
11
Galli Chronicon, wyd. A. Bielowski, Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), t. I, Lwów 1864,
Ks. I, ss. 394–395; wyd. polskie za: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia,
Wrocław 2003, Ks. I, s. 9: „Częstokroć wprawdzie naczelnicy ich pobici przez księcia polskiego szukali ocalenia w chrzcie; lecz znów zebrawszy siły wyrzekali się wiary chrześcijańskiej i na nowo wszczynali wojnę przeciw chrześcijanom”.
12
Kadłubek, lib. III, c. 30, s. 126; polskie tłum. za B. Kürbis, s. 168: „obłudnicy jak śliskie żaby wskoczyli
w odmęt odszczepieństwa i jeszcze wstrętniej zanurzyli się w błocie głęboko zakorzenionego bałwochwalstwa”.
Podobna zaciętość i opór wobec nowej wiary charakteryzowała, zdaniem autora Kroniki polskiej, Pomorzan,
zob. Kadłubek, lib. III, c. 6–7, ss. 91–92.
13
Einhard, Życie Karola Wielkiego, przekł. J. Parandowski, oprac. A. Gieysztor, Wrocław 1950, ss. 21–22.

452

Alicja Dobrosielska

przekonani o odniesionym sukcesie, opuszczą czym prędzej Inflanty. A gdy tylko statki zniknęły za horyzontem, odprawili rytuał zmywania z siebie chrztu, by
popłynął Dźwiną do morza i dalej aż do Niemiec14. Zdarzało się, że i Estończycy
sami wysyłali poselstwa do Rygi z prośbą o pokój i udzielenie chrztu, danych
obietnic wytrwania w wierze katolickiej jednak nie dotrzymywali15.
Wobec metod podboju ziem pruskich używanych przez rycerzy zakonnych,
a przede wszystkim stałej obecności obcych wojsk na ziemi autochtonów, zastosowanie przez Prusów taktyki uśpienia, pozorów, przeczekania było z pewnością trudne,
ale nadal możliwe, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę wcześniej zgromadzony przez
nich bagaż doświadczeń w tej materii. Mieszkańcy ziemi Kymenow, jak podaje Piotr
z Dusburga, najpierw poddali się Krzyżakom, a kiedy byli już w drodze do Sambii,
zmienili zdanie, zabili przydzielonego im przewodnika, po czym udali się na Litwę16.
Nawet ci z Prusów, którzy aktywnie zaangażowali się w tworzenie krzyżackiego władztwa i zajmowali różne stanowiska w strukturach państwa, nie wyrzekli się „pruskości” i w obronie dawnych tradycji potrafili zwrócić się przeciwko
swoim mocodawcom. Komornik Bouse nie tylko sam w trakcie drugiego powstania wystąpił przeciwko Krzyżakom, ale namówił też do odstępstwa od braci innych Prusów. Interesujące są powody, które skłoniły owego neofitę do buntu.
Jeśli wierzyć krzyżackiemu dziejopisowi, wspomniany Bouse, wedle pogańskiego zwyczaju, chciał mieć dwie żony, a kiedy mu odmówiono, podniósł bunt17.
Najprawdopodobniej nie był to przypadek odosobniony, nie można tu mówić
jedynie o osobistych pobudkach, ale raczej o sile tradycyjnego systemu wartości
i trybu życia18. Z podobnym przywiązaniem do tradycji spotykamy się u plemion
ugrofińskich, w stosunku do których, bojąc się ich buntu, papież Innocenty III
14
Heinrici Chronicon Livoniae (editio altera), wyd. L. Arbusow, A. Bauer, Monumanta Germaniae Historica
rerum Germ. in usum schol, t. 31, Hannover 1955 (dalej: Heinrich), lib. II, 8, s. 11, za: M. Gąssowska, Misja chrystianizacyjna w Inflantach w XII–XIII wieku – zderzenie sacrum chrześcijańskiego i pogańskiego, w: Sacrum. Obraz
i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, pod red. A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiaka, Warszawa 2005, s. 143.
15
Heinrich, lib. XV, 7; lib. XVI, 8, s. 112, s. 96; lib. XXI, 6, s. 145.
16
Petrus de Dusburgk, Chronicon Terrae Prussiae (dalej: Dusburg), wyd. J. Wenta i S. Wyszomirski, MPH
sn, Kraków 2007, (t. XIII) lub III, c. 217; polskie tłumaczenie: Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, tłum.
S. Wyszomirski, wstęp i komentarz J. Wenta, Toruń 2004; Nikolaus von Jeroschin, Die Kronike von Pruzinlandt
(dalej: Jeroschin), wyd. E. Strehlke, Scriptores Rerum Prussicarum (dalej: SRP), Bd. 1, Leipzig 1861, s. 509.
17
Dusburg, III, c. 190. W przekładzie Jeroschina Bouse zapisano jako Bonse, zob. Jeroschin, ss. 493–494.
18
Pewien Prus, o imieniu Dorge, mieszkający w Sambii, unikał białych koni. Od przesądu postanowił
go odwieść wójt Sambii, umieszczając w jego stajni, wyraźnie wbrew woli gospodarza, białego konia na noc.
Kolejne trzy rumaki zostały uduszone, czwarty przeżył. Wówczas wójt zapewnił, że zamierza ten proceder powtarzać do skutku. To ostatecznie – jak podaje Dusburg – przekonało Dorgego do nowej wiary, zob. Dusburg,
III, c. 6. W łacińskim wydaniu kroniki podrozdział, w którym opisano tę historię, został zatytułowany De miraculo quodam, czyli O pewnym cudzie. Z kolei autor niemieckiego przekładu już w tytule podaje, o czym będzie mowa dalej: Wie Dorge der heiden bekert wart, Jeroschin, ss. 351–352.
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poszedł w kwestii małżeństw na ustępstwa. Zezwolił na kontynuację małżeństw,
nawet gdy małżonkowie byli spokrewnieni w drugim i trzecim stopniu komutacji kanonicznej, bo kobieta obawiająca się odesłania – jak zauważył papież – potrafi skłonić męża do apostazji19.
Raczej polityczne racje kierowały Prusami, głównie Bartami i Pogezanami,
którzy w 1286 r. planowali rebelię przeciwko Krzyżakom, przy wsparciu wojskowym księcia Rugii Wisława II, którego też chcieli obwołać swoim władcą. Intrygę
wykryto, imiona spiskowców ogłoszono publicznie, przy czym – jak czytamy
w Kronice ziemi pruskiej – propter status ipsorum reverentiam est omissum20.
Zapewne ze spuszczonymi głowami, uległością, bo też bunt nie miał większego sensu, przyjmowali swój los, złożony w krzyżackie ręce, synowie pruskich
neofitów, oddani jako zakładnicy. Wywożeni nierzadko poza ziemie pruskie, mieli być gwarantami wytrwania w wierze i posłuszeństwie swoich ojców, rodzin
i rodów. Po latach spędzonych pośród obcych, często braci zakonnych, mieli być
krzewicielami nowej wiary i kultury po powrocie na ziemie pruskie. Niektórzy
spośród nich, mimo przyjęcia nowej wiary, poznania zachodniej kultury, języka, nie zapomnieli o swoich korzeniach. Po powrocie w rodzinne strony Herkus
Monte stanął na czele Natangów w drugim powstaniu pruskim. Wyróżniał się
spośród innych wodzów – jak podaje krzyżacki dziejopis – okrucieństwem i brakiem litości w stosunku do chrześcijan21.
Założenie maski pozoru i uległości było skuteczne zarówno w krótkiej
perspektywie zażegnania niebezpieczeństwa w danym momencie, pozwalało
zachować mienie i życie, przede wszystkim zaś zyskać na czasie i zastanowić się
nad dalszymi krokami. W dłuższej perspektywie stosowanie tego scenariusza
umożliwiało Prusom, pod pozorem bycia dobrymi, oddanymi i lojalnymi poddanymi wobec krzyżackich panów, kultywowanie dawnych zwyczajów, tradycji,
a zarazem włączanie się w budowę zakonnego państwa. Autochtoni, służąc braciom, nierzadko knuli za ich plecami. Celem tych spisków nie był jednak powrót do dawnych, pogańskich czasów, te minęły bezpowrotnie, ale pozbycie się
Krzyżaków. Prusowie nie wykluczali przy tym zwierzchnictwa innego władcy22.
Niewątpliwie tym spośród Prusów, którzy sięgali po tę strategię, nie brakowało sprytu i odwagi, dotyczy to zwłaszcza spiskowców, którzy ryzykowali własnym życiem, bo też Prusów gotowych do denuncjacji wśród zagorzałych
Liv-, Est- und Curländische Urkundenbuch, ed. F. G. Bunge, Reval [Tallin] 1853, Bd 1, nr 13 (1199), c. 17.
Dusburg, III, c. 227, tłum.: „pominięto ich godności ze względu na rangę zajmowanych stanowisk”.
21
O losach Herkusa Monte zob. Dusburg, III, c. 89, 90, 91, 104, 123, 135, 167.
22
O rebelii planowanej przeciwko Krzyżakom zob. Dusburg, III, c. 227. Ostatnio na ten temat M. Dorna,
De apostasia quarta et vindicta eius – o niezrealizowanych planach obalenia krzyżackiego władztwa w Prusach u schyłku XIII wieku, Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 14: Kaci, święci, templariusze, Malbork 2008, ss. 79–96.
19
20
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zwolenników Krzyżaków z pewnością też nie brakowało. W traktacie dzierzgońskim zawarto zapis o konieczności informowania rycerzy zakonnych o planowanych przedsięwzięciach, a ci swoich informatorów sowicie wynagradzali,
w konsekwencji niedoszłe spiski były wykrywane, a ich uczestnicy ponosili „zasłużoną” karę23.

3. Strategia unikania
Drogę nawracania pogan na wiarę chrystusową należy z pewnością rozpatrywać jako wielowiekowy proces ewolucji, przekształcania wierzeń pogańskich,
stąd Marceli Kosman proponował używanie terminu „chrystianizowanie” zamiast „chrystianizacja”24. Nie trzeba podkreślać, że samo przyjęcie chrztu przez
pogan nie oznaczało rezygnacji przez nich z wiary ojców, ale i obyczajów, na których ciągłość niektórzy badacze wskazują aż po wiek XVI25. Chrzest był traktowany przez wielu Prusów jako chwilowy akt przymusu, bez konsekwencji.
Niewątpliwie najbardziej zainteresowani zachodnią kulturą byli nobilowie.
Ci łatwiej i szybciej przyjmowali dobrodziejstwa, jakie niosło ze sobą przyjęcie
chrześcijaństwa, aniżeli „czerń pruska”. Pospolita ludność, częstokroć pozostawiona sama sobie, z dala od ognisk nowej wiary i kultury, grodów i kościołów, praktykowała dawne zwyczaje26. Zbyt mało było także duchownych, aby skutecznie przeprowadzić zarówno chrystianizację, jak i ewangelizację miejscowej ludności27.
Dla strategii unikania nie bez znaczenia wydaje się odległość od centrów
krzyżackiej administracji. Można tu przywołać diecezję sambijską, utworzoną
na dawnym terytorium plemiennym Sambów28, charakteryzującą się w porównaniu z innymi biskupstwami najmniejszą liczbą parafii w stosunku do gęstości zaludnienia29, w której najdłużej obserwowano ciągłość obyczajów i języka

23
Komornikowi Bouse, wskazanemu przez współtowarzyszy jako organizator spisku przeciwko
Krzyżakom, exigentibus eius demeristis morte, quam meruit, est damnatus – Dusburg, III, c. 190.
24
M. Kosman, Zmierzch Perkuna czyli ostatni poganie nad Bałtykiem, Warszawa 1981, s. 18.
25
Według Pollakówny w czasach krzyżackich Prusowie nadal kultywowali dawne obyczaje i zachowywali odrębność. Sytuację kulturową autochtonów zmieniła dopiero reformacja, zob. M. Pollakówna, Zanik ludności pruskiej, w: Szkice z dziejów Pomorza, t. 1, Warszawa 1958, s. 207.
26
O ciągłości tradycyjnej kultury, mieszaniu się treści pogańskich i chrześcijańskich zob. J. Burszta,
Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa 1974, s. 21 i n.
27
A. Radzimiński, Podziały kościelne, w: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, pod red. Z. H. Nowaka, Toruń 2000 ss. 75–77; M. Biskup, Uwagi o problemie
osadnictwa i sieci parafialnej w Prusach Krzyżackich w wiekach XIII–XV, Komunikaty Mazursko-Warmińskie
(dalej: KMW), 1983, nr 2–3, ss. 205–206; M. Biskup, G. Labuda, op. cit., ss. 89–93.
28
Preussisches Urkundenbuch (dalej: PU), hrsg v. K. Philippi, C. P. Woelky, Bd. 1.1, , Königsberg 1882, nr 143.
29
M. Biskup, Uwagi o problemie osadnictwa, ss. 208–209.
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pruskiego. Jednak nawet w diecezji warmińskiej, uchodzącej za działającą najprężniej na rzecz wykorzenienia rodzimej wiary pruskiej, nie tylko w XIII, ale
i w późniejszych stuleciach, sytuacja nie wyglądała dużo lepiej. Wprawdzie w siedzibie biskupa na stałe rezydował ksiądz wygłaszający kazania i słuchający spowiedzi w języku pruskim, ale w poszczególnych parafiach spowiednik pojawiał
się raz na trzy lata, wówczas wysłuchiwał grzechów autochtonów i udzielał im
rozgrzeszenia, aby mogli przystąpić do komunii30. Najłatwiej było unikać tego,
co obce, nowe, pośród swoich i to na dodatek takich, którzy również chcieli, aby
wszystko zostało jak dawniej, czyli po staremu. Źródła dostarczają najwięcej
przykładów zachowania kulturowej odrębności Prusów z terenów dużych skupisk rdzennej ludności, zwłaszcza z Półwyspu Sambijskiego.
Jednak i w przypadku osadnictwa mieszanego możliwe było unikanie
może nie tyle kultury zachodniej, ile religii chrześcijańskiej w czystej postaci.
O ile warstwa duchowieństwa i rycerstwa zachodniego, z którą wchodzili w relacje pruscy neofici (w przypadku tych drugich znajdujemy choćby przykłady
związków małżeńskich) była zupełnie schrystianizowana i znajdowało to przełożenie w tempie chrystianizacji i ewangelizacji autochtonów, to w przypadku
pozostałych warstw ludności napływowej, zwłaszcza chłopstwa, można przyjąć
trwanie reliktów starej kultury pogańskiej, połączonej ewentualnie z ideologią
kościelną31. Sąsiedztwo takich ludzi, którzy na dodatek mówili w obcym języku,
bardziej służyło, niż przeszkadzało przyjętej strategii unikania. Na peryferiach,
pośród swoich albo nawet wśród obcych, pozostawieni w spokoju, autochtoni
mogli zajmować się swoimi sprawami, jakby w ogóle nie byli częścią nowo powstałego państwa.
Przyjęcie takiej strategii wiązało się jednak z pewnym ryzykiem. Albowiem
władze wcześniej czy później, ale zawsze przypominały sobie i dostrzegały podobnych „outsiderów”. Wielu Prusów, przedstawicieli zarówno warstwy nobilów, jak i pospolitego ludu, zdecydowało się więc na ucieczkę, uchodźstwo poza
ziemie pruskie. To dość drastyczny sposób unikania kontaktu z rycerzami zakonnymi i władztwem krzyżackim. W praktyce wcale nie oznaczał pozostania
przy wierze ojców, kultywowania dawnych zwyczajów, zwłaszcza jeśli jako nowe
miejsce bytowania wybierano kraj chrześcijański, ani też lepszych warunków
życia w przypadku wyboru ziem litewskich czy ruskich.
30
O trudach chrystianizacji i ewangelizacji Prusów zob. m.in. A. Radzimiński, Udział zakonu krzyżackiego w procesie ewangelizacji Prus. Uwagi na podstawie ustawodawstwa synodalnego, Zapiski Historyczne, 2005,
t. 70, ss. 7–26; idem, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243–1525. Organizacja – uposażenie
– ustawodawstwo – duchowieństwo – wierni, Malbork 2006.
31
O ludowym chrześcijaństwie zachodniego pospólstwa w VI–XIII w. zob. A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przekł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1987, zwłaszcza rozdział VII, ss. 127–169.
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Wielu autochtonów, nie twierdzę przy tym, że Prusowie byli w pełni świadomi konsekwencji związanych z pozostaniem na ziemiach pruskich, a tym bardziej udania się na emigrację, wybierało tę drugą możliwość, uciekając od źródła
opresji, od kontaktu z Zakonem. Traktowanie opuszczania przez Prusów rodzimych ziem w trakcie podboju jako formy oporu wobec rycerzy zakonnych wymaga szerszego uzasadnienia. Takie ujęcie wydaje się o tyle zasadne, że jako tereny
uchodźstwa wybierano przede wszystkim ziemie, których decydenci byli wrogo
nastawieni do Zakonu, były to tereny Pomorza, ziemie polskie, zwłaszcza w czasie
konfliktu książąt polskich z Krzyżakami32, jak również tereny Litwy i Rusi33.
W dotychczasowej literaturze przedmiotu zagadnienie opuszczania przez
Prusów rodzimych ziem w trakcie podboju jako forma oporu wobec rycerzy zakonnych nie było traktowane jako odrębny temat34. Przenoszenie się autochtonów poza granice pruskiego regio było rozpatrywane w kontekście znacznie
szerszego procesu – migracji ludności tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej, przymusowych przesiedleń, uprowadzeń Prusów jako jeńców i przy uwzględnieniu
dłuższego okresu chronologicznego35.
Ostatnio wypowiedział się na ten temat Grzegorz Białuński w artykule Emigracja Prusów w XI–XIV wieku36. Jako kierunki migracji zewnętrznej
Prusów w XIII w. wskazał przede wszystkim Pomorze Gdańskie, Mazowsze oraz
Litwę i Ruś. Były to zarazem obszary najintensywniejszego osadnictwa pruskiego. Białuński podjął również zagadnienie majątków, karier politycznych i odrębności kulturowej pruskich emigrantów. Prusowie mieszkający poza ziemiami
32
J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948, s. 26; G. Białuński, Emigracja Prusów
w XI–XIV wieku, Pruthenia, 2008, t. III, s. 48.
33
O migracji na ziemie litewskie i Ruś zob. A. Kamiński, Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne, Łódź 1953, ss. 67–71; J. Ochmański, Skolwa i Borcie. Zachodniobałtyjskie osadnictwo na
Litwie średniowiecznej, w: Z polskich studiów slawistycznych, Seria 4. Historia, Warszawa 1972, ss. 83–89; idem,
Obcoetniczne osadnictwo na Litwie w XIII i XIV wieku, w: idem, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986,
s. 55 i n.; G. Białuński, Emigracja Prusów, ss. 54–60. Te tereny wybrał Skomand, przywódca Jaćwięgów, zob.
G. Białuński, Ród Skomandów (XIII–XV w.), Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 13: Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy, Malbork 2007, ss. 19–44.
34
O zbiegostwie jako formie walki otwartej pisał w odniesieniu do XVI-wiecznego powstania chłopskiego w Prusach Książęcych Henryk Zins, zob. idem, Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 roku.
Walki społeczne w Prusach w początkach reformacji i ich geneza, Warszawa 1953, s. 10.
35
O migracji wewnętrznej Prusów na ziemię chełmińską w XIII i XIV w. zob. W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 126, 144–145; K. Grążawski, Kasztelania świecka
i michałowska. Studia nad kształtowaniem się struktur państwa piastowskiego na pograniczu polsko-pruskim,
Włocławek 2005, s. 213. O migracji Prusów na ziemie polskie i pruskich jeńcach zob. J. Chwalibińska, op. cit.;
H. Modrzewska, Osadnictwo jenieckie we wcześniejszym średniowieczu polskim. Uwagi w sprawie obcego elementu etnicznego w toponomastyce polskiej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1969, nr 3; eadem, Osadnictwo
obcoetniczne i innoplemienne w Polsce wcześniejszego średniowiecza, Warszawa 1984. O obecności Prusów na
Morawach i Słowacji zob. G. Labuda, Die Preussen in den Tschechischen und Slowakischen Ländern des frühen
Mittelalters, w: Otázky dĕjin středni a wychodny Evropy, uspoř. F. Hejl, Brno 1971, ss. 19–24.
36
G. Białuński, Emigracja Prusów, ss. 35–63.
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pruskimi dość długo zachowywali wyróżniające ich z otoczenia elementy, takie
jak pruskie imiona, nazewnictwo miejscowe, odrębne herby i zawołania. Dlatego
jeszcze w XVI–XVII w. łatwo wskazać ich osadnictwo na terenie Mazowsza, Litwy
i Rusi. Skala migracji była znacznie większa, niż można to odtworzyć na podstawie zachowanych źródeł, a okres, w którym miało miejsce najwięcej ucieczek
z ziem pruskich, przypada na połowę XIII w. do lat osiemdziesiątych tego stulecia.
Liczbę migrantów tego okresu można oszacować na kilka tysięcy, przynajmniej
na 1–2 tys. wojów37.
Nie bez znaczenia wydaje się przy tym moment, na jaki przypada uchodźstwo Prusów na sąsiednie ziemie, czyli, jak wspomniano, okres podboju od połowy XIII w., a zatem po zawarciu ugody dzierzgońskiej (1249), do lat osiemdziesiątych tego stulecia. Niewykluczone, że na emigrację decydowali się ci, którzy nie
akceptowali warunków układu. Około połowy XIII stulecia na Pomorze udali się najpewniej przedstawiciele rodziny Wyszeliców38, a być może również zamożnego rodu pomezańskiego Wajsylewiców – Wajsyl i pozostali bracia39.
Nierzadko wraz ze zmianą polityki panujących na prokrzyżacką, Prusowie
przenosili się na inne obszary, których władcy akurat prowadzili politykę antykrzyżacką. Rodzina Wyszeliców, siedząca na Pomorzu, na skutek zmiany polityki
księcia Świętopełka na prokrzyżacką, przeniosła się na Kujawy, na służbę księcia
kujawskiego Kazimierza i jego syna Siemomysła40. Wraz z Wyszelicami wyemigrował na Kujawy, znany z Kroniki wielkopolskiej41 ochrzczony Prus Teodoryk,
kasztelan świecki (1260)42. Teodoryk, jak czytamy w Kronice wielkopolskiej, wydał Bydgoszcz, gród Siemomysła, Bolesławowi Pobożnemu, a kiedy pojął, że dopuścił się zdrady, kazał swemu słudze, aby ściął mu głowę, co ten niezwłocznie
uczynił43. Niewykluczone, że w tym samym czasie na Kujawy udał się również
Ibidem, ss. 61–62.
Ibidem, s. 39 i n. Ostatnio Białuński zakwestionował pruskie pochodzenie tej rodziny, zob.
G. Białuński, Ród Wyszeliców, Echa Przeszłości, 2012, t. 13, ss. 25–39.
39
J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II, 1, Malbork 2001, s. 131.
Białuński dopuszczał, że mogło to być wyrazem niezadowolenia z postanowień traktatu dzierzgońskiego, zob.
G. Białuński, Ród Wajsylewiców. Fragment z dziejów pruskiej emigracji, Pruthenia, 2006, t. II, s. 75. O ile w tej
pracy autor dopuszczał możliwość udania się Wajsyla i braci na Pomorze w połowie XIII w., to w kolejnym
artykule opowiedział się za czasem późniejszym, w wyniku wielkiego powstania 1260 r. Trzej bracia Wajsyl,
Glabuna i Sadyk występują na Pomorzu pod datą 1267 r., zob. G. Białuński, Emigracja Prusów, s. 38.
40
G. Białuński, Emigracja Prusów, s. 40. Niewykluczone, że wyraźnie antykrzyżacka postawa Mściwoja
skłoniła przedstawicieli rodu Wajsylewiców do opowiedzenia się po jego stronie w zatargu z Warcisławem,
zob. G. Białuński, Ród Wajsylewiców, s. 75.
41
Chronica Poloniae maioris, ed. B. Kürbis, MPH sn, t. VIII, Warszawa 1970, c. 155, tłum. na język polski:
Kronika wielkopolska, przekł. K. Abgarowicz, wstęp i komentarze B. Kürbis, Kraków 2010, s. 200.
42
B. Śliwiński, Teodoryk, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. IV, Gdańsk 1997, ss. 362–363,
tu literatura.
43
Chronica Poloniae maioris, c. 155; Kronika wielkopolska, s. 200. Błażej Śliwiński przyjmuje fragment
o haniebnej śmierci Teodoryka za zabieg moralizatorski, zob. idem, Teodoryk, ss. 362–363.
37
38

458

Alicja Dobrosielska

podkomorzy, a potem stolnik świecki, Tema (1260)44. Możliwe, że takich przypadków było znacznie więcej45.
Opór uchodźców wobec Krzyżaków w wielu wypadkach nie polegał jedynie
na opuszczeniu ziem pruskich, ale związany był z aktywną działalnością antykrzyżacką, jaką prowadzili autochtoni, mieszkając już poza granicami pruskiego regio46. Realizowała się ona poprzez zawieranie sojuszy przeciwko Zakonowi,
formowanie wrogich obozów, wreszcie namawianie do prowadzenie działań
wojennych, nie tylko przeciwko Krzyżakom, ale i ich sojusznikom.
Uchodźstwo jako sposób unikania bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, czy też ograniczenia tego kontaktu do niezbędnego minimum, może się
łączyć z czynnym oporem realizowanym na różnych polach. Opuszczenie rodzimych siedzib nie oznaczało obojętności autochtonów wobec dalszych losów ziem pruskich, ale w wielu wypadkach było swego rodzaju „czasem na złapanie oddechu” przed kolejnym starciem w sferze dyplomatycznej albo na polu
walki. O tym, że poza granicami pruskiego regio Prusowie nie pozostawali bierni wobec działań Zakonu i jego sojuszników, mogą świadczyć choćby działania
Bartów, którzy po ucieczce na ziemie litewskie zebrali wielkie wojsko i razem
z Litwinami ruszyli na Polskę. Jak pisze krzyżacki dziejopis, oprócz tego, że wyrządzili tam wiele zła, to uprowadzili stamtąd wielki łup w ludziach i bydle47.
O uciążliwości zbrojnych wypadów uchodźców pruskich na ziemie krzyżackie można wnosić z treści układu księcia Warcisława zawartego z rycerzami
zakonnymi 1 sierpnia 1267 r., w którym książę zobowiązywał się m.in. wypłacać
im odszkodowanie, jeśli jakaś grupa wojów napadnie ziemie krzyżackie albo zajmie jakiś gród48. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że w dokumencie wzmiankowany jest Prus Wajsyl jako cześnik gdański (Wyzillo pincerna). Niewykluczone,
że te zbrojne wypady Prusów mieszkających na Pomorzu przyczyniły się do popsucia stosunków księcia z jego cześnikiem Wajsylem, który w czasie wojny domowej między Warcisławem a Mściwojem poparł tego drugiego. Dużą rolę mogła
tu odegrać wyraźnie antykrzyżacka postawa Mściwoja49. Uzyskał on wsparcie wojG. Białuński, Emigracja Prusów, s. 41.
Zakon upominał się o pruskich zbiegów u sąsiadów. Jednym z punków układów choćby z książętami pomorskimi było zobowiązanie do wydawania zbiegów. Bywało, że rycerze chrystusowi decydowali się na
poszukiwanie uchodźców na sąsiednich ziemiach na własną rękę, z zamiarem przyprowadzenia ich z powrotem siłą. W 1257 r. krzyżacki oddział wyprawił się na Mazowsze w poszukiwaniu zbiegłych Prusów aliqui de
fratribus – – cum Prutenis sibi subiectis requirentes suos profugos, filios videlicet Letaudi, terram nostram hostiliter intraverant sub vexillo – PU 1.2, nr 19.
46
Powierski pisze m.in. o prezentowaniu przez rodzinę Wajsylewiców antykrzyżackiego nurtu politycznego, zob. idem, Prusowie, Mazowsze, t. II, 1, s. 131.
47
Dusburg, III, 225. Białuński uznaje Bartów za inicjatorów tej wyprawy, zob. idem, Emigracja Prusów, s. 55.
48
Pommerllisches Urkundenbuch, bearb. v. M. Perlbach, Danzig 1882 (dalej: Pommerllisches Urkundenbuch),
nr 222; zob. M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 243.
49
G. Białuński, Ród Wajsylewiców, s. 75.
44
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skowe Prusów, być może dzięki pomocy Wajsylewiców, o którym informował
w liście do margrabiów brandenburskich: Prutenis – – et nostris quibusdam specialiter fidelibus Pomeranis50. O najazdach poddanych i Prusów z kraju Mściwoja
na majątki Zakonu na Kujawach wspomina w dokumencie z 31 października
1271 r. książę wielkopolski Bolesław: aliquos homines et Prutenos de terra domini M(estwini) ducis Pomeranie51. Wobec zaangażowania Prusów po stronie
Mściwoja nie dziwi, że nawet w dobie poprawy stosunków pomorsko-krzyżackich książę, zawierając układ pokojowy z Zakonem, postarał się o pominięcie
punktu zakazującego przyjmowania uchodźców z ziem pruskich52.
Szczególnie dokuczliwi dla Krzyżaków byli uchodźcy, którzy znaleźli schronienie na Litwie. Ci napadali wraz z litewskimi posiłkami na ziemie i poddanych
rycerzy zakonnych53. Można tu przywołać choćby pewnego Barta, który w trakcie
drugiego powstania pruskiego wziął do niewoli komturów Dzierzgonia i Elbląga
wraz z ich służbą54. Po fiasku spisku, bo porwanych uwolnił niejaki Powida55,
musiał on uciekać i osiadł na Litwie. Na uchodźstwie ów Bart nie zaprzestał antykrzyżackiej działalności, a o tym, jak bardzo dał się braciom zakonnym we
znaki, może pośrednio świadczyć opis jego śmierci (został zabity w trakcie wyprawy na Grodno w 1284 r.). Dusburg posłużył się tu motywem „psa mściciela”:
Quem sic interfectum canis eius diris morsibus est aggressus et aperiens latus eius
sinistrum cor eius, quod tot proditionum et fraudum conscium fuit, de corpore extaxit et in praesentia Christianorum plurium devoravit56. Z kolei inny neofita pruski,
tym razem Skalow o imieniu Girdilo, któremu bracia zakonni w 1285 r. w czasie
walk na Litwie koło Oukaym powierzyli dowództwo nad prawie stoma zbrojnymi, poinformował o wszystkim Litwinów i niemal cały krzyżacki oddział został doszczętnie wybity57.
50
Pommerllisches Urkundenbuch, nr 250; zob. też: J. Powierski, Układ kamieński (1264) na tle stosunków
między książętami pomorskimi, Krzyżakami i Prusami w latach 60-tych XIII wieku, Rocznik Olsztyński, 1968,
t. 8, ss. 25–27; B. Śliwiński, Rola polityczna możnowładztwa na Pomorzu Gdańskim w czasach Mściwoja II,
Gdańsk 1987, ss. 72–73, 77–78; idem, Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława
Łokietka w latach 1306–1309, Gdańsk 2003, s. 83.
51
Pommerllisches Urkundenbuch, nr 247.
52
Ibidem, nr 225; B. Śliwiński, Jeszcze w sprawie układów pomorsko-krzyżackich z roku 1267/1268,
Zapiski Historyczne, 1992, z. 2–3, s. 113; G. Białuński, Emigracja Prusów, s. 41.
53
Dusburg, III, c. 179, 191.
54
Ibidem, c. 223.
55
Krzyżacki dziejopis we fragmencie opisującym szczegółowo incydent porwania podaje jedynie
Pogezan jako jego sprawców, a w tym rozdziale nie pojawia się postać Barta, tak samo u Jeroschina, zob. ibidem, III, 189; Jeroschin, s. 493.
56
Dusburg, III, c. 223: „kiedy już go zabito jego ciało zaatakował jego własny pies i straszliwie je pokąsał, otworzył jego lewy bok i serce, które było pełne zdrady i fałszu, wywlókł z ciała i pożarł je w obecności wielu chrześcijan”.
57
Ibidem, c. 226. Jeroschin zapisał jego imię jako Girdelo, s. 518. Białuński nie wyklucza, że ów Prus
wrócił z Litwy i uzyskał łaskę Zakonu, bo w 1287 r. jakiś Skalow Girdolle z braćmi otrzymał ziemię wraz z siedzącymi na niej rodzinami, por. PU 1.2, nr 520; G. Białuński, Emigracja Prusów, s. 56.
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W literaturze funkcjonuje ponadto hipoteza o współdziałaniu na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Mściwoja II z przywódcą Bartów
Divanem, w czym mógł również pośredniczyć przywoływany już Wajsyl58. Co
ciekawe, syn Wajsyla nosił imię Diwan i był zaangażowany w spisek antykrzyżacki. W 1286 r. Bartowie z Pogezanii, m.in. Numo i Dersko, Pogezanie i inni
Prusowie podjęli próbę powstania przeciwko Krzyżakom. Na pomoc wezwali
władcę rugijskiego Wisława, którego zamierzali po wypędzeniu Krzyżaków obwołać swoim królem. Spisek jednak został wykryty i do powstania nie doszło59.
Wielu nie wytrwało długo przy tej formie realizacji strategii unikania, nie
odnalazło się w nowych warunkach i zdecydowało się na powrót na ziemie pruskie, choćby Skomand, przywódca jaćwieski60. Podobnie Bartowie z Pogezanii
Numo i Dersko, którzy za zgodą Krzyżaków osiedli w Pomezanii, a także wielu innych Bartów, którzy powrócili do wcześniejszych siedzib w Pogezanii61.
W źródłach nie brakuje przykładów i takich rodów, które mimo odmiennych
realiów, w których przyszło im żyć, bardzo szybko przystosowały się do nowej rzeczywistości. Kariery zrobili niewątpliwie przedstawiciele pierwszego pokolenia emigrantów na Pomorzu z rodu Wajsylewiców – Wajsyl był wojewodą
gdańskim, Glabuna cześnikiem, a Sadyk podkomorzym świeckim, później także cześnikiem. Podobnie ważne urzędy zajmowali na Pomorzu członkowie rodu
Wyszeliców: Przebysław był m.in. wojewodą świeckim, a Paweł podkomorzym
świeckim. Wielu spośród Bartów pozostało na Litwie, ich osadnictwo jest czytelne aż po wiek XVI, znajdujemy ich w warstwie drobnego rycerstwa, bojarów
zobowiązanych do budowy dróg i mostów62.
Trzeba dodać, że opuszczenie siedzib nie było jednoznaczne z ich definitywnym porzuceniem. W rodzie Wajsylewiców, któremu Krzyżacy skonfiskowali dobra w okolicy Sztumu i Żuławki, pozostała nie tylko pamięć o dawnym majątku, ale rodowcy zgłaszali pretensje do odebranych dóbr na ziemiach pruskich
i procesowali się z Krzyżakami63. Spór w imieniu papieża rozstrzygał biskup poznański Jan, a jego rezultat nie był korzystny dla Wajsylewiców64.

J. Powierski, Układ kamieński, s. 24 i n.
Idem, Prusowie, Mazowsze, t. II, 1, s. 131; B. Śliwiński, Rola polityczna, s. 180; G. Białuński, Ród
Wajsylewiców, ss. 76–77; M. Dorna, op. cit., ss. 79–95.
60
Dusburg, III, c. 211. Szerzej o Skomandzie i jego rodzie zob. G. Białuński, Ród Skomandów.
61
Dusburg, III, c. 225; por. D. Prekop, Wojna zakonu krzyżackiego z Litwą w latach 1283–1325, Toruń
2005, ss. 56–57, tu literatura.
62
G. Białuński, Emigracja Prusów, s. 55.
63
Ibidem, s. 39.
64
Pommerlisches Urkundenbuch, nr 460; regest w PU, Bd. 1.2, nr 546; zob. też G. Białuński, Ród
Wajsylewiców, s. 77.
58
59
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Ci spośród Prusów, którzy konsekwentnie trwali w dokonanym wyborze emigracji, nie tylko zachowali pamięć i pretensje do swoich dóbr rodowych,
na co wskazuje choćby przykład Wajsylewiców, ale nadal utrzymywali kontakty z Prusami siedzącymi w ziemiach pruskich, o czym mogą świadczyć wspólne działania wojskowe i spiski. Emigranci kultywowali pamięć rodową, która
zachowała się choćby w imionach pruskich potomków (synem Wajsyla był
wspomniany Diwan, a wnukiem Ramota65) i nazewnictwie miejscowym66.
Powodów, które skłaniały autochtonów do opuszczenia swoich siedzib,
nie można sprowadzić jedynie do zagrożenia życia, lęku przed tym, co nowe.
Zwraca uwagę ich bezkompromisowa postawa, ambicje oraz to, że opuszczając
ziemie pruskie, nie zapominali o swoich korzeniach, pozostawionych majątkach
i ziomkach, którzy prowadzili na ziemi ojców aktywną walkę z Krzyżakami.

4. Strategia walki zbrojnej
Wobec agresji krzyżackiej Prusowie nie pozostawali bierni. Od samego początku podboju, występując zbrojnie, próbowali stawić czoło Krzyżakom i wspomagającym ich wojskom zachodnim. Pomezanie podjęli walkę przeciwko siłom
krzyżackim połączonym z oddziałami książąt polskich (mazowieckich, kujawskich i wrocławskiego – Henryka Brodatego) oraz wojskiem książąt gdańskich
Świętopełka i Sambora nad rzeką Dzierzgoń (Sirgune) w 1234 r.67 Wojsko pomezańskie – jak pisze Dusburg – stało pod bronią i było gotowe do bitwy w otwartym terenie. Niemal więc na wzór walk zachodnich starły się ze sobą dwie armie.
Co ciekawe, to nie barbarzyńcy uciekli się w trakcie bitwy do fortelu, ale wspomagający wojska zakonne chrześcijanin Świętopełk. Oddziały pomorskie zaszły
wojsko pomezańskie od tyłu i zaatakowały rozproszone siły Pomezan, co ostatecznie zadecydowało o porażce pogan68.
Nie była to jedyna bitwa, którą autochtoni stoczyli z rycerzami Zakonu
Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, tym razem nieudana. Dla równowagi wyników starć można przywołać choćby najbardziej
65
G. Białuński, Emigracja Prusów, s. 39. Imię Diwan występuje też w rodzinie herbu Kot Morski, zob.
ibidem, ss. 40–41, jak również w rodzinie z Schillingsdorfu, z Białochówki, ibidem, s. 45.
66
O nazwach, które można wiązać z pruskimi nazwami plemiennymi, zob. G. Białuński, Emigracja
Prusów, ss. 49–50, 59–60.
67
A. L. Ewald, op. cit., ss. 162–165; M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 140; G. Labuda, Podbój Prus w XIII
wieku, w: Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku. Materiały
z konferencji historyków radzieckich i polskich w Toruniu z r. 1988, pod red. M. Biskupa, Toruń 1990, s. 42.
68
Dusburg, III, c. 11; zob. G. Labuda, Podbój Prus, s. 42. W bulli papieskiej z 7 X 1234 r. zapisano, że poganie uciekli „podając tyły” – PU 1.1, nr 112; Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 2000, ss. 343–344.
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spektakularne zwycięstwo autochtonów odniesione nad Jeziorem Rządzkim69. Nie
jest jednak moim zamiarem wymienianie i opisywanie kolejnych zmagań zbrojnych, których przegrana czy wygrana nie ma większego znaczenia. Chodzi o wykazanie aktywności autochtonów, którzy nie tylko prowadzili wojnę obronną,
ale też sami potrafili się zorganizować i wystąpić zbrojnie, co poświadczają kolejne powstania pruskie. Są one najbardziej czytelnymi i najczęściej chyba przywoływanymi przejawami oporu autochtonów.
Obszerny i zarazem niezwykle tendencyjny opis powstań pruskich zawarł
w swojej Kronice ziemi pruskiej Piotr z Dusburga. Agresja autochtonów, zwłaszcza
w trakcie drugiego powstania, skierowana była nie tylko przeciwko rycerzom
zakonnym, ale wszystkim chrześcijanom. Plemiona pogańskie – jak wynika ze
słów krzyżackiego dziejopisa – dążyły bowiem wszystkimi środkami do wybicia
chrześcijan do szczętu70. Prusowie bez litości zabijali mężczyzn, a kobiety i dzieci uprowadzali w niewolę71. Tak samo nieustępliwi byli wobec rycerzy zakonnych, jak i ich poddanych72.
Buntownicy nie oszczędzali miejsc kultu, palili kościoły, bezcześcili naczynia i szaty liturgiczne, mordowali księży: omnes Christiano, quos extra munitiones
in terra Prussiae ivenerunt, quosdam miserabiliter trucidantes, alios captivantes in
perpetuam servitutem deduxerunt; ecclesias, capellas et oratoria Dei comburentes,
sacramenta ecclesiae irreverenter tractantes, vestes sacras et vasa ad illicitos usus
petrahentes sacerdotes et ministros alios ecclesiae miserabiliter trucidabant73.
69
Ostatnio na temat tej bitwy i wątpliwego udziału w niej apostatów pruskich wypowiedział się Tomasz
Jasiński, którego zdaniem przeciwnikami i zwycięzcami Zakonu w tej bitwie byli przede wszystkim Litwini
i Jaćwięgowie, a udział pruskich apostatów nie jest wcale oczywisty, zob. idem, Bitwa nad Jeziorem Rządzkim
(w 1243 r.). Przyczynek do dziejów pierwszego powstania pruskiego i wojny Świętopełka z zakonem krzyżackim,
Roczniki Historyczne, R. 62, 1996, ss. 52–56. Argumenty badacza są jednak mało przekonujące, Jasiński interpretuje pojawienie się Litwinów w ziemi chełmińskiej jako jeden z najazdów łupieskich. Napastnicy, grabiąc
i paląc, mieliby przejść całe Prusy aż do ziemi chełmińskiej. Badacz nie podejmuje przy tym kwestii motywacji Jaćwięgów, wyklucza możliwość sojuszu prusko-litewskiego i planowanych działań skierowanych przeciwko Krzyżakom. We wcześniejszych pracach z kolei nie tylko nie podawano w wątpliwość udziału neofitów pruskich w bitwie, ale podkreślano ich wielkie zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi, por. T. Jasiński,
Najstarsze kroniki i roczniki krzyżackie dotyczące Prus, Poznań 1996; B. Włodarski, Rywalizacja o ziemie pruskie
w połowie XIII wieku, Toruń 1958, s. 24 i n.; J. Powierski, Chronologia stosunków pomorsko-krzyżackich w latach
1236–1242, KMW, 1970, nr 2 (108), s. 167 i n.; M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 144; podobnie J. Voigt, Geschichte
Preußens, von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herschaft des Deutsche Ordens, Bd. II, Königsberg
1827, s. 498 i n.; A. L. Ewald, op. cit., Bd. I, s. 107 i n.; S. Kujot, Dzieje Prus, cz. I, s. 717 i n.
70
Dusburg, III, c. 159; Jeroschin, s. 472.
71
Dusburg, III, c. 30, 90, 133, 137, 143, 161,164, 166, 173, 184 i In.; Jeroschin, s. 368, 430,456, 459,
462, 472, 474, 476, 480, 490. Trzeba dodać, że tak samo postępowali Krzyżacy, zdobywając jakiś gród pruski.
Mężczyzn zabijali, a kobiety i dzieci wiązali i brali w niewolę, razem z łupami, zob. Dusburg, III, c. 182, 183, 185,
187, 190, 191; Jeroschin, ss. 489–490, 492–494.
72
Dusburg, III, c. 149, 154.
73
Ibidem III, c. 90; tłum.: „wszystkich chrześcijan, na których natykali się w Prusach poza miejscami obwarowanymi, w sposób pożałowania godny częściowo mordowali, a pozostałych chwytali i uprowadzali w dłu-
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Wielką determinację wykazywali powstańcy w obleganiu grodów, które następnie grabili i palili74. Taki los spotkał choćby Królewiec, który według
Piotra z Dusburga odbudowano już w innym miejscu75. Podobnie ucierpiała
Chełmża76 i Radzyń, który był zdobywany dwukrotnie. Schwytanych w niewolę i zabitych było ponoć tak wielu, że w samym mieście pozostała tylko garstka
ludzi77.
W czasie powstań, jak powiedziano, wrogami Prusów byli wszyscy chrześcijanie, w tym także neofici pruscy, dawni współplemieńcy, jeśli nie chcieli przyłączyć się do walczących albo, co gorsza, wspierali wroga zbrojnie lub w jakikolwiek inny sposób. Gniewu autochtonów doświadczył Prus o imieniu Girdaw. Po
wielu bojach i atakach, jakich doznał od swoich krajanów, którzy walczyli w powstaniu, gdy zabrakło mu żywności, spalił swoją siedzibę i wraz z całą rodziną
i służbą udał się do braci w Królewcu78. Zbuntowani Pogezanie atakowali z kolei pewną strażnicę, w której mieszkali ich krajanie popierający rycerzy zakonnych. Kiedy w końcu napastnicy siłą wdarli się do środka, zabili jej mieszkańców oprócz tych, którym udało się uciec do Dzierzgonia, a strażnicę doszczętnie
zniszczyli79. Prusowie, świadomi znaczenia swoich ziomków będących w szeregach krzyżackich, nie szczędzili pomysłowości w wymyślaniu zasadzek na nich
i do skutku podejmowali próby ich zabicia. Dusburg wspomina o Prusie Troppo,
walczącym po stronie Krzyżaków, którego podstępem zgładzili, a także o innym
autochtonie Miligedo, którego powstańcy wywabili z bartoszyckiego zamku
i także zamierzali zabić, udało mu się jednak uciec80.
Tych spośród autochtonów, którzy w tajemnicy wspierali Krzyżaków, czekała sroga kara. Złapanego, możliwe, że na gorącym uczynku, Prusa Samile, który potajemnie dostarczał żywność braciom do zamku dzierzgońskiego, ukarali,
wlewając mu do ust wrzącą wodę i przypiekając nad ogniem, nie zabili go jedgotrwałą niewolę; kościoły, domy modlitwy i kaplice Pańskie palili, z sakramentami Kościoła obchodzili się
bez należytego szacunku, wyciągali szaty liturgiczne i naczynia by użyć ich w sposób nieprzystojny a kapłanów
i innych pomocników kościoła nikczemnie zabijali”. O zabijaniu chrześcijańskich kapłanów zob. Dusburg, III,
c. 189. Bezczeszczenia wizerunków świętych, szat liturgicznych i innych przeznaczonych do kultu Bożego oraz
sakramentów Kościała dopuścili się Prusowie, grabiąc i niszcząc miasto Kwidzyn, zob. Dusburg, III, c. 148.
74
Dusburg, III, c. 95, 97, 105, 117, 118, 149, 150, 162, 169, 192; zob. też K. Aścik, O wojskowości Prusów
w V–XIII wieku, KMW, 1968, nr 2 (100), s. 234. O dozbrajaniu wojsk pruskich zob. A. Nowakowski, Uzbrojenie
wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w., Łódź 1980, s. 78 i n.; por. też K. Rybka, Uzbrojenie
Prusów w świetle badań nad antropomorficznymi rzeźbami kamiennymi zwanymi babami, w: Pruskie baby kamienne, pod red. J. M. Łapo, G. Białuńskiego, Olsztyn 2007, ss. 35–77.
75
Dusburg, III, c. 106.
76
Ibidem, c. 154.
77
Ibidem, c. 133
78
Ibidem, c. 113
79
Ibidem, c. 142.
80
Ibidem, c. 119.
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nak, tylko półżywego oddali braciom81. Swój gniew Prusowie kierowali także na
tych autochtonów, którzy rezygnowali z walki. Jaćwięgowie – jak podaje krzyżacki dziejopis – na wieść o tym, że Bartowie, Warmowie i inni Prusowie poddali
się wierze i braciom, zebrali wielkie wojsko i niespodziewanie uderzyli na zamek
Bartoszyce, oblegając go (po odejściu braci zamek był w rękach Bartów). Prusowie
zburzyli go, a pojmanych ludzi wymordowali82. Innym razem wkroczyli na ziemię
Natangów, którzy już pochylili karki pod jarzmem wiary i braci, pustosząc ją83.
W walce przeciwko „chrześcijańskiej Europie” Prusowie nie byli osamotnieni, mieli sojuszników84. W pierwszym powstaniu wspierał ich książę pomorski
Świętopełk, w drugim widoczne było zaangażowanie Litwy.
Niewiele wiadomo na temat okoliczności zawiązania sojuszu pomorskopruskiego poprzedzającego wybuch pierwszego powstania. Trzynastowieczne
źródła nie dostarczają zbyt wielu informacji na temat samego sposobu jego zawarcia. Relacja Hermanna von Salzy, Kronika wielkopolska i współczesne tym
wydarzeniom dokumenty informują jedynie o udziale Prusów po stronie księcia
pomorskiego85, więcej szczegółów dostarcza dopiero Kronika ziemi pruskiej.
Genezy sojuszu prusko-pomorskiego trzeba szukać prawdopodobnie
już w latach trzydziestych XIII w. Możliwe, że o wsparcie księcia pomorskiego Prusowie starali się już w pierwszych latach po przybyciu Krzyżaków86, choć
ten wraz ze swoim bratem Samborem opowiadał się wówczas po stronie rycerzy chrystusowych. Walczył zresztą u ich boku we wspomnianej bitwie nad rzeką Dzierzgoń i jeśli wierzyć Piotrowi z Dusburga, odegrał tam wielką rolę.
Z przekazów źródłowych wynika, że inicjatorem sojuszu był książę pomorski Świętopełk. To on – jak czytamy w Kronice wielkopolskiej – zjednoczonych
z nim Prusów namówił do powstania87. Dusburg podaje, że książę osobiście
zwrócił się do Prusów, przybył na ich ziemie i nawoływał do stawienia oporu
Krzyżakom. Świętopełk miał wygłosić do autochtonów mowę, która wydała się

Ibidem, c. 145.
Ibidem, c. 173.
83
Ibidem, c. 200. O najazdach na Sambię zob. ibidem, c. 204.
84
O wcześniejszych sojuszach Prusów z Pomorzanami, Rusią i Połowcami, zob. m.in. J. Powierski,
Weryfikacja przekazu Herborda o antypolskim sojuszu pomorsko-prusko-ruskim, Acta Universitatis Nicolai
Copernici, Historia, 204, 1990, ss. 125–141; G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich, ss. 38–39.
85
Zob. J Powierski, Chronologia stosunków pomorsko-krzyżackich, s. 167.
86
Jako przesłankę przemawiającą za możliwością dążenia przez obie strony – pruską i Świętopełka – do
porozumienia można wskazać zobowiązanie tegoż z 11 VI 1238 r., które znalazło się w ugodzie z Krzyżakami, że
w przyszłości nie będzie zawierał pokoju ani sojuszu z poganami z Sambii, Warmii i Natangii, zob. PU 1.1, nr 129;
por. też J. Powierski, Chronologia stosunków pomorsko-krzyżackich, s. 167 i n. Zanim doszło do sojuszu z Świętopełkiem,
pomoc pruską pozyskał jego brat Sambor przeciwko niemu samemu, zob. Pommerellisches Urkundenbuch, nr 113,
s. 101. O wiarygodności tego przekazu zob. S. Kujot, Dzieje Prus (R. 21), s. 659 i n.
87
Kronika wielkopolska, rozdz. 73, s. 156.
81
82
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autochtonom przekonująca. Wszyscy Prusowie – wedle słów kronikarza – jak
jeden mąż zebrali się i uczynili pomorskiego księcia swoim wodzem88.
Przypisywanie Świętopełkowi inicjatywy zawiązania sojuszu i wspólnego
wystąpienia przeciwko Krzyżakom, wraz z poszczególnymi negatywnymi określeniami, jakimi opisuje go Piotr z Dusburga, jak choćby filius diaboli89, tyrannus90, tam durae cervicis fuit91, składa się na obraz Świętopełka jako jednoznacznie
złego bohatera, przy którym Prusowie, jako ludzie słabej, niestałej wiary, ukazują
się nam w znacznie pozytywniejszym świetle, może nawet jako ofiary chytrości
i przebiegłości księcia. Krzyżacki dziejopis określa Prusów mianem sui complices neophyti, czyli nowo nawróconych wspólników Świętopełka, którzy fidei et
fidelibus intulissent, incepit toto cordis desiderio ad ipsorum destructionem et exaltationem fidei laborare92. Kronikarz chyba nie mógł przedstawić inaczej sojuszu prusko-pomorskiego, czy może raczej pomorsko-pruskiego. Z perspektywy krzyżackiej książę pomorski był zdrajcą, a Prusowie świeżo ochrzczonymi,
którzy dopiero co złożyli wyznanie wiary, przywiązanie do której – tu za sprawą
Świętopełka – zostało wystawione na próbę.
Nie sposób nie docenić roli księcia pomorskiego, zwłaszcza że w źródłach
nie zachowały się informacje o innych, poza nim, wodzach wojsk w trakcie prowadzonych działań wojennych. W Kronice ziemi pruskiej czytamy jednak o podziale
wojska na część pomorską i pruską oraz o odrębnych ich zadaniach93. Książę pomorski kilkakrotnie decydował się na zawarcie ugody z Krzyżakami. Mało chyba
prawdopodobne, aby Prusowie prowadzili wówczas działania zbrojne bez przywódców, mimo że ich imion nie odnotowano. Możliwe, że czas zatarł je w pamięci
potomnych albo ich czyny nie były na tyle znaczne, by przysporzyć im sławy. Nie
znaczy to jednak, aby inicjatywę zawiązania pierwszego powstania, a zwłaszcza
jego przebieg, można było przypisać jedynie aktywności utrwalonego w źródłach
księcia pomorskiego i nie dostrzec udziału i roli w nim samych Prusów.
Sojuszników w prowadzeniu działań zbrojnych przeciwko Krzyżakom
mieli Prusowie nie tylko w Pomorzanach, ale także w Litwinach94 i Rusinach95.
Dusburg, III, c. 34.
Ibidem, c. 35; des tuvils sun – Jeroschin, s. 374.
90
Dusburg, III, c. 36. Tego określenia brak u Jeroschina, posłużył się bardziej opisową formą przekładu, zob. idem, s. 375.
91
Dusburg III c. 39, tłum.: „odznaczający się nieugiętym karkiem”. U Jeroschina Świętopełk został
określony jako der tumme man, zob. idem, s. 382.
92
Dusburg, III, c. 58, tłum.: „odstąpili w ziemi pruskiej od wiary chrześcijańskiej i od wiernych i z całego serca działali na rzecz zniszczenia oraz wyniesienia wiary”. O Prusach jako nowo nawróconych u boku
Świętopełka por. także ibidem, c. 40.
93
Ibidem, c. 62, 65.
94
O sojuszu ochrzczonych Prusów z Litwinami i wspólnym najeździe na Mazowsze pod wodzą
Mendoga, zob. Chronica Poloniae maioris, c. 133.
95
Dusburg, III, c. 166.
88
89
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W źródłach wyraźna jest zwłaszcza solidarność jaćwiesko-litewska w walce
przeciwko wspólnemu wrogowi. Litwini wielokrotnie udzielali wsparcia sąsiadującym z nimi Jaćwięgom, wspomagając ich w organizowaniu wypraw odwetowych. Z pomocy litewskiej korzystał Skomand, kiedy przygotowywał wyprawę
odwetową do ziemi chełmińskiej96. Zimą 1279/1280 r. Jaćwięgowie zorganizowali kolejną wyprawę również przy pomocy Litwinów, tym razem zaatakowali
Sambię od strony Natangii. Szpiedzy krzyżaccy (Geschrei) dostrzegli jednak niebezpieczeństwo, a najeźdźcy, mimo dziesięciodniowego pobytu na terenie wroga, nie odnieśli większych sukcesów97. Z kolei książę semigalski Nameise, wysłany przez Trojdena przeciwko ziemiom zakonnym, spiesząc na pomoc Prusom,
jesienią 1281 r. miał dotrzeć aż w okolice Dzierzgonia98.
Jak podaje Piotr z Dusburga, na początku 1283 r. Litwini w liczbie ośmiuset mężów wtargnęli przez Mierzeję Kurońską do Sambii. Napadli na sambijskie
terytoria Powunden i Pobeten, skąd uprowadzili 150 jeńców i wycofali się, zanim
Krzyżacy zdążyli zorganizować obronę99. Jak czytamy w Starszej Kronice Wielkich
Mistrzów, Jaćwięgowie cały czas mogli liczyć na posiłki litewskie. W czasie jednego
z krzyżackich najazdów na Jaćwież wspomagani przez sąsiadów autochtoni urządzili w lesie zasadzkę na powracających z wyprawy Krzyżaków, która się jednak
nie powiodła, bo przewodnik w porę uprzedził o niej Ludwika von Libenzelle100.
To tylko nieliczne przykłady sojuszniczej współpracy autochtonów z sąsiednimi ludami. Można przywołać jeszcze inne porozumienie sąsiedzkie z tego
96
Ibidem, c. 192; Annales Expeditalis Prussici 1233–1414, hrsg. v. E. Strehlke, SRP, Bd. 3, Leipzig 1866,
s. 6; Canonici Sambiensis Epitome gestorum Prussie, hrsg. v. M. Töppen, SRP, Bd. 1, Leipzig 1861, cap. 6,
s. 282; Die jüngere Hochmeisterchronik, hrsg. v. T. Hirsch, SRP, Bd. 5, Leipzig 1874, s. 110; por. W. T. Paszuto,
Obrazowanije litowskogo gosudarstwa, Moskwa 1959, s. 414; E. Gudavičius, Trojden (Troidenis), w: Rodowód
Litwy, pod red. A. Nekrosiene, tłum. W. Cytowicz, Kowno 1991, s. 25; J. M. Bagiński, Uwagi o Jaćwięgach na ziemi ełckiej do schyłku XIII wieku, w: Społeczeństwo i kultura do XVI wieku, materiały z sesji naukowej Olsztyn
9 V 1991, Studia i Materiały WSP w Olsztynie. Historia, nr 36, Olsztyn 1992, s. 32. Oddziały jaćwieskie i litewskie pod dowództwem Skomanda szły drogą Płowęż – Radzyń – Lipienek, a wycofywały się przez Wieldządz,
Grudziądz, Kwidzyn, Radzyń, Zantyr i Dzierzgoń, zob. J. Powierski, Dobra ostrowicko-golubskie biskupstwa włocławskiego na tle stosunków polsko-krzyżackich w latach 1235–1308, Gdańsk 1977, ss. 82–83.
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Dusburg, III, c. 204; por. J. Voigt, op. cit., Bd. III, s. 375; A. L. Ewald, op. cit., Bd. 4, s. 251; W. T. Paszuto,
op. cit., s. 414; H. Łowmiański, Agresja zakonu krzyżackiego na Litwę w wiekach XIII–XV, Przegląd Historyczny,
1954, t. 45, s. 349; M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 186.
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S. Zajączkowski, Studia nad dziejami Żmudzi wieku XIII, Lwów 1925, s. 109; D. Prokop, op. cit., s. 51;
A. L. Ewald, op. cit., Bd. 4, s. 255; H. Paszkiewicz, Jagiellonowie a Moskwa, t. 1: Litwa a Moskwa w XIII i XIV wieku, Warszawa 1933, s. 122; E. Gudavičius, Kryřiaus karai pabaltijyje ir Lietuva XIII Amiřiuje, Vilnius 1989, s. 164;
J. Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn 1997, s. 180.
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Dusburg, III, c. 215; Jersochin, s. 508; Starsza Kronika wielkich Mistrzów podaje datę 1282, zob. Die ältere Hochmeisterchronik, hrsg. v. M. Töppen, SRP, Bd. 3, s. 579; Regesta Lithuaniae, ed. E. Paszkiewicz, Warszawa
1930 (dalej: Reg. Lith.), nr 604; zob. A. L. Ewald, op. cit., Bd. 4, s. 255; H. Łowmiański, Agresja zakonu krzyżackiego na Litwę, s. 349; W. T. Paszuto, op. cit., s. 413; E. Gudavičius, Kryřiaus karai pabaltijyje, s. 164.
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okresu, choćby wspólne przedsięwzięcie Sambów z Kuronami i Żmudzinami,
najpewniej z 1253 r. Tym razem to Prusowie wykazali się aktywnością poza
swoimi ziemiami. Sambowie zobowiązali się do pomocy w zdobywaniu twierdzy wzniesionej przez Krzyżaków w Kłajpedzie (Memelburg). Gród ten miał nie
tylko łączyć Prusy z Inflantami, ale i odciąć Sambów od posiłków żmudzkich i pomóc w podboju samej Żmudzi101. Da sach man samen – czytamy w Liwońskiej
Kronice Rymowanej – also vil, Das sie waren zil; sie hatten da mit schiffen /die
mimele so begriffen, / das man daruber mochte gan; / das enwart nie mer getan ;/
Die mimele ist ein wasser gross, / do man schiff zu schiffe slos; / do wart es zu allen stucken/ bestellet, sam ein bricken / hetten uber die vlut geleit102. Mimo obecności tak wielu zbrojnych, zadanie zdobycia i zniszczenia kłajpedzkiego grodu
nie powiodło się.
W źródłach znajdujemy również przykład popierania Prusów przez członków Zakonu. Piotr z Dusburga podaje, że krajowy mistrz pruski Hartmuth po
bitwie durbeńskiej nakazał w Elblągu spalić publicznie dwóch Krzyżaków, którzy spiskowali z Prusami103. Podobnie w bulli papieskiej z 26 stycznia 1261 r. czytamy, że bracia zakonni Henryk i Gerard przekazali w ręce Prusów pewne grody i że zamierzali nawet oddać apostatom całe Prusy. Powzięty plan nie doszedł
jednak do skutku, o wszystkim dowiedział się Hartmuth, który rozkazał owych
braci schwytać, oślepić, a następnie spalić104.
Kiedy wojowników było za mało albo wróg był zbyt silny, by stawić mu
czoło na polu walki, Prusowie uciekali się do zasadzek i różnego rodzaju podstępów105. Wielokrotnie skuteczny okazywał się tzw. odwrót pozorowany. Podczas
oblężenia Królewca Prusowie odstąpili od machin oblężniczych, udając, że to
koniec oblężenia, przez co niemal udało im się zwieść Krzyżaków. Niemal, bo
pruski zwiadowca działający na usługach braci uprzedził ich w ostatniej chwi-

O budowie grodu i jego roli zob. D. Prokop, op. cit., ss. 39–40, tu szczegółowe omówienie literatury.
Livländische Reimchronik, hrsg. v. F. Pfeiffer, Stuttgart 1844, v. 2841–3849, tłumaczenie za A. Mierzyński,
Źródła do mytologii litewskiej, cz. 2, Warszawa 1896, s. 121: „Wtedy ujrzano moc Sambów nieprzeliczoną / pokrywających łodziami / Niemen do tego stopnia, / że można było po nich przechodzić. / Jak później nigdy więcej nie bywało. / Niemen rzeką bardzo wielką, / na której łodzie do łodzi tak przymknęły /
i na której wszędzie, / się tak rozstawiły, jakoby pomost / przez rzekę rzucono”.
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Dusburg, III, c. 82; Jeroschin, ss. 423–424.
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PU 1.2, nr 30, zob. J. Powierski, Wybuch II powstania pruskiego a stosunki między zakonem krzyżackim i książętami polskimi (1260–1261), w: idem, Prussica, t. 2, s. 202.
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Piotr z Dusburga opisuje niedoszły spisek wymierzony w Wolrada, wójta Natangii i Warmii. Podczas
jednej z uczt, na której byli obecni możni pruscy, nagle ktoś wygasił światła i napadł na Wolrada. Wójt uszedł
z życiem, podziurawione zostało jedynie jego ubranie. Kiedy niedoszłego zabójcę schwytano, wójt zapytał
obecnych, w jaki sposób winien być ukarany, ci zaś odpowiedzieli, że spiskowiec zasłużył, aby go spalić. Wolrad
był przekonany, że nobilowie podejmą próbę jego zabójstwa raz jeszcze. Kiedy ponownie zaprosił ich do siebie
i upił, ci mieli szeptać o zabiciu go, dlatego to on zamknął drzwi i spalił ich, zob. Dusburg, III, c. 88.
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li, że to jest zasadzka106. Innym razem w pogoń za garstką uciekających Prusów
udali się bracia i mieszczanie z Kwidzyna, którzy w porę nie odkryli podstępu,
i w efekcie wpadli w zasadzkę, a oblegający miasto Prusowie zdobyli je, spalili,
zabierając ze sobą wielkie łupy107.
Nierzadko Prusowie udawali, że chcą przyjąć nową wiarę i zwracali się
do Krzyżaków o pomoc przeciwko swoim ziomkom, którzy nie mogli pogodzić
się z ich decyzją. Tak postąpił Skalow o imieniu Sareka, który nie miał wystarczającej siły, aby zaatakować braci zakonnych. Wysłał swoich posłów do komtura Kłajpedy i poprosił go, aby ten przybył ze swoim wojskiem i odprowadził go
pod eskortą, ponieważ nie może wydostać się z mocnego uścisku oddziałów pogan. Komtur postanowił pomóc niedoszłemu neoficie, a jadąc do niego z odsieczą, spotkał na drodze pewnego mężczyznę, który uprzedził go, że wspomniany
Sareka z wieloma zbrojnymi czeka na niego przy drodze, aby jego i braci zabić.
Intryga nie udała się, niedoszły spiskowiec wraz z ośmioma towarzyszami dostał
się do krzyżackiej niewoli. Nie oznaczało to jednak, że Sareka zrezygnował z wykonania zaplanowanego dzieła. W nocy uwolnił się z więzów, wyrwał miecz jednemu z braci zakonnych i zabił trzech zbrojnych, a jeszcze innemu odrąbał ramię. W tej walce poległ także on sam108.
Przebiegłość i spryt, obok umiejętności zbrojnych, wykorzystywane przez
Prusów także w niewoli, nie wyczerpują repertuaru dostępnych rodzajów przemocy. Autochtoni – jak czytamy w Iura Pruthenorum – stosowali od wieków i to bardzo często trucizny, które podawali wrogom w napojach. Do tego sposobu walki mieli się uciekać zakładnicy i jeńcy ujęci przez Krzyżaków w trakcie podboju.
Proceder ten musiał być częsty, skoro wielki mistrz Zygfryd von Feuchtwangen
zajął się tą sprawą i nakazał, aby chrześcijanie mieli się na baczności, a w sytuacji, kiedy jakiś Prus wypije do dna resztę napoju, by to również on spróbował
jako pierwszy świeżo nalanego109.
Walka zbrojna Prusów przeciwko Krzyżakom przybierała różne formy. Były
to nie tylko powstania, w tym bitwy, oblężenia, ale i sojusze, zasadzki, spiski, trucizny itd. Wydaje się, że autochtoni wykorzystywali w tej materii wszelkie dostępne
środki, błędem byłoby jednak stwierdzenie, że wszyscy mieszkańcy ziem pruskich
walczyli przeciwko wspólnemu wrogowi. Społeczeństwo pruskie było już wówczas podzielone na zwolenników i przeciwników starego porządku, przy czym podział ten miał się nijak zarówno do podziałów społecznych okresu jeszcze pogańIbidem, c. 98.
Ibidem, c. 147, por. także c. 138, 154, 170. Zasadzki organizowali również Krzyżacy, zob. ibidem, c. 185.
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Ibidem, c 186.
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Iura Prutenorum, wyd. J. Matuszewski, Toruń 1963, s. 60, § 129.
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skiego, jak też wymaganej wcześniej jedności, jednomyślności rodów i rodzin czy
też różnic pokoleniowych. Rycerze zakonni mieli wśród mieszkańców ziem pruskich wielu oddanych sprzymierzeńców, przedstawicieli różnych grup społecznych i płci, którzy w walce o podporządkowanie Prusów stawali po stronie braci
zakonnych, często przeciwko swoim współplemieńcom i rodowcom.
Interesy neofitów, na co może wskazywać choćby przykład Pomezanii, która nie przyłączyła się do drugiego powstania, nie były zbieżne z oczekiwaniami
plemion tkwiących jeszcze w „pogaństwie”, w tradycyjnym ustroju społecznym.
Zresztą nawet ci spośród neofitów, którzy przyłączyli się do powstania i zbrojnie wystąpili przeciwko Krzyżakom, niekoniecznie całkowicie negowali nowy
porządek i występowali przeciwko chrześcijaństwu czy powstającemu państwu,
a jedynie przeciwko metodom stosowanym przez Krzyżaków w drodze do jego
budowy. W tym kontekście niezwykle interesująco przedstawia się bunt w bitwie
pod Durbe, gdzie u boku Krzyżaków pozostali nobilowie, a chłopi uciekli z pola
walki110, jak i powstanie chłopskie z 1295 r. w Natangii i Sambii, które było wymierzone nie tylko przeciwko braciom zakonnym, ale również przeciwko nobilom pruskim111.
Zagadnienie braku spójności, podziałów, rozdźwięków między Prusami
w okresie podboju, istnienie przeciwników i zwolenników Zakonu i jego polityki, jak i samej współpracy autochtonów z rycerzami zakonnymi zostało tu jedynie zasygnalizowane, wykracza bowiem daleko poza tematykę artykułu i zostanie omówione w oddzielnej pracy.

5. Strategia wykorzystania polityki Zakonu przeciwko niemu samemu
Przyjmując chrzest, dobrowolnie czy też pod przymusem, będąc neofitami,
Prusowie byli skłaniani zarazem do przyjęcia zachodniej kultury, języka niemieckiego bądź łaciny, zachodniej obyczajowości, sposobów walki itd. Dla wielu oznaczało to z pewnością poznanie silnych i słabych stron wroga, czego nie
omieszkali w sprzyjających okolicznościach wykorzystać.
Niezależnie od motywacji i siły argumentów, które ich do tego skłoniły, ochrzczeni Prusowie byli odtąd fideles i w odróżnieniu od tkwiących w pogaństwie infideles (perfidi) należeli do wspólnoty kościoła chrześcijańskiego. Od
chwili chrztu przestawali być poganami bez praw i ochrony, znajdowali się pod
110
Franciscani Thorunensis Annales Prussici, hrsg. v. E. Strehlke, SRP, Bd. 3, ss. 60–62; Annales expeditialis Prussici, ss. 7–10; A. L. Ewald, op. cit., Bd. 3, s. 159 i n.; J. Powierski, Wybuch II powstania, s. 198.
111
Dusburg, III, c. 255; Ł. Okulicz-Kozaryn, op. cit., s. 414.
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opieką Stolicy Apostolskiej: sub speciali apostolice sedis protectione ac defensione112,odtąd in libertatem filiorum dei – – sub beati Petri et nostra protectione suscipimus – – manentes, nulli alli sitis, quam soli Christo – – et obedientie ecclesie
Romane subiecti113.
Pod ochroną Stolicy Apostolskiej znajdowało się życie neofitów, ich rodzin, a także ich mienie. Papież Honoriusz III już w trakcie misji Chrystiana nakazywał, aby krzyżowcy bez jego pozwolenia nie wkraczali na ziemie pruskich
neofitów sub interminacione autem anathematis discritius inhibemus, ne quisquam terram baptisatorum de Prussia sine permissione sui episcopi cum exercitu intrare presumat114. Nikt nie mógł pod groźbą klątwy najeżdżać zbrojnie ich ziem
ani zabierać im czegokolwiek. Chrystian uzyskał od papieża upoważnienie do
ukarania tych, którzy postępują wbrew jego woli ut si qui contra voluntatem eius
terram baptizatorum vel baptizandorum totius Prussie intrare vel in ea disponere
quincquam presumpserint, per quod possit poganorumconversio prepedri vel detoriorari conditio conversorum, eos a ppresumptione huiusmodu monitione premissa,
per censuras ecclesiastocas appelatione remota, compescat (episcopus Prussiae)115.
Krzyżowcy udający się na ziemie pruskie mieli nie tylko nawracać pogan, ale i bronić neofitów przed agresją, atakami ze strony pruskich pobratymców tkwiących w pogaństwie. Celem krucjat miało być nawracanie niewiernych
i obrona nowo nawróconych ad defendendum te ac noviter baptizatos et conversos
ab incursibus paganorum116. Założenia misji i papieska wizja krucjat nie zmieniły się w tej kwestii w toku podboju. Krzyżacy mieli bronić tych, którzy już przyjęli nową wiarę, i nawracać pozostałych Prusów.
Neofici uzyskiwali libertas, pod którym to pojęciem kryły się nie tylko
uprawnienia osobiste, własnościowe oraz prawa dziedziczenia, ale również zobowiązania, konieczność płacenia dziesięciny, służby wojskowej, niezawierania sojuszy z wrogami Zakonu117. Kolejni papieże podtrzymywali decyzje swoich poprzedników w odniesieniu do praw i zobowiązań nowo nawróconych.
Papież Innocenty IV, polecając w 1234 r. pruskich neofitów opiece legata Opizo
z Mezzano, potwierdził prawomocność postanowień dotyczących Prusów,
którzy dobrowolnie przyjmą chrzest, zawartych we wcześniejszych bullach
Honoriusza III, Innocentego III i Grzegorza IX: poganis, qui ad fidem Christi
PU 1.1, nr 108.
Ibidem, nr 54, 60.
114
Ibidem, nr 16, podobnie nr 72.
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Ibidem, nr 26, 31.
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Ibidem, nr 31, 39, 40.
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O rozumieniu kategorii libertas użytego w kolejnych bullach papieskich i trudnościach interpretacji, zob. M. Dygo, op. cit., ss. 142–156.
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sponte converti voluerint, omnes libertates, quas fe. record. innocentius, Honorius et
Gregorius – – predicte terre neofitis concesserunt, ex parte nostra promittas118.
Niemal od samego początku, już w trakcie misji cysterskiej na ziemiach
pruskich, papież Innocenty III napominał, aby krzyżowcy nie tylko bronili neofitów, ale i nie obciążali ich nadmiernymi powinnościami: statim oneribus eos servilibus aggravant119, by nie zrazić pozostałych do nowej wiary. Tymczasem – jeśli
wierzyć słowom biskupa Chrystiana – bracia zakonni nie byli zainteresowani ani
opieką nad nawróconymi, ani tym bardziej szerzeniem chrystusowej wiary wśród
Prusów, bo łatwiej im było, o czym informował papieża Chrystian, rządzić poganami niż nawróconymi illud in sue temeritatis subsidium allegantes, quod fortiores, quam deo creditium, esse possunt domini paganorum120. Dlatego też Krzyżacy
– według biskupa Chrystiana – rozmyślnie odmawiali Prusom przyjęcia chrztu,
zamykali kościoły i nie pozwalali budować nowych: morantes Prutenos catechumenos, qui a gratiam baptismi pervenire cupierunt, insigniri christiani caractere
nominis non non permittunt121.
Będąc neofitami, Prusowie zyskiwali jeszcze jedną drogę oporu wobec poczynań Krzyżaków: jako „dzieci Boże” mogli zwrócić się o pomoc i ze skargami
do duchownych, jak i samego papieża122. Droga dyplomatyczna do Rzymu nie
była zamknięta dla nowo nawróconych nawet w trakcie zbrojnego wystąpienia
przeciwko rycerzom zakonnym, bunt nie wykluczał ich bowiem z grona chrześcijan123. Akt chrztu był nieodwołalny, a zbuntowani pruscy neofici, którzy – jak
pisał Piotr z Dusburga – de facili in errores pristinos relabuntur124, byli jedynie insepientes neophyti, głupimi neofitami125, „złymi chrześcijanami”, ale jednak ciągle chrześcijanami pod papieską opieką, a nie infideles.
O pruskich neofitach, którzy razem z Świętopełkiem byli stroną w konflikcie z rycerzami zakonnymi i zanosili skargi do papieża na poczynania
Krzyżaków, czytamy w kolejnych bullach papieskich126. 11 października 1245 r.
papież Honoriusz IV nakazywał legatowi, opatowi z Mezzano, aby ten dopilnował, by wszyscy nowo nawróceni Prusowie korzystali z wolności przyznanych im przez wcześniejszych papieży127, co świadczy niewątpliwie o tym, że skargi
PU 1.1, nr 172.
Ibidem, nr 7.
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i protesty neofitów na Krzyżaków nie pozostawały bez odzewu. Niewykluczone również, że pruscy powstańcy konwertyci towarzyszyli także Chrystianowi w 1245 r.
w jego wyprawie do kurii papieskiej do Lyonu, gotowi świadczyć przeciwko rycerzom zakonnym128.
O obecności przedstawicieli nowo nawróconych autochtonów w Stolicy
Apostolskiej i bezpośrednim przedstawieniu tam swoich racji przez ich reprezentantów czytamy w traktacie dzierzgońskim: et cum super hoc fuisset coram predicto
sanctissimo patre nostro per procuratores partium praedictarum diutius altercatum,
et per ea, que pro ultralibet partium fuere preposita coram ipso, plene sire non potuerit veritatem129. Dla lepszego zbadania sprawy i rozsądzenia sporu papież wysłał
do ziemi pruskiej swojego legata130. Jakub z Leodium był rozjemcą w sporze między
zwaśnionymi stronami: neofitami pruskimi131 i braćmi krzyżackimi132.
Nowo nawróceni Prusowie jako strona w konflikcie, której racji należy wysłuchać poprzez przedstawicieli i z którą się pertraktuje, nie byli wyjątkiem. Podobne traktaty, będące efektem negocjacji z barbarzyńskimi fideles, realizowano już wcześniej. Można tu przywołać traktat z nawróconymi na wiarę
chrystusową Kuronami, zawarty w imieniu Stolicy Apostolskiej przez Baldwina
28 grudnia 1229 r.133 i 17 stycznia 1230 r.134 czy z 1241 r., kiedy to Andrzej Felben,
mistrz Zakonu Niemieckiego w Inflantach, pertraktował w imieniu biskupa
Ozylii z Ozylijczykami135, czy jeszcze wcześniejsze, jak choćby porozumienie
z Islandczykami z 1000 r.136
J. Powierski, Chrystian, w: Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne, Gdańsk 1981, s. 40.
PU 1.1, nr 218.
130
Ibidem, nr 196–201, Listy z 19–22 XI 1247.
131
W literaturze przedmiotu przyjmuje się że mianem neofitów w traktacie dzierzgońskim zostali
zbiorowo określeni Pomezanie, Warmowie i Natangowie, zob. m.in. W. Długokęcki, Prusy we wczesnym średniowieczu (IX–XIII wiek), w: Bruno z Kwerfurtu. Osoba – dzieło– epoka, pod red. M. Dygo, W. Fałkowskiego,
Pułtusk 2010, s. 51, 55. Marian Dygo z kolei uściśla, ze chodzi tu o wolnych, pełnoprawnych Pomezan,
Warmów i Natangów, zob. idem, op. cit., s. 140. W traktacie dzierzgońskim podano, że stroną, z którą pertraktowali Krzyżacy, byli neofitos Pruscie, ochrzczeni Prusowie, a nie wszyscy mieszkańcy Pomezanii, Warmii czy
Natangii. To wśród wspomnianych neofitów wymienieni zostali w specialiter autem illi de Pomezani, Warmia et
Natania. W tekście wielokrotnie podkreśla się, że chodzi o neofitów, a nie wszystkich mieszkańców wymienionych ziem plemiennych. Możliwe jest więc, że zawarta ugoda nie była efektem jednomyślnej decyzji wszystkich mieszkańców Pomezanii, Warmii, a zwłaszcza Natangii, w której walki trwały nadal. W trakcie podboju,
który był okresem głębokiej zmiany kulturowej, kolektywne mechanizmy z powodzeniem wymuszające do tej
pory jednomyślność, nie działały już tak sprawnie, nie powinny więc dziwić antagonizmy zarówno w obrębie
plemion, rodów, a nawet rodzin pruskich, a tym samym podział społeczeństwa i możliwość zawarcia traktatu
jedynie przez część autochtonów i to tych, którzy wcześniej przyjęli chrzest.
132
PU 1.1, nr 146, 175, 201, 213, 218.
133
Ibidem, nr 103.
134
Ibidem, nr 104.
135
Ibidem, nr 169. Ostatnio na temat znaczenia traktatu dzierzgońskiego i wcześniejszych umów z neofitami zob. J. Wyżlic, Czy traktat dzierzgoński był fenomenem swoich czasów?, Meritum, 2012 (w druku).
136
A. J. Guriewicz, Wyprawy wikingów, Warszawa 1969, s. 18, 181.
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Liczba owych traktatów (w przypadku Prusów było to tylko jedno porozumienie) nie ma większego znaczenia, bo już samo ich istnienie, podobnie jak
informacje o pobycie przedstawicieli neofitów u papieży ze skargami, wskazuje
na zjawisko wykorzystywania, a może raczej korzystania przez neofitów z mechanizmów funkcjonowania świata chrześcijańskiego, dyplomacji. Prusowie,
przypomnijmy, przyjmując chrzest, podlegali zarazem opiece i zwierzchności
papieża, tak jak Krzyżacy i wszyscy inni chrześcijanie137.
Wątpliwości może budzić samoświadomość i samodzielność neofitów w kwestii skarg docierających do papieża oraz konieczności choćby uregulowań prawnych, ekonomicznych itp. Na ile owe dążenia wypływały od nich samych, a na ile
z inspiracji osób trzecich? Układ z 1284 r. między Ozylijczykami a zakonnikami
został zawarty ad petitionem neophitorum, a nie na odwrót138. Czy podobnie było
z Prusami? W ich wypadku nie można wykluczyć inspiracji podobnych działań
przez biskupa Chrystiana, silnie skonfliktowanego z Krzyżakami. Po uwolnieniu
z pruskiej niewoli Chrystian złożył skargę do papieża, zarzucając Krzyżakom nie
tylko to, że nie wykupili go z niewoli, do czego zobowiązał ich papież, ale ujmował się również za neofitami, którzy go informowali o niedolach, jakie ich spotkały ze strony Krzyżaków w trakcie jego nieobecności: Quosdam Prutenos nobiles,
quos tenuerant in vinculis, peregrinorum captos auxilio, quibus eundem episcopum
redimere poterant, abire pro pecunia liberos dimittentes, et quendam neophitum nobilem, qui dicto episcopo super observanda fide catholica filium suum dederat obsidem,
quia pecuniam ab ipso iuxta votum extorquere non poterant, peremerunt139. Z drugiej strony nie można przeceniać zasług biskupa na tym polu, bo po jego śmierci w 1245 r. skarg neofitów pruskich na Krzyżaków docierających do papieża nie
ubywało140, także porozumienie dzierzgońskie zawarto w 1249 r., a więc cztery
lata po śmierci sojusznika ich spraw, Chrystiana.
Prusowie, którzy zdecydowali się przyjąć nową wiarę, przestawali być
członkami dawnych wspólnot, tracili swoje prawa, znajdowali się poza opieką

PU 1.1, nr 54.
Ibidem, nr 490.
139
Ibidem, nr 134: „Pewnych szlachetnych Prusów, których – schwytanych przy pomocy pielgrzymów
– trzymali w więzieniu, a za których mogli wykupić tegoż biskupa, za pieniądze puścili wolno; pewnego zaś
szlachetnego neofitę, który za zachowanie wiary katolickiej dał swego syna jako zakładnika, zgładzili, ponieważ według żądania nie mogli od niego wydrzeć pieniędzy”, tłum. za: J. Paszkowiak, Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach. Wybór tekstów źródłowych, pod red. A. Radzimińskiego, Toruń 2005, ss. 40–41.
140
O skargach neofitów na poczynania Krzyżaków napływających do Stolicy Apostolskiej mogą
świadczyć listy wystosowane do papieża Aleksandra IV w obronie Krzyżaków przez księcia mazowieckiego Siemowita i franciszkanów toruńskich, zob. PU 1.1, nr 62, 65; M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 218. O wysłaniu przez Prusów listu do papieża, objaśniającego powody wybuchu powstania, zob. Ł. Okulicz-Kozaryn,
op. cit., s. 389.
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rodowców (jeśli nie wszyscy przyjęli chrzest)141. W ich interesie było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak żyć jako chrześcijanie?, bo poganami już przecież nie byli,
jak żyć w zgodzie z nowym, chrześcijańskim prawem? Chcieli poznać swoje prawa
i obowiązki, zwłaszcza te dotyczące życia codziennego, nie powinno więc dziwić, że
sami zabiegali o tę wiedzę, co tłumaczy szczegółowość zawieranych traktatów142.
Skargi do papieża, jak można wnosić z konfliktu między Wajsylewicami
a Krzyżakami o położone w północnej Pomezanii terytoria Almine i Poselew143,
słały także poszczególne rody144. Dla naszych rozważań niewielkie znaczenie
ma wynik tego konkretnego sporu, rozstrzyganego w imieniu papieża w 1289 r.
przez biskupa poznańskiego Jana145, niekorzystny zresztą dla Wajsylewiców, którzy musieli zrzec się praw do wspomnianych ziem. Chcę jedynie zwrócić uwagę na świadomość możliwości i faktyczne, potwierdzone źródłowo, dochodzenie przez Prusów swoich spraw: um inter nobilem virum Waisilonem et filios suos
ex una ac magistrum et fratres hospitalis sancte Marie Teutonicorum de Prusia ex
parte altera super terris Almine et Poselew coram nobis ex commisione apostolica questio verteretur, dictus Waisilo proborum virorum consilio una cum filis suis
eorundem magistra et fratrum gracie se submittentes cessit et renunciavit omni iuri,
quo in terris premissis sibi et suis heredibus competebat, promittens per sollempnem
stipulationem nullam deinceps per eum vel eius heredes eisdem magistro et fratribus hac occasione fieri questionem renuncians excepcioni doli, actioni in forum,
condicioni indebiti et sine causa ac omnibus aliis iuris auxiliis et cautelis, que prezentem cessionem seu renunciacionem possent in posterum impedire. In cuius rei
testimonium sigilium rostrum duximus presentibus apponendum146.
141
O pojmowaniu konwersji jako zmianie prawa w społecznościach tradycyjnych zob. J. Kujawiński,
Spotkanie z innym. Średniowieczny misjonarz i jego sacrum w oczach pogan, Roczniki Historyczne, R. 70, 2004,
s. 54. Tu przywołany m.in. przykład Islandii, gdzie nowo nawróceni, którzy jako chrześcijanie znaleźli się poza
prawem, zwracają się z prośbą o jego ogłoszenie.
142
O traktacie dzierzgońskim jako akcie prawnym zob. M. Dygo, op. cit., s. 140 i n., tam szczegółowe
omówienie literatury.
143
G. Białuński, Ród Wajsylewiców, s. 77, tu także literatura na temat tego rodu.
144
Traktat dzierzgoński gwarantował pruskim neofitom dochodzenia swoich praw przed sądami kościelnymi i świeckimi, zob. PU 1.1, nr 218.
145
Pommerellisches Urkundenbuch, nr 460; Regest w PU 1.2, nr 546: 28 November 1289 Crobanz, Bischof Johann
von Posen, päpstlicher Delegat, beurkundet, dass der Edle Waisil alle Ansprüche auf Alminie und Poselew zu Gunsten des
D. Ordens in Preussen aufgegeben habe. Datum apud Crobanz anno domini MCCLIII nono octava beati Martini.
146
Pommerellisches Urkundenbuch, nr 460: „– – między szlachetnym mężem Wajsylem i jego synami
z jednej strony a wielkim mistrzem i braćmi ZNMP z Prus z drugiej strony spór odnoszący się do terytoriów
Almine i Poselew zgodnie z prawem nam z delegowania stolicy apostolskiej został przedłożony. Przywołany
Wajsyl za radą zacnych mężów razem ze swoimi synami temu mistrzowi i braciom przychylnością powodowany odstępuje i zrzeka się wszystkich praw, które na tych ziemiach jemu i jego spadkobiercom wcześniej przysługiwały (składając uroczystą przysięgę) żadnych w przyszłości przez niego albo jego spadkobierców przeciw
temu mistrzowi i braciom z tego tytułu nie zgłaszać skarg czy zrywać umowy z powodu podstępu, czy nieprawidłowości przy jej spisaniu” (tłum. A.D.).
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Skutecznym narzędziem oporu Prusów wobec rycerzy zakonnych okazało się w dalszej perspektywie poznanie przez nich zachodniej kultury, języka,
sposobów walki, itd. O ile pobieżne zaznajomienie się z tymi dziedzinami było
możliwe np. podczas pobytu w krzyżackiej niewoli, to dopiero przebywanie na
co dzień pośród braci albo dorastanie i uczenie się wraz z nimi dawało możliwość dogłębnego poznania ich samych, kunsztu ich walki, języka, sposobu życia.
Takiej możliwości doświadczali synowie neofitów brani w niewolę albo jako zakładnicy przez Krzyżaków147, a wcześniej także przez książąt polskich i biskupa
Chrystiana148, jako rękojmia wytrwania ich ojców w nowej wierze.
Młodzi Prusowie byli wywożeni nierzadko poza obszary rodzime (Monte
przebywał w Marburgu), z kolei porwani podczas jednej z krzyżackich wypraw
szlachetnie urodzeni Sambowie zostali wywiezieni jako jeńcy do Lubeki149. Poza
pruskimi ziemiami zakładnicy nie tylko przyjmowali chrzest, ale, jak zaznaczono wyżej, poznawali zachodnią kulturę, uczyli się języka niemieckiego, łaciny,
zaznajamiali się z technikami sztuki wojennej krzyżowców150.
Nabyte umiejętności okazały się skuteczną bronią autochtonów w trakcie
drugiego powstania pruskiego. O ich wykorzystaniu przez wielu Prusów, którzy
od wieku dziecięcego wychowywali się przy braciach i samego Herkusa Monte,
przywódcy plemienia Natangów, czytamy w kronice krzyżackiego dziejopisa.
Herkus Monte, znając zwyczaje i język niemiecki, zwracał się do ludności chrześcijańskiej, która w chwili najazdu nie zdążyła schronić się w grodach i ukrywała
się w lasach, krzakach, na bagnach: Ist Jemand hir verbergen, der Man lassen seine
Sorgen, und ohne vor zu getan hatte wann die Feinde sind hin dan151. Na tych, którzy mu uwierzyli i myśląc, że jest jednym z krzyżowców przybyłych im z pomocą, opuszczali swoje kryjówki i wychodzili, czekała niewola albo śmierć152.
Pruscy neofici w konflikcie z Krzyżakami występowali jako równorzędni
partnerzy, byli altera pars, drugą stroną w sporze czy może raczej sporach. Nie
tylko nowo ochrzczeni ogółem, ale i pojedyncze rody i osoby spośród autochtonów dochodziły swoich racji w Stolicy Apostolskiej. Podjęta przez wielu spośród Prusów strategia wykorzystania polityki Zakonu przeciwko niemu sameDusburg, III, c. 17, 27, 67, 71, 75, 109, 175.
PU 1.1, nr 134.
149
Ł. Okulicz-Kozaryn, op. cit., s. 359. Mściwoja, syna Świętopełka, który również był krzyżackim zakładnikiem, bracia zamierzali wysłać do księcia Austrii, zob. Dusburg, III, c. 39, 45.
150
O porażce powziętego projektu edukacji pruskich dzieci i wyższości prowadzenia działań wojennych przeciwko niewiernym według Dusburga zob. E. Feistner, Krieg und Kulturkontakt: zur ‘Ethnologie’ der
Preussen und Litauer bei Peter von Dusburg und Nikolaus von Jeroschin, w: Mittelalterliche Kultur und Literatur
im Deutschordensstaat in Preussen, hrsg. v. J. Wenta, S. Hartmann, G. Volmann-Profe, Toruń 2008, s. 537.
151
Jeroschin, s. 476: „Jeśli jest tutaj ktoś, niech się nie lęka i wyjdzie bez obawy, nieprzyjaciele już odeszli”.
152
Dusburg, c. 167.
147
148
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mu, rozpoczynająca się wraz z przyjęciem chrztu, pozwalała korzystać z nowej
formy oporu, jaką była droga dyplomatyczna. Nie brakowało też takich, którzy,
mimo kooptacji przez Krzyżaków, polegającej na nauce języka, poznaniu dorobku zachodniej kultury i z pewnością możliwości „zrobienia kariery” w nowo powstałym państwie, nadal pozostawali ich wrogami153. Co więcej, wykorzystywali,
jak choćby Monte, to, czego się nauczyli, w walce przeciwko rycerzom zakonnym.

6. Codzienny opór
Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną strategię oporu, opisywaną
w literaturze antropologicznej jako opór codzienny154, którą, co ciekawe, dostrzegł już w latach pięćdziesiątych XX w. w materiale źródłowym dla okresu
nowożytnego dziejów ziem pruskich Henryk Zins155.
Strategia ta polega na dążeniu do zmniejszenia dochodów panów, jest to
więc przede wszystkim opór ekonomiczny. Pospolita ludność, kradnąc, podbierając żywność, rozpowiadając oszczerstwa czy dokonując podpaleń i różnego
rodzaju zniszczeń, zmniejszali majątek swoich ciemiężycieli. Opór ten mógł być
grupowy albo indywidualny, zorganizowany albo spontaniczny, a przy tym nie
był związany z żadnym szerszym ruchem politycznym czy ideologicznym. „Nie
ulega wątpliwości, że codzienna chłopska walka ekonomiczna z feudałami miała
ogromne znaczenie. Rozmyślnie opieszała praca pańszczyźniana, niewykonywanie pewnych robót pańszczyźnianych, systematyczne zaległości w płaceniu renty w naturze i pieniężnej składają się na obraz dnia powszechnego wsi feudalnej
w ciągu całego jej istnienia”156.
Strategia codziennego oporu ekonomicznego jest, niestety, trudno uchwytna w źródłach do analizowanego tu tematu. Ale nie znaczy to, że poddani krzyżaccy jej nie stosowali. O przesuwaniu, niszczeniu granic, jak też ich paleniu czytamy w Iura Prutenorum. Tego, kto dopuścił się podobnego czynu, czekała sroga
kara der sal synen hals lozen, wirt her is oberwunden157.
Inna sprawa, że niezależnie od zajmowanego szczebla na drabinie społecznej nikt nie musi akceptować biernie swojego losu, a zwłaszcza ci, którzy znajdują
153
Na temat pojęcia kooptacji jako narzędzia politycznego stosowanego przez zdobywców, zob.
T. C. Lewellen, op. cit., s. 147.
154
Ibidem, ss. 138–144.
155
H. Zins, op. cit., ss. 10–11.
156
E. Kosmiński, O zagadnieniu walki klasowej w epoce feudalizmu, Zeszyty Historyczne „Nowych
Dróg”, 1951, nr 4, s. 39, cyt. za: H. Zins, op. cit., s. 10.
157
Iura Prutenorum, s. 40, § 60, tłum.: „winien wykupić swoją szyję, jeśli w tej sprawie zostanie przekonany”.
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się na najniższy poziomie. Pokonani nie milczą, ich protest, niemal niezauważalny, może trwać nieprzerwanie dzień po dniu158. Jest więc mało prawdopodobne,
aby ci spośród wolnych Prusów, przedstawicieli comunnis populi, którzy pod rządami Krzyżaków zostali zdegradowani do roli chłopów, czy też stali się poddanymi swoich ziomków – nobiles, byli zadowoleni ze swojego statusu. Niemożliwe
wydaje się, aby oni wszyscy nie dawali upustu frustracji, nie mścili się za zły los
i położenie, w jakim się znaleźli, aby bezczynnie znosili swoją niedolę. Pełny wyraz swojego niezadowolenia dali przedstawiciele pospolitego ludu w 1295 r., występując zbrojnie przeciwko Krzyżakom, jak i nobilom pruskim159.

7. Zakończenie
Opór Prusów wobec Krzyżaków i stosowanym przez nich metodom podboju nie był tylko eskalacją przemocy i nie przybierał jedynie formy buntu.
Wydaje się, że Prusowie wykorzystywali cały repertuar dostępnych narzędzi
sprzeciwu nie tylko wobec Zakonu i jego planów i metod postępowania z ludnością autochtoniczną, ile w dążeniu do kulturowego przetrwania i zachowania autonomii. Sięgali po wszelkie dostępne strategie oporu – od założenia maski pozoru, strategii unikania, walki zbrojnej, wykorzystywania polityki Zakonu
przeciwko niemu samemu, po opór codzienny.
Opisane strategie, choć przedstawione zaledwie w zarysie, nierzadko przy
pobieżnym potraktowaniu źródeł i literatury przedmiotu, wskazują na zjawisko
do tej pory chyba niezauważone, a z pewnością marginalizowane, a mianowicie na znajomość zachodniej oferty kulturowej przez autochtonów (tu zwłaszcza warstwy nobilów, nie tylko za pośrednictwem krzyżackim), a także na świadomość możliwości partycypacji w niej i rzeczywiste korzystanie z wszystkiego,
co ona przynosiła, na co wskazują choćby liczne skargi do papieża na poczynania Krzyżaków. W opinii świata zachodniego autochtoni dzielili się na neofitów
i pogan, przy czym od tych pierwszych wymagano różnych świadczeń, ale i zapewniano im odpowiednie libertas i opiekę.
Można przypuszczać, że motywem oporu dla wielu spośród Prusów
(przede wszystkim szlachetnie urodzonych) w okresie podboju było nie tyle
dążenie do zachowania dawnej, tradycyjnej kultury (powrót do minionego był
już niemożliwy), ile realizacja własnych aspiracji, dążeń, a zarazem hamowa-

158
159

T. C. Lewellen, op. cit., ss. 140–144.
Dusburg, c. 262; zob. Ł. Okulicz-Kozaryn, op. cit., s. 414.
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nie roszczeń rycerzy zakonnych. Clifford Geertz wskazuje na dwa całkowicie
współzależne, choć odrębne, a często wręcz przeciwstawne motywy, jakimi kieruje się ludność nowych państw. Jest to z jednej strony pragnienie bycia jednostkami, których działania, nadzieje się liczą (poszukiwanie tożsamości i żądanie,
by ta tożsamość była publicznie uznawana za ważną), a z drugiej dążenie do postępu, wzrostu życiowych standardów160. Wprawdzie uwagi te odnoszą się do innej rzeczywistości historycznej niż omawiana w niniejszym tekście, ale wydaje
się, że mimo to oddają sytuację kulturową, w jakiej znaleźli się Prusowie w dobie podboju i budowy państwa zakonnego. Wtedy to przedstawiciele ochrzczonych Prusów negocjowali z braćmi zakonnymi za pośrednictwem legatów papieskich jak równy z równym warunki wspólnego funkcjonowania w powstającym
państwie.
Alicja Dobrosielska, Der Widerstand der Prußen gegen den Deutschen Orden in der Epoche der Eroberung
und des Aufbaus der ordensritterlichen Herrschaft. Eine Skizze über die politische Anthropologie der
Prußen
Zusammenfassung
In diesem Text wird der Versuch unternommen, die Ereignisse, die sich im Land der Prußen im 13.
Jahrhundert abspielten, als Zeit des Widerstandes derjenigen Autochthonen zu betrachten, die sich der Macht
und den Bestrebungen des Ordens auf verschiedene Weise entgegenstellten. Die Kategorie des Widerstandes
wurde der anthropologischen Literatur entnommen, welche Widerstand nicht nur als bewaffneten Kampf und
Gewalt der Urbevölkerung gegenüber dem Angreifer oder der Staatsmacht versteht, sondern auch als jede
Handlung, die sich für die Ansprüche jener Bevölkerung einsetzt, oder die die Ansprüche derer, die sich jene
untertan machen wollen, abmildert. Die Prußen nutzten nachweislich das ganze Repertoire der verfügbaren
Widerstandsinstrumente nicht nur gegenüber dem Orden selbst und seinen Plänen oder den Methoden, wie
die Ordensritter mit der autochthonen Bevölkerung umgingen, sondern vielmehr in dem Bestreben, kulturell
zu überleben und ihre Autonomie zu behalten. Als gesellschaftliche Akteure erwiesen sich die Autochthonen
als wesentlich flexibler und unberechenbarer, als man dies von einer tribalistischen Gesellschaft hätte erwarten
können. Sie spielten nicht nur verschiedene Rollen, sogar die nach der Ansicht der Forscher den Vertretern
der westlichen, christianisierten Welt vorbehaltenen, und dabei begleiteten sie oft Requisiten in Gestalt von
Masken des Scheins bei den in Angriff genommenen Aktivitäten, denn manchmal offenbarten sie ihre
Vorhaben auch nicht unmittelbar. Es kam vor, dass sie sich taufen ließen, die Oberhoheit der Ordensbrüder
anerkannten, um Zeit zu gewinnen und sich bei einer günstigen Gelegenheit gegen den Orden zu wenden.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Alicja Dobrosielska, Resistance of Prussians against the Teuonic Order in times of the conquest
and construction of the country of Teutonic Knights. Sketch of the political antropology of Prussians
Summary
This text is an attempt to look at the events that took place on the Prussian lands in the XIII-th
century as a time of resistance of those of indigenous people, who in many ways opposed to the strength and
160

C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przekł. M. M. Piechaczek, Kraków 2005, ss. 293–294.
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aspirations of the Order. The category of resistance was taken from the anthropological literature, capturing
the resistance not only as an armed struggle of indigenous peoples and violence against invaders, or state
power, but also as any action that is intended to promote the claims of the peoples, or mitigate the claims
of those who want to obey him. Prussians, as shown, used the whole repertoire of available tools opposition
not only to the Order and its plans or methods for dealing knights of indigenous peoples, but in the quest for
cultural survival and the preservation of autonomy. Autochthons as social actors proved to be much more
flexible and less predictable than it could be expected from the tribal society. Not only played different roles ,
even those scholars in recognition reserved for the representatives of the Western christian world, and often at
the same time accompanied by the actions taken in the form of masks, props apparently because too often they
are right not to disclose their intentions. Sometimes he baptized, acknowledged the supremacy of religious
brothers in order to gain time and in the right circumstances turn against the Order.
Translated by Jerzy Kiełbik

Aleksandra Girsztowt

KOBIETY NA ELBLĄSKIM RYNKU RENTY
W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA
Słowa kluczowe:
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Wraz ze wzrostem zainteresowania historią społeczną oraz badaniami nad
mentalnością powstaje coraz więcej prac mówiących o roli i pozycji kobiet w dziejach1. Chociaż rzadko były one na pierwszym planie, to na podstawie źródeł można dostrzec, jak ważną rolę odgrywały w gospodarce średniowiecznych miast.
Status mieszczanek elbląskich został przedstawiony na podstawie ksiąg
miejskich Starego Miasta Elbląga2, w których zapisywano transakcje rentowe
oraz informacje o podziałach spadkowych. Kobieta została tu zatem opisana
z punktu widzenia jej działań na rynku rentowym oraz udziału w dziedziczeniu. Problem pozycji społeczno-ekonomicznej kobiety w średniowiecznym Elblągu nie został jeszcze przebadany, co skłoniło nas do podjęcia próby omówienia tego zagadnienia.

1
E. Ennen, Frauen im Mittelalter, München 1984; G. Duby, M. Perrot, Geschichte der Frauen, Bd. 2: Mittelalter, Frankfurt–New York–Paris 1999; R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990; eadem, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 2002; Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. Z. H. Nowaka i A. Radzimińskiego, Toruń 1998.
2
Das Elbinger Stadtbuch, Bd. 1: 1330–1360 (1393), hrsg. v. H. W. Hoppe (dalej: Stadtbuch I), Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (dalej: ZGAE), 1976, 3; Das Elbinger Stadtbuch, Bd. 2:
1361–1418, hrsg. v. H. W. Hoppe (dalej: Stadtbuch II), ZGAE, 1986, 5; Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn.
369, 1/115, Czynsbuch bussen der Stadt, Liber civitatis III (wpisy hipoteczne) (dalej: Stadtbuch III).
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W Elblągu obowiązywało prawo lubeckie. Na jego mocy do wykonywania
czynności prawnych kobieta potrzebowała przedstawiciela („Vormund”)3. Bez
jego zgody nie mogła poręczać kwoty większej niż 2,5 feniga4. Zeznanie sądowe
takiego przedstawiciela było dla sądu wiążące i kobieta musiała się z nim zgodzić5. Oprócz kobiet także dzieci – zarówno synowie, jak i córki – potrzebowały
swojego opiekuna. Chłopcy nabierali zdolności do czynności prawnych dopiero
w wieku osiemnastu lat6, natomiast kobiety pozostawały pod opieką przez całe
życie. Prawo lubeckie regulowało również kwestie majątkowe między małżonkami – obowiązywała ich wspólnota majątkowa7. Majątek, jaki kobieta wniosła
do małżeństwa, był chroniony przed swobodnym rozporządzaniem przez męża.
Jakiekolwiek zastawienie czy sprzedaż takiej nieruchomości mogło mieć miejsce tylko w wypadku uwięzienia bądź głodu („vangnisse oder Hunger”), wyłącznie za zgodą żony i dzieci8.
Prawo lubeckie dopuszczało możliwość spadkobrania przez wdowy oraz
córki, przy czym majątek po śmierci jednego z małżonków był dzielony po połowie pomiędzy drugiego małżonka oraz dzieci9. Taki zapis, wprowadzający równouprawnienie w kwestii dziedziczenia, wynikał zapewne ze specyfiki zawodu
wykonywanego przez znaczną część elbląskich mieszczan. Wielu spośród nich
trudniło się handlem morskim, co wiązało się z zagrożeniem życia. Efektem tego
był taki system dziedziczenia, który zapewniałby bezpieczeństwo finansowe rodzinie kupca10.
We wszystkich trzech elbląskich księgach miejskich znajduje się łącznie
4755 zapisek sądowych. W 1026 pojawiają się nazwiska kobiet, które brały bezpośredni udział w danej sytuacji. Pominięte zostały te wpisy, w których kobieta nie została wymieniona jako jedna ze stron transakcji, a pojawiło się jedynie
jej nazwisko. Zapiski te stanowią 22% ogółu zapisek pojawiających się w księgach (wykres 1).

K. Nehles – von Stryk, Witwe, w: Lexikon des Mittelalters, Bd. IX, Stuttgart 1998, s. 278.
Das Alte lübische Recht, hrsg. v. J. F. Hach, Lübeck 1839, Codex II, XCVI (dalej: Codex II), s. 291.
5
Ibidem.
6
Ibidem, s. 296.
7
L. Weyhe, Lübisches Recht, w: Lexikon des Mittelalters, Bd. V, Stuttgart 1991, s. 2150.
8
Codex II, XVIII, s. 256; E. Rozenkranz, Prawo lubeckie w Elblągu od XIII do XVI wieku, Rocznik
Gdański, 1991, t. LI, z. 1, s. 28.
9
Codex II, XIX, s. 256; W. Ebel, Bürgerliches Rechtsleben zur Hansezeit in Lübecker Ratsuteilen, Göttingen–Berlin 1954, s. 19.
10
E. Rozenkranz, op. cit., s. 28.
3
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Wykres 1

Występowanie kobiet w księgach miasta Elbląga w latach
1329–1430
kobiety
22%

męczyźni
78%

Źródło: Stadtbuch I, Stadtbuch II, Stadtbuch III

Analiza liczby wpisów w kolejnych latach pokazuje aktywność elbląskiego rynku renty (wykres 2). Najwięcej zapisów (124, z których 20 dotyczy
kobiet) przypada na rok 1374, z kolei największą liczbę wpisów dotyczących kobiet zanotowano w roku 1337 (30 wpisów przy ogólnej liczbie 67). Duża liczba zapisów rentowych w drugiej połowie XIV w. może być odzwierciedleniem
dobrej sytuacji gospodarczej miasta – handel elbląski przeżywał wówczas okres
rozkwitu11. Spadek liczby zapisów w latach 1367–1370 można natomiast wiązać
z wojną prowadzoną przez miasta hanzeatyckie z Danią12. Zmniejszenie znaczenia Elbląga w handlu bałtyckim przypadło na ostatnią dekadę XIV w. Znalazło
to odzwierciedlenie na rynku rentowym miasta w wyraźnym spadku liczby zapisów rentowych oraz kwot, jakie zapisywano, niższych średnio o 40%13. Liczba
zapisów dotyczących kobiet wpisywała się w aktualne tendencje na rynku renty – kiedy w danym roku spadała ogólna liczba wpisów, proporcjonalnie mniej
było zapisów, w których pojawiały się kobiety. W okresie gorszej koniunktury na
rynku kapitał mógł być z niego wycofywany i przenoszony na bardziej pewne
inwestycje, jak złoto czy biżuteria.

11
I. Czarciński, Gospodarka, w: Historia Elbląga, pod red. S. Gierszewskiego i A. Grotha, t. I, Gdańsk
1993, s. 149.
12
Ibidem, s. 161.
13
R. Czaja, Rynek kupna renty w Elblągu w 1. połowie XIV w., Zapiski Historyczne, 1987, t. 52, z. 3, s. 9.
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Wykres 2

Wzmiankowanie kobiet na tle ogólnej liczby wpisów w elbląskich
księgach miejskich w latach 1329–1430
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liczba notatek, w których występują kobiety
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Źródło: Stadtbuch I, Stadtbuch II, Stadtbuch III

Podobne zależności można zauważyć, analizując kwoty rent kupowanych
między rokiem 1356 a 1366 (wykresy 3 i 4). Na wykresie 3 zaprezentowano sumę
dochodów, jakie przynosiły renty w ciągu roku. Widać, że wszelkie wahania na
rynku dotykały inwestorów bez względu na płeć. Oczywiście kobiety inwestowały niższe sumy niż mężczyźni, lecz w przeliczeniu na jedną osobę (wykres 4)
kwoty te wyglądały bardzo podobnie.

485

Kobiety na elbląskim rynku renty w okresie średniowiecza

Wykres 3
Łączne kwoty rent kupowanych w Elblągu
w latach 1356–1366 (w grzywnach)
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Źródło: Stadtbuch I, Stadtbuch II, Stadtbuch III

Wykres 4
Średnie kwoty rent kupowanych w Elblągu w latach 1356–1366
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Źródło: Stadtbuch I, Stadtbuch II, Stadtbuch III
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W latach 1363 i 1364 średnie kwoty rent kupionych przez kobiety przewyższyły te zakupione przez mężczyzn. Wpływ na tę sytuację miały pojedyncze
inwestycje, w tym wypadku nie można więc mówić o tendencji na rynku.
Już liczba wpisów dotyczących kobiet wskazuje, że były one aktywne w sferze finansowej miasta – udzielały pożyczek (stawały się wierzycielami rentowymi), jak i same pożyczały pieniądze (były dłużnikami rentowymi). Wskazuje to,
że były w pewnym stopniu niezależne, gdyż można przyjąć, że podstawą jakiejkolwiek swobody jest samodzielność finansowa14. Większość kobiet pojawia się
na kartach ksiąg miejskich tylko raz – jest ich 409, z kolei 187 nazwisk odnotowano dwa i więcej razy, jak np. Katarzyna Huxer, o której jest mowa aż dwadzieścia razy na przestrzeni czterech lat (wykres 1). Wynika z tego, że większość kobiet biorących udział w życiu gospodarczym miasta nie uczestniczyła w nim aktywnie, a jedynie sporadycznie. Mogło to zależeć od ich możliwości finansowych
– ilości pieniędzy, jakie mogły zainwestować na rynku rentowym, ale też bieżącej potrzeby, jak konieczność zaciągnięcia pożyczki. Kobiety mogły mieć też alternatywne sposoby inwestowania swojego majątku, np. w biżuterię i stroje15.
Pomimo obowiązujących norm prawa lubeckiego, w większości zapisek
sądowych kobiety występują bez przedstawiciela prawnego16. Gese, która pojawia się na kartach ksiąg miejskich dwadzieścia dwa razy w okresie jedenastu
lat (w latach 1339–1350), ani razu nie wystąpiła wraz z przedstawicielem. Choć
zainwestowała więcej, niż zapisane w kodeksie prawa lubeckiego 2,5 feninga17
– w 1342 r. kupiła pięć rent na różnych działkach dających roczny dochód w wysokości 9 grzywien18 i zapewne była panną (w źródle jest określona jako Gese, filia Heyse, stąd wnioskujemy o jej stanie cywilnym19), to ani ojciec, brat czy inny
członek rodziny nie jest odnotowany jako jej przedstawiciel.
Kobiety, które występują wraz z przedstawicielami, stanowią zdecydowaną mniejszość. W źródle przedstawiciel jest określony jako „Vormund” lub „curator” czy też „provisor”. W księgach informacje o występowaniu opiekuna sądowego dotyczą spraw związanych z podziałem spadku po zmarłym mężu bądź
ojcu. W wypadku zapisów rentowych osoba przedstawiciela nie jest odnotowywana. Mimo powszechnego w ówczesnym prawie obowiązku posiadania przed14
J. Wroniszewski, Kobieta niezależna z rodziny rycerskiej w średniowieczu, w: Kobieta i rodzina w średniowieczu, s. 21.
15
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 154; H. Samsonowicz, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich, Warszawa 1968, ss. 243–250; idem Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2001, ss. 60–61.
16
Codex II, XCVI, s. 291.
17
Ibidem.
18
Stadtbuch I, 603, 619, 620, 621, 629.
19
Stadtbuch I, 619.
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stawiciela, przypadki, w których kobieta występowała przed sądem bez opiekuna, nie należały do rzadkości20. Przykładem kobiety występującej razem z przedstawicielem jest Elżbieta, siostra Henryka Wessil, rajcy elbląskiego z lat 1351
i 137321; rodzeństwo zostało zapisane w księdze przy okazji podziału spadku22.
Znakomita większość kobiet aktywnych na rynku rentowym kupowała renty, czyli udzielała kredytu, a jedynie 20% spośród nich sprzedawało renty,
czyli pożyczało pieniądze pod zastaw nieruchomości. Wynika z tego, że kobiety
głównie inwestowały swój kapitał. Posiadane przez nie pieniądze mogły pochodzić ze spadku po mężach lub z ich posagu. Taka rola kobiet, czyli osób udzielających pożyczek, była normą. Jak zauważa Henryk Samsonowicz, w Gdańsku
w latach 1477–1484 spośród kilkudziesięciu przypadków kobiet 70% było wierzycielami23. Mogło to wynikać z tego, że renta była dogodną i łatwo dostępną
formą inwestowania i zabezpieczenia majątku.
Kobiety występujące w księgach nie stanowiły jednolitej grupy, różniły się
pod względem stanu cywilnego, pochodzenia społecznego, co miało niemały
wpływ na możliwość działania na rynku finansowym.
Stan cywilny niewątpliwie wpływał na zdolność kobiet do aktywności
ekonomicznej. W źródle występuje mniej więcej tyle samo panien (202) i wdów
(197). Zdecydowanie mniej jest mężatek (109), pojawiają się także zakonnice
– córki mieszczan elbląskich, które były siostrami w klasztorach poza Elblągiem
(6). W 80 przypadkach nie można określić stanu cywilnego kobiety (wykres 5).
Do grupy panien zostały zaliczone kobiety, o których w źródle mówi się jako
o czyjejś córce oraz siostrze, nie zaś żonie lub wdowie. Przy ustalaniu stanu cywilnego kobiet występujących w księgach problemem było uchwycenie momentu zmiany statusu przez panny i ponownego zamążpójścia przez wdowy. Nie
jest to, poza kilkoma przypadkami24, w żaden sposób odnotowane. Także imiona kobiet występujących w księgach miejskich nie są na tyle charakterystyczne,
aby można było zaobserwować przypadki zmian stanu cywilnego – nadawanie
imion zależało od aktualnej mody; w danym okresie było więc wiele kobiet na20
E. Uitz, Frau und Berufsleben der Spätmittelalterlichen Stadt, Untersucht am Beispiel von Städten auf
dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik, w: Frau und spätmittelalterlicher Alltag: Internationaler
Kongress Krems an der Donau, 2 bis 5 Oktober 1984, hrsg. von H. Appelt, Wien 1986, s. 460.
21
R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga do roku 1524, Elbląg 2010, ss. 40–55.
22
Stadtbuch II, 262: Wissentlich sy, das eyne gantzce berichtunge geschen is zcwischen hern Heynriche Wessil und Elyzabeth siner sustere und yren vormundere von erbschichtunge wegen, alzo das yn beydersiten gnugete
vor dem sitzcenden stule des rates.
23
H. Samsonowicz, Kobiety w miastach późnego średniowiecza, w: Polska w świecie. Szkice z dziejów
kultury polskiej, Warszawa 1972, s. 166.
24
Notandum quod domina Katke Visschow, relicta Nicolai de Kyl habet tres mr. census in buda Tym[m]onis Goltsmit stante in vicino domus sue in qua moratur, dandum Michael[is]. Reemi potest mr. pro 12 mr. addito
censu – Stadtbuch II, 1639.
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zywających się tak samo25. Brak tych informacji mógł wpłynąć na dane dotyczące liczby kobiet aktywnych na rynku renty – niektóre postaci, które liczono jako
dwie różne, w rzeczywistości mogły być tą samą osobą. Obok często występujących imion, niepozwalających prześledzić zmian stanu cywilnego przez konkretne kobiety, kolejnym problemem utrudniającym identyfikację postaci był
brak podawania imion. Kobieta bardzo często była określana nie własnym imieniem, ale tym, kim była dla mężczyzny – żoną, córką, siostrą26. Nie pozwala to
na dokładne określenie, czy kobieta pojawiająca się na kartach ksiąg miejskich
przez kilkadziesiąt lat, jak np. domina de Bremis, której aktywność na rynku rentowym trwała dwadzieścia osiem lat, jest tą samą osobą. Z uwagi na to, że jeden
z jej synów nosił imię po ojcu, w źródle mogą pojawiać się dwie postaci – teściowa i synowa i nie jest możliwe określenie, jak było w rzeczywistości.
Wykres 5
Stan cywilny kobiet
1%

13%

33%

18%

35%

męatka

wdowa

panna

zakonnica

b.d.

Źródło: Stadtbuch I, Stadtbuch II, Stadtbuch III

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że 33% spośród wszystkich występujących w źródłach kobiet było wdowami. Liczba ta nie powinna dziwić, bio25
K. Mikulski, Kryterium imionowe w badaniach nad genealogią patrycjatu toruńskiego w XIV–XVI wieku na przykładzie rodziny Hitfeldów, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, pod red. A. Radzimińskiego, A. Supruniuk, J. Wroniszewskiego, Toruń 1997, s. 315; K. Weinhold,
Die deutsche Frauen in dem Mittelalter, Wien 1882, s. 26.
26
J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, w: Człowiek średniowiecza, pod red. J. Le Goffa, tłum. M. Radożycka-Paroletti, Warszawa–Gdańsk 1996, s. 26; Ch. Klapisch-Zuber, Kobieta i rodzina, w: Człowiek średniowiecza, s. 355.
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rąc pod uwagę pozycję wdowy w prawie lubeckim. Kobieta zamężna znajdowała się pod opieką prawną męża, szczególnie w kwestii dysponowania majątkiem, i dopiero po jego śmierci mogła w pełni i swobodnie zarządzać swoją
własnością27. Bycie wdową dawało kobiecie więcej niezależności niż pannie czy
mężatce, a to ze względu na uprawnienia, jakie jej przysługiwały, np. członkostwo
w cechu i możliwość objęcia warsztatu po śmierci męża mistrza w jakimś zawodzie (teoretycznie na rok, choć zdarzały się sytuacje, kiedy ten okres przedłużano) bądź też do ponownego zamążpójścia. Uprzywilejowanie wdów po mistrzach nie stanowiło elementu jakiejś emancypacji kobiety w tym okresie, lecz
wynikało z bardziej prozaicznej przyczyny, a mianowicie chęci zabezpieczenia
rodziny mistrza28. Cechy starały się wspomóc kobiety finansowo poprzez tzw.
kasy wdowie, a niejednokrotnie poszukiwano męża dla wdowy czy córki zmarłego członka korporacji zawodowej29.
Jak wspomniano wyżej, nie ma w analizowanym źródle zbyt wielu informacji potwierdzających ponowne zamążpójście wdów. Mogło to wynikać z niechęci kobiet do kolejnych związków, ponieważ powtórne małżeństwo mogło
oznaczać dla wdowy zmianę korzystnego położenia30. Spośród wszystkich zapisów zawartych w trzech tomach ksiąg sądowych udało się zidentyfikować dwie
kobiety, które po śmierci pierwszego męża po raz drugi wyszły za mąż. Sytuacja ta dotyczyła, oprócz wspomnianej wyżej Katarzyny Visschow, także Tilleke Colner31. W zapisie tym jest mowa o podziale spadku po Bernardzie van Vorden między wdowę i jej córkę. Córka była panną (można to wywnioskować na
podstawie wpisu z 1375 r., gdzie pojawia się osoba Tilleke van Vorden32) repre27
M. Bogucka, Gorsza płeć: kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005, s. 77;
C. Opitz, Emanzipiert oder marginaliziert. Witwen in der Gesellschaft des späten Mittelalters, w: Auf der Suche
nach der Frau im Mittelalter. Fragen, Quellen, Antworten, hrsg. v. B. Lundt, München 1991, s. 28.
28
M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII wieku, Warszawa 1962, s. 384; eadem, Gorsza płeć, s. 68; eadem, Życie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI–XVII, Warszawa 1967, s. 113; M. Goliński, op. cit.,
s. 363; J. Tandecki, Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich
i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń 2001, ss. 117–120; idem, Rzemiosło i cechy w średniowiecznym mieście hanzeatyckim, w: Archeologia et historia urbana, Elbląg 2004, s. 259; H. Samsonowicz, Kobiety w miastach…, s. 165.
29
P. Oswald, Das Handwerk unter Deutschen Orden, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins,
1913, H. 55, s. 11; J. Tandecki, Struktury administracyjne i społeczne, s. 117.
30
Taką sytuację literatura niemiecka określa jako „Verrückung des Witwenstuhles”, w języku polskim
brakuje odpowiednika tego wyrażenia, zob. E. Uitz, op. cit., s. 445.
31
Notandum quod Tilleke relicta Bernt van Vorden cum suo marito Iohanne Colner parte ex una et provisores sue filie, videlicet Brosice et Arnoldus Hoding, parte ex altera fuerunt coram nobis protestantes quod eadem
domina a sua filia ex parte paterne successionis sit divisa sic, quod in rebus mobilibus sibi designatis sit contenta.
Insuper optinebit dimidietatem in tribus budis circa Sanctum Iacobum et mediam partem in unius marce censu in
uno orto. Permissa bonorum divisio facta fuit ante mortem domini Conradi de Vorden – Stadtbuch II, 661.
32
Notandum dominum Hartwicum Bedeken habere trium marcarum cenesum in buda Tilleken van
Vorden circa cimiterium econtra libram, dandum Pasche et Mych[aelis]. Reemendo mr. pro 15 mr. addito censu
– Stadtbuch II, 731.
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zentowaną przez opiekuna (provisor), natomiast w wypadku wdowy za takiego
przedstawiciela można uznać jej kolejnego męża. Co ciekawe, w kolejnym zapisie dotyczącym córki nie mamy żadnej informacji na temat opiekuna prawnego. W wyniku podziału spadku matka zatrzymała sprzęty ruchome oraz połowę z trzech bud33 w okolicach kościoła św. Jakuba, czyli już na przedmieściach
Elbląga34.
W ramach zabezpieczenia kobiety często kupowały renty dożywotnie. Z reguły sprzedającymi takie renty było miasto bądź kościół. Taką rentę zakupiła od
miasta w 1415 r. Katarzyna Hervorden, wdowa po Janie, rajcy i burmistrzu z lat
1373–139835. Za wpłacony kapitał w wysokości 100 grzywien Katarzyna miała otrzymywać każdego roku, do końca życia, 10 grzywien w środku Wielkiego Postu. Nie jest tu wskazany żaden spadkobierca renty, choć znane były także renty dożywotnie, które mogły być dziedziczone, aby uniknąć ewentualnej
straty kapitału36. Oprócz tego zapisu Katarzyna Hervorden pojawia się w księgach miejskich w latach 1403–1415 jeszcze cztery razy. Za każdym razem kupowała renty, z czego dwa razy, w roku 140937 i 141038, kupiła renty o wartości 15 grzywien, każdą na parceli Klausa Schonecken. Najwięcej zainwestowała
w 1409 r. – nabyła wtedy rentę na domu Jana Krefta o wartości 50 grzywien, płatne po 3 grzywny na św. Marcina39. Była to bardzo duża kwota, biorąc pod uwagę to, że np. wynagrodzenie cieśli za trzy dni pracy wynosiło 4 skojce40, a za 2 kamienie masła zapłacono 16 skojców41. Wpis o zakupie renty dożywotniej z 1415 r.
jest ostatnim, który dotyczy tej postaci. Katarzyna, podobnie jak i inne wdowy,
inwestowała zapewne majątek, jaki odziedziczyła po mężu, a także własny posag 42. Oprócz tego ufundowała konwent beginek, który nazywano imieniem jej
męża43. Do momentu owdowienia nie ma informacji na temat jej aktywności
33
„Budy” były to parcele o niedużej wartości (liczone jako pół lub jedna trzecia działki pełnowartościowej – „Erbe”), które nie miały podwórza i oprócz celów mieszkaniowych służyły także jako miejsca handlu, zob. R. Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, Toruń 1992, s. 25.
34
Kościół św. Jakuba pełnił rolę kościoła pomocniczego dla parafii staromiejskiej oraz kaplicy przedpogrzebowej, zob. M. Józefczyk, Średniowiecze Elbląga. Z problematyki społeczno- religijnej, Elbląg 1996, s. 116.
35
R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga, ss. 53–74; M. Toeppen, Elbinger Antiqitäten. Ein Beitrag zur Geschichte
des stadtischen Lebens im Mittelalter, Danzig 1871; Stadtbuch II, 2231.
36
R. Czaja, Rynek kupna renty, s. 11.
37
Stadtbuch II, 2098.
38
Stadtbuch II, 2133.
39
Stadtbuch II, 2126.
40
Nowa księga rachunkowa Starego Miasta Elbląga 1404–1414, wyd. M. Perlbach, cz. I (1404–1410),
Warszawa–Poznań–Toruń 1987, 396.
41
Ibidem, 393.
42
R. Czaja, Rynek kupna renty, s. 25.
43
P. Oliński, Fundacje i legaty religijne kobiet świeckich w wielkich miastach pruskich, w: Kobieta i rodzina w średniowieczu, s. 151.
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w życiu gospodarczym. Być może wynikało to z tego, że ewentualnych wcześniejszych transakcji dokonywał w jej imieniu mąż, a Katarzyna Hervorden rozpoczęła działalność na rynku renty po jego śmierci, choć nie można tego stwierdzić z całą pewnością.
Wpisy dotyczące zamężnych kobiet stanowią najmniejszą część (18%)
spośród tych, w których pojawiają się kobiety. Mógł mieć na to wpływ status
mężatki, która znajdowała się pod prawną opieką męża44 i to on mógł zarządzać majątkiem żony, a fakt ten nie był odnotowywany w księgach. Potwierdza
to, że mężatki były najmniej samodzielną grupą kobiet w średniowiecznym społeczeństwie. Sytuacja, kiedy mąż inwestował w imieniu żony i zostało to zapisane, miała miejsce w 1385 r., kiedy Hermann Wernczinke, rajca z lat 1380–138545,
zainwestował 200 grzywien pochodzących z posagu żony Magdaleny46. Wspomniane 200 grzywien, choć to bardzo duża kwota (np. przeciętne roczne wynagrodzenie służby wynosiło 3 grzywny, a doliczając koszty utrzymania około 1147;
za zakup konia roboczego należało zapłacić między 3,5 a 4,5 grzywny48), to i tak
nie jest to całość posagu, jaki posiadała Magdalena Wernczinke. W tym samym
roku zainwestowała 100 grzywien w połowę domu własnego męża49, położonego przy ulicy św. Ducha, gdzie mieszkali głównie średniozamożni mieszczanie50.
Są to jedyne zapisy, z których wiemy dokładnie, z jakiego źródła pochodziły pieniądze przeznaczone na inwestycje na rynku rentowym. W pozostałych przypadkach możemy się jedynie domyślać, że kobiety inwestowały swój posag bądź
pieniądze odziedziczone po mężu.
Większość (81) spośród 107 mężatek pojawiających się w księgach miejskich występuje w nich tylko raz. Dokonywały one pojedynczych transakcji albo
dzieliły się spadkiem z rodziną i nie ma na ich temat kolejnych informacji. Na ich
tle wyjątkową postacią jest aktywna na rynku przez jedenaście lat (1337–1348)
Małgorzata Tupadel. W 1337 r. pożyczyła 10 grzywien51 pod swój spichlerz.

44
G. Duby, M. Perrot, op. cit., s. 296; S. Shahar, The History of Women in the Later Middle Ages – A General View and Problems of Research, w: Frau und spätmittelalterlicher Alltag, s. 12.
45
R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga, ss. 61–64.
46
Man sal wissen das her H[er]man Wernczinke hat 12 mr. czinses in der vrowe Katke von Dulmens huse
steende in der visschirstrate, czu czinsen uf senthe Michilis tag, wider abeczukoufen vor 200 mr. und den czins darczu.dise 200 mr. sint synes wibes Magdalenen brutschatz – Stadtbuch II, 1391.
47
B. Geremek, Problem siły roboczej w Prusach w pierwszej połowie XV wieku, Przegląd Historyczny,
1957, t. 48, s. 221.
48
L. Weber, Preussen vor 500 Jahren in culturhistorischier, statistischer und militärischer Beziehung nebst
Special-Geographie, Danzig 1878, ss. 170–172.
49
Stadtbuch II, 1392.
50
R. Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, ss. 77–80.
51
Stadtbuch I, 314.
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W kolejnych latach (134052, 134153) sprzedała renty na budzie, którą posiadała
w okolicy łaźni54. Renty kupili mincerz Gysiler oraz Mikołaj Dulmen, każdą
o wartości 10 grzywien. Z kolei w 1342 r. to ona udzieliła dwóch pożyczek55
o łącznej wartości 20 grzywien. Od 1343 r. pojawiają się kolejne wpisy56 dotyczące Małgorzaty Tupadel – znów sprzedała renty, ale już nie na budzie, ale tym razem na kamienicy. Niestety, źródło nie określa, gdzie się ona znajdowała.
Sporą grupę reprezentowaną w księgach miejskich (35%) stanowiły panny. Tak duża liczba kobiet stanu wolnego wskazuje na moment decyzji o lokacie
kapitału, a także na liczebną przewagę kobiet w mieście57. Jak już wspomniano,
ewentualna zmiana stanu cywilnego jest w źródle niezwykle trudna do uchwycenia. Podobnie jak w innych przypadkach, większość panien (161) pojawia się
w zapiskach tylko raz. Brak dalszych informacji na ich temat może być spowodowany późniejszym ślubem i zmianą nazwiska lub brakiem ich aktywności
na rynku rentowym. Zdarzały się jednak przypadki inwestycji wieloletnich, jak
w wypadku niejakiej Geze, która występuje przez jedenaście lat (1339–1350), zapisywana jako Gese, filia Heyse. Kobiety wychodziły wówczas za mąż pomiędzy
piętnastym a osiemnastym rokiem życia58, jest więc prawdopodobne, że Geze
dłużej, a być może do końca życia, pozostawała osobą niezamężną. Z pewnością nie należała do osób ubogich. W okresie jedenastu lat udzieliła dwudziestu
pożyczek59 o łącznej wartości 195 grzywien. W 1339 r. otrzymała darowiznę od
Jana von Thorun w wysokości 80 grzywien z zastrzeżeniem, że pieniądze te mają
być wypłacane rozsądnie60. Gotówka, którą inwestowały panny, mogła pochodzić także z innych źródeł niż w przypadku opisywanej tu postaci, np. z kwoty
przeznaczonej na posag lub ze spadku po którymś z rodziców. Inwestycja w rentę mogła być także formą zabezpieczenia losu niezamężnej córki.
W elbląskich księgach miejskich pojawia się kilka zapisów dotyczących zakonnic. Wstąpienie do zakonu, obok religijnej, miało także funkcję społeczną,
Stadtbuch I, 481.
Stadtbuch I, 567.
54
Najstarsza elbląska łaźnia mieściła się w okolicach mostu Wysokiego, kolejne były przy ulicach Zamkowej, Nad Kumielą oraz przy bramach Tobiasza i Kowalskiej, zob. G. Nawrolska, Uwagi o infrastrukturze Starego Miasta w Elblągu w świetle źródeł archeologicznych, Rocznik Elbląski, 2008, t. 21, s. 28; R. Kubicki, Problem
utrzymania czystości w średniowiecznym mieście – funkcje i znaczenie łaźni publicznych na przykładzie Elbląga, w: Brud i smród. Studia historica gedanensia, t. I, pod red. G. Berendta, B. Możejko i T. Stegnera, Gdańsk
2010, s. 38.
55
Stadtbuch I, 609, 610.
56
Stadbuch I, 695, 1001, 1002.
57
A. Wyrobisz, op. cit., s. 307, 316.
58
B. Noodt, Religion und Familie in der Hansestadt Lübeck anhand der Bürgertestamente des 14. Jahrhundert,
Lübeck 2000, s. 265.
59
Stadtbuch I, 456, 457, 458, 474, 547, 603, 619, 620, 621, 706, 736, 771, 772, 790, 849, 917, 925, 950, 999, 1164.
60
Stadtbuch I, 459.
52
53
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w miastach żyło bowiem więcej kobiet niż mężczyzn (stosunek ten określa się na
1:1,261). W związku z tym umieszczenie córki w klasztorze rozwiązywało poniekąd
problem zbyt dużej liczby kobiet, które nie mogły wyjść za mąż. Z powodu braku
klasztoru w mieście, elblążanki wstępowały do zgromadzeń położonych w innych
miastach – Chełmnie, Toruniu, Królewcu i Żarnowcu62. Do zakonów wstępowały kobiety pochodzące z zamożnych rodzin, biedniejsze znajdowały schronienie
w beginarzach. Wszystkie wymienione klasztory należały do zgromadzenia cysterek posługujących się regułą św. Benedykta. Niemal każdy wpis63 dotyczy zapisów rentowych na rzecz kobiet przebywających w klasztorach. Zgodnie z polityką miast, które nie dopuszczały do przechodzenia dóbr leżących na terenie
miasta na rzecz Kościoła i zakonów także poprzez dziedziczenie majątków przez
zakonnice i zakonników64, po śmierci mniszek renta nie pozostawała w posiadaniu klasztoru. W przypadku córek mincerza Gysilerii, Geze i Ricze, które były
zakonnicami w klasztorze w Żarnowcu, renta po śmierci obu sióstr miała zostać
sprzedana, a pieniądze uzyskane z transakcji przekazane na użytek klasztoru65.
Siostry posiadały dwa zapisy rentowe na kwotę pół grzywny na domu Mikołaja
Vischow przy ulicy św. Ducha oraz 3 grzywny na części budy Hildebranda Colner. W przypadku innych zakonnic pochodzących z Elbląga – Elżbiety van Thorun66, córki burmistrza Jana von Thorun67, i nieznanej z imienia córki Henryka
Elrycg68 renty pochodziły z ich domów rodzinnych.
Renty zapisane na rzecz zakonnic mogły stanowić rodzaj posagu wypłacanego przez rodziców panny młodej przy ślubie, w tym wypadku na rzecz klasztoru69. Choć żądanie przez władze klasztoru, aby rodzina nowo wstępującej
zakonnicy przekazała jakiś dar, było zabronione przez „Regułę”70, to jednak

J. Kuliszer, Powszechna historia gospodarcza śreniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 1961, s. 184.
M. Biskup, Średniowieczna sieć klasztorów w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (do 1525 ),
w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej w X–XX w., pod red. H. Gapskiego i J. Kłoczowskiego,
Lublin 1999, ss. 52–62; M. Borkowska, Słownik mniszek benedyktyńskich w Polsce, Tyniec 1990; J. Fankidejski,
Klasztory żeńskie w diecezyi chełmińskiej, Pelplin 1883, ss. 6–13; P. Oliński, Między zakonem krzyżackim a mieszczaństwem pruskim. Uwagi o klasztorach żeńskich w wielkich miastach pruskich, w: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, pod red. A. Wyrwy, A. Kiełbasy i J. Swastka, Poznań 2004, s. 883.
63
Stadtbuch I, 1555, 1608; Stadtbuch II, 575, 2156, 2165.
64
B. Noodt, op. cit., s. 337; W. Ebel, Bürgerliches Rechtsleben, s. 24.
65
Stadtbuch I, 1555.
66
Stadtbuch II, 2156.
67
R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga, s. 73; A. Semrau, Johann von Thorun. Burgermeister der Altstadt Elbing † 1410, Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, 1923, H. 31, s. 42.
68
Stadtbuch I, 1608.
69
B. Noodt, op. cit., s. 340.
70
Reguła św. Benedykta, 59, 4–5, 7–9, w: Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta, tłum. T. Dąbek, B. Turowicz, Kraków–Tyniec 2006.
61
62
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przekazywanie posagu na rzecz klasztoru był normą71. Zapisy te mogły być także „zwykłymi”, niezwiązanymi z posagiem, nadaniami na rzecz mniszek, co również było zakazane przez „Regułę”72. Mimo to przepis ten był stale obchodzony, a zapisy takie mogły wpłynąć na poprawienie pozycji kobiet przebywających
w klasztorze.
Choć w Elblągu nie było żeńskiego klasztoru73, znajdowały się tu konwenty kobiet świeckich, beginek. Należały do nich panny i wdowy, które mieszkały
w domu jednej z beginek bądź też wspólnie wynajmowały mieszkanie. Członkinie tych konwentów utrzymywały się z własnej pracy, np. z opieki nad chorymi, i z datków, z tego powodu ruch rozwinął się głównie w miastach. Beginki
nie składały wieczystych, uroczystych ślubów i nie posługiwały się żadną regułą zakonną, a jedynie same ślubowały przestrzeganie zasad wspólnoty tak długo, jak w niej będą74.
W Elblągu pierwsza wzmianka o konwencie beginek pochodzi z 1300 r.,
kiedy to w księdze czynszowej jest mowa o sorores apud fratres75.W 1375 r. wspomniany jest konwent na platea Thobie, kolejne powstały w XV w. Przy ulicy Studziennej znajdował się duży konwent (wielkości „Erbe”), a przy Kuśnierskiej mały
(„Buda”)76. Oprócz nich istniały także zgromadzenia beginek fundowane przez
mieszczan, tak jak to założone przez wdowę de Bremen77 czy też Jana Hervorden78.
W omawianych źródłach pojawia się postać beginki Adelajdy79. Odnotowano ją trzy razy w latach 1340–1343, z czego dwukrotnie w 1340 r. Za każdym
razem sprzedawała ona rentę tej samej osobie, późniejszemu rajcy80 Henryko-

71
P. Wiszewski, Mniszki benedyktyńskie i ich rodziny w średniowieczu na przykładzie opactw śląskich od
drugiej połowy XII do połowy XVI w. (Legnica, Lubomierz, Strzegom), w: Kobieta i rodzina w średniowieczu, ss.
73–74.
72
Reguła św. Benedykta, 59, 3.
73
Kwestię pojawiania się kolejnych zgromadzeń w Elblągu regulował przywilej lokacyjny miasta, zob.
CDW, nr 13.
74
K. Elm, Beg(h)inen, w: Lexikon des Mittelalters, Bd. I, Weimer 1999, kol. 1799–1801; M. Józefczyk, Średniowiecze Elbląga. Z problematyki społeczno-religijnej, Elbląg 1996, s. 123; J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach
polskich w wiekach średnich, w: Kościół w Polsce, t. 1: Średniowiecze, pod red. J. Kłoczowskiego, Kraków 1966,
s. 486; B. Noodt, op. cit., s. 327; R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr, s. 264; M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 2: Średniowiecze, Warszawa 1989, s. 152; J. Wiesiołkowski, Socjotopografia późnośredniowiecznego
Poznania, Poznań 1997, s. 122.
75
Chodzi o klasztor dominikanów; A. Semrau, Das älteste Zinsbuch der Altstadt Elbing 1295 bis etwa
1316, Elbinger Jahrbuch, 1924, H. 4, s. 19; M. Toeppen, op. cit., s. 136; E. Wermter, Die Beginen im mittelalterlichen Preußenlande, ZGAE, 1969, Bd. 33, ss. 44–45.
76
Ibidem; E. Carstenn, Geschichte der Hansestadt Elbing, s. 166.
77
Stadtbuch II, 885.
78
M. Toeppen, op. cit., s. 137; M. Józefczyk, op. cit., s.125, A. Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243–1525: organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo, wierni, Malbork 2006, s. 117.
79
Stadtbuch I, 485, 524, 669.
80
M. Toeppen, op. cit., s. 285; R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga, ss. 40–55.
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wi Wessil, a kwoty rent nie przekraczały 2 grzywien rocznie. Dzięki informacji
z 1355 r. o domu należącym niegdyś do Adelajdy81 wiemy, że nieruchomość beginki znajdowała się w pobliżu klasztoru Dominikanów.
Na podstawie informacji, jakie pojawiają się w zapiskach znajdujących się
w obu księgach, można odtworzyć częściowo pochodzenie społeczne kobiet aktywnych na elbląskim rynku renty.
Do najwyższej, najbogatszej warstwy należeli kupcy oraz osoby żyjące z kapitału. Była to grupa nieliczna i elitarna (w Elblągu liczyła około 50–60 osób, co
stanowiło 5–6% wszystkich mieszkańców). Spośród tej grupy rekrutowali się
rajcy, burmistrzowie i inni urzędnicy miejscy.
Na podstawie spisu rajców elbląskich, znajdującego się w publikacji Maksa
Toeppena82, oraz listy urzędników wydanej przez Romana Czaję83 można zidentyfikować 105 kobiet, które należały do najwyższej warstwy społecznej – pochodziły z bogatych, patrycjuszowskich i sprawujących władzę rodzin. Kobiety,
które udało się przyporządkować do rodzin patrycjuszowskich pojawiły się
w księgach miejskich 400 razy. Nazwiska 37 kobiet można bliżej połączyć z zawartymi w spisie rajcami. Wśród patrycjuszek są wdowy, żony, córki, a także siostry
i pasierbice najważniejszych osób w mieście – burmistrzów, kamlarzy czy też rajców. Najwięcej razy wśród nich pojawiają się kobiety z rodziny Gotko de Bremen. Matka i żona Gotko de Bremen, burmistrza Elbląga w latach 1325, 1327
i 1332, a także rajcy w latach 1329–1330 i 1333–133484, wystąpiły na kartach
ksiąg aż 47 razy, udzielając wielu pożyczek. Trzydzieści sześć razy pojawiły się
córki Tydemanna Werkmeister, rajcy i kamlarza elbląskiego, pełniącego urzędy w latach 1391–141285, Elżbieta, Jadwiga oraz Kunegunda (za każdym razem
wszystkie występowały w jednym wpisie). Jednak większość kobiet pochodzących z rodzin patrycjuszowskich dokonywała jednej transakcji.
Kwoty, jakimi dysponowały kobiety z najbardziej wpływowych rodzin, nie
były szczególnie wysokie – roczne zapisy rentowe w tej grupie opiewały średnio
na 3,7 grzywny i wynosiły od pół grzywny (osiem przypadków, przy czym każdy zapis na taką kwotę występował u osoby, która pojawiła się w księgach miejskich co najmniej dwa razy) do 23 grzywien (zapis na taką kwotę miał miejsce
w 1338 r. i dotyczył wdowy po Gotko de Bremis i jej synów86). Pożyczek na podobne kwoty udzielały przedstawicielki także innych grup społecznych. Trzeba
Stadtbuch I, 1220.
M. Toeppen, op. cit.
83
R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga.
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Ibidem, ss. 26–30; M. Toeppen, op. cit., s. 283.
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R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga, ss. 70–90; M. Toeppen, op. cit., s. 288.
86
Stadtbuch I, 442.
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pamiętać, że patrycjuszki, jak już wspomniano, miały także inne możliwości inwestowania pieniędzy, m.in. w formie kosztowności, biżuterii, naczyń, elementów wyposażenia domów, jak meble, kafle, a także książki czy dzieła sztuki87. Odzwierciedleniem posiadanego majątku są testamenty mieszczańskie, w których
zapisywano stroje i biżuterię88.
Do warstwy średniej można zaliczyć osoby posiadające prawa miejskie, które jednak ze względu na swoje położenie prawne, czyli brak dostępu do sprawowania władzy, nie zaliczały się do patrycjatu. Najwyżej ceniono zawody związane z handlem, ale też rzemiosłem, którego prestiż był jednak zróżnicowany
i zależał od rodzaju pracy i kwalifikacji do jej wykonywania potrzebnych, wysoko
w hierarchii znajdowały się takie zawody, jak złotnik, piekarz czy browarnik89. Najniższe miejsce wśród warstwy średniej zajmowali czeladnicy i dysponujący jedynie siłą fizyczną pracownicy najemni, o ile w ogóle posiadali prawo miejskie90.
Dzięki zapisom w księgach miejskich można zidentyfikować kobiety pochodzące z niższej warstwy społecznej – przy ich imionach pojawiają się też
imiona mężów oraz wykonywany zawód. Pominięte zostały nazwiska pochodzące od zawodów, np. wymienione wyżej Werkmeister, gdyż nie jest możliwe
prawidłowe ich przyporządkowanie do konkretnej grupy. Nazwisko to pojawiało się przez dłuższy czas i zatraciło swój pierwotny charakter, gdyż osoby nazywające się Werkmeister zasiadały w radzie miejskiej, a wiadomo, że przedstawicieli rzemiosła nie dopuszczano do władz91.
Zapiski dotyczą 30 kobiet, które pojawiły się 46 razy. Z pewnością tej grupy
dotyczy wiele innych wpisów sądowych; według szacunków Romana Czai grupa
średniozamożnych mieszkańców Elbląga stanowiła 28%92. Niestety nie ma możliwości dokładnego przypisania wszystkich kobiet do konkretnej warstwy.
Wśród kobiet pochodzących z warstwy rzemieślniczej znane są osoby
związane z takimi zawodami, jak złotnicy, kowale, browarnicy, kotlarze, bedna87
M. Bogucka, H. Samsonowicz, op. cit., s. 154; H. Samsonowicz, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich,
ss. 243–250; idem, Życie miasta średniowiecznego, ss. 60–61.
88
R. Kubicki, Kultura materialna w testamentach elbląskich z XV – początku XVI w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2010, nr 2.
89
J. Wiesiołowski, op. cit., s. 34.
90
Ibidem, s. 28; R. Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, s. 35; A. Czacharowski, Forschungen
über die sozialen Schichten in des Städten des Deutschordenslandes im 13. und 14. Jahrhundert, w: idem, Bürgertum
und Rittertum im Spätmittelalter. Festgabe ze seinem siebzigsten Geburtstag, Toruń 2001, ss. 41–42; J. Tandecki,
Stellung der Handwerk und ihrer Zünfte in den hansischen Städten – Soziale Wirklichkeit und ihre Wahrnehmung,
w: Das Bild und die Wahrnehmung der Stadt und der städtischen Gesellschaft im Hanseraum im Mittelalter und
in der frühen Neuzeit, Toruń 2004, s. 181.
91
W. Fleischer, Die deutschen Personennamen. Geschichte, Bildung und Bedeutung, Berlin 1968, ss. 79–81;
J. Tandecki, Rzemiosło i cechy w średniowiecznym mieście, s. 258.
92
R. Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, s. 40; idem, Struktura społeczna, w: Państwo
zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, pod red. M. Biskupa i R. Czai, Warszawa 2008, s. 446.
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rze, furmani, a także tkacze, krawcy czy murarze. Pojawiają się też córka aptekarza93 i wdowa po pisarzu miejskim94. W księgach występują kobiety związane
zarówno z „zamożnymi” rzemiosłami, takimi jak browarnicy, kowale czy kupcy,
jak i z „uboższymi” – bednarze, kramarze, krawcy95.
Kwoty, jakie wymieniano w zapiskach dotyczących tej grupy, były dwukrotnie niższe niż w przypadku przedstawicielek patrycjatu i wynosiły średnio
2,02 grzywny rocznie. Różnica w wysokości rent kobiet związanych z rzemiosłem nie jest aż tak duża, jak w przypadku bogatych mieszczanek – tutaj wszystkie kwoty wynoszą się między pół a 7 grzywien.
Tylko sześć z 30 związanych z rzemiosłem kobiet dokonało więcej niż jednej
transakcji. Kobiety w razie chwilowej potrzeby pożyczały bądź też inwestowały niewielkie kwoty. Na ich tle postacią wyjątkową jest Bela, wdowa po złotniku Arnoldzie. Dokonała ona dziewięciu transakcji w ciągu zaledwie czterech lat
(1346–1349), z czego osiem razy kupiła rentę96, a raz ją sprzedała (w 1349 r. zaciągnęła pożyczkę w wysokości 10 grzywien)97. Mogła pozwolić sobie na tak
dużą aktywność na rynku ze względu na swoją niewątpliwą zamożność – złotnicy należeli do rzemieślniczej elity98.
Niższą warstwą społeczną w średniowiecznym mieście byli ludzie nieposiadający prawa miejskiego i majątku. Należeli do niej niecechowi rzemieślnicy, służba,
margines społeczny99. Ludność ta pochodziła najczęściej z okolicznych wsi i podlegała dużej rotacji. Jej wpływ na stan gospodarki miejskiej był znikomy100. W omawianych źródłach brakuje informacji na temat tej grupy mieszkańców miasta.
Obraz kobiet, jaki wyłania się z zapisów zawartych w elbląskich księgach
miejskich pokazuje, że odgrywały one ważną rolę nie tylko w rodzinach, gdzie
wypełniały tradycyjnie przypisane im obowiązki, ale także w gospodarce. Poprzez udzielanie i branie pożyczek miały swój udział w życiu ekonomicznym miasta, a także pomnażały własne, pochodzące ze spadków czy posagów, majątki.
Przedstawiony obraz położenia społeczno-ekonomicznego kobiet w średniowiecznym Elblągu nie wyczerpuje tematu i wymaga dalszych badań. Aby
uzupełnić tę kwestię, należy rozszerzyć bazę źródłową, gdyż analizowane księStadtbuch II, 2087.
Stadtbuch I, 550.
95
R. Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, ss. 50–51.
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gi prezentują tylko jeden aspekt życia społecznego wybranej grupy mieszkańców miasta. Dla uzyskania pełnej panoramy niezbędne jest wykorzystanie także testamentów oraz korespondencji. Szerszej analizy wymaga również kwestia
położenia kobiety w prawie lubeckim, gdyż żadna z prac traktujących o nim nie
poświęca temu zagadnieniu zbyt wiele miejsca, a tematyka ta jest jedynie
wzmiankowana.
Aleksandra Girsztowt, Frauen auf dem Rentenmarkt von Elbląg (Elbing) im Mittelalter
Zusammenfassung
In den Stadtbüchern von Elbląg (Elbing) befinden sich 1.026 Vermerke, in denen Frauen vorkommen, was
25% aller Eintragungen ausmacht. Die meisten dieser Vermerke betreffen Transaktionen im Zusammenhang mit
Renten, und in Wirklichkeit im Zusammenhang mit Krediten. Sie zeigen, dass Frauen, obwohl sie nicht die vollen
Rechte besaßen, im wirtschaftlichen Bereich aktiv waren – Darlehen sowohl gewährten als auch aufnahmen.
Großen Einfluss auf ihre Tätigkeit auf dem Rentenmarkt hatte der Familienstand der Frauen – die größte
Freiheit genossen ganz entschieden Witwen, die sich nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Ehemannes
befanden und selbständig über ihr Eigentum verfügen konnten. In einer etwas schlechteren Situation waren
noch ledige und verheiratete Frauen, doch bedeutete dies nicht, dass sie nicht an Rententransaktionen
teilgenommen hätten. In den Stadtbüchern erscheinen auch Elbingerinnen, die sich in den nahe gelegenen
Klöstern befanden, sowie Beginen. In den meisten Fällen tätigten die Frauen ein bis zwei Operationen.
Aktivere, für die dies ein Weg zur Kapitalanlage und -vermehrung gewesen sein könnte, stellen die
entschiedene Minderheit dar. Einfluss auf die Anzahl der Transaktionen sowie deren Höhe hatte der soziale
Status der Frauen. Vertreterinnen des Patriziates, die dieser Gruppe dank der Beamtenverzeichnisse von Max
Toeppen und Roman Czaja zugeschrieben wurden, schlossen Rentenverträge über einen fast doppelt so hohen
Betrag wie die aus anderen gesellschaftlichen Schichten stammenden Frauen ab.
Das Bild, das sich aus der Analyse der in den Elbinger Stadtbüchern enthaltenen Vermerke ergibt,
zeigt, dass Frauen durch ihre Tätigkeit auf dem Rentenmarkt Einfluss auf das wirtschaftliche Leben der Stadt
nahmen und auch die Möglichkeit hatten, ihr Vermögen zu vermehren.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Aleksandra Girsztowt, Women on the annuities market in Elbag during the middle ages
Summary
The Elblag city’s books is 1026 records, where there are women, representing 25% of all entries. Most
of the records relating to transactions disability fact, credit. They show that despite the lack of full rights,
women were active in the economic sphere – both grant and take the loan.The activity in the market annuity
was influenced by marital status women – by far the greatest freedom enjoyed widows who were not already
under the care of her husband and could independently dispose of his property. In a slightly worse situation
were virgins and married women, but it does not mean that they did not participate in transactions disability.
On the cards of municipal books also appear women located in the nearby monasteries . In most cases, women
engaged in one – two operations. More active, for which she could be a way of multiplying capital investment
and constitute a small minority. On the number of transactions and their height and impacted the social
status of women. Representatives of the patricians, the group assigned to the census officials Max Toeppen
and Roman Czaja, annuity contracts contain an amount of almost two times greater than those from other
social sphere.Picture emerging from the analysis of the provisions contained in Elblag city’s books shows that
women, through its operations in the annuity, had an impact on the economic life of the city, and also have the
opportunity to multiply their assets.
Translated by Jerzy Kiełbik
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SUPLIKI CHŁOPÓW Z ŻUŁAW MALBORSKICH
NA SEJMIKI GENERALNE PRUS KRÓLEWSKICH
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Żuławy malborskie zachwycały przybyszów bogactwem, żyznością ziemi
i gospodarnością mieszkańców. Wielka i Mała Żuława (Wielkie Żuławy Malborskie i Małe Żuławy Malborskie) były dobrami królewskimi, zwanymi też ekonomią
malborską. Terytorium ekonomii dzieliło się na dwie wspólnoty grobelne – Wielką i Małą Żuławę. Podział podyktowany był koniecznością prowadzenia prac melioracyjnych, utrzymywaniem i konserwacją całego systemu wodnego Żuław. Na
czele wspólnoty grobelnej, zarówno Wielkiej, jak i Małej Żuławy, stało kolegium
grobelne, zwane też wałowym, składające się z dygrawy (Deigraf, teichgrabus)
i przysiężnych. W skład kolegium Wielkiej Żuławy wchodził dygrawa oraz pięciu przysiężnych zarządzających kątami, czyli jednostkami administracyjnymi,
a także dwaj przysiężni reprezentujący ekonomię nowodworską i berwałdzką.
Z kolei kolegium grobelne Małej Żuławy składało się z dygrawy i dwóch przysiężnych1. Kolegium grobelne kierowało pracami nad umacnianiem wałów wi1
S. Achremczyk, Samorząd chłopski na Żuławach Malborskich w XVI–XVIII wieku, w: Samorządy i reprezentacje chłopskie w Europie północnej u progu nowożytności (XV–XVIII wiek), Toruń 1990, ss. 106–107;
A. Hartwich, Geographisch-Historische Landes Beschreibung derer dreyen im Polnischen Preussen liegenden
Werdern, Königsberg 1722, s. 321; A. Mączak, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich w początkach XVII wieku, Warszawa 1962, s. 143; W. Odyniec, Gburzy i golce na Żuławach w roku 1673, Rocznik Gdański, 1955,
t. 14, s. 193.
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ślanych, nogackich i innych rzeczek, konserwacją tam, melioracją, ale także życiem gospodarczym i kulturalnym wspólnoty żuławskiej. Dygrawa z przysiężnymi organizował wachty lodowe, dokonywał okresowych przeglądów urządzeń
wodnych, stanu mostów i dróg. W ekonomii malborskiej istniał więc dobrze
zorganizowany samorząd chłopski2. Władze wspólnoty były pośrednikiem między wspólnotą a ekonomią, dworem królewskim i to one przedkładały supliki
chłopskie na sejmik generalny Prus Królewskich. Nic zatem dziwnego, że o stanowisko, zwłaszcza dygrawy, które dawało określone korzyści majątkowe, rywalizowali między sobą bogaci gburzy żuławscy. Choć dokumenty przewidywały, iż
godność ta była obieralna, a kadencja miała trwać trzy lata, zwyczajowo przyjęło się, iż urząd ten stawał się dożywotni. Dygrawę mianował ekonom malborski
spośród czterech delegatów wybranych przez zgromadzenie chłopskie. Wprawdzie u schyłku XVI w. wspólnota usiłowała zdobyć decydujący wpływ na wybór
tego najważniejszego urzędnika, ale dwór królewski nie pozwolił na uszczuplenie swoich praw. Natomiast przysiężni byli wybierani przez wspólnotę.
Najważniejszy urzędnik wspólnoty żuławskiej wraz z przysiężnymi reprezentował wspólnotę na zewnątrz. Gdy na Żuławy spadały klęski żywiołowe, wówczas szukano pomocy, pisząc supliki bądź wysyłając delegacje na sejmiki generalne Prus Królewskich, na dwór królewski, a także na spotkanie z ekonomem malborskim. Oczywiście, koszty podróży, wydatki na prezenty i sumy wydane na
pozyskanie przychylności pokrywano z kasy wspólnotowej. Gdy szukano ulg
lub zwolnień z podatków, zwracano się z suplikami do stanów Prus Królewskich
zebranych na sejmikach generalnych w Malborku bądź Grudziądzu. Mieszkańcy Prus Królewskich pokładali w sejmikach generalnych duże nadzieje, dlatego
wyznaczenie terminu i miejsca obrad wywoływało ożywienie polityczne w prowincji, sprawiało także, że ci, którzy w sejmiku nie uczestniczyli, pisali supliki,
listy, żale, przedkładając zebranym swoje prośby. Z takiej okazji korzystali także chłopi żuławscy, ale jako pewne gremium, wspólnota. Dygrawowie, przedstawiając chłopskie żale na sejmiku województwa malborskiego obradującego
w Sztumie, mieli nadzieję, że szlachta wpisze ich sprawy do wojewódzkiej instrukcji sejmikowej, a posłowie przedstawią je na sejmiku generalnym. Pisano
także bezpośrednio do sejmiku generalnego. Takiej korespondencji sejmikowej
zachowało się całkiem sporo. Udało się ustalić, że tylko w archiwum gdańskim
dla drugiej połowy XVII stulecia zachowały się 364 listy i supliki3. Z pewnością pism słanych na sejmik było o wiele więcej, ale archiwum stanowe spłonę2
S. Achremczyk, op. cit., s.105 i n.; H. Eckerdt, Geschichte des Kreises Marienburg, Marienburg 1868,
s. 92 i n.; A. Hartwich, op. cit.
3
S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, Olsztyn 1991, s. 144.
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ło, dlatego ocalało głównie to, co przejęła delegacja Gdańska. Od sejmiku generalnego oczekiwano pomocy i wsparcia. Nie otrzymawszy go za pierwszym razem, pisano po raz drugi, trzeci i kolejny. Trzeba jednak dodać, że listy przysyłała
przede wszystkim szlachta, aż 45% wszystkich odwołań to prośby szlachty. Z suplikami zwracały się także zakony i to była druga grupa korespondentów. Małe
miasta Prus Królewskich, wyrugowane z obrad sejmikowych, przysyłały delegacje albo supliki składane na ręce przedstawicieli wielkich miast, głównie posłów
Gdańska, gdyż wierzyły w skuteczne ich oddziaływania na sejmikujących. Supliki chłopskie to zaledwie 7% wszystkich próśb. Wśród nich dominowały supliki
chłopów żuławskich. Supliki żuławskie podpisywane były bardzo ogólnie, urzędowo. W 1667 r. podpisano: „Teichgrabowie, Przysięgli i całej Żuławy i małej malborskiej i tysenowskiej obywatele”4. Cztery lata później w piśmie napisanym w języku polskim chłopi żuławscy podpisali się: „Słudzy z Wielkiej i Małej Żuławy
Malborskiej do Stanów Ziem Pruskich”5. W czasach panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III suplik na sejmiki nie kierowali dygrawowie czy
przysiężni, ale podpisywano je ogólnie jako „poddani Jego Królewskiej Mości”,
„poddani ekonomii malborskiej”. Co ciekawe, owi poddani ekonomii malborskiej, czyli poddani królewscy, pisali pisma w języku polskim, a także niemieckim i bardzo rzadko w języku łacińskim. Supliki chłopskie pisane były zazwyczaj po polsku, tak jak listy małych miast Prus Królewskich. O ile poszczególne
małe miasta słały osobne supliki, każde w swoim imieniu, o tyle wspólnota żuławska występowała zazwyczaj z jedną petycją. Do wyjątku należą skargi niektórych wsi, młynarzy bądź mieszkańców malborskich przedmieść.
Wspólnota słała prośby po nadzwyczajnych klęskach żywiołowych, zwłaszcza zimowych i lipcowych powodziach, zniszczeniach wojennych, gradobiciach,
wichurach. Dla Żuławian najgroźniejsze były wylewy Wisły i Nogatu, a jedną
z ich przyczyn były zaniedbania w konserwacji wałów, przerywanych przez gwałtowne przybory wód. Wobec takich okoliczności człowiek pozostawał bezradny.
Wylewały także żuławskie rzeczki, bo niesprawnie funkcjonujący system odwadniający nie nadążał z odprowadzaniem nadmiaru wód, zalewając żyzne pola i łąki.
Po kolejnych wielkich powodziach żuławscy wieśniacy zwracali się do sejmiku
generalnego z prośbą o ulgi podatkowe, zwolnienia z obowiązku płacenia podatków, a czasami o wsparcie suplik wysyłanych na dwór królewski. Taką żuławską
suplikę wsparli posłowie Prus Królewskich w 1661 r. Uchwałą sejmu została powołana specjalna komisja do przeprowadzenia lustracji ekonomii malborskiej.
4
Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: AP Gdańsk) 300.29/157, k. 264, Suplika Żuławian na sejmik generalny, sierpień 1667.
5
AP Gdańsk 300.29/166, ss. 172–172v, Suplika żuławska, styczeń 1671.
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W uchwale pisano: „Jako wszystkich ekonomij naszych curam Rzeczpospolita
na się wzięła, tak gdy osobliwie tego czasu po wojnie i po wielkim zalaniu przez
rozerwanie grobel na Wiśle i Nogacie ekonomija malborska pilnego starania, nakładu i opatrzenia potrzebuje”6. Na komisarzy lustracji ekonomii malborskiej wybrano: biskupa chełmińskiego (nominata) Andrzeja Olszowskiego, będącego też
referendarzem koronnym, kasztelana gdańskiego Zygmunta Guldensterna, opata
paradyskiego ks. Stefana Wierzbowskiego, proboszcza kapituły chełmińskiej ks.
Wojciecha Krzywkowskiego, podkomorzego chełmińskiego Jana Ignacego Bąkowskiego oraz starostę jasienieckiego Jana Komorskiego7. W drugiej połowie
kwietnia komisarze (niestety nie wszyscy), którzy przybyli do Malborka, skierowali petycję do sejmiku generalnego z prośbą, aby sejmikujący, uchwalając podatki, mieli na uwadze dotkniętych powodzią chłopów żuławskich8. W piśmie
komisarze nadmieniali, iż miniona wojna polsko-szwedzka przyniosła mieszkańcom ekonomii królewskiej wiele szkód wyrządzonych przez wojska polskie,
szwedzkie i brandenburskie. Do wojennej katastrofy doszła jeszcze wielka powódź wiosenna 1661 r. Woda zniszczyła wały wiślane, zalała nadbrzeżne tereny,
a przede wszystkim zniosła przeprawę przez Wisłę. Komisarze, prosząc o ulgi
w podatkach dla chłopów, podkreślali, iż Rzeczpospolita uchwałą sejmową powinna przyjąć specjalny podatek na naprawę wałów wiślanych i Szpicy Mątowskiej. Pieniądze z podatku miały być przeznaczone na regulację Wisły w jej dolnym biegu oraz Nogatu, aby Żuławom Malborskim nie zagrażały już powodzie,
a żegluga wiślana bez przeszkód pozwalała szlacheckim szkutom ze zbożem i innymi towarami dotrzeć do Gdańska9. Poddani ekonomii malborskiej nie doczekali się jednak pomocy od skarbu państwa. Sami musieli ponosić ciężary związane z naprawą wałów wiślanych.
Co jakiś czas pisali więc supliki na sejmiki generalne. W sierpniu 1667 r.
dygrawowie i przysiężni żuławscy zaznaczali, że rozumiejąc położenie Rzeczypospolitej, zniszczenia po wojnie szwedzkiej, konflikty wewnętrzne, wojny z Rosją i zagrożenie tureckie, płacili podatki, choć sami podnosili się z wojennych
zniszczeń i odbudowywali się po kolejnych powodziach, ale teraz, gdy trzeba
płacić nowy wysoki podatek: „pokornie tedy WMP suplikujemy prosząc abyście
WMPP na teraźniejsze lata ciężkie wzgląd mieć raczeli patrząc, że nas wojna tak
6
Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, t. IV, wyd. W. Hejnosz i J. Waluszewska, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes, t. 58, Toruń 1967, s. 3.
7
Ibidem.
8
AP Gdańsk 300.29/151, k. 175–175v, Zygmunt Guldenstern kasztelan gdański, Stefan Wierzbowski
opat paradyski, Wojciech Krzywkowski prepozyt kapituły chełmińskiej i sekretarz królewski Jerzy Barckmann
do stanów Ziem Pruskich, Malbork 22 IV 1661.
9
AP Gdańsk 300.29/151, k. 175.
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zniszczyła, że 1708 włók szarwarkowych i 300 osiadłych nie masz a tama tak srogie onej redactum jest de restauratiej – – W srogie długi pozachodzieliśmy okupując Szwedom budynki nasze, którzy i pieniądze pobrali i zniszczeli ale najgorsza obóz pod Malborkiem polski funditus budiaki zrujnował”10. Dygrawowie
i przysiężni Wielkiej i Małej Żuławy skarżyli się, że wszyscy głoszą, iż żyzność
ziemi przynosi im wysokie plony i dochody z hodowli bydła, a tymczasem woleliby mieć pola poza żuławą, bez obaw i strachu przed powodzią, doprowadzania ziemi po każdym wylewie do urodzajności. Wielkim obciążeniem dla mieszkańców było stałe umacnianie wałów i tam. Z tego tytułu zobowiązani byli do
dodatkowych szarwarków oraz wnoszenia podatków. Nawet chrust potrzebny
do umacniania wałów trzeba było kupować. Jak pisali dalej: „rowy kopać, grunty
osuszając, młyńskie rowy aż do Prabut dwa razy w rok ślamując”11. Skarżyli się,
iż ponoszą niemałe koszty, udrożniając rzeczki Świętą, Zorgę, Tinę, utrzymując
młyny, naprawiając zamek malborski. Do tego dochodziły koszty zakupu drewna opałowego na zimę, którego należało szukać poza żuławą. W sierpniu 1668 r.
chłopi ponowili suplikę na sejmik generalny, tym razem prosząc o ulgę w podatkach, gdyż sroga powódź znowu dotknęła Żuławy. Mieszkańcy nie dość, że mieli
grunty zalane wodą, to jeszcze musieli płacić za naprawę grobli12.
W styczniu 1671 r. dygrawowie i przysiężni podkreślali, iż Żuława popadła w wielkie ubóstwo spowodowane wiosenną powodzią 1670 r. i nie może wywiązać się z podatkowych powinności wobec Rzeczypospolitej. Podkreślali, iż
sześciokrotne wylewy Wisły, powtarzające się od 1660 r., naraziły wspólnotę nie
tylko na straty w zasiewach, budynkach, łąkach, ale i na wielkie koszty naprawy
systemu wodnego. Przed wybuchem wojny ze Szwedami Żuławianie za naprawę
wyrw w wałach wiślanych musieli zapłacić 107 468 złotych, a od 1660 r. naprawianie grobli i wałów kosztowało ich 125 221 złotych13. W styczniu 1671 r. chłopi skarżyli się: „Kiedy, by to teraz owa była Żuława która przedtym, owe grunty
i na nich owa żyzność, owe urodzaje, które przedtym, owi gospodarze i owe dostatki, owa cena zbóż i wszelkich towarów gospodarskich, owa taniość czeladzi
jaka była przed wojną”14. Powodem ubóstwa była wspomniana wielka powódź
wiosenna 1670 r. Woda zapiaszczyła urodzajne pola, zmniejszyła się powierzch10
AP Gdańsk 300.29/157, k. 264, Suplika Żuławian na sejmik generalny, sierpień 1667; S. Achremczyk,
Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii, s. 153.
11
AP Gdańsk 300.29/157, k. 264.
12
AP Gdańsk 300.29/159, k. 154, Teichgrabowie, przysiężni do stanów Ziem Pruskich, sierpień 1668.
13
AP Gdańsk 300.29/166, k. 172v, Słudzy z Wielkiej i Małej Żuławy Malborskiej do stanów Ziem Pruskich, styczeń 1671; S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii, s. 153; idem, Samorząd chłopski na Żuławach Malborskich, s. 129.
14
AP Gdańsk 300.29/166, k. 172, Słudzy z Wielkiej i Małej Żuławy Malborskiej do stanów Ziem Pruskich, styczeń 1671.
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nia osuszonych gruntów. Spowodowało to, że ludzie zaczęli opuszczać Żuławy,
pozostawiając domy, budynki gospodarskie, rolę. Najbogatsi gburzy, chcąc płacić podatki i odbudować się po powodzi, zaciągali długi, ze spłatą których mieli ogromne trudności. Żuławianie donosili stanom pruskim, że system melioracyjny znajduje się w opłakanym stanie, wiatraki nie funkcjonują, jak należy,
rowy pozarastały: „Wasserganki, które role nasze osuszały i żyzne czyniły”, doprowadzone zostały do ruiny15. Chłopi żuławscy ubolewali, że płacą wysokie podatki skarbowi państwa, odrabiają szarwarki, czeladź jest droga, a do tego Bóg
zsyła im same plagi. Dlatego uchwalając nowe podatki, stany Prus Królewskich
powinny mieć wzgląd na wielkie ubóstwo mieszkańców Żuław. Stany pruskie, odpowiadając na te petycje, rzeczywiście przyszły Żuławianom z pomocą,
uchwalając ulgę podatkową16.
O ulgi w podatkach wspólnota wnosiła w suplikach na sejmiki generalne
w 1673 i 1674 r. W maju 1673 r. chłopi pisali: „Nie przykrzylibyśmy się podobno byli na teraźniejszym sejmiku WMPP uważając że tak wielka z Turczynem
wojna i na nią tak wielkie potrzeby kiedyby nas Pan Bóg tej wiosny ciężko nie
nawiedził, nie tylko wszystko dookoła niesłychanie przez okrutne prętów odkładając a druga na 20 prętów zerwawszy”17. Wspólnota oszacowała koszt naprawy wałów na 100 tys. złotych. Proszono więc o ulgi podatkowe, w tym o wsparcie ze strony skarbu koronnego, gdyż nieuregulowana Wisła przynosiła straty nie
tylko skarbowi królewskiemu, ale i uniemożliwiała żeglugę. W czerwcu 1674 r.
Żuławianie skarżyli się z kolei na uciążliwe kwaterunki wojskowe. Samej hyberny zapłacili 27 tys. złotych, a mimo to niezdyscyplinowani żołnierze sami wybierali prowiant, paszę dla koni, kwatery w chatach. Jakby tego było mało, Wielką
Żuławę nawiedziła powódź18. W 1683 r. wylała mała rzeczka Tyna, pozbawiając
mieszkańców dobrego siana19. Cztery lata później proszono stany o ulgi w podatkach, gdyż płacone do tej pory podatki były znacznie wyższe od podatków
wybieranych we wsiach województwa malborskiego. Prosząc o obniżenie taryfy podatkowej, chłopi uzasadniali prośbę wielkimi kosztami łożonymi na utrzymanie całego systemu wodnego20. Żuławianie ośmielili się przy tym skrytykować system podatkowy jako bardzo niekorzystny dla Żuław. Sejmik generalny
Ibidem, k. 172.
AP Gdańsk 300.29/166, k. 287, Laudum contributionis, Malbork 8 VII 1671; S. Achremczyk, Samorząd chłopski na Żuławach, s. 129.
17
AP Gdańsk 300.29/170, k. 130, Z Wielkiej i Małej Żuławy Malborskiej poddani JKM do stanów Ziem
Pruskich, maj 1673; S. Achremczyk, Samorząd chłopski na Żuławach, s. 129.
18
AP Gdańsk 300.29/174, k. 117, Suplika Żuławian na sejmik generalny, czerwiec 1674.
19
AP Gdańsk 300.29/187, k. 206.
20
AP Gdańsk 300.29/189, k. 417, Przysiężni i Obywatele Żuław Malborskich do stanów Ziem Pruskich,
1687; S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii, s. 153.
15
16
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nie zawsze uwzględniał prośby wspólnoty. Gdy brakowało reakcji stanów Prus
Królewskich, wówczas samorząd żuławski wysyłał delegacje, słał supliki do królów, wszak Żuławianie byli poddanymi królewskimi. Zachowało się kilka listów
Jana III na sejmiki generalne wspierających prośby wspólnoty. Na początku
1678 r., kiedy Sobieski przebywał w Gdańsku, delegacja wspólnoty złożyła suplikę na jego ręce. Król interweniował natychmiast, wysyłając na sejmik generalny
list wstawiający się za poddanymi żuławskimi. Sobieski pisał: „Godne pochwały
to Uprzejmości i Wierności Waszmościów na przeszłym sejmiku napisane laudum aby ubodzy ludzie osobliwie w Montawach, w Zajączku Małym i Wielkim
i inszych Żuławy miejscach, których rupturae Wisły catharactae iuundarnet tak,
że dotąd pod wodą siedzą, od publicznych, do czasu, wolnemi zostawali contributiej”21. Król chwalił sejmikujących, iż powołali specjalną komisję do oszacowania strat poczynionych przez powódź oraz to, że sejmik przyznał ulgi w podatkach, ale jednocześnie ganił poborcę podatkowego, który nie respektował
sejmikowej uchwały i bezwzględnie, po staremu, wybierał podatki. Król żądał,
by sejmik jeszcze raz uchwalił laudum przyznające Żuławianom ulgi podatkowe22. W czerwcu 1683 r. Sobieski wysłał z Wilanowa list na sejmik generalny, by
stany Prus Królewskich otoczyły opieką Żuławian dotkniętych kolejną powodzią23. Co jakiś czas król przypominał sejmikującym, by Żuławian zbytnio nie
obciążali podatkami i aby podatki płacone przez nich nie były wyższe od podatków wnoszonych przez poddanych dóbr biskupich24. W tej sprawie w 1690 r. wystąpili młynarze żuławscy, którzy odważyli się napisać suplikę na sejmik generalny, skarżąc się na wysokie podatki, które doprowadzają ich do ruiny25.
Powtarzające się prawie każdego roku powodzie spowodowały, że dwór
królewski postanowił wprowadzić nadzór nad działalnością wspólnoty żuławskiej. Pod pretekstem zaniedbywania prac melioracyjnych, zwłaszcza umacniania wałów wiślanych, Jan Kazimierz ustanowił inżyniera kontrolującego cały
system wodny ekonomii malborskiej. Takiego nadzorcy Żuławianie nie chcieli
zaakceptować, dowodząc, że sami potrafią utrzymywać i naprawiać urządzenia
wodne. Z kolei Sobieski, reformując zarządzanie ekonomiami królewskimi, doprowadził do ustanowienia stanowiska patrona. W 1675 r. był nim Georg Heyronim26. Tenże patron był obecny w lipcu 1675 r. na spotkaniu z komisarzami
AP Gdańsk 300.29/181, k. 140, Jan III do stanów Ziem Pruskich, Gdańsk 8 II 1678.
Ibidem.
23
AP Gdańsk 300.29/187, k. 187, Jan III do Stanów Ziem Pruskich, Wilanów 11 VI 1683.
24
AP Gdańsk 300.29/189, k. 409, Jan III do Stanów Ziem Pruskich, Stryj 26 VI 1686.
25
AP Gdańsk 300.29/193, k. 343, Młynarze Tylendorfski i Sztamowski do Stanów Ziem Pruskich, wrzesień 1690.
26
Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, t. 4, s. 41.
21
22
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królewskimi przybyłymi do Malborka w celu przeprowadzenia rewizji ekonomii malborskiej. Na spotkaniu obwiniano dygrawów i przysiężnych o zaniedbywanie prac konserwatorskich przy groblach, rowach i tamach. Aby temu zapobiec w przyszłości, Sobieski nakazał opracowanie wilkierza dla Żuław, w którym
spisano by wszystkie obowiązki i prawa wspólnoty. Za jego czasów obowiązki
związane z utrzymaniem i budową tam określono w ustawie zwanej Dammordnung27. Wprowadzono wachty lodowe mające zimą stale kontrolować stan wałów wiślanych i ostrzegać mieszkańców przed wzbierającą wodą. W Malborku
doszło do spotkania przedstawicieli Gdańska, Elbląga i wspólnoty żuławskiej
w celu umówienia współpracy przy regulacji biegu rzek, naprawie i umacnianiu
wałów Wisły oraz Nogatu. Jan III, jako rzetelny gospodarz, nie tylko słał więc pisma na sejmik generalny, wstawiając się za mieszkańcami Żuław, ale także sam
podejmował zabiegi, by nie dochodziło do groźnych powodzi.
Zatargów nie brakowało i w samej wspólnocie, zwłaszcza między magistratem
Malborka a mieszkańcami przedmieść. Konflikty także w tym wypadku miał rozstrzygać sejmik generalny. We wrześniu 1690 r. suplikę do obradujących stanów
skierowali mieszkańcy przedmieścia malborskiego. W ostrych słowach oskarżali „heretycką” malborską władzę: „u nas w Malborku w gnieździe starodawnego
katolictwa zajadłość heretycka srodze gorę wziąwszy pod pretekstem jakoby fortifikatiej”28. Mieszkańcy oskarżali magistrat o to, że w czasie wojny ze Szwedami w 1655 r. umyślnie zaprosił nieprzyjaciela do miasta, zostawiając otwarte bramy. Tenże nieprzyjaciel domy katolickie stojące na ulicy Szpitalnej poniszczył,
a co ważne, drogę prowadzącą do kościoła farnego i miasta zasypał. W ten sposób ubodzy, którzy otrzymywali pożywienie w kościele farnym i drobną jałmużnę na życie, nie mogli się do niego dostać. Generalnie katolicy malborscy oskarżali magistrat o utrudnianie im dostępu do kościoła. Prosili sejmik generalny,
aby przywrócono dawne wolności wyznania katolickiego i by katolików nie szykanowano. Konflikt trwał przez cały wiek XVII. Wspomniana wyżej suplika katolików malborskich stanowi jedynie przyczynek do poznania tej sprawy.
Pisma słane przez wspólnotę żuławską reprezentującą ogół mieszkańców
na sejmik generalny i dwór królewski dotyczyły przede wszystkim jej trudnego położenia. Istotne w tych suplikach było podkreślanie przez chłopów żuławskich, że skarb państwa powinien wyłożyć pieniądze na regulację Wisły w jej
dolnym biegu, by żegluga do Gdańska i Elbląga odbywała się bez kłopotu i aby
27
C. Parey, Die Marienburger Kreis, Danzig 1864, s. 176; S. Achremczyk, Samorząd chłopski na Żuławach, s. 112.
28
AP Gdańsk 300.29/193, k. 345, Ubóstwo Katolickiego Szpitala i Przedmieszczkowie Malborscy do
Stanów Ziem Pruskich, Malbork, wrzesień 1690 r.
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Wisła nie zagrażała ani Żuławom Malborskim, ani Gdańskim. Należy jednocześnie podkreślić, że chłopi, odczuwając wspólnotę stanową, czuli się poddanymi
królewskimi.
Stanisław Achremczyk, Die Suppliken der Bauern vom Marienburger Werder an die Generallandtage
im Königlichen Preußen
Zusammenfassung
Die Schreiben, die von der die Gesamtheit der Einwohner repräsentierenden Werdergemeinschaft
an den Generallandtag und den königlichen Hof gesandt wurden, betrafen vor allem deren schwierige Lage.
Wesentlich an diesen Suppliken war, dass die Bauern vom Werder betonten, die Regulierung der Weichsel
in ihrem Unterlauf müsse aus der Staatskasse bezahlt werden. Das Ziel dieser Regulierung war, dass die
Schifffahrt nach Gdańsk (Danzig) und Elbląg (Elbing) ohne Schwierigkeiten verlief, und die Weichsel weder
das Marienburger noch das Danziger Werder gefährdete. Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass die Bauern, die
sich als Ständegemeinschaft empfanden, sich als königliche Untertanen fühlten.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Stanisław Achremczyk, Letters of peasants of Zulawy to General Council of Prussia
Summary
Scriptures sent by the community of the Zulawy Region, representing all the inhabitants, on the
General Council and the Royal Court related primarily to its plight. Significant in these letters was to insist
by peasants of Zuławy that the State should put money on the regulation of the Vistula River in its lower
reaches to shipping to Gdansk and Elblag took place without trouble, and to Vistula not threatened or Zulaw
or Gdansk. It should be emphasized that the peasants, community feeling stateful, feel royal subjects too.
Translated by Jerzy Kiełbik
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W 1802 r. uczony i pedagog Tadeusz Czacki oraz poeta Marcin Molski,
szukając na Warmii pamiątek po astronomie, dotarli również do Olsztyna. Ich
informatorem był pastor Christian Leopold Stüber, w latach 1797–1806 mieszkający na zamku1. Polacy, w oparciu o jego relacje, napisali do Jana Śniadeckiego: „Mikołaj Kopernik był kanonikiem warmińskim i administratorem dóbr kapitulnych Allenstein. Dzieląc w obydwu miejscach swoje bawienie [tzn. i we
Fromborku], w jednym i drugim miał swoje gwiazduważnie, czyli obserwatoria.
W mieszkaniu, które teraz pasterz wyznania luterskiego zajął, były przylepione
na kominie pisane ręką jego wiersze2. Piętnaście lat minęło, jak odeszły z tego
miejsca pasterz tę pamiątkę z sobą uwiózł”3.
Na pergaminie tym widniał następujący wiersz:
Non parem Pauli gratem requiro
Veniam Petri neque posco, sed quam
1
L. Rhesa, Kurzgefasste Nachrichten von Allen seit 1775 an den evangelischen Kirchen Ostpreussens angestellten Predigern – –, Königsberg 1834, s. 83. Urodził się w Miłomłynie, początkowo pracował jako katecheta
i rektor w Bisztynku, pastorem w Olsztynie został w 1797 r., skąd w 1807 r. wyjechał do Skowron koło Pasłęka.
2
I. Polkowski, Kopernikijana czyli materiały do pism i życia Mikołaja Kopernika, t. 3, Gniezno 1875,
s. 85 dodaje do tekstu obu Polaków: „na pergaminie”, ale nie wyjaśnia, że jest to jego wtręt, natomiast A. Rzempołuch, Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 92 dopuszcza możliwość napisu również na
papierze, w co jednak wątpię.
3
J. Śniadecki, O Koperniku, oprac. M. Chamcówna, Wrocław 1955, s. 132.
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Oświadczenie pastora Stübera niedwuznacznie dało do zrozumienia, że
jego poprzednik przed piętnastoma laty popełnił kradzież pamiątki po Koperniku. Wówczas, tzn. w latach 1783–1797, urzędował na zamku Reinhold Hein, najpierw jako katecheta i rektor, od 1793 r. jako pastor, następnie objął stanowisko
pastora w Chociwel na Pomorzu Zachodnim5.
Stajemy przed pytaniem, który z poprzedników Stübera na zamku olsztyńskim „uwiózł z sobą” rzekomy wiersz Kopernika. Jeśli nastąpiło to przed piętnastu laty, to sprawcą winien być Hein. Ale w 1787 r. nie mógł zabrać wiersza ze
sobą, ponieważ nadal pozostawał w grodzie nad Łyną. Prawdopodobnie więc
Stüber się pomylił, a do kradzieży doszło niewątpliwie cztery lata wcześniej.
Otóż poprzednikiem Heina był Reinhold Johann, urodzony w 1753 r. w Królewcu, który w latach 1779–1783 pełnił na zamku olsztyńskim obowiązki katechety i rektora, następnie został diakonem w Kętrzynie, a jeszcze później pastorem
w Domnowie, pow. Frydland, gdzie zmarł w 1829 r.6 Tak więc – sądzę – to on zabrał wiersz, przypisywany Kopernikowi.
Bezpośredni poprzednik Stübera, pastor Hein, zafascynowany Kopernikiem, opublikował rozprawkę o nim, zwracając uwagę przede wszystkim na jego
spuściznę olsztyńską. Wysunął mylną hipotezę, że astronom urzędował w Olsztynie w latach 1509–1515, a mury zamkowe umocnił, aby bez przeszkód oddać
się astronomicznym badaniom naukowym. W cytowanej inskrypcji olsztyńskiej słusznie dostrzegał pobożność i pokorę uczonego. Ale jeśli chodzi o stan
jej zachowania, to już poprzednik Heina na zamku olsztyńskim, rektor Reinhold
Johann, widział, że rękopis nad kominkiem uległ całkowitemu zniszczeniu (völlig zerstört), a to wskutek oddziaływania „zęba czasu”. Aby uratować pamiątkę od całkowitej zagłady (von dem völligen Untergang), dokonał jej odnowienia. Tak pisał Hein. Obecnie – kontynuował – widoczne są jedynie cztery dziury
w murze, do którego ongiś Kopernik przybił swój rękopis czterema gwoździami.
W tej sytuacji on, Hein, aby zachować pamiątki po tym mężu, umieścił jego odnowiony wiersz z krótkim życiorysem i podobizną pod szkłem i to w tym saBodajże pierwszym tłumaczem tego tekstu był I. Polkowski, op. cit., t. 2, s. 304:
Nie o tę łaskę jakąś dał Pawłowi
Nie o Piotrowe błagam odpuszczenie
Lecz jakieś z krzyża udzielił Piotrowi
dać przebaczenie.
5
L. Rhesa, op. cit., s. 58.
6
A. Funk, Geschichter der Stadt Allenstein von 1348 bis 1943, Leer 1955, s. 257; C. Johann, Noch etwas
über Copernicus, Preussiche Provinzial-Blätter, 1833, Bd. 9, ss. 259–260; A. Rzempołuch, op. cit., s. 92.
4
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mym miejscu, w którym znajdował się jego własny rękopis7. Tak więc, zarówno
Reinhold Johann, jak i Heinrich Reinhold Hein z szacunkiem odnosili się do pamiątki, jak mniemali kopernikowskiej.
Traktat Jana Śniadeckiego O Koperniku, opublikowany już w 1802 r., dzięki
przekładom na język francuski stopniowo docierał do całego świata naukowego. W 1832 r. jego fragment odnoszący się do Warmii przełożył na język niemiecki kanonik fromborski Józef Teodor Hoppe i opublikował w królewieckim
czasopiśmie naukowym8. Niemieckie tłumaczenie przeczytał pastor C. Johann
w Stockheim, pow. frydlandzki, syn Reinholda Johanna. Johann junior odniósł
zarzut kradzieży do swego ojca i emocjonalnie zaprotestował. Od strony formalnej nie musiał reagować, ponieważ w 1787 r. („przed piętnastoma laty”)
Johann senior już Olsztyn opuścił. Opublikował zatem krótką dwustronicową
polemikę. Pisał, że jest rzeczą niemożliwą, aby ojciec „targnął się na drogą pamiątkę po mężu światowej sławy”. Żaden też z jego następców nie mógł tak postąpić,
a znał ich wszystkich. Przypuszcza, że inskrypcja stopniowo zanikała, wtapiała się
w ścianę, lub została wyskrobana ostrym narzędziem, a może zamalowana przez
robotnika niezorientowanego w jej wartości9.
Z artykułu tego widać, że autor za wszelką cenę usiłuje bronić dobrego imienia
ojca, czemu trudno się dziwić, posługuje się przy tym nie zawsze racjonalnymi argumentami, np., że wiersz mógł się wtopić w ścianę, był pisany przecież na pergaminie.
Przy czym nic nie wspomina o czterech dziurach. Tymczasem właśnie one bardzo
mocno świadczą o postępku Johanna seniora. Wszak stosunkowo łatwo było oderwać pergamin od muru i zabrać pamiątkę ze sobą. Sądzę przeto, że Stüber miał na
myśli Johanna seniora, jedynie przez pomyłkę podał inną datę kradzieży.
Jednak na spór ten należy spojrzeć również od strony głównego zagadnienia
niniejszego opracowania. Dowodzi on rzeczywistego kultu Kopernika, skoro nawet stosunkowo drobna pamiątka po nim, jak sądzono, urastała niemal do rangi relikwii.
Z wierszem olsztyńskim łączą się dalsze pytania. Czy był to autograf
Kopernika i w ogóle, skąd się ów wiersz wziął w Olsztynie? Bo fakt pobytu astro7
H. R. Hein, Einige Denkmäler von Nicolaus Copernicus auf dem Schlosse zu Allenstein, Preussiches Archiv, Jg. 7, 1796, s. 712: „Nur noch die vier Löcher in der Mauer sind bis diese Stunde kenntlich, an welchen eins
C. jene Schrift mit eben so viel Nägeln befestigte”.
8
Übersetzter Auszug aus dem zu Warschau bei den Piaristen in Polnischer Sprache gedruckten Werckchen
„O Koperniku”, Preussische Provinzial Blätter, 1832, Bd. 2, ss. 552–553: „In der Wohnung, welche jetzt der lutherische Pastor letzgenannten Orte einnimmt, sind über dem Kamine Verse geschrieben von Copernicus Hand,
angeklebt gewesen. Von 15 Jahren hat der von hier abgegangene Pastor dies Andenken der Hand des Copernicus mitgenommen”. Biogram tłumacza zob. A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–1821, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2000, s. 128.
9
C. Johann, op. cit., ss. 259–260.
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noma na zamku przed trzystu laty stanowi w tym wypadku zbyt nikłą przesłankę, która mogłaby przemawiać za autentycznością jego rękopisu.
Przypuszczam, że Olsztyn wzorował się na Toruniu. Jak wiadomo, w tamtejszym kościele św. Janów światły lekarz Melchior Pyrnesius ufundował astronomowi w latach osiemdziesiątych XVI w. nagrobek z jego podobizną. U jej
dołu dopisany był łaciński tekst znany nam z olsztyńskiego zamku, ale bez inicjałów Kopernika. Obraz wyraża skupioną pobożność, ręce złożone są do modlitwy, w oddali widoczny jest Ukrzyżowany. Całość, łącznie z treścią łacińskiej
inskrypcji, jak najbardziej ze sobą koresponduje10. Musiał się łaciński tekst toruński podobać kanonikom fromborskim, skoro powtórzono go na zamku olsztyńskim, ale i dopisując, zapewne w dobrej wierze, inicjały Kopernika. Mogło to
nastąpić w 1676 r., właśnie wówczas nastąpił remont krużganków i sąsiednich
pomieszczeń11. W tym czasie dostrzega się wyraźny kult kapituły warmińskiej
dla swego dawnego administratora. Na przykład prepozyt, zarazem biskup pomocniczy Tomasz Ujejski podarował kapitule w 1667 r. obraz astronoma12, zdobiący fromborski refektarz jeszcze w XIX w. W latach przeróbek olsztyńskiego
zamku administratorem był Wawrzyniec Demut, który, podobnie jak Kopernik,
studiował medycynę w Padwie i w ogóle odznaczał się dużym zrozumieniem dla
nauki. Możliwe, że to on postanowił utrwalić pamięć Kopernika w grodzie nad
Łyną. Nie jest też wykluczone, że oprócz rzekomej sentencji Kopernika zawieszono w pobliżu jakiś jego portret. Bo sam utwór łaciński, chociaż z inicjałami
astronoma, raczej zbyt skromnie utrwalałby jego pamięć. Kolejna przebudowa
zamku nastąpiła w połowie XVIII w.13 Jeśli portret rzeczywiście istniał, być może
chwilowo został zdjęty, ale dopiero Hein umieścił go „pod szkłem”14.
Zagadkę łacińskiego tekstu pod toruńskim portretem, i siłą rzeczy inicjały
Kopernika pod tekstem na olsztyńskim zamku, rozwiązał dopiero w 1874 r. historyk warmiński urodzony w Olsztynie, erudyta, kanonik fromborski dr Franz
Hipler. Zwrócił on uwagę, że obraz toruński jest jedną z kopii zaginionego fromborskiego portretu, prawdopodobnie autoportretu, Kopernik na tym wizerunku liczy około czterdziestu lat. Jako zaś osoba pełna pokory i skromności wybrał
cytowaną strofę, której autorem był włoski poeta Eneasz Sylwiusz Piccolomini,

10
[F. Hipler], Ein Hymnus auf das Leiden des Herrn von Aeneas Sylvius, Papst Pius II, Pastoralblat für die
Diöcese Ermland, 1874, nr 4, ss. 30–32; idem, Die Porträts des Nicolaus Kopernikus, Leipzig 1875, ss. 20–26. Popiera pogląd Franza Hiplera Z. Batowski, Wizerunki Kopernika z 18 ilustracjami, Toruń 1983, ss. 44–45.
11
C. Wünsch, Die Stadt Allenstein, Königsberg 1933, s. 34; T. Przypkowski, Astronomiczne zabytki Olsztyna,
Rocznik Olsztyński, 1959, t. 2, ss. 141–142.
12
I. Makarczyk, Tomasz Ujejski (1612–1689) biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita, Olsztyn 2005, s. 240.
13
A. Funk, op. cit., s. 41; A. Rzempołuch, op. cit., s. 55.
14
H. R. Hein, op. cit., s. 713.
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biskup warmiński (1457–1458), następnie papież Pius II (1458–1464)15. Tymczasem później, sądząc, że wiersz toruński ułożył sam astronom, w dobrej wierze
dopisano jego inicjały w powtórzonym tekście olsztyńskim16.
Sprawa pamiątek kopernikowskich w Olsztynie bynajmniej nie ograniczała się do rzekomej jego sentencji nad kominkiem w izbie mieszkalnej. Pastor Hein wspominał także, iż w oknie krużganka zachował się herb Kopernika,
a w rogach okna jego inicjały N. C. A. A.17 (Nicolaus Copernicus Administrator Allensteinensis). Można sądzić, że była to następna „doróbka” mająca na celu
przydanie splendoru sławnemu astronomowi. Nie przypuszczam jednak, że
uczynili to kanonicy, ponieważ Kopernik i jego pierwsi następcy do 1530 r. nigdy się tak nie podpisywali, oficjalnie byli administratorami dóbr wspólnych kapituły (Administrator bonorum communium), czyli komornictwa melzackiego
i olsztyńskiego. Poza tym Kopernik herbu nie posiadał. Takich błędów kanonicy
nie mogli popełnić, może domalował herb któryś z „sarmackich” burgrabiów?18
Do kolejnej legendy z przełomu XVIII i XIX w. należało również traktowanie wieży zamkowej jako punktu obserwatorium astronomicznego (gwiazdouważnie)19. Sądzono, że wieża za czasów Kopernika zakończona była płaskim
dachem, gdy w rzeczywistości był on stożkowaty. Błąd ten powtórzył jeszcze
przed kilkudziesięciu laty Janusz Pagaczewski20.
Legenda o obserwatorium na wieży olsztyńskiego zamku organicznie wiązała się z legendą o skonstruowaniu przez Kopernika zegara słonecznego, czemu miały służyć zachowane i opisane w relacjach Heina, Czackiego i Molskiego dwa lustra – jedno na wieży, drugie na oknie krużganka, rzucające promienie
słoneczne na ścianę. Powątpiewał w ów zegar słoneczny w 1900 r. Ludwik Antoni Birkenmajer21, ale ostatecznie wersję o zegarze słonecznym obalił przed pół
wiekiem Tadeusz Przypkowski, udowadniając, że była to astronomiczna tablica
doświadczalna sporządzona przez Kopernika. W ten sposób wykazał, że właśnie
to ona pozostała po nim najważniejszą pamiątką w Olsztynie, oprócz pokoju,
w którym przez kilka lat mieszkał22.

Zob. przyp. 10.
Mimo wszystko warto podkreślić: dzięki temu, że strofę tę Kopernik uznał za motto swego duchowego życia, pośrednio także ona należy do jego olsztyńskiej spuścizny.
17
H. R. Hein, op. cit., s. 715.
18
Na temat burgrabiów w miastach kapitulnych zob. A. Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772, Olsztyn 1990, ss. 63–64.
19
J. Śniadecki, op. cit., s. 132.
20
J. Pagaczewski, Obserwatoria Mikołaja Kopernika na Warmii, Olsztyn 1967, s. 57.
21
L. A. Birkenmajer, Mikołaj Kopernik, cz. I: Studia nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne, Kraków 1900, s. 63.
22
T. Przypkowski, op. cit., ss. 138–160.
15
16
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Wyraźny ślad pamięci o Koperniku w Olsztynie zachował się niespodziewanie dzięki wojnom Napoleona w 1807 r. Oto cesarz na kilka dni zatrzymał się
na polu krwawej bitwy stoczonej 7–8 lutego pod Pruską Iławą (Preussich Eylau).
Wówczas wysłał swego oficera Gerarda Gleya z misją odszukania grobu astronoma23. Gley, omijając Frombork, wówczas znajdujący się w rękach wojsk nieprzyjacielskich, przez Lidzbark i Dobre Miasto dotarł do Olsztyna. Nie wiemy,
kto mu pokazywał pamiątki kopernikowskie, może burmistrz Marcin Rogalli, bo wówczas na zamku nie było żadnego pastora24, natomiast urządzono tam
lazaret wojskowy. Oto fragment wspomnień Gleya, spisanych trzy lata później:
„mieszkańcy pokazywali mi z u c z u c i e m u s z a n o w a n i a [podkreśl. – J.J.] ieden z pawilonów dawnego zamku, w którym Kopernik przez lat kilka mieszkał
iako Kanonik Warmiński i Administrator doczesny tego Woytostwa. – – Między innemi rzeczami pokazywano mi pokoy na wzniesionym mieyscu, który
mu służył za obserwatorium, w murze, którego zrobił wyłom, iak się zdaie, dla
wpuszczenia tam promieni słonecznych i czynienia innych spostrzeżeń. – – Potrzeby woyska zniewoliły administracye, aby tu założono szpital. Wi d z i a ł e m
z w z r u s z e n i e m s mu t e k i a k i z s t ą d c z u l i m i e s z k a ń c y. – – M n i e mam, iż po skończoney woynie, troskliwie zachowaią ten szan o w ny p o m n i k , d o Ko p e r n i k a n a l e ż ą c y [podkreśl. – J.J.]”25.
Są to informacje potwierdzające ówczesną wiedzę olsztyniaków o pamiątkach kopernikowskich oraz o ich kulcie dla swego dawnego współmieszkańca.
Poświadczenie opinii Gleya znajdujemy w programie szkoły miejskiej, przecież
niewyróżniającej się specjalnie wysokim poziomem, w której jednak uczono
i o Koperniku. Zauważyli to wizytatorzy królewieccy w 1820 i 1826 r. Okazuje
się, że dzieci miały pewną orientację dotyczącą pamiątek kopernikowskich w ich
mieście i o jego najważniejszym odkryciu26.
Jeden z najbardziej długotrwałych mitów kopernikowskich dotyczył budowy przez niego wodociągów nie tylko na Warmii, bo także w Prusach Królewskich i Prusach Książęcych. Nad mitem tym zaczęto dyskutować około 1830 r.

B. Leśnodorski, Gley Gerard, w: Polski słownik biograficzny, t. 8, 1959–1960, s. 47.
L. Rhesa op. cit., s. 83.
25
Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego, 1810, nr 42; J. Jasiński, S. Skowronek,
Wschodniopruskie kampanie Napoleona. Wielka Armia i wojska polskie w 1807 r. Historia, tradycja, legendy,
Olsztyn 2007, s. 240. Tu warto wspomnieć, że Gley, oprócz sprawozdania ze swojej naukowej podróży, stanął w obronie polskości Kopernika, ponieważ „Hamburger Zeitung” w kwietniu 1810 r. kategorycznie stwierdzała, że „Kopernik był Niemcem, a nigdy Polakiem”. Można powiedzieć, że to wówczas, na razie w sposób
nieznaczny, rozpoczął się spór w sprawie narodowości astronoma, który rozgorzał wielkim płomieniem od
połowy XIX w.
26
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Archiwum Biskupie, JS 75, 78. Sprawozdania radców szkolnych w Królewcu z wizytacji szkoły miejskiej w Olsztynie w 1820 i 1826 r.
23
24
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i chociaż ostatecznie obalono go naukowo trzydzieści lat później, to w opinii publicznej funkcjonował w dalszym ciągu. Jeśli chodzi o Olsztyn, to najwcześniejszy zapis na ten temat odnalazłem w cytowanym już artykule pastora Heina
z 1796 r.27, następnie w niemieckiej monografii Olsztyna i powiatu z 1864 r.28
W skali ogólnopolskiej – jeśli chodzi o Olsztyn – spopularyzował ten mit Słownik geograficzny Królestwa Polskiego w 1886 r.29 Trzy lata później miejscowa „Gazeta Olsztyńska” doniosła: „Na ulicy Prostej przy budowie natrafiono na rury
drewniane z czasów Kopernika, które sprowadzały wodę do miasta”30. Znany
krajoznawca polski Mieczysław Orłowicz, który odwiedził Olsztyn tuż przed
I wojną światową, powtarzał: „Założył też drewniany wodociąg dla zaopatrzenia
miasta w dobrą wodę do picia”31.
Zbliżał się wielki jubileusz Kopernika – czterysta lat od jego urodzenia
(1473–1873), co zaowocowało wzmożonym zainteresowaniem biografią astronoma, a także polsko-niemieckimi sporami na temat jego narodowości. Olsztyn
nie miał swego środowiska naukowego, toteż żywił się echami badań i dyskusji
docierających tu z Krakowa, Warszawy, Torunia, Braniewa itd.
Dla niniejszego tematu ważny jest zapomniany wiersz warmińskiego poety ludowego Andrzeja Samulowskiego (1840–1928) ułożony w 1871 r.32, ale
opublikowany dopiero w 1892 r. Okazuje się, że Samulowski był pierwszym
inicjatorem wybudowania Kopernikowi pomnika w Olsztynie jako wielkiemu
astronomowi i Polakowi33.
Ku uczczeniu pamięci sławnego Mikołaja Kopernika
Niech się odnowi ta pamięć wieczysta
Gdyż wnet upłynie lat pełne czterysta
Jak nasz astronom w wiślanym ustroniu
Zrodził się z zacnych rodziców w Toruniu.
Cny Koperniku! Sławne twoje imię
Jest w całej Polsce, we Włoszech i w Rzymie
H. R. Hein, op. cit., s. 709.
[A.] Grunenberg, Geschichte und Statistik des Kreises Allenstein, Allenstein 1864, s. 56.
29
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 7, Warszawa 1886, s. 514.
30
Gazeta Olsztyńska, 1889, nr 30 z 25 VII.
31
M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Mazurach pruskich i Warmji, Lwów 1923, s. 146.
32
Urodził się wprawdzie w Sząbruku, ale kulturowo związany był z całą południową, czyli polską Warmią, łącznie z Olsztynem.
33
Gazeta Olsztyńska, 1892, nr 4; A. Samulowski, „Wyzwól nas z ciężkiej niewoli…”. Wiersze i proza 1868–1928,
zebrał, wstępem i przypisami opatrzył J. Jasiński, Olsztyn 1997, ss. 18–20. Wiersz Samulowskiego nie został dostrzeżony w wydawnictwie Słoneczna kantata. Wiersze poetów polskich poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Antologia
około 1540–1971, zebrała i opracowała M. Wiśniewska, przedmową opatrzył R. Matuszewski, Warszawa 1973.
27
28
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Bo za twe wzniosłe dzieła wielbią przecie
Ciebie narody aż po całym świecie.
Będąc młodzieńcem – nie byłeś nadęty
Jużeś obdarzon od Boga w talenty
Do pojmowania nauk, któreś słyszał
Chocieś współuczniów rozumem przewyższał.
Chciałeś być ludziom za lekarza
Lecz Bóg pojęciem większym Cię obdarza
A to się stało dla pewnego względu
Abyś wyleczył ten cały świat z błędu.
Obrałeś zawód, zostałeś kapłanem
Czyny twe zgodne były z takim stanem
Iż powołaniu twemu byłeś wiernym
Dla nieszczęśliwych byłeś miłosiernym.
W życiu przykładny, w pokorze głęboki
Zostałeś wzniesion na stopień wysoki
Jako kanonik kapituły sławnej
Warmijskiej, gdzieś był w tym urzędzie sprawny.
Gdy kapituły administratorem
Byłeś w Olsztynie, w znanym mieście, w którem
Pracy twej wzniosłej pozostały ślady
Nie podlegają do dzisiaj zagłady.
Dzieła twe świadczą o twoim rozumie
Gdy we Fromborku bawiłeś przy tumie
Dumałeś nad tym tak długo, dopóty
Aż Ziemi, Słońca zgłębiłeś obroty.
Póty mniemano, iż to jaśniejące
Około Ziemi obraca się Słońce
A tyś objaśnił, temu każdy wierzy
Iże około Słońca Ziemia bieży.
Zaiste pomysł twój bardzo wysoki
Którym uniosłeś się aż nad obłoki
I obrót planet dokładnieś wyśledził
Mylne mniemanie tyś prawdą uprzedził.
Stąd zaszczyt wielki Tobie Polsko cała,
Żeś astronoma takiego wydała,
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Co przed wszystkimi jaśnieje w przodzie
I jako gwiazda przyświeca w narodzie.
A pod tym względem szczególnie Warmija
Której to szczęście wcale nie omija
Szczycić się może sławnym Kopernikiem
Kapituły swej zacnym kanonikiem.
Gdy się szczycimy sławnym Kopernikiem
Więc pamiętajmy uczcić go pomnikiem
Takim, jakim się Warszawa przystraja
I miasto Toruń, rodzic Mikołaja.
Wszak i Warmija na to jeszcze stanie
Tylko mieć trzeba koniecznie staranie.
A każdy na to chętnie datek złoży
I niech klerykał składkę tę pomnoży.
Szczególnie Olsztyn niech się o to stara,
A z dobrą chęcią spłynie i ofiara.
I niech pomnikiem mury swe ozdobi,
Na co Kopernik tu zasłużył sobie.

W tym samym 1892 r. Polsko-Katolickie Towarzystwo „Zgoda”34 przygotowało amatorskie przedstawienie Wacława Szymanowskiego pt. Ostatnie chwile
Kopernika. Szymanowski był dość znanym pisarzem warszawskim drugiej połowy XIX w. Dramat o Koperniku wydał w 1855 r.; na scenie warszawskiej jego
przedstawienie zostało pokazane po raz pierwszy w 1869 r., później powtórzył je
Lwów, Poznań, znowu Warszawa i inne miasta. W sztuce występują tylko trzy osoby. Oprócz Kopernika jego służący Baltazar i przyjaciel Tideman Giese. Na minutę
przed śmiercią astronom otrzymuje od Retyka swoje dzieło i umiera ze słowami:
Druk... druk... mój Boże! Wszakże się nie mylę!
To moje dzieło... Retyk Je przesyła
Dzięki Ci Panie, za tę jedną chwilę!...
Żyję!...

Wacław Szymanowski powiela w dobrej wierze legendę o zbudowaniu przez
kanonika wodociągu we Fromborku35. „Gazeta Olsztyńska” poinformowała krót-

34
O Towarzystwie „Zgoda” zob. J. Jasiński, Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny
i rozwój, Olsztyn 1983, ss. 362–364.
35
W. Szymanowski, Ostatnie chwile Kopernika. Obraz dramatyczny w jednym akcie, Warszawa 1855, s. 32.
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ko o przedstawieniu: „Teatr polski urządzony zeszłej niedzieli dzięki staraniom
Towarzystwa »Zgoda« wypadł dobrze. Publiczności zebrało się dość dużo”36.
O dumie polskich Warmiaków ze swego wielkiego współmieszkańca w latach osiemdziesiątych XIX w. dowodzi sensowny i trwały sposób jego uczczenia. Z inicjatywy młodego wikarego olsztyńskiego dr. Feliksa Schreibera37 wybudowany został tzw. Dom Towarzyski pod nazwą „Kopernik”. We wspomnieniu
o ks. Schreiberze czytamy w olsztyńskim kalendarzu z 1892 r. następujący zapis:
„Katolicki dom towarzyski w Olsztynie znajduje się w dobrym położeniu obok
poczty, jest najtrwalszą pamiątką po śp. ks. Feliksie. Dla uczczenia sławnego astronoma Mikołaja Kopernika kanonika warmińskiego, Polaka, który przez jakiś czas
na zamku olsztyńskim przebywał, nadał śp. Feliks swemu dziełu nazwę »Kopernik«, co oczywiście nazwa bardzo stosowna”. Jednocześnie w kalendarzu zamieszczono fotografię Domu Towarzyskiego „Kopernik”38. „Kopernik” był siedzibą
różnych organizacji związkowych, kulturalnych, gospodarczych; w okresie międzywojennym mieścił się tu hotel, również pod nazwą„Kopernicus”.W ten sposób dzieło
ks. Feliksa Schreibera wciąż przypominało tak mieszkańcom, jak i gościom sławnego astronoma. Było ono, poza zamkiem, przez ćwierć wieku głównym miejscem
odniesienia do pamięci najwybitniejszej postaci grodu nad Łyną39.
W walce o narodową duszę polskich Warmiaków bardzo często odwoływano się do wielkich postaci historycznych, do królów, bohaterów powstańczych,
ale także do twórców z zakresu kultury. Wówczas z reguły przypominano Kopernika. Na przykład w 1910 r. „Gazeta Olsztyńska” pisała: „Każdy Polak z dumą też
powiedzieć może, że jest rodakiem króla Sobieskiego, pogromcy Turków, Adama
Mickiewicza, króla poetów, Tadeusza Kościuszki, bohatera z czasów walk o niepodległość Polski, Kopernika, wielkiego astronoma i tylu innych sławnych mężów”40.
W pierwszych latach XX w. Kopernikiem zainteresowali się także niemieccy
mieszkańcy Olsztyna. Oto w 1903 r. przypadał jubileusz pięćsetpięćdziesięciolecia założenia miasta. Z tej okazji Rada Miejska już wcześniej zamówiła u ostródzkiego profesora gimnazjalnego Hugo Bonka opracowanie monografii miasta, co
zresztą spotkało się z dezaprobatą Warmińskiego Towarzystwa Historycznego
(Historischer Verein für Ermland). Niemniej Hugo Bonk opublikował historię
miasta, chociaż objętościowo skromną, w której dwie stronice poświęcił Kopernikowi, opierając się głównie na pracach Franza Hiplera. Wspomniał, że KoperGazeta Olsztyńska, 1892, nr 4.
Zob. jego biogram w: T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku
(do 1945 r.), Warszawa 1983, s. 281.
38
Kalendarz Polsko-Warmijski na rok przestępny 1892, ss. 69–71.
39
R. Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie. 650 lat Olsztyna, Olsztyn, 2003, s. 56.
40
Gazeta Olsztyńska, 1910, nr 112.
36
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nik nie dopuścił do zajęcia grodu przez Krzyżaków. Dziwił się, że legenda o wodociągu nadal traktowana jest jako fakt historyczny41. Również miejscowa prasa
w jubileuszowym roku nieco uwagi poświęciła historii miasta i zawsze pamiętała o Koperniku. Najobszerniejszy artykuł zamieścił katolicki „Allensteiner Volksblatt”, zresztą powtarzając stare błędy. Kopernik spędził „niejedną noc na wieży”,
dlatego „wieża zamkowa została nazwana kopernikowską”. Przytoczył informację, że Kopernik przyczynił się do ocalenia miasta w czasie wojny z Albrechtem42. Konserwatywna „Allensteiner Zeitung”, pisząc o dziejach miasta, jedynie
w okolicznościowym wierszyku wspomniała, że w swoich murach gościło wielkie postacie, np. Kopernik czy Napoleon43. Jednakże uroczystości jubileuszowe
zaowocowały inną ważną inicjatywą. Oto ks. Bernard Gigalski, niemiecki Warmiak, były wikary parafii św. Jakuba w Olsztynie (1893–1897)44, zgłosił w czasie
galowego obiadu, zamykającego jubileuszowe obchody miasta, propozycję wybudowania astronomowi pomnika z dobrowolnych składek. Propozycję przyjęto i natychmiast zebrano 500 marek45, później do zbiórki dołączyła wieś olsztyńska. Zaczęto też myśleć o uczczeniu Kopernika w inny sposób. O ile jeszcze
w 1898 r. astronom nie posiadał swojej ulicy46, to doczekał się jej właśnie w 1903 r.,
a także placu (dzisiejszy pl. Bema). Właśnie tam postanowiono wznieść pomnik ze składek nie tylko Olsztyna. Wydano nawet w 1908 r. pocztówkę-cegiełkę
z projektem pomnika według pomysłu berlińskiego rzeźbiarza Johannesa Goetza.
Ostatecznie do budowy pomnika przed I wojną światową nie doszło47.
W ślad za przypomnieniem w 1903 r. postaci astronoma ks. Gigalski cztery lata później ogłosił osobną książkę na temat związków Kopernika z Olsztynem, wydaną w Olsztynie48. Było to pierwsze poważniejsze studium olsztyńskie
na ten temat. Chociaż autor osobnych badań nie prowadził, to jednak wyczerpująco wykorzystał literaturę przedmiotu. Krytycznie odniósł się do herbu, uważając, że administratorowi kapituły dopisał go ktoś z jego następców. Podobnie nie
wierzył w zegar słoneczny, natomiast znaki na ścianie w krużgankach mylnie łączył z prototypem żeglarskiego sekstansu. Idąc za Franzem Hiplerem, powtórzył,
że autorem łacińskiego wiersza nad kominem był poeta Sylwiusz Eneasz PiccoH. Bonk, Geschichte der Stadt Allenstein, Allenstein, 1903, ss. 9–10.
Allensteiner Volksblatt, 1903 z 31 X, Fest-Nummer.
43
Allensteiner Zeitung, 1903, nr 256 z 31 X.
44
A. Kopiczko, op. cit., s. 78.
45
Allensteiner Tageblatt, 1903, nr 258 z 3 XI.
46
Adres Buch der Kreisstadt Allenstein Ostpr. für 1899, Allenstein 1898. Bearbeitet und herausg. von
G. Glombiewski. Selbstverlag Dortmund 2004.
47
R. Bętkowski, op. cit., s. 104.
48
B. Gigalski, Nicolaus Coppernicus und Allenstein. Sein studium, seine Tätigkeit als Statthalter in Allenstein, sein Entwicklung zum Entdecker des neuen Weltsystems, Allenstein 1907, ss. 91.
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lomini. O pobycie Kopernika w Olsztynie dodał zapomnianą informację, że już
w 1511 r. wspólnie z biskupem Fabianem z Łężan wizytował siedzibę administratora49. Również wykorzystując badania Franza Hiplera50, a także Leopolda
Prowego51, sporo miejsca poświęcił działalności osadniczej Kopernika.
W 1913 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie pomnika, prawdopodobnie po raz drugi, bo inaczej nie zamówiłaby jego projektu u profesora Goetza
kilka lat wcześniej. W historiografii olsztyńskiej, zwłaszcza powojennej, na temat okoliczności jego ufundowania panuje spore zamieszanie. Oficjalnie władze niemieckie poinformowały, że pomysł ten zgłosił sam cesarz Wilhelm II.
Wersja ta powielana jest, chociaż z lekkim dystansem, przez niemal wszystkich
współczesnych autorów. Cesarz miał bowiem pamiętać, że w 1916 r. przypada czterechsetna rocznica objęcia przez Kopernika stanowiska administratora kapituły warmińskiej w Olsztynie! Sądzę raczej, że myśl tę podsunął Wilhelmowi II profesor Goetz, nadal osobiście zainteresowany sfinalizowaniem
swego projektu, chociaż zmodyfikowanego, bo zlokalizowanego w innym miejscu. Natomiast całkiem prawdopodobne, że cesarz wyłożył na ten cel 10 tys.
marek. Drugie pytanie dotyczy faktycznego autorstwa projektu pomnika, który ostatecznie stanął przed zamkiem. Powszechnie przyjmuje się, że profesor
Goetz. Tymczasem do współautorstwa przyznawał się radca budowlany Kincton. Chyba słusznie spór wyjaśnił Rafał Bętkowski, że było to wspólne dzieło: Kincton zaprojektował konstrukcję przypominającą kapliczkę, a Goetz popiersie52. Ugruntowana jest też świadomość, że odsłonięcie pomnika nastąpiło
w listopadzie 1916 r. Tymczasem – odwołajmy się powtórnie do Bętkowskiego
– z powodu bliżej nieznanych przeszkód uroczystość została odłożona do następnego roku53. Wreszcie zwróćmy uwagę na napisy. Było ich kilka: „Medicus
– Astromus – Clericus”; drugi: „Nicolaus Coppernicus Statthalter auf Schloss Allenstein 1516–1519 und 1520–1521” (Mikołaj Kopernik administrator na zamku
Olsztyn 1516–1519, 1520–1521). Dodaje Bętkowski, że istniał i trzeci napis, mianowicie cytat z poezji Friedricha Grassa (recte Franza), radcy sprawiedliwości
i notariusza. Niestety, wersu tego w książce olsztyńskiego autora nie znajdziemy54. Okazuje się jednak, że jest on znany, zamieścił go już Anton Funk (1953),
a niedawno Jan Chłosta (2003). Oto jego tekst: „Geistesgewaltig wieset zuerst du

Ibidem, s. 15.
F. Hipler, Spicilegium Copernicanum, Braunsberg 1873, ss. 272–277.
51
L. Prowe, Nicolaus Coppernicus, Bd. I, Tl. 2, Berlin 1883, ss. 90–93.
52
R. Bętkowski, Allenstein wie man es nich kennt, Olsztyn 2006, s. 153.
53
Ibidem.
54
Ibidem.
49
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die Bahnen der Erde; dieser Stadt und der Burg brachtest du Segen und Schutz”55
(Duchowo potężny, najpierw wyznaczyłeś Ziemi tory, a miastu i zamkowi przyniosłeś błogosławieństwo i obronę). Owa „obrona” oczywiście nawiązywała do
roli Kopernika w Olsztynie w czasie wojny z wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem.
Podsumujmy. Świadomość o pobycie Kopernika i jego spuściźnie w Olsztynie
była żywa przez cały omawiany okres. Odnosiła się do różnych pamiątek astronoma, tak autentycznych, jak i do tych, których autentyczności nie potwierdziły późniejsze badania naukowe. Admirowali Kopernika tak katolicy, jak i ewangelicy, tak
Polacy, jak i Niemcy, przy czym Polacy od drugiej połowy XIX w. zaczęli akcentować
jego polskość (Samulowski, „Gazeta Olsztyńska”), natomiast Niemcy jego warmińskość i antykrzyżackość (Hipler, Gigalski, pomnik z 1916 r.). Faktem jest, że w XIX w.
w Olsztynie na tle postaci Kopernika nie zrodziły się konflikty polsko-niemieckie.
Janusz Jasiński, Kopernikanische Traditionen in Olsztyn (Allenstein) im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung
Das Bewusstsein der Einwohner von Olsztyn (Allenstein) in Bezug auf Kopernikus‘ Aufenthalt in
ihrer Stadt und sein materielles Erbe war während des gesamten besprochenen Zeitraumes lebendig. Die
evangelischen Pfarrer, die über eine langen Zeitraum hinweg ihren Sitz in der Burg hatten, erinnerten sich
an ihn, ebenso die Kinder in der Pfarrschule und natürlich die städtischen Behörden. Sie waren es, die den
Abgesandten von Kaiser Napoleon 1807 voller Stolz über die kopernikanischen Andenken informierten.
Die polnischen Einwohner von Olsztyn und Umgebung begannen Mitte des 19. Jahrhunderts die polnische
Herkunft des Astronomen zu betonen und ein Denkmal für ihn zu fordern (A. Samulowski, 1871). An der
Wende der 80er und 90er Jahre wurde auf Initiative des polnischen Pfarrers Feliks Szrajber das Kopernicushaus
errichtet. Im Allgemeinen wird fälschlicherweise geglaubt, Kopernikus habe die Wasserleitung in Olsztyn
gebaut und sei der Urheber der Allensteiner Sonnenuhr in der Burg. Der Allensteiner Pfarrer Bernard Gigalski
machte 1903 einen zweiten Vorstoß und brachte einen Bauentwurf für ein Denkmal ein, er schrieb auch die
wertvolle Monographie Nicolaus Coppernicus und Allenstein. Der Bau des Denkmals wurde während des Ersten
Weltkrieges realisiert, seine Enthüllung erfolgte 1917 und nicht, wie allgemein angenommen wird, ein Jahr früher.
Vermutlich unterstützte der deutsche Kaiser Wilhelm II. den Bau des Denkmals finanziell. Dieses Denkmal, das
sich in einer an eine Kapelle erinnernden Struktur befand, stand vor dem Haupteingang zur Burg.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Janusz Jasiński, Traditions of Copernicus in Olsztyn in the nineteenth century
Summary
Awareness of citizens of Olsztyn by Copernicus stay in their city and its material legacy was alive
throughout the period in question. Remember the astronomer pastors, who for a long time had a seat at the
castle, the children in the parish school, of course, the city authorities. They proudly announced in 1807, envoy

55
A. Funk, op. cit., s. 314; J. Chłosta, Nad kulturą dziewiętnastowiecznego Olsztyna, w: Olsztyn 1353–2003,
pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodzińskiego, Olsztyn 2003, s. 279.
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of the Emperor Napoleon memorabilia Copernican. Polish inhabitants of Olsztyn and the surrounding area
since the mid – nineteenth century began to accentuate polishness astronomer, stand up for a memorial for
him (A. Samulowski, 1871). In the late 80’s and 90’s at the initiative of Polish priest Felix Szrajber built house
of Copernicus ( Kopernicushaus ) . Commonly mistakenly believed that Copernicus waterworks had built in
Olsztyn, and that was the creator of Olsztyn sundial in the castle. For the second project for the construction
of the monument occurred in 1903 Olsztyn Fr. Bernard Gigalski, he also wrote a valuable monograph Nicolaus
Coppernicus und Allenstein. The construction of the monument was completed during the First World War,
was unveiled in 1917, and not, as is commonly adopt a year earlier. Presumably, the German emperor Wilhelm
II was financially supported its construction. This monument, located in the chapel – like structure, stood in
front of the main entrance to the castle.
Translated by Jerzy Kiełbik

Jan Piskurewicz

OŚRODEK KOPERNIKAŃSKI W RZYMIE
I JEGO TWÓRCY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU
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powstanie styczniowe
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Mówiąc o ośrodku kopernikańskim w Rzymie w drugiej połowie XIX w.,
mam na myśli Muzeum Mikołaja Kopernika stworzone przede wszystkim dzięki
wysiłkom jednego człowieka – Artura Wołyńskiego, choć swój udział w jego powstaniu i działalności miało także wiele innych wymienionych poniżej osób.
Warto wiedzieć, kim był założyciel tego muzeum, które istnieje do dzisiaj
przy obserwatorium astronomicznym na Monte Mario, skąd roztacza się chyba najpiękniejsza panorama Wiecznego Miasta.
Artur Wołyński urodził się w Warszawie prawdopodobnie 9 lutego 1844 r. Był
synem Tomasza, urzędnika skarbowego, i Martyny z Rychowieckich. Po ukończeniu
szkoły średniej, w 1861 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie, gdzie
studiował filozofię aż do 1863 r. W czasie powstania styczniowego pracował w wydziale zagranicznym Rządu Narodowego. Po upadku powstania, zagrożony aresztowaniem, uciekł do Francji (jak podawał – w przebraniu kobiecym). Z Francji przeniósł się do Rzymu i od końca 1865 r. studiował tam teologię, prawo i astronomię
w Collegio Romano i w Sapienzy. Tamże doktoryzował się z teologii, a za rozprawę
o Orygenesie otrzymał srebrny medal od papieża Piusa IX. W Rzymie Wołyński
miał opinię liberała i rewolucjonisty, a władze Państwa Kościelnego podejrzliwie
patrzyły na jego poczynania. Kiedy w 1867 r. opublikował pracę zatytułowaną
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 3(281)
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L’insurrezione polacca del 1863 e 1864, a w 1869 r. odkryto, że jest autorem artykułu Historia wyprawy Garibaldiego w 1867, zamieszczonego w „Dzienniku Poznańskim”, gubernator Rzymu nakazał Wołyńskiemu opuścić Państwo Kościelne, a następnie ująć go i odstawić do granicy1.
W 1870 r. ożenił się z Eleną Rossi, z którą miał troje dzieci, i osiadł we
Florencji. Mieszkała tu już mała kolonia polskich emigrantów, m.in. poeta Teofil Lenartowicz, z którym Wołyński się zaprzyjaźnił. Aby zapewnić sobie i swojej rodzinie środki utrzymania, starał się nawiązać kontakty z pismami włoskimi i polskimi, w których mógłby publikować. W przypadku pism polskich mógł
liczyć na wydawany w Dreźnie przez Józefa Ignacego Kraszewskiego „Tydzień”
i na protekcję pisarza w innych redakcjach. Samego Kraszewskiego poznał
zapewne dzięki Lenartowiczowi2.
W drugiej połowie XIX w. Wołyński był chyba najwybitniejszym przedstawicielem nauki polskiej we Włoszech i sam za takiego się uważał. Swoją działalność naukową i popularyzatorską traktował jako swego rodzaju ciąg dalszy
walki o niepodległość, jako fragment szerszej akcji propagandowej organizowanej przez Polaków zamieszkałych we Włoszech. Informując o polskim życiu literackim i naukowym, organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, starał się
przeciwdziałać tym trendom w Italii, które zbliżały ją politycznie do Niemiec
i Austro-Węgier, z którymi zawarła ostatecznie sojusz militarny w 1882 r. Działalność nielicznej kolonii polskiej wspierali włoscy przyjaciele Polski, do których
zaliczyć należy takie postacie, jak: Angelo De Gubernatis, Attilio Begey, Cesare
Correnti, Domenico Berti czy też Domenico Santagata.
Temu celowi służyło także powstanie Akademii Adama Mickiewicza w Bolonii, założonej z inicjatywy wspomnianego Domenico Santagaty, profesora Uniwersytetu w Bolonii, niegdyś słuchacza paryskich wykładów Mickiewicza. Akademia stawiała sobie za cel badanie i popularyzację historii i literatury narodów
słowiańskich, a w szczególności polskiej, upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o aktualnej sytuacji Polski. Przewidywano utworzenie biblioteki i organizowanie nauki języków słowiańskich, przede wszystkim polskiego. W skład
Akademii wchodzili członkowie honorowi, miejscowi i zagraniczni. Akademia
miała być ściśle związana z Uniwersytetem w Bolonii, której rektor Francesco
Magni bardzo życzliwie przyjął tę inicjatywę. Do Akademii przystąpiło wielu
profesorów tej uczelni. Także wielu Polaków interesowało się tym przedsięwzię1
Biogram Arturo Wolynski, w: Dizionario biografico degli scrittori contemporanei diretto da Angelo
De Gubernatis, Firenze 1879, ss. 1071–1073.
2
Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), rps 6543, t. 83, k. 192–194, Korespondencja J. I. Kraszewskiego, listy A. Wołyńskiego z 2 VI 1870 i 12 VI 1870.

Ośrodek kopernikański w Rzymie i jego twórcy w drugiej połowie XIX wieku

525

ciem, m.in. Teofil Lenartowicz i Artur Wołyński. Wołyński odegrał bardzo istotną rolę przy organizowaniu tej instytucji. Ofiarował jej część swego księgozbioru, wynajął dla niej lokal, pomógł w zakupie mebli, pozyskał wielu członków
i ofiarodawców w kraju i na emigracji. Na uroczystym posiedzeniu Akademii
ofiarował Santagacie, jako prezesowi, przetłumaczone na język włoski i wydane
przez siebie wiersze Adama Mickiewicza3.
W praktyce działalność Akademii skupiła się niemal wyłącznie na problematyce polskiej. Najważniejszym i najbardziej znanym jej dokonaniem było zorganizowanie serii kilkudziesięciu wykładów z historii Polski oraz dziejów literatury polskiej
i słowiańskiej. Wygłaszał je przede wszystkim Lenartowicz, ale także Wołyński4.
Głównym obszarem zainteresowań Wołyńskiego były kwestie związane
z życiem i dokonaniami Mikołaja Kopernika. Opublikował kilkanaście prac poświęconych tym zagadnieniom, w większości opracowań, które w jego zamierzeniu miały także sprostować rozpowszechnione we Włoszech fałszywe mniemania na temat życia i znaczenia prac Kopernika, a szczególnie jego narodowości.
Dobrą okazją do przypomnienia biografii i dokonań astronoma była przypadająca w 1873 r. czterechsetna rocznica jego urodzin. W tymże 1873 r. Wołyński wydał
w języku polskim obszerne, czterystustronicowe opracowanie zatytułowane Kopernik w Italii, czyli dokumenta italskie do monografii Kopernika (Florencja 1873).
W swojej książce zaproponował zebranie i ogłoszenie wszystkich pism Kopernika, także jego korespondencji oraz obszernej bibliografii związanej z toruńskim uczonym.
Podstawę do napisania książki przez Wołyńskiego stanowiły jego drobniejsze opracowania o Koperniku, pisane w latach 1871–1872. W 1873 r. wydał
skróconą wersję książki w języku włoskim, w której podkreślał polskie pochodzenie Kopernika, polemizując w tej mierze z historykami niemieckimi i włoskimi. W tymże roku wydał pracę o kontaktach Galileusza z Polską, zatytułowaną
Le relazioni di Galileo Galilei colla Polonia (Firenze 1873).
Prace Wołyńskiego o Koperniku musiały być znane na terenie Włoch, skoro zwrócono się właśnie do niego, kiedy podjęto inicjatywę utworzenia muzeum
kopernikańskiego w Rzymie.
Z inicjatywą utworzenia takiego muzeum, w czterechsetlecie urodzin Kopernika, wystąpił w 1873 r. profesor Uniwersytetu Rzymskiego Domenico Berti
oraz rektor Sapienzy Filippo Serafini. Można jednak przyjąć, że to Wołyński był
twórcą muzeum, i to pod każdym względem – zarówno jako organizator, bory3
J. Piskurewicz, Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie
XIX wieku, Warszawa 2012, ss. 86–112.
4
Ibidem.
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kający się z przeszkodami natury administracyjnej i biurokratycznej, jak i człowiek pozyskujący eksponaty i środki materialne, apelujący o nie do Polaków
i Włochów za pośrednictwem prasy, w rozsyłanych odezwach i osobiście. Muzeum, w zamierzeniu Wołyńskiego, miało świadczyć o polskości Kopernika,
o polskich tradycjach naukowych i żywotności narodu polskiego, a także o naukowych i kulturalnych związkach polsko-włoskich.
Najpierw Wołyński określił cele muzeum i plan działania. Zakładał, że będzie ono gromadzić wszelkie włoskie pamiątki związane z Kopernikiem, jego
rękopisy, edycje jego dzieł, instrumenty astronomiczne z XV i XVI w., wszelkie
opracowania, zabytki sztuki związane z Kopernikiem i jego dokonaniami. Aby je
pozyskać, nawiązał rozległą korespondencję z Polakami w kraju i na emigracji,
z redakcjami gazet, w których ogłaszał artykuły o muzeum i apelował o ofiarność na jego rzecz, z instytucjami naukowymi i poszczególnymi uczonymi.
Odzew był znaczący. W 1876 r. otrzymał dary od Władysława Platera
z Rapperswilu, m.in. stare polskie numizmaty, od ks. Ignacego Polkowskiego
prace o Koperniku, portrety astronoma, medale, od profesorów Uniwersytetu
Rzymskiego zestaw starych przyrządów astronomicznych, od Henryka Siemiradzkiego portret Kopernika namalowany według sztychu Falcka i wiele innych,
ponadto wiele wydawnictw.
Nadsyłane eksponaty Wołyński gromadził najpierw we własnym mieszkaniu, a następnie w wynajętym osobnym pomieszczeniu na tejże ulicy, na której mieszkał we Florencji (Via della Scala 43). Zajmował się wszystkim: korespondencją, transportem, konserwacją, oprawą książek, łożąc początkowo na to
z własnych, bardzo skromnych środków. Z czasem rozpoczął tworzenie funduszu muzealnego. Wydał odezwę skierowaną do zamożnych obywateli w kraju,
redaktorów czasopism, artystów, pisarzy itp. z zaproszeniem ich na członków
– założycieli muzeum.
W wyniku narad ustalono, że skoro Uniwersytet Rzymski nie ma odpowiednich pomieszczeń, żeby ulokować tam muzeum, najlepszym rozwiązaniem
będzie połączenie go ze znajdującym się w Collegio Romano rzymskim obserwatorium astronomicznym.
Zbiory ostatecznie przetransportowano do Rzymu 15 marca 1879 r. Przed
przewiezieniem Wołyński urządził we Florencji ich ekspozycję, która zwróciła powszechną uwagę, zwłaszcza w środowisku Polonii florenckiej. Jak podawał
„Tygodnik Ilustrowany”, zbiory wypełniły 27 wielkich pak i zajęły prawie cały
wagon, ważyły prawie 3,5 tony, a sam koszt zapakowania ich i przewiezienia wynosił około 400 franków5.
5

B.a., Muzeum Kopernika w Rzymie, Tygodnik Ilustrowany, 1879, nr 170, s. 194.
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Koszt ten został pokryty przez Wołyńskiego ze zbieranych składek, które
– mimo reklamy, jaką Muzeum robiła polska prasa – napływały wąską strugą.
W celu pozyskania dodatkowych funduszów już w 1877 r. zorganizował loterię,
ale nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów.
W Rzymie zbiory Wołyńskiego, dzięki poparciu senatora i przyjaciela Polski Cesare Correntiego, ulokowano początkowo w budynku Ministerstwa Finansów. Były one tam dostępne dla zwiedzających, m.in. obejrzeli je niektórzy
członkowie rządu, parlamentarzyści, uczeni i dziennikarze. O wystawie pisały
gazety włoskie. Król przyjął Wołyńskiego na audiencji i otrzymał od niego pamiątki kopernikańskie, które zostały umieszczone w prywatnej bibliotece królewskiej. Pamiątki takie otrzymali także ministrowie, profesorowie uniwersytetu i redaktorzy czasopism6.
Zgoda na umieszczenie zbiorów w Collegio Romano nie zamknęła sprawy
miejsca dla zbiorów Muzeum. Ze względów biurokratycznych jeszcze parokrotnie zmieniały one miejsce pobytu i w końcu Wołyński zagroził, że jeżeli nie
otrzyma ostatecznie lokalu na Muzeum Kopernika, to przeniesie je z Rzymu do
Muzeum Narodowego w Krakowie.
Zdecydowane stanowisko Wołyńskiego sprawiło, że nowy minister oświaty
De Sanctis wyznaczył 12 tys. lirów na adaptację pomieszczeń w Collegio Romano dla zbiorów Muzeum Kopernika. Adaptacją zajął się budowniczy Rafaelle Canevari, jeden z bardziej znanych włoskich budowniczych, który wybudował
w Rzymie gmach Ministerstwa Finansów. Muzeum Kopernika początkowo miało się składać z pięciu sal, z których trzy mieściłyby zbiory, a dwie mniejsze stanowiłyby przedpokój i magazyn. Plan restauracji lokalu został opracowany wspólnie przez Canevariego, dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Pietro
Tacchiniego i Wołyńskiego. W Collegio Romano mieściło się w tym czasie wiele instytucji naukowych i muzealnych, m.in. Towarzystwo Geograficzne, Muzeum
Pedagogiczne, Biblioteka Wiktora Emanuela, Muzeum Etnograficzne – było to więc
miejsce bardzo odpowiednie, prestiżowe i Wołyński zdawał sobie z tego sprawę7.
W tym czasie wyłoniły się nowe trudności związane z przejęciem części
Collegio Romano. W tej sytuacji Wołyński w czerwcu 1881 r. wystosował memoriał skierowany do ministrów oświaty oraz rolnictwa i handlu. Po przedstawieniu dziejów starań o utworzenie Muzeum Kopernika, w zakończeniu memoriału zwrócił się do obu ministrów o uregulowanie dekretem królewskim sytuacji
prawnej Muzeum, przyznania pomieszczeń w Collegio Romano oraz środków na
remont i adaptację tych pomieszczeń.
6
7

A. Wolynski, Brevi notizie sull’impianto del Museo Copernicano ed Astronomico a Roma, Bologna 1887, s. 4.
Ibidem.
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Sytuacja poprawiła się w następnym roku, kiedy ministrem rolnictwa i handlu już od kilku miesięcy był Domenico Berti – główny inicjator Muzeum Kopernika. W marcu 1882 r. Ministerstwo Oświaty zrzekło się wszelkich praw do
Muzeum i przekazało klucze do dziesięciopokojowego lokalu muzealnego Ministerstwu Rolnictwa i Handlu, które miało przedstawić plan remontu i kosztorys w czasie prac nad budżetem państwa w 1883 r. Na piątym piętrze Collegio,
w pomieszczeniach dawnego obserwatorium Calandrellego, Wołyński zaczął
rozkładać i porządkować zbiory muzealne i biblioteczne.
W czerwcu 1882 r. nastąpiło przekazanie zbiorów muzealnych przez Wołyńskiego na ręce Piotra Tacchiniego w urzędowym akcie donacyjnym. Protokół ze strony polskiej podpisali Władysław Kulczycki i Henryk Siemiradzki.
Wołyński przygotował inwentarz zbiorów z oznaczeniem ich wartości. Inwentarz ten obejmował 539 kartek. W skład obiektów muzealnych wchodziły wtedy: 393 dzieła w 497 tomach, 153 broszury w 22 tomach, 102 medale, 107 monet,
18 rzeźb, 33 obrazy i 17 przyrządów astronomicznych. Ogólna wartość zbiorów
została wyceniona na 32 023 liry. Wołyński ofiarował zbiory rządowi włoskiemu, a konkretnie Ministerstwu Rolnictwa i Handlu. Postawił przy tym warunek, aby Muzeum zajęło przeznaczone lokum dla niego oraz było udostępniane
uczonym i publiczności. Od tego momentu Muzeum miało nosić nazwę: „Museo Copernicano ed Astronomico”. Wołyński przygotował także projekt dekretu, który miał potwierdzać akt donacyjny i stanowić prawną podstawę dalszych
działań. Nie uzyskał jednak takiego dekretu ze strony władz, nie otrzymał także
oficjalnych podziękowań8.
Wołyński zajmował się organizowaniem Muzeum w sumie kilkanaście lat.
Trudności dotyczyły przede wszystkim finansów i lokalu. Jak już wspomniano,
był autorem wielu listów, artykułów i odezw w prasie polskiej i włoskiej, odnoszących się do Kopernika i Muzeum jego imienia. To m.in. dzięki nim udało się
pozyskać 189 większych ofiarodawców, których nazwiska zostały wyryte na postumencie popiersia Mikołaja Kopernika, dzieła Teodora Rygiera (autora pomnika Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie). Popiersie to znajduje się
obecnie u wejścia do Osservatorio e Museo Astronomico na Monte Mario.
Po długich staraniach i przekazaniu przez Wołyńskiego zbiorów muzealnych w darze rządowi włoskiemu nastąpił bardziej pomyślny okres w dziejach
tej placówki. W 1885 r. Wołyński otrzymał nominację na kustosza Muzeum.
Od tego momentu aktywnie działał na rzecz Muzeum w samej Italii. O ile
uprzednio w kwestii pozyskiwania eksponatów i funduszy zwracał się przede
8
N. Canova, Muzeum Kopernika i Biblioteka Polska w Rzymie, Roczniki Biblioteczne, 1962, z. 1/2,
ss. 124–125.
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wszystkim do Polaków w kraju i na emigracji, o tyle obecnie rozsyłał swoje cyrkularze, odezwy i listy do instytucji i uczonych włoskich, korzystając ze wsparcia władz ministerialnych. W rzymskim Osservatorio Astronomico na Monte
Porzio przechowywana jest obszerna korespondencja Wołyńskiego nie tylko
z włoskimi, ale również z instytucjami i uczonymi z innych krajów, do których
zwracał się w celu powiększenia zbiorów muzealnych.
Odzew na apele Wołyńskiego był natychmiastowy. Dary otrzymał m.in.
od ministra oświaty M. Coppino (40 instrumentów astronomicznych z połowy XVII w.) i dyrektora Obserwatorium w Collegio Romano Pietro Tacchiniego
(50 jego publikacji, 246 autografów astronomów włoskich i obcych, 24 portrety astronomów włoskich, wiele książek, listów i instrumentów pochodzących ze
zbiorów Angelo Secchiego). Dary w postaci instrumentów astronomicznych, obrazów, rękopisów i książek przysłały obserwatoria astronomiczne w Bolonii, Neapolu,
Palermo, Academia dei Lincei, muzea i inne instytucje naukowe. Wśród ofiarodawców nie brakowało Polaków, m.in. Lenartowicza, Henryki Dzieduszyckiej-Cappelli i Henryka Bukowskiego, który ze Sztokholmu przysłał Cometographię Jana Heweliusza. W lipcu 1887 r. zbiory muzealne zawierały 1030 dzieł w 1180 tomach, w tym
wszystkie edycje dzieła Kopernika De revolutionibus orbium coelestium, 129 rękopisów, w tym XIV-wieczny kodeks zawierający 14 traktatów astronomicznych, 962
autografy astronomów włoskich i obcych, 37 rycin, 104 instrumenty astronomiczne, w tym siedem antycznych astrolabium arabskich z XII–XV w., 25 rzeźb w brązie,
marmurze, terakocie i gipsie, 64 obrazy, 117 medali złotych i brązowych, 108 monet
srebrnych. Łącznie 2506 różnego rodzaju eksponatów9.
Dzieje swoich starań wokół utworzenia Muzeum i jego ewolucji organizacyjnej przedstawił Wołyński w broszurce Brevi notizie sull’impianto del Museo
Copernicano ed Astronomico a Roma (Bologna 1887). Stanowi ona najlepsze źródło do poznania olbrzymiej aktywności Wołyńskiego w tym zakresie.
Dzięki księgozbiorowi Muzeum Kopernika powstała także Biblioteka Polska. Wobec braku miejsca na właściwe wyeksponowanie zbiorów, Wołyński
zdecydował o przeniesieniu księgozbioru muzealnego z Collegio Romano do
sąsiadującej z nim Biblioteki Casanatense, z której dyrektorem Edoardo Alvisim pozostawał w dobrych stosunkach. Jak wynika z pisma zachowanego w archiwum Casanatense, Wołyński przekazał bibliotece księgozbiór składający się
z 2000 tomów i 3000 sztychów oraz pewnej liczby rękopisów, dokumentów,
a także medalionów i popiersi gipsowych. Akt donacyjny z 7 czerwca 1888 r. został potwierdzony przez dekret królewski z 14 lipca 1889 r.10
9
10

A. Wołynski, op. cit., ss. 11–12.
Archivio Casanatense, 1886–1993, 20.
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Muzeum Kopernika w Collegio Romano i znajdująca się obok w Casanatense Biblioteka Polska miały stanowić ośrodek kultury i nauki polskiej w Wiecznym Mieście. Nieco wcześniej Wołyński planował utworzenie, w oparciu o Muzeum i bibliotekę, Instytutu Polskiego. Instytut miał się składać z dwóch wydziałów:
historycznego i artystycznego, z których pierwszy stanowiłby zasadniczą część
instytutu.
Wszystkie te działania, mające popularyzować naukę i kulturę polską,
a wraz z nimi sprawę polską na terenie Włoch, Wołyński prowadził, znajdując
się wraz z rodziną w bardzo ciężkim położeniu materialnym. Właściwie stale
borykał się z problemami natury finansowej, mogąc liczyć jedynie na dorywcze
prace dziennikarskie i inne. Jego sytuacja poprawiła się po 1885 r., kiedy został
kustoszem Muzeum Kopernika i otrzymał związane z tą funkcją uposażenie. Nie
żył już jednak długo. Ciężkie warunki życia, astma i inne choroby, z którymi borykał się od dłuższego czasu, sprawiły, że zmarł przedwcześnie w Rzymie w 1893 r.,
mając zaledwie czterdzieści dziewięć lat11.
Po śmierci Wołyńskiego kustoszem (conservatore) Muzeum de facto zostawał każdorazowy dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Collegio Romano. Najpierw był nim Tacchini, a następnie E. Milosevich. Kwota 3 tys. lirów,
wyznaczona na pensję Wołyńskiego, przeznaczona została na uposażenie asystenta Obserwatorium Astronomicznego. Jeszcze za życia Wołyńskiego Muzeum
Kopernika znacznie rozszerzyło zakres swojej działalności, przekształcając się
w muzeum astronomiczne12.
W 1933 r. zbiory muzealne zostały przewiezione do Villa Mellini na Monte
Mario, najwyższym wzniesieniu Rzymu (140 m n.p.m.). Znajdują się tam do dziś.
Dzięki specjalnym subsydiom Ministerstwa Oświecenia Publicznego w 1933 r. siedziba Osservatorio e Museo Astronomico na Monte Mario została odnowiona,
a Muzeum pozyskało nowe cimelia z naukowych instytutów rzymskich i obserwatoriów. Otrzymało także dotację roczną w kwocie 4 tys. lirów.
28 października 1938 r. odbyła się uroczysta inauguracja Osservatorio
e Museo Astronomico na Monte Mario. W uroczystości wzięli udział włoski
minister oświecenia publicznego i polski ambasador Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Muzeum, które razem z biblioteką zajmowało całe piętro budynku
(dwanaście obszernych sal), uważane było wtedy za jeden z najważniejszych tego
typu zbiorów13.

J. Piskurewicz, op. cit., s. 144.
Ibidem, ss. 145–150.
13
Ibidem, s. 147.
11
12

Ośrodek kopernikański w Rzymie i jego twórcy w drugiej połowie XIX wieku
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O powstawaniu i działalności Muzeum Kopernika w Rzymie wiele możemy się dowiedzieć z dziennika, który Wołyński prowadził w latach 1882–1883.
Pisze tam m.in. o wytrwałym pozyskiwaniu eksponatów, o swoich kołataniach
do włoskich urzędów, potyczkach z ministerialną biurokracją i o innych sprawach bezpośrednio związanych z urządzaniem Muzeum Kopernika. Rękopis dziennika, podobnie jak większa część spuścizny Wołyńskiego, znajduje się
w Bibliotece Jagiellońskiej, dla której została zakupiona za pośrednictwem Władysława Natansona14.
Jan Piskurewicz, Das Kopernikus-Zentrum in Rom und sein Gründer – Artur Wołyński
Zusammenfassung
In dem Artikel werden der Ursprung und die Entstehung des Nikolaus-Kopernikus-Museums in Rom
sowie das Wirken von Artur Wołyński besprochen, welches zur Entstehung dieses Museums führte.
Artur Wołyński (1844 – 1893), der nach dem Januar-Aufstand emigrierte, war zu jener Zeit der wohl
bedeutendste Vertreter der polnischen Wissenschaft in Italien und Autor einer Reihe historischer Abhandlungen,
u.a. solcher, die Kopernikus gewidmet waren. Seine wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Tätigkeit
betrachtete er als eine Art Fortsetzung des Freiheitskampfes für Polen.
Das Nikolaus-Kopernikus-Museum in Rom war anfangs im Collegio Romano untergebracht und
dann beim Römischen Observatorium auf dem Monte Mario, wo sich die von Wołyński zusammengetragenen
Exponate und Bücher bis heute befinden.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Jan Piskurewicz, Copernican Centre in Rome and its creator – Artur Wołyński
Summary
The article discusses the genesis and formation of Nicolaus Copernicus Museum in Rome and the
activities of Artur Wołyński, which led to the creation of this museum. Artur Wołyński (1844–1893) – an emigrant after the January Uprising – was in this period probably the most outstanding representative of Polish
science in Italy, the author of several historical studies, including those dedicated to Copernicus. His scientific
and popular science treated as a kind of continuation of the struggle for Polish independence. Nicolaus Copernicus Museum in Rome was located initially at the Collegio Romano, and then the Roman Observatory on
Monte Mario, where today there are exhibitions and books collected by Wołyński.
Translated by Jerzy Kiełbik

14
BJ, rps 5847. Dziennik został opublikowany przeze mnie w cytowanej wcześniej książce poświęconej
działalności Artura Wołyńskiego we Włoszech: J. Piskurewicz, Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego
działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Warszawa 2012, ss. 311.
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Przygotowania
Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, w założeniach
o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, miały być skoncentrowane
w Toruniu i w Krakowie, w województwie olsztyńskim natomiast główne uroczystości zamierzano zorganizować w Olsztynie i we Fromborku. Ogólnopolska
inauguracja odbyła się 18 lutego 1973 r. w Toruniu1.
Dla władz centralnych bardzo ważne było promowanie idei rocznicy kopernikowskiej poza granicami kraju i ukazanie Polski Ludowej jako państwa
w pełni radzącego sobie z organizacją tak ważnych uroczystości. Chodziło
zwłaszcza o to, by „polscy przedstawiciele w UNESCO i w innych organizacjach
międzynarodowych, w swoich wystąpieniach i kontaktach nieoficjalnych, sygnalizowali zbliżającą się rocznicę i prawo naszego kraju do koncentracji głównych
*
Jest to poszerzona wersja referatu zaprezentowanego podczas konferencji „Mikołaj Kopernik 1473–
1543–2013”, zorganizowanej 21 i 22 V w Olsztynie.
1
Zob. obszerną relację: Inauguracja Roku Kopernikowskiego. Uroczystości w rodzinnym mieście wielkiego astronoma. Przemówienie Józefa Tejchmy, Gazeta Olsztyńska (dalej: GO), 1973, nr 42 z 19 II, s. 1. Szerzej
na ten temat zob.: W. Polak, Obchody pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 r. w Toruniu w niniejszym numerze.
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uroczystości z nią związanych w Polsce”2. Zalecano więc, by obchodom w roku
1973 nadać charakter międzynarodowy, by tym samym pokazać, ale i utrwalić
w świecie dokonania polskiego astronoma. Przyczynić się do tego miało zaangażowanie Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną i w nie mniejszym
zakresie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiego Komitetu ds. UNESCO
(UNESCO ogłosiło rok 1973 Rokiem Kopernika), Ogólnopolskiego Komitetu
Pokoju oraz Polskiej Akademii Nauk. Chodziło też o nawiązanie współpracy
z uczelniami włoskimi. Miały być podjęte starania, by w Toruniu został zorganizowany Międzynarodowy Kongres Unii Astronomicznej (zamiennie zwany
w dokumentach Międzynarodowym Kongresem Kopernikowskim). Projektem
należało zainteresować Międzynarodową Unię Historii i Filozofii Nauki oraz Narodową Akademię Nauk w Rzymie oraz tamtejsze Obserwatorium Astronomiczne.
Do obchodów w województwie olsztyńskim tutejsze władze administracyjno-polityczne przygotowywały się wyjątkowo starannie. Już na początku stycznia 1965 r. w Wydziale Propagandy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie, przy współudziale Biura Wojewódzkiego
Komitetu Frontu Jedności Narodu, przygotowano założenia programu planowanych obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Kopernika3. Koordynację trwających osiem lat działań powierzono specjalnie powołanemu, początkowo 27-osobowemu, Komitetowi Organizacyjnemu4. Pięcioosobowym prezydium kierował
Marian Gotowiec, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Olsztynie. Jego dwoma zastępcami byli: Kazimierz Rokoszewski, sekretarz
KW PZPR, oraz prof. Mieczysław Koter, rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Sekretarzem był dr Witold Senisson, dziekan Wydziału Geodezyjnego WSR.
W składzie Prezydium znalazł się także Stanisław Tomaszewski, ówczesny I sekretarz KW PZPR w Olsztynie5.
Wytyczone zostały trzy kierunki działań, których realizacją zajmowały się
odpowiednie komórki. Sekcją propagandową kierował Jerzy Szymański, redaktor naczelny „Głosu Olsztyńskiego”. Sekcji organizacyjnej przewodniczył Walter
2
Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), zespół: Komitet Wojewódzki PZPR w Olsztynie (dalej: KW PZPR), sygn. 1141, t. 2418. Obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Informacje o przygotowaniach do obchodów. 1968–1972, k. 1–13, Informacja o stanie realizacji Uchwały Rady Ministrów RM-121-456/66
z 23 III 1967 w sprawie obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
3
APO, PZPR, sygn. 1141, t. 2417. Uchwały i programy obchodów. Wojewódzki Komitet Kopernikowski. Notatki i informacje o działalności. Protokóły posiedzeń, k. 4–7, Założenia do programu uroczystości 500.
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Olsztyn 4 I 1965.
4
Funkcjonuje też informacja, że przygotowania rozpoczęto dopiero w 1967 r., wraz z powołaniem Komitetu Organizacyjnego, por. R. Hryciuk, A. Sołoma, Pokłosie wielkiej rocznicy, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 1985, nr 1–2, s. 219.
5
APO, KW PZPR, sygn. 1141, t. 2417, k. 8, [Skład] Komitet uroczystości 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika [1965].

Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

535

Późny, zastępca przewodniczącego Prezydium WRN oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Natomiast pracę sekcji inwestycyjno-porządkowej koordynował inż. Władysław Hepke, architekt wojewódzki6. Każdy przewodniczący komórki do końca lutego 1965 r. miał
przygotować „ramowy program pracy” kierowanego działu.
Informacje pochodzące z roku 1967 wskazują na pewną rozbudowę struktur zajmujących się przygotowaniem obchodów w województwie olsztyńskim.
W opublikowanej uchwale Rady Ministrów znalazła się informacja, że Ogólnopolski Komitet FJN powoła Komitet Obchodów Kopernikowskich oraz jego
organ wykonawczy, czyli Sekretariat, którego członkowie zajmą się organizacją przygotowań i koordynacją samych uroczystości7. „Pełnomocnikiem Rządu
ds. koordynacji i wykonawstwa inwestycji” został Zbigniew Januszko, wówczas
zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, wcześniej, pod koniec lat pięćdziesiątych, pełniący funkcję przewodniczącego Prezydium WRN w Olsztynie.
Na czele ponadpięćdziesięcioosobowego Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego, zbierającego się dwukrotnie w roku, mającego inspirować
i koordynować przygotowania, stanął I sekretarz KW PZPR w Olsztynie Stanisław Tomaszewski. Zastępcami zostali: Michał Atłas, sekretarz propagandy
KW PZPR w Olsztynie, i Marian Gotowiec, przewodniczący Prezydium WRN
w Olsztynie. Sekretarzem, podobnie jak dwa lata wcześniej, był doc. dr Witold
Senissen. Zastępcami przewodniczącego byli Władysław Hepke i Zbigniew Podemski. Poszczególnymi sekcjami Komitetu Kopernikowskiego kierowali: Jan
Baturo (Sekcja Organizacyjna), Jerzy Szymański (Sekcja Propagandy), Stefan
Piątczak (Sekcja Zagospodarowania Szlaku Kopernikowskiego)8.
Od stycznia 1969 r. nowym I sekretarzem KW PZPR w Olsztynie został
Tadeusz Białkowski. On też latem tego roku znalazł się w składzie Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego, obejmując funkcję przewodniczącego. Pozostały skład Komitetu nie uległ większym zmianom. Jedynie dodatkowo Władysław
Hepke miał zająć się koordynacją pracy Zespołu Inwestycyjnego w Sekcji Zagospodarowania Szlaku Kopernikowskiego9.
6
Ibidem, k. 4, Założenia do programu uroczystości 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Olsztyn
4 I 1965; k. 10–12, [Składy] Sekcja propagandowa, organizacyjna i inwestycyjno-porządkowa [1965].
7
Uchwała nr 57/67 Rady Ministrów z 23 III 1967 r. w sprawie obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
8
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 143, Skład Prezydium Komitetu Kopernikowskiego. Pełny skład Komitetu opublikowano w artykule: R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit., ss. 219–220 (przyp. 1).
9
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 22–36, Sekcja Organizacyjna Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego. Informacja o stanie przygotowań do obchodów, załącznik 1. Skład Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego, lipiec 1969.

536

Ryszard Tomkiewicz

Podczas plenum WK FJN zwołanego w Olsztynie 29 listopada 1971 r. postanowiono w zasadniczy sposób zreorganizować skład Komitetu Kopernikowskiego. O przeprowadzonych wówczas zmianach organizacyjno-personalnych lokalna prasa pisała, że były rezultatem spełnienia wszelkich zadań, jakie należało
wykonać przed obchodami Roku Kopernikowskiego10. Zmiany były konieczne, ponieważ niektóre osoby, aktywne dotąd w strukturach administracyjnych
miasta i regionu oraz politycznie, przestały zajmować dotychczasowe stanowiska. Stwierdzono, że poprzedni członkowie Komitetu należycie „koordynowali
różnorodne akcje, inspirowali również wiele poczynań organizacyjnych i gospodarczych związanych z uroczystościami”, ale wyłoniła się „potrzeba usprawnienia”
działań, bo jak zauważono, „termin rocznicy zbliżał się szybko”, a oczekiwano Komitetu działającego jeszcze „bardziej roboczo i sprężyście”.
Także wówczas zdecydowano o rozdzieleniu funkcji typowo „roboczych”
od „reprezentacyjnych”. Powołany został Honorowy Wojewódzki Komitet Kopernikowski, na czele którego stanął Juliusz Malewski, w tym czasie przewodniczący WK FJN i poseł na Sejm PRL. Skład Komitetu był niezwykle różnorodny – byli
i działacze polityczni, i rektorzy olsztyńskich uczelni, literaci, naukowcy, artyści,
działacze kulturalni, a także pewien rolnik oraz ślusarz z Olsztyńskich Zakładów
Opon Samochodowych11. Osoby te łączyło jedno, wszyscy byli związani z Olsztynem bądź szerzej – z Warmią i Mazurami. Gdy w 1960 r. powstał podobny Komitet Honorowy, utworzony z okazji obchodów pięćset pięćdziesiątej rocznicy
bitwy pod Grunwaldem, zdecydowaną większość składu stanowili ludzie w zasadzie niezwiązani z regionem12.
Na czele zreorganizowanego Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 500. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika stanął Marian Gotowiec,
przewodniczący Prezydium WRN w Olsztynie oraz członek Komitetu Honorowego. W prezydium, jako wiceprzewodniczący, znalazł się ponadto Michał Atłas,
sekretarz KW PZPR. Drugim wiceprzewodniczącym został Wincenty Chełchowski, zastępca przewodniczącego Prezydium WRN w Olsztynie. Sekretarzem został
Stefan Piątczak, kierownik wydziału organizacyjno-prawnego Prezydium WRN
w Olsztynie13. W strukturze Komitetu nadal funkcjonowały trzy zespoły: „inwestycji”, „zagospodarowania Szlaku Kopernikowskiego” i „kulturalno-propagandowy”.
10
S. Stankiewicz, W lutym 1973 r. inauguracja Roku Kopernikowskiego, Słowo na Warmii i Mazurach (dalej:
Słowo), 1972, nr 5 z 29–30 I, s. 1, 2; APO, KW PZPR, t. 2417, k. 72: Program działania w związku z obchodami 500.
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Uchwała Plenum Wojewódzkiego Komitetu FJN w Olsztynie, listopad 1971.
11
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 133, Skład Honorowego Komitetu Kopernikowskiego; por. też R. Hryciuk,
A. Sołoma, op. cit., s. 220 (przyp. 3), s. 221 (przyp. 4).
12
Por. R. Tomkiewicz, Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, Olsztyn 2011, s. 130.
13
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 73–75, Składy komitetów organizacyjnych obchodów [listopad 1971];
por. też R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit., ss. 220–221 (przyp. 3).
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Kolejne zmiany w składzie Komitetu Organizacyjnego nastąpiły 30 października 1972 r., a więc na trzy i pół miesiąca przed początkiem uroczystości.
Nowym przewodniczącym został Sergiusz Rubczewski, od kwietnia 1972 r. sprawujący funkcję przewodniczącego Prezydium WRN w Olsztynie. W składzie
Komitetu Kopernikowskiego Michała Atłasa zastąpił Edmund Wojnowski, natomiast Waltera Późnego, Gerarda Skoka i Artura Ussowicza – Czesław Szadziewicz, Eugeniusz Zawadzki i Ryszard Wójcik (wojewoda od grudnia 1973 r.)14.
Założenia ze stycznia 1965 r. dotyczące obchodów kopernikowskich dokładnie precyzowały, co zamierzano osiągnąć do 1973 r. Latem 1965 r. w KW
PZPR przygotowane zostało pismo do przewodniczącego ogólnopolskiego Komitetu Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy. Funkcję tę sprawował
wówczas marszałek Marian Spychalski. Dokument ten, oprócz sekretarza KW
PZPR w Olsztynie Michała Atłasa, podpisali także przewodniczący Prezydium
WRN Marian Gotowiec oraz przewodniczący WK FJN Juliusz Malewski15. Informowano Spychalskiego o planowanych na lata 1965–1973 w województwie
inwestycjach gospodarczych, oświatowych, kulturalnych i turystycznych związanych ze zbliżającą się rocznicą urodzin Kopernika. Dotyczyć one miały przede
wszystkim miejscowości leżących na tzw. Szlaku Kopernikowskim, choć największe inwestycje miały być realizowane w głównych „miastach kopernikowskich”, czyli we Fromborku i w Olsztynie.
Na początku przygotowań szacowano, że całość środków związanych z obchodami wyniesie około 3,5 mld zł, co oznaczało, że dotacje z budżetu na ten cel
będą jednak niewystarczające. Prezydia Powiatowych Rad Narodowych w miastach na Szlaku Kopernikowskim oraz Prezydium WRN w Olsztynie miały wyasygnować łącznie 189 mln zł (pierwotnie zamierzano wydać na ten cel około
500 mln zł). Proszono więc Mariana Spychalskiego „jako Wielkiego Sympatyka
Naszej Ziemi”, by z puli funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy przeznaczył około
200 mln zł na zagospodarowanie miejscowości związanych z Kopernikiem położonych na Warmii16.
Wydana wiosną 1967 r. uchwała rządowa w sprawie obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, podpisana przez premiera Józefa Cyrankiewicza, zdecydowanie uaktywniła przygotowania17. Dokument niezwykle
szczegółowo precyzował zakres i charakter jubileuszu. Jasno określał, że inauguracja Roku Kopernikowskiego powinna nastąpić 19 lutego 1973 r. w Toruniu.
Szerzej na temat zmian personalnych zob. R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit., s. 221.
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 1–2, Pismo z 4 VIII 1965.
16
Ibidem.
17
Uchwała nr 57/67 Rady Ministrów z 23 III 1967 r. w sprawie obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
14
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Znaczne kwoty miały być przeznaczone na renowację tamtejszej starówki oraz
„rozbudowę bazy dydaktyczno-naukowej i socjalnej” uniwersytetu i na planowane w tym mieście wzniesienie Muzeum Epoki Kopernika. W Krakowie natomiast w tym czasie miało być zorganizowane Zgromadzenie Ogólne Polskiej
Akademii Nauk dotyczące postaci Kopernika i jego dokonań.
Znacznie mniej miejsca poświęcono Fromborkowi i Olsztynowi. O obu
tych miastach wspominano jedynie przy okazji planów sfinansowania Szlaku
Kopernikańskiego z budżetu Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku.
Mowa była o wykonaniu „niezbędnych inwestycji turystycznych”, bo już np. planowane wzniesienie pomnika Kopernika we Fromborku miało być zrealizowane przez Prezydium WRN w Olsztynie w porozumieniu z Ministerstwem Kultury
i Sztuki, podobnie jak zapewnienie środków na prace konserwacyjno-remontowe
olsztyńskiego zamku.
W maju 1968 r. przygotowane zostało zestawienie odnoszące się wyłącznie
do województwa olsztyńskiego18. Bardziej zajęto się stanem lokalnej infrastruktury w miejscowościach na Szlaku Kopernikowskim niż samym kształtem przygotowywanych uroczystości. Dominowały więc relacje na temat remontów ulic
i dróg, elewacji budynków, budowy urządzeń komunalnych, zakładania parków
i zieleńców. Później, w drugiej połowie lutego 1973 r., pisząc w lokalnej prasie
o stanie dróg na trasie z Olsztyna do Braniewa, a więc tam, gdzie latem przewidywano największy ruch turystyczny, reporterzy nie omieszkali wytknąć kilku niedociągnięć19. Nie pomijano też spraw związanych z renowacją obiektów
zabytkowych i konieczności podniesienia na wyższy poziom stanu lokalnej infrastruktury. Także w tym czasie powstał dość szczegółowy plan inwestycji przewidzianych w województwie do roku 1973, które miały być związane z rocznicą
urodzin Kopernika20.
Nadal jednak – o dziwo – problematyką tą nie zajmowały się władze miejskie Olsztyna. Zmiana nastąpiła dopiero pod koniec listopada 1969 r., bo np.
w czasie posiedzenia Komisji Kultury olsztyńskiej Miejskiej Rady Narodowej
(MRN) we wrześniu tego roku, choć mówiono o wielu planowanych inwestycjach, to jednak nie kojarzono ich jeszcze z obchodami Roku Kopernikowskie-

18
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 14–21, Informacja o realizacji Uchwały nr XX/06 Prezydium WRN
w Olsztynie z 24 VI 1967 r. w sprawie rozwoju i aktywizacji Fromborka oraz Uchwała nr 57/67 Rady Ministrów
z 25 III 1967 r. w sprawie obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika [maj 1968].
19
(ZB), Trasa Olsztyn–Braniewo. Zwiad reporterów „Gazety”, GO, 1973, nr 46 z 23 II, s. 1, 3; Moroz
(CAF), Na szlaku Kopernika, GO, 1973, nr 48 z 26 II, s. 3; J. Chłosta, Muzea na Szlaku Kopernika, Słowo, 1972,
nr 6 z 5–6 II, s. 1, 2.
20
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 43, Projekt planu obchodu Roku Kopernikowskiego na Warmii i Mazurach [b.d.].
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go. Mówiono m.in. o potrzebie przebudowy fosy zamkowej na amfiteatr i wybudowaniu na jego zapleczu siedziby Biura Wystaw Artystycznych, o planowanej
budowie kina w sąsiedztwie olsztyńskiego teatru i o konieczności wybudowania
w mieście nowego gmachu filharmonii21. Przełom nastąpił dopiero u schyłku lat
sześćdziesiątych, kiedy zdecydowano o uwzględnieniu w planach działania także uroczystości kopernikowskich22.
Na początku 1970 r. Komisja Kultury MRN w Olsztynie przedstawiła harmonogram corocznych imprez mających nawiązywać do zbliżającej się rocznicy urodzin astronoma23. Ich celem miała być „popularyzacja życia i dzieła Kopernika,
ze szczególnym uwzględnieniem – jak podkreślono – laickiego charakteru myśli
kopernikowskiej, na szerokim tle kształtującego się w tej epoce na Warmii i Mazurach polskiego społeczeństwa, polskiej myśli politycznej, polskiej nauki, kultury, polskich zwyczajów i obyczajów”. Planowano organizację „konkursów i turniejów, imprez oświatowych i artystycznych, wystaw, konferencji naukowych
i wydawnictw”. Zamierzano zaangażować w przedsięwzięcie pracowników olsztyńskich bibliotek, teatru i Państwowej Orkiestry Symfonicznej, Muzeum Mazurskiego, Ośrodka Badań Naukowych, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego,
Biura Wystaw Artystycznych. Pomocy miały udzielić: Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych „Estrada”, Centrala „Filmos”, Wojewódzki Dom Kultury i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Związek Młodzieży Socjalistycznej,
Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Literatów Polskich oraz Polski Związek
Filatelistyczny (przygotowano wystawę zatytułowaną „Kopernik na znaczkach
świata”; wydano też dwie serie znaczków nawiązujące do rocznicy)24. Zamierzano też zorganizować szereg imprez sportowych, takich jak spływ kajakowy, regaty żeglarskie pomiędzy Olsztynem a Toruniem, wyścig rowerowy Szlakiem Kopernika, zawody pływackie o „nagrodę grodu Kopernika” itp.
Plany Komisji Kultury MRN w jakiejś mierze pokrywały się z zamierzeniami sekcji propagandowej Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego25.
21
APO, zespół: Prezydium MRN w Olsztynie, sygn. 458, t. 105. Protokóły z posiedzeń Komisji Kultury MRN. 1969–1973, k. 21–22, Protokół z posiedzenia Komisji Kultury MRN w Olsztynie, 29 IX 1969. Dwa tygodnie później, w połowie października 1969 r., członkowie Komisji Kultury MRN wydali pozytywną opinię
na temat celowości budowy amfiteatru obok zamku oraz siedziby BWA, ibidem, k. 28, Opinia z 13 X 1969.
22
Ibidem, k. 55, Protokół wspólnego posiedzenia Podkomisji Kultury WRN i Komisji Kultury MRN
w Olsztynie, 29 XI 1969.
23
Ibidem, k. 161–164, Plan obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika na terenie Olsztyna [b.d.].
24
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 226–229, Notatka w sprawie uroczystości kopernikowskich, które mają
być organizowane w lipcu 1973 [J. Andruszkiewicz], Olsztyn, 25 XI 1972; APO, Prezydium MRN w Olsztynie,
t. 239. Protokóły posiedzeń Prezydium MRN w Olsztynie. 1973, k. 5–15, Plan Obchodów 500. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika [b.d.]; L. Jachimek, Kopernik w numizmatyce, GO, 1973, nr 214 z 8–9 IX, s. 5.
25
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 52–66, Szczegółowy Plan Pracy Sekcji Propagandowej Wojewódzkiego
Komitetu Obchodów 500. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika na lata 1969–1973.
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W celu odpowiedniego nagłośnienia uroczystości drobiazgowo została opisana
przewidywana przed uroczystościami (i w ich trakcie) działalność oświatowa,
organizacja sesji naukowych i zjazdów, przygotowywanie ekspozycji muzealnych i wystaw, organizacja imprez artystycznych i konkursów promujących postać i dzieło Kopernika. Kluczową w tym względzie rolę wyznaczono w zasadzie
tym samym instytucjom i organizacjom, które zostały wskazane przez Komisję Kultury MRN, dodając jeszcze Towarzystwo Miłośników Olsztyna, oddziały: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich. Zadania
wyznaczono też niektórym zakładom spółdzielczości pracy, Przedsiębiorstwu
„Ruch”, Wojewódzkiemu Związkowi Gminnych Spółdzielni, a nawet Wojewódzkiemu Związkowi PGR.
Jednocześnie w planach rozwoju kultury, przygotowanych w Prezydium
WRN na lata siedemdziesiąte, w związku ze zbliżającymi się obchodami Roku
Kopernikowskiego, zamierzano zrealizować adaptację dawnej wieży ciśnień
przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie, by docelowo przeznaczyć ten obiekt na siedzibę Towarzystwa Miłośników Astronomii26. Także hotel „Gromady” w Olsztynie, dzięki uchwale Rady Ministrów z 1967 r., miał być zrealizowany ze środków
Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku i oddany do użytku przed uroczystościami27.
Zdarzały się i takie sytuacje, kiedy wśród „olsztyńskich imprez masowych
Roku Kopernikowskiego” wymieniano zorganizowany w Grunwaldzie „zlot
gwiaździsty patroli zakładowych oddziałów samoobrony przemysłu meblarskiego wszystkich województw kraju”. Celem imprezy miało być „oddanie hołdu
bohaterom bitwy grunwaldzkiej i walk o wyzwolenie kraju” oraz „demonstracja
sprawności Zakładowych Oddziałów Samoobrony”. Koszty pokrywało Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego28. W dokumencie nie próbowano nawet wyjaśnić, jaki to miało związek z czczeniem urodzin astronoma.
W listopadzie 1970 r. dyrektor Muzeum Mazurskiego Władysław Ogrodziński i kierownik Wydziału Propagandy KW PZPR Wiktor Szramka pojechali
do Krakowa w celu „nawiązania współpracy miast kopernikowskich w sprawie

26
APO, Prezydium WRN w Olsztynie, sygn. 444, /9. Wydział Kultury t. 95. Program rozwoju kultury. 1971–1975, k. 28, Program rozwoju kultury w województwie olsztyńskim w latach 1971–1975 oraz założeń
prognostycznych na lata 1975–1980 i 1980–1990.
27
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 292, Pismo: Wnioski i postulaty [b.d.].
28
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 103, Program działania w związku z obchodami 500. rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika. Uchwała Plenum Wojewódzkiego Komitetu FJN w Olsztynie, listopad 1971.
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przygotowań do Roku Kopernikowskiego”29. W rezultacie spotkania z tamtejszymi władzami administracyjno-politycznymi ustalono zasady współdziałania, zwłaszcza w kwestiach imprez artystycznych i kulturalnych między dwoma miastami. Zamierzano organizować cykliczne Dni Krakowskie w Olsztynie
i Dni Olsztyńskie w Krakowie. Miały to być spotkania naukowe, prelekcje, wystawy, spektakle. Tylko część z tych zamierzeń udało się zrealizować.
Kolejny obszerny dokument związany ze zbliżającymi się uroczystościami
powstał w sierpniu 1971 r.30 Znowu był plan inwestycji i przewidywana możliwość ich zrealizowania, zamierzenia w dziedzinie kultury i nauki, a także podniesienie poziomu infrastruktury w miejscowościach Szlaku Kopernikowskiego.
Nadal bardzo powierzchownie zajmowano się kształtem samych uroczystości.
Rok przed wielkimi uroczystościami zorganizowano spotkanie osób zaangażowanych w przygotowania obchodów rocznicy kopernikowskiej. Posiedzenie
odbyło się we Fromborku w dniu czterysta dziewięćdziesiątych dziewiątych urodzin Kopernika. Prócz członków Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego
przyjechali także członkowie Egzekutywy KW PZPR oraz Prezydium WRN. Zaproszono również gości z Komitetu Centralnego partii oraz dziennikarzy z najważniejszych tytułów prasowych w kraju oraz z radia i telewizji. W sumie we
Fromborku obecnych było około 50 osób31.
Na miejscu zapoznano się ze stanem przygotowań. Jednak to nie renowacja obiektów zabytkowych interesowała gości, ale liczba i komfort miejsc noclegowych w mieście (rozważano np. możliwość, by po zakończeniu uroczystości wykorzystać je na sanatorium) oraz stan plaży i boisk. Zlustrowano wygląd
dworca kolejowego i autobusowego, obejrzano także miejscową smażalnię ryb,
pawilon gastronomiczny, dom handlowy, piekarnię, remizę, pocztę i szkołę. Podobno goście byli usatysfakcjonowani stanem przygotowań, co zresztą w dużej
mierze było zasługą harcerzy pracujących we Fromborku od kilku lat w ramach
akcji Operacja 1001 Frombork.

Ibidem, k. 220–221, Notatka informacyjna sporządzona przez Władysława Ogrodzińskiego, listopad 1970.
30
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 212–253, Informacja w sprawie przygotowań województwa do obchodów
500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz Zjazdu Literatów Polskich, jako integralnej części obchodów
kopernikowskich [wraz z siedmioma załącznikami], Olsztyn, 10 VIII 1971.
31
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 195, Lista działaczy plebiscytowych przewidzianych do dekoracji w dniu
20 II 1972 na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego; k. 197–200, Plan wyjazdowego posiedzenia, 19 II 1972. Następnego dnia, już w Olsztynie, zwołane zostało kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego, podczas którego wręczono ponad pięćdziesiąt wysokich odznaczeń państwowych
(w tym dwa Krzyże Oficerskie, 29 Krzyży Kawalerskich i 23 Złote Krzyże Zasługi) byłym działaczom plebiscytowym. Wniosek taki przygotowało Prezydium WK FJN. Tym razem o zbliżających się obchodach Roku Kopernikowskiego nie mówiono wcale.
29
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Pojawiały się już jednak obawy, czy wystarczy czasu na realizację wszystkich zamierzeń. Wiosną 1972 r. można było przeczytać w miejscowej prasie,
że do obchodów „czasu pozostało niewiele, a pracy do wykonania jest moc”32.
W Olsztynie przygotowania zostały zintensyfikowane szczególnie po wakacjach
1972 r. W czasie posiedzenia Komisji Kultury MRN, zwołanego na początku
września, stan prac zreferował zebranym kierownik tej komórki Mirosław Świątecki. Relację „zaopiniowano pozytywnie nie wnosząc uwag”. Podobnie było nieco ponad pół roku później, gdy na wspólnym posiedzeniu Podkomisji Kultury
WRN i Komisji Kultury MRN kwestie przygotowań do uroczystości we Fromborku zrelacjonował Leszek Grad reprezentujący Wydział Kultury Prezydium
WRN w Olsztynie33.
Jedno z ważniejszych posiedzeń Komitetu Organizacyjnego odbyło się 30 października 1972 r., a prowadził je nowy przewodniczący Komitetu Kopernikowskiego Sergiusz Rubczewski. Sumowano wiedzę na temat przygotowań w województwie do obchodów Roku Kopernikowskiego, na trzy i pół miesiąca przed
jego inauguracją34. Tym razem euforii w sporządzonym protokóle trudno było
się doszukać, a przewodniczący obrad sucho zauważył, że „w trakcie realizowania programu inwestycyjnego wystąpiło zbyt wiele opóźnień”. Powodem było za
bardzo optymistyczne i nieprzemyślane rozszerzanie planowanych zadań w stosunku do tego, co planowano na początku. Wymienił także „niedowład organizacyjny” i „brak materiałów”, a więc stałe przyczyny niepowodzeń w dotrzymywaniu terminów realizacji wszelkich inwestycji w okresie PRL.
W takiej sytuacji, też zwyczajowo, zdecydowano się pozyskać wsparcie
wojska. Planowano także bardziej zaangażować członków Ligi Obrony Kraju oraz młodzież szkolną. Mówiąc o pomocy harcerzy, zastanawiano się, gdzie
ich skierować po uroczystościach we Fromborku. Wówczas Sergiusz Rubczewski stwierdził, że „w interesie województwa leży zainteresowanie ZHP Polami
Grunwaldzkimi”, co brzmiało nieco dziwacznie, gdyż to właśnie harcerze od
wielu lat byli obecni w Grunwaldzie i szczególnie aktywni35.
Jeszcze w ostatnich tygodniach przed uroczystościami dokonywane były
mniej lub bardziej istotne korekty w harmonogramie zaplanowanych imprez.
Gdy pod koniec listopada 1972 r. powstał, jak się wydawało ostatni, niezwykle
drobiazgowy plan uroczystości, to i tak ostatecznie został on zmodyfikowany
(ch), Przed Rokiem Kopernikowskim, Słowo, 1972, nr 16 z 15–16 IV, s. 1, 4.
APO, Prezydium MRN w Olsztynie, t. 105, k. 207, Protokół zebrania Komisji Kultury MRN, 6 IX
1972; k. 244, Protokół posiedzenia, 19 IV 1973.
34
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 201–207, Protokół z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Obchodów
500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, 30 X 1972.
35
Por. R. Tomkiewicz, op. cit., passim.
32
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i dopiero wówczas zatwierdzony przez Prezydium MRN w Olsztynie 12 stycznia 1973 r.36 Przede wszystkim wyraźniej rozgraniczono kolejne etapy olsztyńskich uroczystości. Wśród szeregu alternatywnych wersji przewidywano np., by
po sesji w gmachu Prezydium WRN jej uczestnicy przeszli piechotą do pobliskiego Planetarium. Prócz przemówień gości ze stolicy, reprezentantów lokalnej
administracji oraz władz politycznych miasta i regionu, planowano symboliczne przekazanie kluczy przez osobę reprezentującą budowniczych Planetarium
I sekretarzowi KW PZPR w Olsztynie. Szef struktur wojewódzkich partii miał
następnie przekazać je dyrektorowi Planetarium37.
W czasie posiedzenia Komisji Kultury MRN, zwołanego 19 grudnia 1972 r.,
Henryk Cichocki (wówczas zastępca przewodniczącego Prezydium MRN w Olsztynie) poinformował zebranych, że w miejskim budżecie nie uwzględniono funduszy na przygotowanie obchodów Rocznicy Kopernikowskiej, bo – jak zapewnił – impreza ta miała być w całości sfinansowana z budżetu Prezydium
WRN38. W połowie stycznia 1973 r. natomiast w zaprotokołowanej wypowiedzi kierownika Wydziału Kultury Prezydium MRN Remigiusza Dobkowskiego znalazła się informacja, że imprezy w mieście związane z Kopernikiem miały być finansowane właśnie przez ratusz39. Od razu zapowiedziano jednak, że
zabraknie pieniędzy na przygotowanie „dekoracji plastycznych na ciągach ulicznych”, bo podobno kosztorysy przedstawione przez olsztyńskich plastyków okazały się zbyt wygórowane. Oczekując na wsparcie ze strony Prezydium WRN,
postanowiono, by część dekoracji wykonali uczniowie olsztyńskich szkół. Miały
one być umieszczone „na ogrodzeniach budów”. Pracownicy Wydziału Kultury Prezydium MRN zostali zobowiązani do dopilnowania, by szczególnie 19 lutego 1973 r.
miasto było należycie udekorowane, a „zabytki oświetlone”. Przy arteriach wjazdowych miały być ustawione plansze informacyjne. Przygotowano też konkurs
na najładniej udekorowaną witrynę sklepową związaną tematycznie z Kopernikiem oraz konkurs na pamiątkę regionalną i wydanie stempla okolicznościowego.
Na początku 1973 r. władze miejskie ogłosiły projekt „Apelu do mieszkańców Olsztyna w sprawie obchodów Międzynarodowego Roku Kopernikowskiego”, mający na celu podkreślenie doniosłości mających nastąpić wydarzeń.
36
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 123–127 oraz 128–131, Alternatywne wersje programów uroczystości
500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Olsztynie w dniu 19 II 1973 r., Olsztyn 20 XI 1972; APO, Prezydium MRN w Olsztynie, t. 239, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN w Olsztynie. 1973, k. 2, Protokół posiedzenia Prezydium MRN, 12 I 1973.
37
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 123–127 oraz 128–131.
38
APO, Prezydium MRN w Olsztynie, t. 105, k. 230, Protokół z posiedzenia Komisji Kultury MRN,
19 XII 1972; t. 239, k. 2, Protokół posiedzenia Prezydium MRN, 12 I 1973, k. 11, Plan obchodów 500. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika [b.d.].
39
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 123–127 oraz 128–131; APO, Prezydium MRN w Olsztynie, t. 239, k. 2.
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Promocja Roku Kopernikowskiego
Przygotowaniem miejscowości znajdujących się na Szlaku Kopernikowskim („od Kurzętnika do Fromborka”) zaczęto się zajmować od połowy
lat sześćdziesiątych. Jak zwrócili uwagę w swoim opracowaniu Roman Hryciuk i Antoni Sołoma: „wyznaczenie i zweryfikowanie tej trasy według kryteriów historyczno-turystycznych” w dużej mierze było zasługą Jana Bałdowskiego, znanego autora opracowań turystycznych40. Przygotowaniem każdego fragmentu szlaku zajmowały się specjalnie w tym celu powołane komisje,
a w poszczególnych miejscowościach powoływano „terenowe komitety obchodów”.
Od 1968 r. w województwie zaczęto sukcesywnie umieszczać na obiektach zabytkowych tablice informacyjne. W pierwszej kolejności pojawiały się tam, gdzie mieli
przebywać turyści zainteresowani miejscami związanymi z Kopernikiem41.
Skoncentrowano się na trzech kierunkach działania: po pierwsze, planowano odrestaurowanie jak największej liczby obiektów zabytkowych; po drugie,
dużo środków zamierzano wyasygnować na modernizację dróg; po trzecie, niejako przy okazji, zakładano podniesienie infrastruktury w miejscowościach położonych na szlaku.
Pod koniec lat sześćdziesiątych stworzono ewidencję obiektów zabytkowych
położonych na terenach związanych z bytnością Kopernika. W granicach województwa olsztyńskiego do Szlaku Kopernikowskiego zakwalifikowano kilkanaście miejscowości, bardziej lub mniej związanych z astronomem. Były to: Olsztyn,
Frombork, Braniewo, Pieniężno, Orneta, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, ale też
Olsztynek, Ostróda, Lubawa, Nowe Miasto, Kurzętnik, a nawet Grunwald. Przewidziano też dwa swoiste „odgałęzienia”, by do miast związanych z Kopernikiem zaliczyć również Nidzicę i Działdowo oraz Barczewo, Biskupiec, Reszel i Kętrzyn42.
Przede wszystkim skoncentrowano się jednak na Fromborku, w rezultacie
czego, wydaje się, miasteczko skorzystało na uroczystościach najbardziej43. Zna-

40
R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit., s. 222, zob. też: M. Szczepański, Baedeker żółtego szlaku, GO, 1973, nr
166 z 14–15 VII, s. 3.
41
H. Tumasz, Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Opieki nad Zabytkami za rok 1969, w: Społeczna ochrona zabytków, Olsztyn 1969, s. 45, 47.
42
L. Czubiel, Odbudowa i zagospodarowanie zabytków w województwie olsztyńskim, w: Społeczna ochrona zabytków, ss. 12–25.
43
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 284–291, [Bożena Piskorska] Informacja o przebiegu realizacji Uchwały nr XX/206 Prezydium WRN w Olsztynie z 24 VI 1966 r. w sprawie rozwoju i aktywizacji Fromborka oraz
Uchwały nr 57/67 Rady Ministrów z 25 III 1967 r. w sprawie obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika]; por. też np. fotoreportaż z Fromborka po renowacji miasteczka: F. Wal, Nowy „Stary Frombork”, Panorama Północy, 1973, nr 28 z 15 VII, s. 4, 5 oraz fotoreportaż Ryszarda Czerniewskiego Frombork jakiego nie
znamy, GO, 1973, nr 160 z 7–8 VII, s. 1, 5.
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lazły się na to fundusze z kasy państwowej, ale też był to rezultat ogromnej pracy wykonanej przez harcerzy. W miejscowości zamierzano zająć się restauracją
aż 16 obiektów zabytkowych, a w szczególności zagospodarowaniem Wzgórza
Kopernikowskiego, w tym restauracją wieży dzwonniczej. W Braniewie planowano odnowić trzy zabytkowe obiekty architektoniczne, w tym zwłaszcza dokonać
częściowej adaptacji pałacu Potockich. Zdołano odrestaurować pałac, a kościół
św. Katarzyny, po zabezpieczeniu, miał stanowić tzw. trwałą ruinę44. W Ornecie zakończono renowację ratusza i XIV-wiecznego kościoła. W Lidzbarku Warmińskim nie udało się wprawdzie uporać z kompleksowym remontem zamku, ale
znacznie uporządkowano jego otoczenie. W lipcu 1973 r. przygotowano ekspozycję na parterze budowli zatytułowaną „Wielcy mieszkańcy lidzbarskiego zamku”. Ubolewano przy tym, że nie powiodło się utworzenie ośrodka rekreacyjnego nieopodal Oranżerii. Planowano też prace konserwatorskie w kolegiacie
w Dobrym Mieście. Wyremontowano Basztę Bocianią, gdzie został otwarty klub
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. W Olsztynie prace konserwatorskie miały się skupić na zamku. Także w pozostałych miejscowościach zadania
związane z renowacją dotyczyły przede wszystkim zamków i pałaców45.
Prócz prac renowacyjnych, fundusze zamierzano pozyskiwać także na inwestycje. Trudno je było uznać za obiekty związane z obchodami planowanymi na rok 1973, ale w większości przypadków można je było zaliczyć do grupy „obiektów infrastruktury turystycznej”, dzięki czemu umieszczano je w preliminarzach wydatków związanych z przygotowaniami do rocznicy. Chodziło
o inwestycje w lokalną infrastrukturę, która miała być przydatna w Roku Kopernikowskim, ale też w latach następnych miała służyć mieszkańcom i turystom
odwiedzającym Warmię.
Niemało funduszy zamierzano przeznaczyć na prace porządkowe, w tym
m.in. na remonty budynków, zwłaszcza ich fasad, odnawianie ogrodzeń, zadrzewienia oraz usuwanie nadal widocznych w miastach Szlaku Kopernikowskiego
– jak to określono – „skutków zniszczeń wojennych”46. Porządkami starano się
zainteresować sołtysów. Chodziło o przestrzeganie porządku w obejściach gospodarskich znajdujących się przy trasach, którymi mieli przemieszczać się turyści odwiedzający region w 1973 r.47
j.ch., Przed uroczystościami kopernikowskimi, Słowo, 1973, nr 4 z 27–28 I, s.1.
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 281–283, Wykaz najważniejszych prac konserwatorskich zabytków znajdujących się na Szlaku Kopernikowskim.
46
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 14, Informacja o programie inwestycyjnym [1965].
47
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 295–296, Informacja o przygotowaniach do obchodów Roku Kopernikowskiego na terenie powiatu morąskiego, Morąg 27 III 1972; k. 297–310, Informacja o stanie przygotowań do
obchodów 500-letniej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika na terenie powiatu lidzbarskiego [b.d.].
44
45
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Planowano otwieranie nowych sklepów, zakładów usługowych, gastronomicznych i innych. W ramach przygotowań do Roku Kopernikowskiego wymieniano
budowę przychodni w Lidzbarku Warmińskim i założenie nowoczesnej instalacji telekomunikacyjnej w Braniewie, a w stolicy województwa budowę gmachu szkoły muzycznej i wzniesienie stacji telewizyjnej48. Do inwestycji powiązanych z obchodami
zaliczano również adaptację na hotel turystyczny Wysokiej Bramy w Olsztynie,
budowę nowego hotelu w mieście oraz motelu w Iławie. We Fromborku, prócz
miejsc noclegowych, miały powstać pawilony handlowe, restauracja, nowy budynek poczty, dworzec PKP. Budynki zyskiwały nowe elewacje, ulice nowe
oświetlenie, zakładano trawniki, przebudowywano i asfaltowano nawierzchnie
ulic, unowocześniano urządzenia komunalne. W mieście otwarto nową piekarnię (podobny zakład z tych samych funduszy zamierzano wybudować w Nidzicy) i aptekę. Zapowiadano budowę „rolniczo-handlowego domu towarowego”
oraz otwarcie Zakładu Galanterii Skórzanej, w którym zatrudnienie miało znaleźć dwieście osób49. W sierpniowym numerze „Panoramy Północy” zrezygnowano z fotoreportażu ukazującego zlot harcerski i wizytę w mieście przedstawicieli najwyższych władz partyjnych i państwowych, pokazano natomiast odnowione
fasady kamieniczek i uporządkowane place. Do uroczystości lipcowych we Fromborku nawiązywała okładka tego numeru50.
Jednak nawet w priorytetowo traktowanym Fromborku nie udawało się
wyeliminować kłopotów. O „poważnych obawach” związanych z terminem
ukończenia i zakresem prac prowadzonych w tym mieście informował wiosną 1970 r. Tadeusz Kochanowski, będący w tym czasie kierownikiem Wydziału Propagandy KW PZPR w Olsztynie. Brakowało funduszy na realizację części zaplanowanych inwestycji. Ratunkiem miały być „częstsze wizyty członków
Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego we Fromborku”, ale także i w innych miejscowościach położonych na Szlaku Kopernikowskim. Zamierzano
w ten sposób nadzorować i stymulować postęp prac, ale także mobilizować lokalną społeczność do udziału w czynach społecznych, gdyż problemem był „zbyt
mały stopień zaktywizowania” ludzi51. Przywiązując ogromną wagę do realizacji
prac społecznych, objęto nimi bez wyjątku wszystkie większe miejscowości na
szlaku. Wojewódzki Komitet Kopernikowski przygotował specjalny „Program
czynów społecznych”, który zamierzano zrealizować w latach 1969–1972. Cho48
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 13–17, Informacja o programie inwestycyjnym z okazji obchodów Roku
Kopernikowskiego [1965].
49
E. Tryniszewski, Co dalej z Fromborkiem?, Słowo, 1973, nr 22 z 20–21 X, s. 1.
50
Panorama Północy, 1973, nr 31 z 5 VIII.
51
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 216–219, Notatka ze spotkania z aktywem powiatowym i miejskim Fromborka, pow. Braniewo, w sprawie realizacji programu kopernikowskiego, 15 IV 1970.
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dziło przede wszystkim, jak napisano, o „czyny w zakresie gospodarki komunalnej oraz budowy i remontów” 52.
Następna notatka Tadeusza Kochanowskiego w tej sprawie powstała niemal dokładnie dwa lata później53. Odnotował „szereg pozytywnych działań we
Fromborku”, które zrealizowane zostały głównie dzięki harcerzom. Kochanowski pisał, że stopniowo „miasteczko [stawało się] czyste, chodniki położone”,
choć nadal nie szczędził krytyki mieszkańcom, a zwłaszcza ich „udziałowi w akcji »czystość«”. Na rok przed uroczystościami największe opóźnienia dotyczyły
prac na fromborskiej plaży, na polu namiotowym, przy budowie motelu i „bosmanatu”.
W kwietniu 1972 r. Tadeusz Kochanowski sporządził jeszcze jedną „notatkę służbową”. Pisał w niej, że w nocy z 16 na 17 kwietnia 1972 r. na dziedzińcu
placu katedralnego umieszczony został przez „miejscowy kler” kamień o wysokości około 2 m i wadze – jak szacował – około 2–3 ton. Na głazie tym, ustawionym bez potrzebnych zezwoleń, wyryto nazwiska 22 biskupów warmińskich.
Znalazła się tam także informacja, że wystawiony został przez „Warmińską Kapitułę Katedralną w XXV-lecie Powrotu do Macierzy”54. Kochanowski nie był
w stanie załatwić sprawy na miejscu, sugerował natomiast, że należałoby zbadać, kto współdziałał ze zleceniodawcami, no i użyczył specjalistycznego sprzętu. Dodał, że zasadne wydaje się „przeprowadzić rozmowę z biskupem i zwrócenie mu uwagi, że podobne postępowanie nie będzie tolerowane przez władze
państwowe”.
Pod koniec września 1970 r. odbyło się w Olsztynie „poszerzone posiedzenie” Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Kopernikowskiego, które prowadził jego ówczesny przewodniczący Tadeusz Białkowski, I sekretarz KW PZPR55.
Omówiono najważniejsze kwestie związane z przygotowaniami, wskazując te
zamierzenia, których realizacja postępowała opornie. Chodziło zwłaszcza o zagospodarowanie nabrzeża we Fromborku. Mówiono, że powinny zająć się tym
lokalne przedsiębiorstwa komunalne oraz – jak zwykle – harcerze. Uznano też,
że należy „wzmocnić skład” Miejskiego Komitetu FJN we Fromborku, by spróbował bardziej zaktywizować lokalną społeczność. Ktoś z zebranych proponował
nawet, by zaplanowane inwestycje kontynuować przy wsparciu wojska. Ostatecznie zdecydowano, że z powodu opóźnień należy skorygować listę zadań prioryAPO, KW PZPR, t. 2418, k. 132, Zestawienie: Czyny społeczne na Szlaku Kopernikowskim [1969].
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 222–223, Notatka o sytuacji we Fromborku po wyjazdowej egzekutywie
KW PZPR i Prezydium WRN, 24 V 1972.
54
Ibidem, k. 224–225, [Tadeusz Kochanowski] Notatka w sprawie usytuowania na dziedzińcu katedralnym „akcentu” plastycznego we Fromborku, 26 IV 1972.
55
Ibidem, k. 189–191, Protokół zebrania, 21 IX 1970.
52
53
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tetowych. Najważniejsze pozostawało uporządkowanie nabrzeża oraz otwarcie
nowoczesnej placówki pocztowej. Realizację innych zamierzeń, w tym otwarcie
wspomnianego Zakładu Galanterii Skórzanej, odłożono na później.
Od roku 1969 do 1970 trwał ogólnopolski konkurs na projekt pomnika
Mikołaja Kopernika, który miał stanąć we Fromborku. Organizatorem było Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków. Ostatecznie pomnik, upamiętniający wieloletni pobyt astronoma w tym
mieście, stworzył artysta rzeźbiarz Mieczysław Welter. Latem 1973 r. aktu jego
odsłonięcia dokonał premier Piotr Jaroszewicz.
Frombork, jak wspomniano, w dużej mierze posprzątali, zagospodarowali i upiększyli harcerze. Z Olsztynem sytuacja była trudniejsza. Miasto było dużo
większe, a więc i zaniedbania proporcjonalnie bardziej widoczne. Próbowano
więc przy okazji przygotowań podnieść miasto wizualnie i urbanistycznie56. Zapewne właśnie z tego powodu w obszernym dokumencie z sierpnia 1971 r., ukazującym zaawansowanie prac przed rocznicą kopernikowską, znalazła się informacja o stanie niektórych olsztyńskich kamienic. Padło tam m.in. stwierdzenie
że „w związku z katastrofalnym stanem Domu Polskiego, zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników”, istniała pilna potrzeba wykwaterowania mieszkańców i przygotowania dokumentacji remontowej obiektu57. Jednak poprawie wizerunku większości olsztyńskich kamienic pomogły dopiero centralne dożynki
zorganizowane w mieście we wrześniu 1978 r.
Pewne kłopoty organizacyjno-kompetencyjne pojawiły się w Elblągu.
Okazało się, że Ogólnopolski Komitet Obchodów rocznicy w ogóle pominął
uczestnictwo województwa gdańskiego. W tej sytuacji gdański Komitet FJN
samorzutnie wyłonił Wojewódzki Komitet Obchodów rocznicy kopernikowskiej. Nadal jednak nie uwzględniano w programie Elbląga. Spowodowało to
energiczne działania historyków skupionych w miejscowym Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego, którzy ustalili m.in., że astronom co najmniej
pięć razy był w Elblągu. Znaleźli „życzliwe zainteresowanie” członków Miejskiego Komitetu FJN, po czym Komitet Obchodów Kopernikowskich powstał także w Elblągu.
Jednym z elementów uczczenia pamięci Kopernika stało się umieszczenie
tablicy pamiątkowej na ścianie kościoła p.w. św. Mikołaja, w którym Kopernik przebywał wiosną 1501 r. Zaplanowano też zorganizowanie wystawy zatytułowa56
Ibidem, k. 151–154, Spis zadań inwestycyjnych objętych uchwałą nr 57/67 Rady Ministrów z 23 III
1967 r. w sprawie obchodu 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
57
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 237, Informacja w sprawie przygotowań województwa do obchodów 500.
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, 10 VIII 1971.
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nej „Elbląg w czasach Kopernika”, jednak zdumienie mogło wywołać niefortunnie brzmiące stwierdzenie, ogłoszone przez Wydział Oświaty Prezydium MRN
w Elblągu, że „każdy uczeń i uczennica [powinni] odbyć »pielgrzymkę« do Kopernikowskiego Grodu”58.
Rok Kopernikowski zamierzano szeroko promować, m.in. poprzez słowo
pisane, anonsując tym sposobem zbliżającą się rocznicę, a potem przybliżając
postać Kopernika i jego dokonania. Miały to być zarówno publikacje naukowe,
materiały popularnonaukowe oraz informacje prasowe, a także foldery turystyczne uwzględniające miejsca związane z postacią Kopernika. Mimo przeznaczenia znacznych funduszy na ten cel, wszystkich zaplanowanych wydawnictw
nie udało się przygotować na czas, zdarzały się też publikacje słabo bądź wcale
niezwiązane z Kopernikiem.
O potrzebie wsparcia rocznicy nowymi publikacjami mówiono przez cały
okres przygotowań, a więc praktycznie od połowy lat sześćdziesiątych. Andrzej
Wakar, dyrektor olsztyńskiego Wydawnictwa „Pojezierze”, z okazji rocznicy kopernikowskiej zapowiadał wydanie około dwudziestu tytułów dotyczących zarówno
samego astronoma, jak i czasów, w których żył59. Publikacje te mieli przygotować
badacze także spoza olsztyńskiego środowiska naukowego.
Na początku 1971 r. w Wydziale Kultury MRN zdecydowano, by przeznaczyć 300 tys. zł (z nadwyżki budżetowej) na wydanie albumu Olsztyn miastem
Kopernika oraz 50 tys. zł na plakietki nawiązujące do zbliżającej się rocznicy60.
Także w tym czasie z budżetu miasta miały wpłynąć fundusze na zorganizowanie sesji naukowej (połączonej z koncertem) odnoszącej się do czterysta pięćdziesiątej rocznicy „obrony Olsztyna przez Kopernika przed Krzyżakami”.
W „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”, wydawanych przez Ośrodek
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, już od połowy lat
sześćdziesiątych funkcjonował dział „Copernicana”. Wśród wielu prac wydanych
w Olsztynie na wyróżnienie zasługiwał obszerny, ponad 500-stronicowy tom zatytułowany Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna. Działalność naukowa,
środowisko, kalendarium. Była to praca zbiorowa przygotowana pod redakcją Janusza Jasińskiego, Bohdana Koziełło-Poklewskiego i Jerzego Sikorskiego. Ostatni z wymienionych, dr Jerzy Sikorski, wybitny znawca postaci Kopernika i jego
czasów, wydał książkę zatytułowaną Prywatne życie Mikołaja Kopernika (Olsztyn 1973). Na trzy lata przed uroczystościami Ośrodek Badań Naukowych opuJ. Lassota, Elbląg przygotowuje się do obchodów kopernikowskich, Słowo, 1972, nr 6 z 5–6 II, s. 2.
J. Ch., Kopernikana olsztyńskiego „Pojezierza”, Słowo, 1973, nr 7 z 17–18 II, s. 3.
60
APO, Prezydium MRN w Olsztynie, t. 105, k. 143, Postanowienie podpisane przez przewodniczącego Komisji Kultury Szczepana Styranowskiego, Olsztyn 4 I 1971.
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blikował pracę Mikołaja Kopernika Lokacje łanów opuszczonych (Olsztyn 1970),
przygotowaną przez prof. Mariana Biskupa. Tematy związane z działalnością
Kopernika wypełniły też tom IX „Studiów Warmińskich”, czasopisma naukowego Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”
w Olsztynie. Olsztynianin dr Stanisław Flis był jednym z autorów przygotowanego przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich bogato ilustrowanego
druku bibliofilskiego Mikołaj Kopernik i medycyna. Publikacji związanych z Kopernikiem powstało oczywiście znacznie więcej61.
W 1973 r. od numeru trzeciego „Słowo na Warmii i Mazurach” zaczęło drukować fragmenty książki Stanisława Flisa o życiu i działalności Kopernika62. Astronoma dotyczył niemal cały numer 7 pisma z 17–18 lutego 1973 r. Także miesięcznik
„Warmia i Mazury” z lutego 1973 r. w całości poświęcony był tematyce kopernikowskiej. Okładki kolejnych numerów tygodnika „Panorama Północy” z lutego
1973 r. również nie pozostawiały wątpliwości, że zbliżały się uroczystości związane z Kopernikiem. Wewnątrz jednego z numerów, wśród publikacji nawiązujących do postaci astronoma, znalazł się anons, że „publikacje zebrane na ss. 7–10
mogą posłużyć szkołom, młodzieży i tym wszystkim, którzy poszukują materiałów informacyjno-wizualnych z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika”63. Wiele informacji związanych z Kopernikiem pojawiało się systematycznie
w „Gazecie Olsztyńskiej” i nie były to tylko relacje z uroczystości czy wzmianki na temat wystaw lub konferencji (np. materiał Henryka Panasa zatytułowany Kim była Anna Schilling?, nr 41 z 17–18 II 1973, s. 6, czy obszerny artykuł:
Mikołaj Kopernik. Syn polskiego Odrodzenia, nr 160 z 7–8 VII 1973, s. 1, 5).
W olsztyńskiej prasie codziennej nie pomijano doniesień na temat oddźwięku rocznicy kopernikowskiej poza granicami kraju (np. „Wszystkie kontynenty
czczą pamięć Kopernika”)64.
W lutym 1973 r. w „Gazecie Olsztyńskiej” pojawiła się notatka, której autor sugerował, że coraz bardziej realne wydaje się zwrócenie Polsce dokumentów (tzw. biblioteki Kopernika) związanych z astronomem, a wywiezionych
z Warmii przez wojska Gustawa VI Adolfa na początku XVII w.65 W tej sprawie
w polskiej ambasadzie w Sztokholmie zorganizowane zostało specjalne spotkanie,
w którym wzięli udział „przedstawiciele świata naukowego, dyplomaci, działacze
61
Szczególnie wiele informacji na temat wydawnictw przygotowanych na rocznicę urodzin Mikołaja
Kopernika zob. R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit., ss. 233–235.
62
S. Flis, Rok Wielkiego Astronoma (1). Ziemia rodzinna Kopernika, Słowo, 1973, nr 3 z 20–21 I, s. 2.
63
Panorama Północy, 1973, nr 5 z 4 II, s. 7; nr 7 z 18 II; nr 8 z 25 II.
64
Zob. (PAP), W pokłonie Kopernikowi. Relacje korespondentów PAP z Paryża, Berlina, Waszyngtonu;
A. Broniarek, Kopernik w British Museum, GO, 1973, nr 41 z 17–18 II, s. 3; R. Szczęsnowicz, Nie tylko święto nauki (ZSRR), GO, 1973, nr 39 z 15 II, s. 1.
65
Czy warmińska biblioteka Kopernika wróci do Polski?, GO, 1973, nr 46 z 23 II, s. 1.
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kulturalni i dziennikarze”. Była wystawa poświęcona Kopernikowi, mówiono o publikacjach na ten temat w szwedzkiej prasie. To, że dokumenty wywiezione ponad
trzysta lat temu mogą zostać zwrócone Polsce, miała sugerować informacja, że także
tamtejsi uczeni popierali pomysł oddania Polsce przy okazji obchodów rocznicowych „biblioteki Kopernika”.
Obchody Roku Kopernikowskiego zamierzano promować nie tylko poprzez publikacje. W marcu 1972 r. w Wydziale Kultury MRN przygotowano fundusze potrzebne na wyprodukowanie medalu pamiątkowego oraz wydanie „teki
ekslibrysów” nawiązujących do postaci astronoma. Od grudnia tego roku rozprowadzano metalowe znaczki z wizerunkiem Kopernika przypinane do ubrania. Elementem obchodów stał się też zaprzężony w cztery konie dyliżans pocztowy, który wyruszył 8 maja 1973 r. z Olsztyna do Krakowa. Zarówno woźnica,
jak i pocztylion oraz trębacz byli w strojach „z epoki”. Zamierzano też zorganizować „olimpiadę telewizyjną” podsumowującą wiedzę na temat Kopernika66.
W połowie września 1972 r. na olsztyńskim zamku zorganizowano uroczystość objęcia przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” patronatu
nad samolotem pasażerskim latającym w barwach LOT, którym możliwe było wykonywanie lotów transoceanicznych. Był to model Ił 62, pierwszy z sześciu zakupionych przez Polskę w Związku Radzieckim67. Nazwanie samolotu „ Mikołaj
Kopernik” oczywiście także wpisywało się w obchody zbliżającej się rocznicy.
Rangę uroczystości na olsztyńskim zamku wyznaczał skład zaproszonych
gości. Przyjechała niemal cała załoga samolotu z jego kapitanem Damianem Żuchowskim na czele. Był też ówczesny dyrektor Polskich Linii Lotniczych LOT
Włodzimierz Wilamowski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował
H. Urbaniak, a Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” – jego
sekretarz generalny S. Biniek. Ze strony olsztyńskich władz politycznych wystąpił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Józef Buziński.
Gospodarzem spotkania był prezes SSK „Pojezierze” Bogdan Kurowski.
Mówiąc o samolocie, nad którym „Pojezierze” objęło patronat, i o jego nazwie,
wyraził przekonanie, iż powinien on stać się ambasadorem „naszego unikalnego regionu”, miał zatem uzmysławiać ludziom na świecie powiązania wielkiego
astronoma z Warmią i Mazurami. Kurowski dodał również, że załoga samolotu „Kopernik” „będzie mieć w nas podczas wszystkich lotów wiernych przyjaciół”68. Dyrektor PLL LOT opowiedział natomiast o walorach technicznych nowego samo66
APO, Prezydium MRN w Olsztynie, t. 105, k. 184, Pismo z 7 III 1972; R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit.,
s. 228; B. Łukaszewicz, Raptularz miejski. Olsztyn 1945–2005, Olsztyn 2006, s. 275, 279.
67
Losy samolotu były tragiczne, uległ on katastrofie 14 III 1980 r. w okolicach Warszawy.
68
(kkp), Patronat Pojezierza nad samolotem „Kopernik”, Słowo, 1972, nr 40 z 30 IX–1 X, s. 1.
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lotu i o przewidywanych trasach lotów, wymienił przede wszystkim Stany Zjednoczone i Australię.
Podpisane zostało specjalne porozumienie między SSK „Pojezierze” a PLL
LOT. Patronat „Pojezierza” sprowadzał się do regularnego dostarczania załodze
samolotu wydawnictw dotyczących Warmii i Mazur. Przekazano też portret Mikołaja Kopernika, który odtąd miał zdobić wnętrze samolotu. Załoga otrzymała
również pamiątkowe znaczki z wizerunkiem astronoma, które zamierzano rozdawać pasażerom. Odebrano też od władz „Pojezierza” pamiątkowy dyplom. Ponadto załoga samolotu „Mikołaj Kopernik” została przyjęta do SSK „Pojezierze”
w charakterze członków honorowych.
Już po głównych uroczystościach związanych z obchodami Roku Kopernikowskiego, jesienią 1973 r. mówiono, że budowany właśnie nowy prom pasażerski pływający na trasie Świnoujście – Ystad także otrzyma imię „Mikołaj
Kopernik” (ostatecznie zwodowany został w 1974 r.)69.
Przed Bożym Narodzeniem w 1972 r. rozstrzygnięty został konkurs na nazwę nowoczesnego kina (przystosowanego do prezentacji filmów panoramicznych), którego budowę zamierzano rozpocząć w Olsztynie w następnym roku;
wybrano nazwę „Kopernik”. Budowa obiektu trwała wiele lat, a jego uroczyste otwarcie odbyło się dopiero przy okazji pięćset dziesiątej rocznicy urodzin
astronoma (1983)70.
Sposobem na promocję uroczystości kopernikowskich był też konkurs rysunkowy dla dzieci pracowników olsztyńskiej administracji państwowej. Do
konkursu zgłosiło się ponad czterdzieścioro dzieci, które przygotowały 87 prac
wykonanych w różnorodnych technikach plastycznych. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w gmachu Prezydium WRN w Olsztynie, a jedną z atrakcji
miało być zwiedzanie Planetarium.
Do propagowania Roku Kopernikowskiego włączyli się także lokalni plastycy, którzy wraz z artystami z województw białostockiego, bydgoskiego i gdańskiego uczestniczyli w trzech konkursach i dwóch międzynarodowych plenerach malarskich tematycznie związanych z obchodami rocznicy. Angażowali się
w zapewnienie odpowiedniego wystroju plastycznego nawiązującego do rocznicy w miejscowościach na Szlaku Kopernikowskim. Apelowano, by po zakończeniu
obchodów nie zapominać o powstałych pracach plastycznych i żeby „eksponaty
kopernikowskie nie trafiły do magazynów”. Zaproponowano, by Wydawnictwo
RSW Prasa–Książka–Ruch, najlepiej w kooperacji z SSK „Pojezierze”, przygotowało
zestaw widokówek, na których można by było zaprezentować i uwiecznić „plasty69
70

<http://pl.wikipedia.org/wiki/MF_Miko%C5%82aj_Kopernik> data dostępu: 07.05.2013.
B. Łukaszewicz, op. cit., s. 276.
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kę kopernikowską”. Pierwsze pocztówki tematycznie związane z Kopernikiem
i miastami, w których przebywał, trafiły do sprzedaży wiosną 1973 r. Główny nakład widokówek (łącznie przygotowano 180 tys.) ukazujących miejsca związane
ze Szlakiem Kopernikowskim pojawił się latem tego roku.
Znany artysta rzeźbiarz Bolesław Marschall przygotował monumentalną
rzeźbę przedstawiającą głowę Mikołaja Kopernika. Została ona przekazana jako
dar dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w holu na pierwszym piętrze
gmachu Prezydium WRN w Olsztynie powstał fresk nawiązujący do działalności Kopernika, niezwiązanej jednak z astronomią, zatytułowany „Lokacje łanów
opuszczonych”. Jego autorem był olsztyński artysta Henryk Oszczakiewicz71.
Postacią Kopernika zamierzano zainteresować także żołnierzy zasadniczej
służby wojskowej. Wiosną 1973 r. w jednostkach podległych Warszawskiemu
Okręgowi Wojskowemu zainicjowano specjalny program imprez, dzięki którym żołnierze mieli „lepiej poznać dorobek nauki polskiej i jej wkład do skarbnicy wiedzy ogólnoludzkiej”72. Były to szkolenia i przeróżne „imprezy kulturalno-oświatowe”. Przy tej okazji mówiono nie tylko o Koperniku i jego dokonaniach
w astronomii, ale spotkania takie wykorzystywano do przekazywania wiedzy „popularyzującej najnowsze osiągnięcia polskiej myśli technicznej”.
Z inicjatywy Zarządu Politycznego Warszawskiego Okręgu Wojskowego
do Olsztyna przyjechała „grupa przodujących żołnierzy”, którzy mieli zająć się
propagowaniem tej wiedzy wśród żołnierzy miejscowych jednostek wojskowych. W olsztyńskim teatrze z tej okazji zorganizowano uroczystą akademię
z udziałem m.in. przewodniczącego Prezydium WRN Sergiusza Rubczewskiego.
Wysłuchano naukowej prelekcji dr. Jerzego Sikorskiego o dziejach myśli kopernikowskiej oraz obejrzano spektakl Józefa Grudy „Portret doktora Mikołaja”.
Tydzień przed inauguracją Roku Kopernikowskiego odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”,
podczas którego podsumowano przygotowania promocyjne do zbliżających się
obchodów rocznicy urodzin Kopernika73. Osobom szczególnie zaangażowanym
w przygotowanie obchodów wręczono pamiątkowe medale. Zapowiedziano, że
medale takie zostaną przekazane także przedstawicielom najwyższych władz
państwowych i politycznych. Wymieniono m.in. I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, ówczesnego ministra kultury Józefa Tejchmę oraz Ryszarda Frel71
[fot. S. Moroz] Słowo, 1973, nr 4 z 27–28 I, s. 2; Jak zapoznać się z plastyką kopernikowską?, GO, 1973,
nr 46 z 23 II, s. 3; D. Śleszyńska, Dzieci o Koperniku, GO, 1973, nr 181 z 1 VIII, s. 4; R. Hryciuk, A. Sołoma,
op. cit., s. 229.
72
(rych), Żołnierze na szlaku kopernikowskim, GO, 1973, nr 44 z 21 II, s. 1.
73
(js), Ruch społeczno-kulturalny Warmii i Mazur, Kujaw i Pomorza w hołdzie Kopernikowi, GO, 1973,
nr 36 z 12 II, s. 1.
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ka, w 1973 r. członka Sekretariatu KC PZPR i kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR. Medale miały być również wręczone przedstawicielom Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” oraz załodze samolotu PLL
LOT „Mikołaj Kopernik”.
Z obchodami Roku Kopernikowskiego związane były liczne odczyty, sesje i konferencje naukowe (w sumie około 500), których nie organizowano jednak w czasie głównych uroczystości. W drugiej połowie września 1972 r. w Olsztynie odbyła się ogólnopolska sesja literacko-naukowa zatytułowana „Kopernik
– znaczenie jego dzieła dla literatury i nauki”, choć łączenie Kopernika z literaturą mogłoby wydawać się nie do końca trafne.
Spotkanie, nieoficjalnie rozpoczynające obchody rocznicy urodzin Kopernika, nazwane w prasie „Kopernikowskim sympozjum literatów”, porównywane
było do Zjazdu Pisarzy – Przyjaciół Warmii i Mazur z 1960 r. i do późniejszego
(z 1965 r.) VIII Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych74. Obradowano
w Olsztynie i we Fromborku, dzięki czemu uczestnicy konferencji mieli okazję
„podziwiać walory krajobrazowe i historyczne Warmii”. W sumie w sesji wzięło udział około 150 osób, przede wszystkim pisarzy, dziennikarzy i ludzi nauki.
Byli także przedstawiciele ówczesnych władz politycznych i administracyjnych
regionu oraz „delegaci władz centralnych”75.
Na olsztyńskim zamku uczestników sesji powitali: prezes olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Leonard Turkowski, wiceprezes Zarządu Głównego ZLP Halina Auderska oraz Sergiusz Rubczewski, przewodniczący Prezydium WRN w Olsztynie. „Piękny i niepowtarzalny klimat dalszych obrad”
zapewnił wykład prof. Bohdana Suchodolskiego. Olsztyńskie obrady zdominowały wystąpienia odnoszące się do inspiracyjnej roli dzieła Kopernika w kontekście literatury polskiej. Stwierdzono m.in., że należy dążyć do tworzenia
takich materiałów literackich, w których z powodzeniem będzie można połączyć „wartości estetyczne, jak i poznawcze” odnoszące się do postaci Kopernika.
W czasie dyskusji głos zabierali przede wszystkim literaci, mówiący m.in. o „problemie tworzenia nowej poetyckiej – i nie tylko – wizji kosmosu, obrazu nieba,
które dawniej tak pełne tajemnic, stawało się coraz mniej niezwykłe”. W dyskusji
wzięli udział literaci, m.in. Bogdan Ostromęcki, Władysław Ogrodziński i Stefan
Połom, głos zabrał również historyk z Torunia dr Janusz Małłek.
Drugiego dnia obrad zorganizowano wyjazd do Fromborka. Tam dwa
główne referaty wygłosili Edward Martuszewski i dr Jerzy Sikorski. Pierwszy
74
O należyte spożytkowanie doświadczeń, Słowo, 1972, nr 42 z 14–15 X, s. 1; J. Chłosta-Zielonka, Życie
literackie Warmii i Mazur w latach 1945–1989, Olsztyn 2010, s. 155.
75
R. Borkowski, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika. Sesja literacko-naukowa, Słowo, 1972, nr 41 z 7–8 X,
s. 4; B. Łukaszewicz, op. cit., s. 275.
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mówił o piśmiennictwie Warmii i Mazur na tle literatury polskiej i w ogóle kultury narodowej. Oddalając się nieco od postaci astronoma, zwrócił uwagę na
to, że niezbędne jest naukowe opracowanie problematyki związanej z literaturą Warmii i Mazur na przestrzeni wieków. Z kolei Jerzy Sikorski zaprezentował
najnowsze ustalenia na temat warmińskiego okresu życia Mikołaja Kopernika
i jak zanotował reporter „Słowa na Warmii i Mazurach”, referat był „ładny i bogaty w szczegóły”, przybliżył słuchaczom wiele dotąd nieznanych szczegółów
z życia astronoma.
Konferencję uznano powszechnie za udaną, a jak oceniała potem lokalna prasa, zorganizowanie tak dużej imprezy przez Wydział Kultury Prezydium
WRN i Oddział ZLP w Olsztynie przy współudziale SSK „Pojezierze” udowodniło, że Olsztyn może stać się „jednym z największych ośrodków międzynarodowych obchodów Roku Kopernikowskiego” w nadchodzącym czasie76.
Pół roku później, 9 i 10 lutego 1973 r., na olsztyńskim zamku odbyła się następna konferencja, której współorganizatorem był Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa77. Uczestnicy reprezentowali ośrodki naukowe Warszawy, Krakowa, Torunia, Gdańska, Wrocławia i Poznania78. Spotkanie otworzył ówczesny dyrektor Muzeum Mazurskiego Władysław Ogrodziński, a potem prof. Józef Burszta,
doc. Wiesław Bieńkowski i doc. Edmund Wojnowski złożyli kwiaty przed ustawioną w krużgankach olsztyńskiego zamku rzeźbą przedstawiającą Kopernika.
W czasie dwudniowych obrad referaty wygłosili: doc. Antoni Czacharowski,
prof. dr Józef Mitkowski i dr Jerzy Sikorski (kolejno mówili o pobycie Kopernika
w Toruniu, Krakowie i we Fromborku). Wysłuchano też wystąpień doc. Janiny
Bieniarzówny, doc. Wiesława Bieńkowskiego oraz doc. Leszka Hajdukiewicza
dotyczących przede wszystkim związków religijnych, naukowych i kulturalnych Krakowa z Warmią i Mazurami. W jednym z referatów omówione zostały
związki Warmiaków z Uniwersytetem Jagiellońskim. W czasie obrad zaprezentowano także film dokumentalny Zbigniewa Bochenka ukazujący postać Mikołaja Kopernika.
Nieco ponad miesiąc później, 24 i 25 marca, w baszcie zamkowej w Lidzbarku Warmińskim odbyło się seminarium młodych pisarzy zorganizowaR. Borkowski, op. cit.
D. Jamiołkowska, Sesja kopernikowska w Olsztynie, KMW, 1973, nr 3, ss. 275–279; Sesja naukowa na
zamku olsztyńskim „O Koperniku w Toruniu i Krakowie”, GO, 1973, nr 43 z 20 II; nr 55 z 6 III; (k), Sesja naukowa dla uczczenia 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Słowo, 1973, nr 7 z 17–18 II, s. 4; (d), O Koperniku
w Toruniu, Krakowie. Sesja naukowa na zamku olsztyńskim, GO, 1973, nr 35 z 10–11 II, s. 1, 2; B. Łukaszewicz,
op. cit., s. 278.
78
Wykaz uczestników konferencji, zob. R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit., s. 226.
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ne przez Ośrodek Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej w Olsztynie79.
Celem spotkania miało być przybliżenie młodym pisarzom postaci astronoma.
Referat zatytułowany: „Kopernik a współczesny ruch humanistyczny” wygłosił
literat i działacz społeczno-polityczny Gerard Skok. Stefan Połom mówił natomiast o postaci astronoma w literaturze. Wskazał na trudność pisania o Koperniku, a jednocześnie na atrakcyjność tej tematyki. W czasie seminarium młodzi
pisarze mieli też możliwość dyskutowania z twórcami z olsztyńskiego teatru.
Mówiono na temat przygotowanego w Teatrze im. Stefana Jaracza spektaklu inspirowanego życiem i działalnością Kopernika. Choć zamierzenia były rozległe,
spotkanie nie należało do udanych głównie ze względu – jak napisano w prasie – na „zbyt małą aktywność młodego środowiska literackiego”. Wydaje się, że
znaczenie miała też narzucona tematyka, raczej niewiele interesująca młodych
twórców.
Podczas dwudniowych obrad Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (19 i 20 maja w Olsztynie i we Fromborku) także nawiązano do rocznicy, bowiem w czasie konferencji mówiono o reformie monetarnej Kopernika80. Do postaci astronoma nawiązywano też w czasie
obrad I Sejmiku Nauki Olsztyńskiej, który odbył się 28 maja 1973 r. w Olsztynie.
W Olsztynie i we Fromborku, 8 i 9 września 1973 r., odbyło się dwudniowe
ogólnopolskie sympozjum naukowe zatytułowane „Kopernik i medycyna”, którego pomysłodawcą i przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr Andrzej Skrobacki81. Udział w nim wzięli zarówno naukowcy, jak i lekarze, którzy
wygłosili w sumie aż 22 referaty. W stolicy województwa obradowano w Planetarium. W Archiwum Państwowym w Olsztynie przygotowano sesję naukową pod tytułem „Rozwój administracyjny miast od Kopernika po dzień dzisiejszy”, a Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała cykl prelekcji na
temat Kopernika. We wrześniu 1973 r. na terenie województwa olsztyńskiego odbyło się kilka wycieczek, w których uczestniczyli delegaci Nadzwyczajnego Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej Colloquia Copernicana. W grudniu
1973 r. na olsztyńskim zamku odbyła się konferencja zatytułowana „Sztuka Pomorza i Warmii w czasach Kopernika 1450–1550”, skierowana przede wszystkim
do historyków sztuki82.

R. Borkowski, Seminarium Kopernikowskie w Lidzbarku, Słowo, 1973, nr 14 z 7–8 IV, s. 2.
R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit., s. 226.
81
Szerzej zob.: S. Flis, Kopernikowskie sympozjum lekarzy w Olsztynie i Fromborku, KMW, 1974, nr 1, ss. 97–101;
T. Willan., Kopernik i medycyna. Sympozjum naukowe w Olsztynie i we Fromborku, GO, 1973, nr 215 z 10 IX, s. 1, 2.
82
R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit., s. 228.
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Główne uroczystości w roku 1973
Najbardziej spektakularnym wydarzeniem związanym z obchodami Roku
Kopernikowskiego w Olsztynie było otwarcie Planetarium. Początkowo, jeszcze w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, przewidywano, że „gdzieś w Polsce”
powinno powstać Centralne Obserwatorium Astronomiczne z dwumetrowym
teleskopem83. Ostatecznie zaniechano realizacji tego pomysłu, a zdecydowano
o wybudowaniu Planetarium właśnie w stolicy Warmii i Mazur. W niemałym
stopniu idea ta wypłynęła ze środowiska ludzi zaangażowanych w działalność
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. We wrześniu 1969 r. podczas narady w Wydziale Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie
prezes Stowarzyszenia mówił o potrzebie wybudowania w mieście Planetarium,
ale także o zamiarze usypania „gdzieś na Warmii” kopca upamiętniającego postać
Kopernika (później ustalono wprawdzie, że kopiec powinien powstać w samym
Olsztynie, ale pomysłu nigdy nie zrealizowano)84.
Prezes działającego w tamtych latach w Londynie Towarzystwa Przyjaciół
Warmii i Mazur, Henryk Archutowski, zobowiązał się zebrać w swoim środowisku około 10–20 tys. dolarów, które miały być przeznaczone właśnie na budowę
olsztyńskiego Planetarium85. Potem, gdy okazało się, że obiekt będzie finansowany z funduszy państwowych, Archutowski zaproponował, by zebrane pieniądze
przeznaczyć na wykonanie „akcentu rzeźbiarskiego lub wyposażenie jakiegoś
obiektu”. W dostępnym materiale brak jednak informacji, jak dalej potoczyły się
losy zadeklarowanego wsparcia Brytyjczyków polskiego pochodzenia.
Prace przy wznoszeniu olsztyńskiego Planetarium, którego głównym projektantem był inż. Ludomir Gosławski z olsztyńskiego Miasto-Projektu, trwały
około trzech lat. W zasadzie nie napotykano na większe problemy, choć nie udało się uniknąć pewnych opóźnień. W uchwale Plenum Wojewódzkiego Komitetu
FJN z listopada 1971 r. zakładano, że przekazanie Planetarium do eksploatacji nastąpi 31 stycznia 1972 r.86 Wiosną 1972 r. zapewniano, że będzie ono gotowe na
15 stycznia roku następnego. W połowie kwietnia 1972 r. odbył się montaż żel83
Uchwała nr 57/67 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
84
APO, KW PZPR, t. 2419. Obchody 500-lecia urodzin MK. Udział harcerzy w „Operacji 1001 Frombork”. Program odsłonięcia pomnika we Fromborku. 1969–1973, k. 1–8, Protokół z posiedzenia zorganizowanego przez Wydział Propagandy KW PZPR, Olsztyn 9 IX 1969.
85
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 212–253, Informacja w sprawie przygotowań województwa do obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz Zjazdu Literatów Polskich jako integralnej części obchodów kopernikowskich [wraz z siedmioma załącznikami], Olsztyn 10 VIII 1971.
86
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 92, Program działania w związku z obchodami 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Uchwała Plenum Wojewódzkiego Komitetu FJN w Olsztynie, listopad 1971.
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betowego stropu, a miesiąc później wykonano kopułę (początkowo zakładano,
że prace przy jej montażu wykonają specjaliści z NRD. Ostatecznie zadanie to
powierzono polskim wykonawcom, choć specjalne stalowe płaskowniki przywieziono zza Odry). Późną wiosną 1972 r. gotowe już były (w stanie surowym)
pomieszczenia późniejszej kawiarni oraz sali ekspozycyjnej mającego tam powstać Biura Wystaw Artystycznych. W tym czasie w olsztyńskiej prasie napisano, że prace przy budowie Planetarium „wyprzedzają o prawie miesiąc przewidziany plan”, mimo że pracowało tam wówczas zaledwie 36 osób87. We wrześniu
1972 r. do pomieszczeń Planetarium mieli wejść specjaliści od optyki z Zakładów Carl Zeiss w Jenie. Harmonogram robót spowodował, że zaczęto się spieszyć, bo montaż aparatury należało wykonać nie w warunkach „stanu surowego”,
ale w pomieszczeniach w pełni wykończonych pod względem budowlanym.
Choć jeszcze wiosną 1972 r. wstępnie zagospodarowywano tereny wokół przyszłego Planetarium, to nie udało się wyeliminować opóźnień. Jak to niejednokrotnie
w historii powojennego Olsztyna bywało, także tym razem wiele prac wykończeniowych realizowanych z niemałym pośpiechem powierzono wojsku. Jeszcze trzy
dni przed głównymi uroczystościami w strugach padającego deszczu ze śniegiem
teren wokół obiektu porządkowali żołnierze z olsztyńskiego garnizonu. Pracowali
w trzydziestoosobowych grupach, co w lokalnej prasie nazwano „czynami podjętymi dla uczczenia Roku Kopernikowskiego”88. W istocie pomagali pracownikom Zieleni Miejskiej, którzy nie byli w stanie zdążyć z wykonaniem zadania.
Kilka dni przed uroczystościami trwały także gorączkowe prace przy
konfigurowaniu specjalistycznych urządzeń optycznych. Przyjechali specjaliści z Niemiec wschodnich, którzy przekazali wiedzę na temat obsługi tych nieznanych w Olsztynie mechanizmów. Przygotowywali się również pracownicy
z olsztyńskiej Rozgłośni Radiowej, do których należało zilustrowanie muzyczne
i akustyczne inauguracyjnego widowiska. Jeden z aktorów olsztyńskiego teatru
miał natomiast pełnić rolę lektora prowadzącego prezentację89.
W weekendowej edycji „Gazety Olsztyńskiej”, poprzedzającej poniedziałkowe
uroczystości, Kopernikowi poświęcono szczególnie wiele miejsca. Wydanie otwierał tekst olsztyńskiego historyka dr. Jerzego Sikorskiego, zawierający rozważania na
temat miejsca Fromborka w życiu astronoma. Także w tym numerze znalazł się obszerny materiał dr. Janusza Małłka z Torunia, w którym badacz zajął się m.in. kwestią znajomości przez Kopernika języka polskiego90.
(śrut), Na budowie planetarium, Słowo, 1972, nr 22 z 27–28 V, s. 1.
H. Furtak, Żołnierze swojemu miastu, GO, 1973, nr 40 z 16 II, s. 1.
89
W. Białkowski, Nocą w planetarium, GO, 1973, nr 40 z 16 II, s. 1, 2.
90
J. Sikorski, Fromborskie niebo Kopernika, GO, 1973, nr 41 z 17–18 II, s. 1, 5; J. Małłek, Czy uczony przemawiał po polsku?, ibidem.
87
88

Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

559

Mimo nie najlepszej pogody, 19 lutego 1973 r. o godz. 11.00 przed Planetarium zgromadziło się bardzo wiele osób, w tym około dwóch tysięcy młodych
ludzi ze szkół średnich. Reporter „Gazety Olsztyńskiej” relację zaczął od stwierdzenia, że były tam „uczennice szkoły pielęgniarskiej w białych czepkach. Jest
młodzież z różnych olsztyńskich szkół średnich”. Dopiero dalej nadmienił: „są
też twórcy i budowniczowie obiektu”. Wspomniał o transparentach widocznych
przed Planetarium z widniejącymi na nich hasłami: „Dla tej ziemi żył i działał
Mikołaj Kopernik”, „Mikołaj Kopernik – chluba nauki i sława Polski”, „Nauka
polska w służbie prawdy i postępu”91.
Uroczystość otworzył pierwszy dyrektor placówki dr Stanisław Oszczak.
Powitał przedstawicieli władz centralnych i wojewódzkich oraz gości z zagranicy, zwłaszcza prezesa Rady Astronomicznej Związku Radzieckiego, prof. Aleksieja Michajłowa i dyrektora zakładów Zeissa w Jenie, Norberta Neurode. Oszczak
mówił m.in., że obiekt ten jest swoistym wyrazem hołdu dla astronoma, a jednocześnie „nowoczesnym ośrodkiem upowszechniania kultury i nauki – – żywym
pomnikiem Kopernika”92. Aktu oficjalnego otwarcia dokonali wspólnie minister
kultury i sztuki Stanisław Wroński, I sekretarz KW PZPR w Olsztynie Józef Buziński oraz przewodniczący Prezydium WRN Sergiusz Rubczewski. Następnie, przy
dźwiękach orkiestry wojskowej, goście przeszli do wnętrza obiektu. Tam, jak zanotował reporter, „w głównym hallu rzucał się w oczy oryginalny wystrój plastyczny,
efektowna architektura, bogactwo okładzin ściennych”. Wśród zwiedzających pomieszczenia było także około 50 dziennikarzy, również zagranicznych.
W dalszej części obiektu ulokowano salę ekspozycyjną Biura Wystaw Artystycznych oraz kawiarnię „Andromeda”, zaprojektowaną, jak cały obiekt, przez
inż. Ludomira Gosławskiego. Nazwę kawiarni wybrali mieszkańcy Warmii i Mazur w plebiscycie zorganizowanym przez „Gazetę Olsztyńską”. W dniu otwarcia
po siedzibie BWA oprowadzał gości ówczesny dyrektor placówki, olsztyński artysta plastyk Hieronim Skurpski. W kawiarni wzniesiono uroczysty toast za „pomyślną działalność Planetarium w dziele upowszechniania kultury i nauki”93.
W Planetarium zaplanowano na ten dzień cztery pokazy. Pierwszy, tzw.
inauguracyjny, przygotowano dla 220 osób, następny zorganizowano dla dziennikarzy, a dwa kolejne dla młodzieży z wybranych olsztyńskich szkół, których
uczniowie pomagali przy pracach porządkowych94. Zwykłe pokazy rozpoczęły
się dopiero od połowy marca 1973 r.
Warmia i Mazury w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi, GO, 1973, nr 43 z 20 II, s. 1, 3.
ZMiL, Warmia i Mazury w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi, GO, 1973, nr 43 z 20 II, s. 1.
93
Z. Dudzińska, Łącznie z Planetarium – salon wystawowy BWA, GO, 1973, nr 40 z 16 II, s. 3; ZMiL,
Warmia i Mazury; zob. też GO, 1973, nr 53 z 3–4 III, s. 4 (ilustracje).
94
W. Białkowski, op. cit.
91
92
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Także tego dnia, 19 lutego 1973 r., w Muzeum Mazurskim w Olsztynie ówczesny dyrektor placówki Władysław Ogrodziński otworzył wystawę zatytułowaną „Warmia i Mazury od czasów Kopernika po dzień dzisiejszy”, ukazującą
m.in. „działalność publiczną Kopernika, osadniczą i polityczną”95. Jako pierwsi zwiedzili ją przybyli do Olsztyna na uroczystości przedstawiciele władz oraz
dziennikarze. Osobno prezentowano eksponaty określane jako „sztuka z czasów
Kopernika”, numizmaty, księgi lokacyjne, ale też rzeźby, malarstwo, wyroby rzemiosła artystycznego oraz dwanaście starodruków, o których napisano, że „wiadomo, że te właśnie tytuły posiadał Mikołaj Kopernik w swym księgozbiorze”.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się część wystawy, w której zaprezentowano instrumenty astronomiczne z epoki Kopernika, w tym m.in. szesnaście
oryginalnych zegarów słonecznych „równikowych” i „pierścieniowych” oraz dwa
globusy nieba pochodzące jednak z XVII w. (eksponaty te sprowadzono specjalnie na tę okazję z Muzeum Przemysłu Artystycznego w Pradze oraz z placówek
w Berlinie i w Warszawie)96.
W dalszych salach zaprezentowano część wystawy ukazującą historię
ziemi warmińsko-mazurskiej na przestrzeni wieków, a nie samego Kopernika i jego dokonania. Prezentując np. „losy ludności polskiej na Warmii w latach
1772–1945”, starano się nawiązać do postaci astronoma poprzez przypomnienie
wcześniejszej działalności osadniczej Kopernika. Odzwierciedlenie na wystawie
znalazła także XIX-wieczna i późniejsza „walka o polskość tych terenów”. Kulminacyjnym punktem ekspozycji było zaprezentowanie eksponatów „ujętych
w trzech aspektach: wyzwolenie przez Armię Radziecką, zasiedlanie i zagospodarowywanie”. Twórcy wystawy przekonywali, że chodziło o to, by turyści odwiedzający miasto przy okazji obchodów rocznicowych zapoznali się także ze
skomplikowaną historią tych ziem.
Obchody Roku Kopernikowskiego miał uświetnić film fabularny, który początkowo zamierzano zrealizować w kooperacji z kinematografią włoską. Ostatecznie powstał film polski, do którego produkcji zaangażowano wielu popularnych aktorów, a reżyserię powierzono Ewie i Czesławowi Petelskim. Centrala
Wynajmu Filmów zdecydowała, by film zatytułowany „Kopernik” promować także poprzez prezentację strojów i rekwizytów użytych przy produkcji filmu. Wiel-

95
Ponadto dla zwiedzających dostępne były także dwie inne ekspozycje: „Olsztyn i okolice w pradziejach” oraz „Środowisko przyrodnicze Polski północno-wschodniej”. Z. Dudzińska, Od Kopernika po dzień dzisiejszy. Wystawy w Muzeum Mazurskim, GO, 1973, nr 39 z 15 II, s. 3; j.ch., Przed uroczystościami kopernikowskimi, Słowo, 1973, nr 4 z 27–28 I, s. 1. Na temat innych wystaw zorganizowanych z okazji obchodów zob. R. Hryciuk,
A. Sołoma, op. cit., ss. 232–234.
96
KKP, Wystawa kopernikowska na Zamku, Słowo, 1973, nr 8 z 24–25 II, s. 1.
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ką wystawę pod nazwą „Kopernik – film” zaplanowano we Fromborku. Zanim
to nastąpiło, część eksponatów zdobiła okna wystawowe warszawskiego Domu
Towarowym „Centrum”, co także miało stanowić formę promocji filmu97. W połowie lutego 1973 r. z twórcami filmu spotkał się członek Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR Jan Szydlak. Podziękował za „stworzenie dzieła wszechstronnie przedstawiającego portret wybitnego uczonego i wielkiego Polaka”98.
„Kopernik” po raz pierwszy został zaprezentowany 22 stycznia 1973 r. w Warszawie na pokazie specjalnym dla dziennikarzy. Prapremierę dla publiczności zorganizowano 12 lutego w Toruniu, a dwa dni później obraz wyświetlano w stolicy.
Olsztyńska premiera odbyła się w rocznicę urodzin Kopernika – wieczorem 19 lutego 1973 r.99 Zanim odbyła się główna pkaza filmu, w dwóch olsztyńskich kinach
„Polonia” i „Awangarda” zorganizowano przedpremierowe projekcje dla młodzieży szkolnej. Pokazy odbyły się w godz. 12.30 i 15.15. Podobnie jak w przypadku seansów w Planetarium, tu także chodziło o formę podziękowania uczniom olsztyńskich szkół za aktywność w przygotowaniu miasta do obchodów rocznicowych.
Głównie do młodych ludzi adresowany był spektakl w olsztyńskim teatrze zatytułowany „Portret doktora Mikołaja”100.
Do Olsztyna przyjechali twórcy filmu, małżeństwo Petelskich, operator
Stefan Matyjaszkiewicz oraz odtwórca roli Kopernika Andrzej Kopiczyński
(nie dojechał zapowiadany wcześniej Czesław Wołłejko grający rolę biskupa
Łukasza Watzenrode). Na tę okazję sala kina „Polonia” została specjalnie udekorowana. Reporter „Gazety Olsztyńskiej” zanotował, że „zebrał się komplet
widzów, a gości i publiczność powitał członek Komitetu Obchodów Roku Kopernikowskiego, sekretarz Komitetu Miejskiego i Powiatowego PZPR Bolesław
Karpowicz”101.
Filmowcy krótko opowiedzieli o pracy nad filmem, w tym m.in. o dniach
zdjęciowych w Braniewie, Lidzbarku Warmińskim i we Fromborku. Andrzej
Kopiczyński przypomniał natomiast o swojej pracy przed laty w olsztyńskim teatrze. Prócz spotkania z widzami przed premierą, wcześniej artyści mieli zaplanowane dwa inne spotkania – z olsztyńską młodzieżą szkolną i z mieszkańcami
Olsztyna w nowo oddanym do użytku Klubie MPiK usytuowanym w centrum
miasta102.
(czo), Filmowe „Kopernikana” na wystawie we Fromborku, GO, 1973, nr 48 z 26 II, s. 3.
J. Szydlak spotkał się z twórcami filmu „Kopernik”, GO, 1973, nr 39 z 15 II, s. 1. Na temat filmu
„Kopernik” zob. też W. Moszyński, Jakim go zobaczymy, GO, 1973, nr 41 z 17–18 II, s. 6.
99
Premiera filmu „Kopernik” w Olsztynie, GO, 1973, nr 19 z 23 I, s. 1.
100
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 130, Program uroczystości z 19 II 1973.
101
(czo), Uroczysta premiera filmu „Kopernik”, GO, 1973, nr 43 z 20 II, s. 1.
102
(czo), Olsztyńska premiera „Kopernika” z udziałem twórców filmu, GO, 1973, nr 40 z 16 II, s. 1.
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Także tego dnia odbyła się wieczorna gala zorganizowana w siedzibie
Szkoły Muzycznej. Celem było podsumowanie obchodów olsztyńskich oraz
uhonorowanie budowniczych Planetarium. Dla środowisk kulturalnych Olsztyna, w tym zwłaszcza dla miłośników muzyki klasycznej, najważniejsza stała się
uroczystość przemianowania Państwowej Orkiestry Symfonicznej na Państwową Filharmonię Olsztyńską im. Feliksa Nowowiejskiego103. Gości powitał przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu FJN Juliusz Malewski. Mówił o doniosłości rocznicy urodzin Kopernika, o Filharmonii Olsztyńskiej i o Planetarium. Ze
stolicy przybył minister kultury i sztuki Stanisław Wroński, a miejscowe władze
reprezentował I sekretarz KW PZPR, Józef Buziński oraz przewodniczący Prezydium WRN w Olsztynie Sergiusz Rubczewski.
Na inaugurację Filharmonii Olsztyńskiej przygotowane zostało „monumentalne dzieło ku czci Mikołaja Kopernika” – oratorium „De revolutionibus”.
Muzykę do słów Stefana Połoma skomponował Tadeusz Paciorkiewicz. Orkiestrą dyrygował Janusz Przybylski. Wystąpił też chór międzyuczelniany z Warszawy oraz chór chłopięcy z Poznania104. Początkowo organizatorzy zakładali,
że utwór poświęcony Mikołajowi Kopernikowi skomponuje Bolesław Szabelski
(uczeń Karola Szymanowskiego), a koncert uświetni swoim występem pianista
Witold Małcużyński, na stałe zamieszkały w Paryżu.
Koncert poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń (jednego Krzyża Kawalerskiego oraz złotych, srebrnych i brązowych Krzyży Zasługi, a także odznak honorowych „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”). Wyróżniono przede wszystkim osoby zaangażowane w powstanie Planetarium. Ich zasługą było – jak podkreślono
w prasie – „szybkie i terminowe oddanie do użytku tego obiektu”. Wyróżniono także niektórych członków Państwowej Orkiestry Symfonicznej „za zasługi w długoletniej pracy artystycznej”105. Przekształcenie „orkiestry” w „filharmonię” skutkowało
przede wszystkim zwiększeniem liczby etatów podstawowych do stu osób106.
Także 19 lutego w III LO w Olsztynie, noszącym imię Mikołaja Kopernika (od 12 czerwca 1971 r.107), zorganizowano uroczystą wieczornicę, której te103
O planach tych, związanych z obchodami kopernikowskimi, mówiono jesienią 1970 r. w czasie
wspólnego posiedzenia Komisji Kultury MRN i Powiatowej Rady Narodowej w Olsztynie, APO, Prezydium
MRN w Olsztynie, t. 105, k. 116, Protokół zebrania, 26 X 1970.
104
Na temat oratorium zob. H. Judzińska, „Ogień jest wśród Nas...”, GO, 1973, nr 41 z 17–18 II, s. 6;
eadem, [Rozmowa] Z twórcą oratorium „De Revolutionibus”, GO, 1973, nr 42 z 19 II, s. 3; j.s., [bez tytułu], GO,
1973, nr 43 z 20 II, s. 3; W. Jarmołowicz, Oratorium „De Revolutionibus”, GO, 1973, nr 47 z 24–25 II, s. 6.
105
Oni zostali wyróżnieni, GO, 1973, nr 43 z 20 II, s. 1.
106
Przewidywano, że w latach osiemdziesiątych w Filharmonii Olsztyńskiej będzie zatrudnionych 160 osób. Miał
być także utworzony etatowy chór Filharmonii, APO, Prezydium WRN w Olsztynie, t. 95, k. 9, Program rozwoju kultury
w województwie olsztyńskim w latach 1971–1975 oraz założeń prognostycznych na lata 1975–1980 i 1980–1990.
107
Prawdopodobnie najwcześniej w województwie, bo już od 1945 r. imię Mikołaja Kopernika nosiła
szkoła podstawowa w Lidzbarku Warmińskim.

Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

563

matem przewodnim były miasta związane z astronomem. Przygotowano występ
chóru szkolnego oraz finał konkursu o życiu Kopernika, a także nagrody dla laureatów Olimpiady Biologiczno-Chemicznej. Rozstrzygnięto konkurs na nowy
wizerunek tarczy szkolnej, nawiązujący do patrona108. Już od jesieni 1972 r. redakcja „Panoramy Północy” zachęcała młodzież ze szkół noszących imię Kopernika, by podejmowała zobowiązania dla uczczenia pięćsetnej rocznicy urodzin
astronoma109. Zazwyczaj młodzież bez problemów angażowała się w realizację
różnych pomysłów, a patronat nad akcją przyjął Związek Harcerstwa Polskiego.
Na dzień przed początkiem oficjalnych uroczystości w olsztyńskiej katedrze zainaugurowano ogólnopolskie obchody kościelne związane z pięćsetną rocznicą urodzin najwybitniejszego kanonika warmińskiego110. Mszę św.
w intencji Mikołaja Kopernika poprowadził biskup warmiński ks. dr Józef Drzazga. Zaprezentował postać astronoma i jego związki z Warmią, podkreślając, że
był on nie tylko człowiekiem nauki, ale także kanonikiem kapituły warmińskiej.
O „Religijności Kopernika” mówił ks. bp dr Jan Obłąk, a młodzież recytowała
fragmenty literackie związane z postacią Kopernika, wysłuchano też występów
połączonych chórów olsztyńskich. Główne uroczystości z udziałem Episkopatu
Polski zapowiedziano na czerwiec.
W trzy kolejne niedziele w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
w Olsztynie ks. prof. Marian Borzyszkowski wygłaszał prelekcje z cyklu: „Kopernik i Kościół”. Prócz odczytu dotyczącego życia i działalności astronoma, kolejne referaty dotyczyły rozważań zatytułowanych: „Kopernik jako chrześcijanin”
oraz „Kościół wobec heliocentryzmu Kopernika”111.
Nieco mniejszą skalę miały uroczystości zorganizowane w dniu urodzin Kopernika poza stolicą województwa. We Fromborku, w południe, z tarasu Wieży
Wodnej rozległ się hejnał oznaczający oficjalną inaugurację Roku Kopernikowskiego112. Do miasteczka przybywały głównie wycieczki młodzieżowe, a w lokalnej księgarni rozpoczęto sprzedaż albumowej publikacji dotyczącej Fromborka. Głównym punktem uroczystości 19 lutego była akademia zorganizowana
w auli nowej szkoły we Fromborku. Byli przedstawiciele władz i harcerze zaangażowani w zagospodarowanie miasteczka i nadanie mu estetycznego wyglądu. Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała samodzielnie przygotowany „montaż

(ZB) [relacja z Olsztyna], GO, 1973, nr 43 z 20 II, s. 3.
(jh), Ich patron, Panorama Północy, 1973, nr 3 z 21 I, s. 16.
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SW, Olsztyńska inauguracja kościelnych obchodów ku czci Mikołaja Kopernika, Słowo, 1973, nr 9
z 3–4 III, s. 1.
111
Kopernik i Kościół, Słowo, 1973, nr 14 z 7–8 IV, s. 2.
112
(ZB) [relacja z Fromborka], GO, 1973, nr 43 z 20 II, s. 3.
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słowno-muzyczny” przybliżający postać astronoma. Potem, mimo zimowej aury,
uliczkami Fromborka przeszedł „wielobarwny pochód młodzieżowy”.
Kilka dni przed rocznicą w muzeum fromborskim zwołano uroczyste
wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie, które prowadził jej przewodniczący Jerzy Chojnowski113. W sesji wziął udział Marian
Gotowiec, przewodniczący WK FJN. Był także historyk z Torunia prof. Marian
Biskup. Radni wysłuchali jego wykładu dotyczącego pobytu Kopernika na Warmii. Wręczone zostały okolicznościowe medale, a uroczystość uświetnił występ
zespół „Capella Bydgostiensis”. W czasie uroczystości ze szczególnym uznaniem
mówiono o harcerzach, którzy znacząco wsparli renowację i uporządkowanie
miasteczka.
Uroczystości rocznicowe odbyły się także w Węgorzewie, gdzie ulicami
miasta przemaszerowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 noszącej imię Mikołaja Kopernika. W placówce odsłonięto wykonaną z miedzianej blachy tablicę
pamiątkową poświęconą astronomowi114.
O atrakcjach i planowanych uroczystościach poza Olsztynem, przygotowanych z myślą o turystach, wspominał w styczniu 1973 r. kierownik Wydziału Kultury Prezydium WRN w Olsztynie Eugeniusz Zawadzki115. I faktycznie,
w dokumentach istnieje zapis, że w okresie od lutego do grudnia 1973 r. w miejscowościach związanych ze Szlakiem Kopernikowskim odbyło się około trzystu
przeróżnych imprez, występów, odczytów i wystaw116. Szczególnie bogata była
oferta w czerwcu i w lipcu 1973 r. Zorganizowano wówczas wiele imprez, występów zespołów artystycznych i harcerskich, a także spotkania anonsowane jako
„wieczory ballad i romansów”. Były też plenerowe imprezy estradowe, koncerty,
spektakle olsztyńskiej Pantomimy, festyny, kiermasze, występy zespołów regionalnych. W Olsztynie zaplanowano wystawę scenografii i kostiumów ze sztuk
teatralnych związanych z postacią Kopernika, w siedzibie BWA otwarto wystawę prac olsztyńskich plastyków nawiązujących do postaci astronoma i czasów,
w których żył, przygotowano recital organowy Jana Jargonia oraz występ francuskiego artysty Bernarda Michelina, a na olsztyńskim zamku odbył się koncert zespołu muzyki dawnej „Cantor Anticus”. Odczyty na temat Kopernika dla
uczniów klas VI–VIII organizowano w bibliotekach szkolnych. W olsztyńskim
Starym Ratuszu otwarto wystawę o tematyce związanej z postacią Mikołaja Kopernika. Organizowano spotkania z przewodnikami PTTK na temat działalno(jer), Mieszkańcy ziemi braniewskiej złożyli hołd Wielkiemu Uczonemu, GO, 1973, nr 40 z 16 II, s. 1.
(ZB) [relacja z Węgorzewa], GO, 1973, nr 43 z 20 II, s. 3.
115
j.ch., Przed uroczystościami kopernikowskimi, Słowo, 1973, nr 4 z 27–28 I, s. 1.
116
R. Hryciuk, A. Sołoma, op. cit., s. 230.
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ści astronoma, a dla młodzieży przygotowywano quizy o tematyce kopernikowskiej. W szkołach wykonywano albumy poświęcone astronomowi. Wycieczki
szkolne organizowane w 1973 r. miały uwzględniać Szlak Kopernikowski. Przygotowano „repertuar kopernikowski” dla teatralnych zespołów amatorskich.
W stolicy województwa zorganizowano „Pochód młodzieży olsztyńskiej symbolizujący korowód mieszczan z okresu Renesansu”117.
Ponowne szczególne zainteresowanie rocznicą kopernikowską nastąpiło
na początku wakacji 1973 r., gdy szykowano się do zaplanowanych na 13 lipca
centralnych uroczystości we Fromborku, które miały być połączone ze zlotem
harcerskim. Wakacyjne obchody miały przebiegać w ramach Tygodnia Kopernika. Przewidywano wiele imprez „o charakterze wychowawczo-poznawczym”
i „relaksowo-turystycznym” skierowanych do ludzi młodych i do turystów.
Mimo że w samym Olsztynie poza otwarciem Planetarium, premierą filmu i koncertem w Filharmonii także na kolejne miesiące 1973 r. przygotowano sporo
atrakcji, to jednak ze względu na rangę zaproszonych gości to o uroczystościach
we Fromborku miała usłyszeć cała Polska.
W połowie lipca 1973 r. weekendowe wydanie „Gazety Olsztyńskiej”, w dużej
części poświęcone Kopernikowi i uroczystościom fromborskim, otwierał tekst
olsztyńskiego filozofa Witolda Tulibackiego, który jednak nie zajął się dokonaniami Kopernika w astronomii, ale podjął rozważania nad nowatorską, konsekwentnie stosowaną przez astronoma metodą badawczą, która w efekcie przyniosła tak znakomite rezultaty, co – jak zwrócił uwagę – w dużej mierze możliwe
było dzięki nowoczesnym podejściu do badań, nieopierającym się na średniowiecznej systematyce nauki118.
Uroczystości fromborskie, w założeniu o zasięgu ogólnokrajowym, miały mieć szczególny charakter. Miasteczkiem „zawładnęła młodzież”, dominował
„śpiew, taniec i zabawa”. Tym sposobem chciano uhonorować harcerzy od drugiej połowy lat sześćdziesiątych szczególnie aktywnie uczestniczących w porządkowaniu i zagospodarowywaniu miasteczka w ramach akcji Operacja 1001
Frombork119.
Pierwszy sekretarz KW PZPR w Olsztynie Tadeusz Białkowski w marcu
1969 r. otrzymał od Hanny Strzały, ówczesnej szefowej sztabu Operacji 1001,
117
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 226–229, Notatka w sprawie uroczystości kopernikowskich, które mają
być organizowane w lipcu 1973 [J. Andruszkiewicz], Olsztyn, 25 XI 1972; APO, Prezydium MRN w Olsztynie,
t. 239, k. 5–15, Plan obchodów 500. rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika [b.d.].
118
W. Tulibacki, Czytając „De revolutionibus”, GO, 1973, nr 166 z 14–15 VII, s. 1, 3.
119
APO, KW PZPR, t. 2418, k. 20–21, [Zbigniew Podemski] Informacja o przebiegu prac wykonanych
w r. 1966 i 1967 przez ZHP na rzecz porządkowania i rozbudowy miasta Fromborka w ramach akcji harcerskiej „Operacja 1001 Frombork”, 29 V 1968.
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szczegółową informację podsumowującą pomysł i cel obecności harcerzy we
Fromborku w latach 1967–1973120. Natomiast harcerze podsumowali kilkuletnie przygotowania do obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika we Fromborku już 25 lutego 1973 r. Sprawozdanie z działań złożyli hm.
Henryk Leśniowski oraz hm. Barbara Bogdańska, szefowa Harcerskiego Sztabu
Kopernikowskiego. Rangę tego spotkania potwierdziła wizyta ówczesnego I sekretarza KW PZPR w Olsztynie Józefa Buzińskiego121. Ogółem w Operacji 1001
Frombork wzięło udział około 3,5 tys. harcerzy, około stu z nich nadano później
honorowe obywatelstwo miasta. Tylko w 1967 r. 3842 młodych ludzi wykonało
w mieście prace o wartości około 650 tys. zł. Harcerze, choć podsumowali swoje kilkuletnie zaangażowanie, nie zamierzali zaniechać dalszych działań w kolejnych miesiącach.
Podobnie jak w lutym tego roku, także w lipcu hejnał z Wieży Wodnej
oznajmił początek uroczystości. Trzydniową imprezę (13–15 lipca 1973 r.) nazywano „Kopernikowskim Latem ZHP we Fromborku” lub zamiennie „Harcerskim Zlotem Młodych Budowniczych Fromborka”. Podsumowaniem zlotu miała
być „główna manifestacja” zorganizowana ostatecznie 16 lipca122. W czasie przygotowań wyrażano obawę, że infrastruktura Fromborka nie jest przystosowana
do przyjazdu większej liczby turystów niż 20 tys. (według niektórych szacunków
przewidywano, że latem 1973 r. w niewielkim Fromborku dziennie będzie przebywać około 10 tys. gości). Chodziło zwłaszcza o bazę noclegową, zaopatrzenie sklepów i niedostateczną liczbę sanitariatów (np. w głównym wiecu miało brać udział
15 tys. osób, nieco mniej w czasie zgromadzenia pod pomnikiem Kopernika).
We Fromborku odbywały się przeróżne imprezy, w tym przegląd zespołów artystycznych, grupowe zwiedzanie Wzgórza Kopernikowskiego i Muzeum Mikołaja Kopernika, które także w następnych latach uzyskiwało wsparcie ze strony warszawskiego Muzeum Techniki123. Były raporty z wykonanych
zadań harcerskich, defilady, przemówienia kierownictwa harcerskiego oraz festyn
zatytułowany „Kopernikanie XX wieku”. Podczas uroczystości harcerze złożyli specjalny „Meldunek”, którego adresatem byli „Towarzysz I Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Towarzysz Przewodniczący Rady
Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Towarzysz Premier”124. Była też
APO, KW PZPR, t. 2419, k. 143–150, Informacja Sztabu Operacji, Olsztyn 5 III 1969.
(dan), Harcerze Warmii i Mazur w hołdzie Kopernikowi, GO, 1973, nr 49 z 27 II, s. 5.
122
APO, KW PZPR, t. 2419, k. 67–72, Program uroczystego odsłonięcia pomnika Mikołaja Kopernika
we Fromborku oraz harcerskiego Zlotu Młodych Budowniczych Fromborka, Olsztyn, 31 V 1973.
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APO, Prezydium WRN w Olsztynie, t. 95, Program rozwoju kultury 1971–1975, Wybór zagadnień
z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury w województwie olsztyńskim proponowanych na posiedzenie
Kolegium Ministerstwa Kultury i Sztuki, Olsztyn 10 V 1974 [n.l.].
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parada jachtów na wodach Zalewu Wiślanego, „parada młodości”, czyli defilada przed trybuną, na której stali przywódcy państwa. Odbyło się także uroczyste posiedzenie Rady Narodowej we Fromborku, podczas którego nadawano tytuły honorowych obywateli miasta. Nie wiadomo natomiast, czy zrealizowano
pomysł, by zaprosić na uroczystości starszego lejtnanta Jewstigniejewa i innych
żołnierzy radzieckich, którzy zdobywali Frombork i Braniewo. W sierpniu 1973 r.
zamierzano zaprosić do Fromborka przedstawicieli Polonii.
We Fromborku planowano zorganizowanie aż dwunastu wystaw związanych i z samym Kopernikiem, i z miastem. Atrakcją było zainstalowanie tzw.
wahadła Foucaulta, dowodzącego obrotowego ruchu Ziemi wokół własnej osi.
W Muzeum Mikołaja Kopernika eksponowano m.in. prace nagrodzone w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Zainteresowanie zwiedzających wzbudzała
„forma przestrzenna” o średnicy 2 m przedstawiająca postać Kopernika otoczona metalową konstrukcją wyobrażającą wirujące sklepienie niebieskie z centralnie
położonym Słońcem. Rzeźbę tę ostatecznie ustawiono w Braniewie, na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Olsztyna do Fromborka.
Zaproszenie do Fromborka przyjęli przedstawiciele najwyższych władz.
Prócz I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza,
osób wówczas najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w kraju, przyjechał także przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, a także Edward
Babiuch, Stefan Olszowski i Jerzy Łukaszewicz. Władze województwa olsztyńskiego reprezentował I sekretarz KW PZPR Józef Buziński oraz przewodniczący Prezydium WRN w Olsztynie Sergiusz Rubczewski. Gości powitali gospodarze powiatu braniewskiego i miasta Fromborka.
Nazajutrz po uroczystościach wydanie „Gazety Olsztyńskiej”, choć „tylko”
poniedziałkowe, zyskało rangę „Magazynu”. Całą pierwszą i trzecią stronę zdominowały wieści o uroczystościach nad Zalewem Wiślanym. Wzrok przykuwał
tytuł dużą czcionką: „Frombork przywrócony narodowej kulturze” i dalej: „Patriotyczna manifestacja z udziałem przedstawicieli najwyższych władz partyjnych i państwowych. Odsłonięcie pomnika Mikołaja Kopernika. Order Sztandaru Pracy I klasy dla Związku Harcerstwa Polskiego. Parada młodości”125.
Z obchodami pięćsetnej rocznicy urodzin Kopernika wiązała się też idea
zorganizowania Rajdu Kopernikowskiego, choć pierwotnie impreza ta miała mieć nieco inną formę i nazwę. Na początku września 1969 r. władze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” zaproponowały zorganizowanie
125
GO, 1973, nr 167 z 16 VII (Magazyn). Materiały na temat uroczystości do tego wydania przygotowali: D. Kołodziej-Głuchowska i T. Ostaszewski, a reprodukowane w prasie zdjęcia wykonał we Fromborku
R. Czerniewski.
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„imprezy turystyczno-poznawczej”, nazwanej roboczo „Bieg o odznakę kopernikańską”126. W czasie zebrania zorganizowanego przez Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie o pomyśle poinformował zebranych
Bogdan Kurowski, ówczesny prezes SKK „Pojezierze”. Jego zdaniem cele „polityczne i dydaktyczne” tej imprezy miały być bezsporne, bo organizacja biegów
miała trwać od szykowanego wówczas VI Zjazdu PZPR do rozpoczęcia obchodów XXX-lecia PRL w lipcu 1974 r. Tym sposobem – zdaniem Kurowskiego
– młodzież miała zostać zainteresowana „nie tylko przeszłością, ale i współczesnością”. Dodał też, że tu, w Olsztynie, z okazji rocznicy kopernikowskiej można
planować wiele, choć i tak „decydować będą najwyższe czynniki”.
Prócz samej wędrówki przewidywano też zorganizowanie Wielkiego Zlotu dla
uczestników „Biegu”, nie wiedziano jednak, jak zainteresować młodzież udziałem
w tej imprezie. Mało atrakcyjne wydawało się przekonanie, że „udział w Biegu” miał
być formą wyróżnienia dla osób, które zdecydują się w „nim uczestniczyć”. Od razu
też pojawiły się sugestie, by w następnych latach organizować kolejne edycje tego
spotkania, ale wyłącznie jesienią, bo latem – jak przekonywano – „młodzież wiejska
nie będzie mogła w pełni wziąć udziału w imprezie”. W czasie zebrania na początku
września 1969 r. Kazimierz Holicz (z Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej
i Turystyki) zgłosił wątpliwość, czy „program gospodarczy imprezy jest programem realnym”, zwłaszcza że niektóre z imprez zaproponowanych przez „Pojezierze” mogły się dublować z zaplanowanymi przez PTTK, związki zawodowe i FJN.
Mimo nasuwających się wątpliwości, od pomysłu nie odstąpiono. Podczas
następnego posiedzenia zespołu do spraw opracowania regulaminu imprezy
zmieniona została jej nazwa. Odtąd mówiono o „Rajdzie turystycznym o zdobycie odznaki Mikołaja Kopernika”, przez następne lata znanego jako Rajd Kopernikowski, którego program miał „ściśle nawiązywać do idei obchodów rocznicy”127.
Planowano udział około 25 tys. „młodzieży szkolnej ze Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Harcerstwa Polskiego”. Siedmiodniowy rajd miał się zakończyć w Lidzbarku Warmińskim, co też później zostało
zrealizowane w miasteczku zlotowym nad Jeziorem Wielochowskim w Lidzbarku
Warmińskim128. Główna impreza miała się odbyć w maju i w czerwcu 1973 r., a na
lata 1971 i 1972 planowano enigmatycznie brzmiące „realizacje zadań Rajdu”129.
126
APO, KW PZPR, t. 2419, k. 1–8, Protokół z posiedzenia zorganizowanego przez Wydział Propagandy KW PZPR, Olsztyn 9 IX 1969.
127
APO, KW PZPR, t. 2417, k.106, Program działania w związku z obchodami 500. rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika. Uchwała Plenum Wojewódzkiego Komitetu FJN w Olsztynie, listopad 1971.
128
APO, KW PZPR, t. 2419, k. 82, Imprezy centralne rajdu [1973].
129
Ibidem, k. 9, Protokół posiedzenia zespołu, Olsztyn, 30 IX 1969; k. 10–16, Wstępny projekt regulaminu ogólnopolskiej imprezy turystycznej pod nazwą „Rajd Turystyczny o zdobycie Odznaki Mikołaja Kopernika” [1969].
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17 czerwca 1972 r. rozpoczął się w Olsztynie Ogólnopolski Rajd Szlakiem Mikołaja Kopernika130. Inną imprezą był Centralny Harcerski Rajd Kopernikowski,
który odbył się 3–16 lipca 1973 r. Jego finał ustanowiono we Fromborku.
Niektórych zamierzeń związanych z obchodami Roku Kopernikowskiego
nie udało się zrealizować. Chodziło zwłaszcza o renowację obiektów zabytkowych i o infrastrukturę turystyczną. W kolejnych miesiącach przygotowań zdarzało się, że trzeba było korygować decyzje podejmowane wcześniej. Początkowo planowano np. odsłonięcie pomnika Mikołaja Kopernika w Olsztynie, a nie
we Fromborku. Także w stolicy województwa miało powstać duże muzeum kopernikowskie, a w dniu otwarcia Planetarium na ścianie obiektu miała zawisnąć
tablica pamiątkowa poświęcona astronomowi. Zakładano też, że z okazji rozpoczęcia Roku Kopernikowskiego zostanie zapalony znicz, który będzie się palił
do końca 1973 r. Ponadto, także w ramach działań związanych z planowanymi
na rok 1973 uroczystościami, w Dobrym Mieście zamierzano otworzyć muzeum
archeologiczne, w Reszlu muzeum tkaniny ludowej, a w Kętrzynie muzeum rolnictwa. Uwagę zwracał zaplanowany na wiosnę 1973 r. przegląd filmów fabularnych i dokumentalnych odnoszących się do epoki Kopernika, a także planowany
w Olsztynie na ten rok Ogólnopolski Zjazd Literatów. Nie udało się też zaprosić
na uroczystości delegacji z tych miast włoskich, w których przed wiekami przebywał Kopernik. Zamierzano już od 1969 r. tworzyć „ze środków społecznych”
szkolne „gabinety kopernikowskie”, które miały być wyposażone w aparaturę
z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i chemicznych131.
Obchody związane z rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 r. w województwie olsztyńskim podzielono na dwie główne części (w lutym w Olsztynie i w lipcu we Fromborku). Były to imprezy największe i najbardziej nagłośnione, choć także w pozostałych miesiącach tego roku, jak również w innych
miejscowościach Warmii nie zapominano o rocznicy Kopernika.
Przygotowania do obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika trwały wyjątkowo długo. W Olsztynie, jak wynika z materiałów archiwalnych,
zajmowano się tym już od stycznia 1965 r. To, że w tym okresie nastąpił przełom
polityczny w kraju, a w województwie zmieniło się aż trzech pierwszych sekretarzy KW PZPR, nie miało większego znaczenia dla procesu przygotowań. Także
gruntowna zmiana składu Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego ObchoB. Łukaszewicz, op. cit., s. 280.
APO, KW PZPR, t. 2417, k. 43, Projekt planu obchodu Roku Kopernikowskiego na Warmii i Mazurach [b.d.]; k. 57, 63, Program obchodów kopernikowskich na lata 1970–1973; k. 57, Uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika [b.d.]; k. 105, Program
działania w związku z obchodami 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Uchwała Plenum Wojewódzkiego Komitetu FJN w Olsztynie, listopad 1971.
130
131
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dów Roku Kopernikowskiego przeprowadzona pod koniec 1972 r., uwzględniająca zmiany w obsadzie kluczowych stanowisk w lokalnym aparacie władzy, raczej nie została zauważona.
W oficjalnych relacjach i doniesieniach powstających przy okazji przygotowań do obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, ale
i w sprawozdaniach z samych uroczystości, zarówno tych zorganizowanych
w Olsztynie w lutym, jak i tych w lipcu we Fromborku, nie zajmowano się
pochodzeniem Kopernika ani tym, że był kanonikiem. Najczęściej pisano i mówiono po prostu o „polskim uczonym”. Trzy dni przed uroczystościami w Olsztynie na pierwszej stronie „Gazety Olsztyńskiej” napisano m.in., że Kopernik,
tworząc we Fromborku swoje najważniejsze dzieło, „znalazł sprzyjający racjonalnej myśli klimat ludzi światłych, którzy pomogli mu przedrzeć się do prawdy
przez gąszcz tradycyjnych wyobrażeń”132. Bez jakichkolwiek wyjaśnień, prób komentarza bądź interpretacji tego stwierdzenia.
W skali ogólnokrajowej obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, prócz wyrażanego hołdu i czci, stały się okazją do działań propagandowych mających na celu z jednej strony ukazanie światu postaci Kopernika
jako polskiego astronoma, a z drugiej wykazanie, że władze PRL doskonale radzą sobie z organizacją tego typu przedsięwzięcia.
Dla województwa olsztyńskiego uroczystości stały się w dużej mierze sposobem na podniesienie poziomu lokalnej infrastruktury, polepszenie standardu
dróg w obrębie Szlaku Kopernikowskiego oraz uporządkowanie miejscowości.
Poza tym, to właśnie dzięki tej rocznicy powstało w Olsztynie Planetarium,
obiekt rzeczywiście wyjątkowy, ze znakomitym wyposażeniem, jeden z niewielu w kraju i nie tak powszechny na świecie. Po 1973 r. przez wiele lat to właśnie
olsztyńskie Planetarium kojarzyło się i przypominało o obchodach urodzin Mikołaja Kopernika oraz o związkach kanonika i astronoma z Warmią, choć jednocześnie trudno odnieść wrażenie, by w następnych latach postać Kopernika stała się jednoznaczną wizytówką regionu133.
Ryszard Tomkiewicz, Die Feierlichkeiten anlässlich des 500. Geburtstages von Nikolaus Kopernikus
in Olsztyn im Jahr 1973
Zusammenfassung
Die Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten anlässlich des 500. Geburtstages von Nikolaus
Kopernikus dauerten außergewöhnlich lange, weil damit schon Anfang 1965 begonnen wurde. An den
(jer), Mieszkańcy ziemi braniewskiej złożyli hołd Wielkiemu Uczonemu, GO, 1973, nr 40 z 16 II, s. 1.
APO, Prezydium WRN w Olsztynie, t. 95, k. 1–41, Program rozwoju kultury w województwie olsztyńskim w latach 1971–1975 oraz założeń prognostycznych na lata 1975–1980 i 1980–1990.
132
133
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Aktivitäten, die zur Realisierung dieser Unternehmung führen sollten, wurden die Propagandaabteilung
des Woiwodschaftskomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR) in Olsztyn (Allenstein),
das Präsidium des Woiwodschaftlichen Nationalrates in Olsztyn sowie das Büro des Woiwodschaftlichen
Komitees der Front der Nationalen Einheit beteiligt, ebenso viele Personen aus anderen Institutionen und
Behörden in Olsztyn und Frombork (Frauenburg). Es entstand ein Gesamtpolnisches Organisationskomitee,
und in der Hauptstadt von Ermland und Masuren wurden ein Woiwodschaftliches Komitee für die
Organisation der Feierlichkeiten anlässlich des 500. Geburtstages von Nikolaus Kopernikus sowie ein
Kopernikus-Ehrenkomitee einberufen. Dass während der Vorbereitungszeit ein politischer Umbruch im
Land eintrat und in der Woiwodschaft in jener Zeit gleich drei erste Sekretäre des Woiwodschaftskomitees
der PZPR ausgetauscht wurden, war für das Fortschreiten und den Charakter der Arbeiten nicht von größerer
Bedeutung.
Die Feierlichkeiten anlässlich des Geburtstages von Nikolaus Kopernikus in der Woiwodschaft Olsztyn
wurden in zwei Hauptteile aufgeteilt (im Februar wurden sie in Olsztyn organisiert und im Juli in Frombork).
Dabei handelte es sich um die größten und die am meisten publik gemachten Veranstaltungen, doch auch in
den übrigen Monaten jenes Jahres wie auch an anderen Orten im Ermland wurde dieser mit Kopernikus im
Zusammenhang stehende Jahrestag nicht vergessen.
In den offiziellen Berichten, Reden und Meldungen, die anlässlich der Vorbereitungen entstanden,
aber auch in den Berichterstattungen von den Feierlichkeiten selbst befasste man sich nicht mit der Herkunft
von Kopernikus, auch nicht damit, dass er Kanoniker war. Meistens wurde einfach von dem „polnischen
Gelehrten“ geschrieben und gesprochen.
Bezogen auf das ganze Land bot diese Unternehmung Gelegenheit zu Propaganda, deren Ziel es
einerseits war, der Welt Kopernikus als großen polnischen Astronomen zu präsentieren, und andererseits
zu zeigen, dass die Behörden der Volksrepublik Polen (PRL) die Organisation derartiger Feierlichkeiten
hervorragend bewältigen können.
Für die Woiwodschaft Olsztyn wurden diese Feierlichkeiten in hohem Maße zu einem Mittel, das
Niveau der lokalen Infrastruktur anzuheben, den Standard der Straßen im Bereich der „Kopernikusroute“
(„Szlak Kopernikowski”) zu verbessern und die Woiwodschaft in Ordnung zu bringen. Dies betraf vor allem
Frombork, obwohl auch andere Ortschaften davon profitierten. Darüber hinaus entstand aus eben diesem
Anlass das Planetarium in Olsztyn, ein de facto außergewöhnliches Objekt, eines von wenigen im Land und
auch auf der ganzen Welt nicht so sehr verbreitet.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Ryszard Tomkiewicz, Celebrating 500 Anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus in Olsztyn in 1973
Summary
Preparations for the celebration of the 500th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus lasted
very long because they started at the beginning of 1965. The activities aimed at implementation of the
project, involved Propaganda Department of the Provincial Committee of the Communist Party in Olsztyn,
the Bureau of the Provincial Council in Olsztyn and the Office of the Provincial Committee of the National
Unity Fron, and many people from other institutions and offices in Olsztyn and Frombork. There was created
National Committee for Organizing, and the capital of Warmia and Mazury appointed Provincial Organizing
Committee of the 500th Celebrations Anniversary Birthday Nicolaus Copernicus Copernicus and Honorary
Committee. The fact that during the preparation of a political breakthrough in the country, in the province at
that time changed until three first secretaries of the Communist Party, did not matter much for the progress
and nature of the work. Celebration of the anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus in Olsztyn province
was divided into two main parts (in February organized in Olsztyn and July – in Frombork). Events were the
largest and most publicized, but also in the remaining months of this year, as well as in other towns of Warmia,
the anniversary associated with Copernicus not forgotten .In official relations, speeches and reports, resulting
in preparations, but in the reports of the same events, not dealt with the origin of Copernicus, nor that he was
a canon. Most often written and talked about just about “Polish scholar.” At the national scale, this project has
provided an opportunity for propaganda activities, on the one hand in order to show the world the character
of Copernicus, the great Polish astronomer, on the other demonstrate that the communist authorities cope
well with the organization of this type of event.For the province of Olsztyn celebrations have become largely
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a way of raising the level of local infrastructure, improvement of roads within the “Route Copernican” and
ordering the province. This was especially true Frombork, although other localities benefit from this. Besides,
it is of the anniversary was founded in Olsztyn Planetarium, the object actually unique, one of a few in the
country and not so common in the world.
Translated by Jerzy Kiełbik

Wojciech Polak
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Obchody pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika odbywały się przez
cały rok 1973 w wielu miastach Polski. Toruń jako miejsce urodzin wielkiego astronoma odgrywał w nich rolę szczególną. Założony w 1945 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika stał się największym beneficjentem pięćsetlecia urodzin
swojego patrona. Jeszcze w 1964 r. została opracowana koncepcja urbanistyczna budowy miasteczka akademickiego na toruńskich Bielanach. Budowę rozłożono na dwa etapy. Pierwszy zrealizowano w latach 1967–1973. Drugi, zamierzony na lata 1974–1980, został wykonany tylko w niewielkiej części. Jednak już
w ramach owego pierwszego etapu w miasteczku akademickim wybudowano kilkanaście obiektów: Bibliotekę Główną, gmach Rektoratu wraz ze Studium Nauki
Języków Obcych, Aulę uniwersytecką, zespół gmachów Instytutu Chemii, część
budynków Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, trzy domy studenckie, dwa hotele asystenckie, stołówkę, sale gimnastyczne, Akademicką Przychodnię Lekarską.
Wzniesiono też Krajowy Ośrodek Radioastronomii w Piwnicach. Nowe budynki dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika projektowali wybitni architekci z Politechniki Warszawskiej, z głównym projektantem prof. Ryszardem Karłowiczem na
czele. Inwestycja dała ogromny impuls rozwojowy młodej jeszcze wtedy uczelni1.
1
S. Kalembka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 1973 r. Rozbudowa i przygotowania do obchodów kopernikowskich, w: Komitet Obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, Informator o obchodach 500-lecia
urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 r., Toruń 1973, s. 3.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 3(281)

574

Wojciech Polak

Warto dodać, że na ścianie Auli uniwersyteckiej umieszczone zostało ogromne (70 m2) panneau z emaliowanych w różnych kolorach płyt stalowych. Jest to
dzieło artysty polskiego Stefana Knappa (1921–1996), mieszkającego w Wielkiej
Brytanii, dawnego więźnia sowieckich łagrów. Treść panneau nawiązuje do osoby Mikołaja Kopernika, a równocześnie do rozmaitych ciał niebieskich, gwiazdozbiorów, galaktyk itp. Knapp wykonał swoje dzieło bezpłatnie, uczelnia pokryła jedynie koszty transportu, montażu oraz pobytu artysty w Polsce. Knapp
wykonał także, w tej samej technice, portret Mikołaja Kopernika umieszczony
w foyer Auli UMK2.
Pod koniec lat sześćdziesiątych podjęto na dużą skalę renowację toruńskiej
starówki. W tym celu powołano Biuro Odnowy Zespołu Staromiejskiego. Programem objęto 106 budowli (stanowiło to, niestety, zaledwie 7% domów wymagających renowacji) w okolicach Domu Mikołaja Kopernika przy ulicy Kopernika. Prace rozpoczęto w 1968 r., a zakończono w 1973 r. Pomimo odnowienia licznych
cennych zabytkowych budowli (m.in. Domu Mikołaja Kopernika, w którym odrestaurowano fasadę kamienicy pod nr. 15), program nie został w całości zrealizowany. Przyczyniła się do tego nieprzyjazna postawa władz wojewódzkich
w Bydgoszczy, będąca efektem niechęci wobec Torunia, którego rozwój urbanistyczny i ekonomiczny mógł zagrażać pozycji sąsiedniego dużego miasta3. Dlatego też
Bydgoszcz przechwyciła siły wykonawcze w postaci firm budowlanych wykonujących prace w Toruniu, uniemożliwiając tym samym pełną realizację programu.
Warto dodać, że w tym czasie zmieniono układ komunikacyjny Torunia, wyprowadzając ruch tranzytowy ze starówki, likwidując przechodzącą przez Rynek Staromiejski i ulicę Szeroką linię tramwajową oraz budując dwie obwodnice
Starego Miasta – Wały Generała Sikorskiego i Bulwar Filadelfijski.
Rok 1973 i pięćsetna rocznica urodzin Mikołaja Kopernika przyniosły także niezwykle ważne wydarzenie dla Książnicy Miejskiej w Toruniu. Dzięki wieloletnim staraniom dyrektora Alojzego Tujakowskiego został wzniesiony i oddany do użytku nowy, odpowiedni do rangi przechowywanych w niej zbiorów,
gmach przy ulicy Słowackiego.
Ogólnopolska inauguracja obchodów pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika miała miejsce w Toruniu w dniach 18–19 lutego 1973 r. Jej organizatorami byli: Ogólnopolski Komitet Obchodów Kopernikowskich z wiceprzewod2
S. Czaja, „Panneau Stefana Knappa”, strona internetowa pt. „Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu”,
<http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Knapp.htm> [dostęp: 1 III 2013 r.]. Stefan Knapp wykonał także kompozycję, nieco podobną do toruńskiej, na ścianie atrium w Planetarium w Olsztynie, a także portret Mikołaja Kopernika wiszący w holu Planetarium.
3
Renowacje zabytków Torunia, w: Toruński Serwis Turystyczny, <http://www.turystyka.torun.pl/art/
114/renowacje-zabytkow.html> [dostęp: 1 III 2013 r.]
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niczącym Rady Państwa prof. Januszem Groszkowskim na czele, Ogólnopolski
Komitet Frontu Jedności Narodu, a także Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy i Miejska Rada Narodowa w Toruniu. Przed południem odbył się wiec
na Rynku Staromiejskim Torunia z udziałem delegatów rządu i władz partyjnych oraz przedstawicieli środowisk naukowych, artystycznych, dziennikarskich
i literackich. Uroczyście złożono kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.
Następnie w Muzeum Okręgowym w Ratuszu Staromiejskim otwarto wystawę
pt. „Kultura artystyczna ziemi chełmińskiej w czasach Kopernika”. Goście zwiedzali także nową ekspozycję w Domu Mikołaja Kopernika. Po południu w Auli
uniwersyteckiej odbyła się akademia. Zebranych przywitał prof. Janusz Groszkowski. Następnie zabrał głos wicepremier Józef Tejchma. W części artystycznej
zebrani wysłuchali „Kosmogonii” Krzysztofa Pendereckiego. Następnego dnia,
tzn. 19 lutego 1973 r., odbyła się wieczornica w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Toruńskie, Muzeum
Okręgowe, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Książnicę Miejską
w Toruniu. Wykład pt. „Toruń w życiu Mikołaja Kopernika” wygłosił prof. Marian Biskup. Natomiast doc. Andrzej Woszczyk wygłosił prelekcję pt. „Świat Kopernika a współczesny Wszechświat”. Uroczystość w Ratuszu Staromiejskim
uzupełnił recital fortepianowy Reginy Smendzianki. Równolegle odbywały się
inne imprezy. Teatr im. Wilama Horzycy wystawił sztukę Jerzego Broszkiewicza
pt. „Koniec Księgi VI”. Parę dni wcześniej odbyła się premiera filmu Ewy i Czesława Petelskich „Kopernik”4.
24 marca 1973 r. Zarząd Okręgu Zrzeszenia Prawników Polskich w Bydgoszczy oraz zarządy kół zrzeszenia w Toruniu zorganizowały w Sali Mieszczańskiej
Ratusza Toruńskiego sympozjum kopernikowskie. Wygłoszono trzy referaty. Profesor Zbigniew Zdrójkowski mówił o roli Kopernika jako administratora,
doc. Andrzej Marek scharakteryzował twórczość wielkiego astronoma w dziedzinie prawa i jego wpływ na racjonalizację podstaw odpowiedzialności karnej, natomiast prof. Stanisław Gorgolewski omówił filozoficzne i astronomiczne aspekty teorii Kopernika. W dniach 26–28 marca 1973 r. w Toruniu odbyła się
międzynarodowa sesja naukowa pt. „Mikołaj Kopernik – człowiek Odrodzenia
i dzieje jego idei”. Jej organizatorem było Studenckie Koło Historyków i Związek Nauczycielstwa Polskiego UMK. W obradach uczestniczyły delegacje z Uniwersytetu w Greifswaldzie (NRD) i Uniwersytetu Jana Amosa Komeńskiego
w Bratysławie (Czechosłowacja). 1 lipca 1973 r. do Torunia przyjechał prof. Borys Pietrow, członek prezydium sowieckiej Akademii Nauk, przewodniczący
4

C. Iwaniszewska, Obchody kopernikowskie w Toruniu, Wszechświat, 1973, z. 7/8, ss. 215–216.
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rady programu Interkosmos. W ramach tego programu przeprowadzano eksperyment kosmiczny Interkosmos – Kopernik 500. Brali w nim udział astronomowie z Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spośród toruńskich astronomów największy wkład w przygotowanie eksperymentu włożył
dr Jan Hanasz5.
Inauguracja rozpoczęła wiele imprez jubileuszowych. Ich spiętrzenie nastąpiło w pierwszych dniach września 1973 r. 5 września w Toruniu został
otwarty Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Przemówienie otwierające wygłosił rektor UMK prof. Witold Łukaszewicz. Podczas kongresu uczeni
dyskutowali na temat badań związanych z Układem Słonecznym. Uczestnikom
zapewniono wiele dodatkowych atrakcji. 5 września wieczorem mogli wysłuchać koncertu dawnej muzyki polskiej w bazylice św. Janów. Następnego dnia
zorganizowano wycieczkę do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach pod Toruniem oraz spotkanie z wybitnym
astronomem prof. Wilhelminą Iwanowską. Zwiedzano też wystawę fotografii
znakomitego fotografika toruńskiego Olgierda Gałdyńskiego, zorganizowaną
w Bibliotece Głównej UMK6.
Przerywnikiem w dyskusjach naukowych był także koncert w Ratuszu Staromiejskim z udziałem bydgoskiego zespołu „Capella Bydgostiensis” połączony ze zwiedzaniem wystawy „Epoka Kopernika w sztuce europejskiej w latach
1450–1550”. Wystawę tę otwarto uroczyście 6 września. Eksponaty wypożyczono z wielu znakomitych muzeów i placówek naukowych całej Europy. Szczególny podziw budził zbiór wizerunków Mikołaja Kopernika, m.in. najdawniejsza
podobizna wielkiego astronoma pochodząca z katedry Notre Dame w Strasburgu, wykonana około 1574 r. Na otwarcie wystawy przybył wiceminister kultury
i sztuki Józef Fajkowski, a także grupa dygnitarzy lokalnych (sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego PZPR Wiktor Soporowski, sekretarz Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej K. Maludziński, I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Zygmunt Machowski, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Tadeusz Konarski). Obecny był też konsul Związku Sowieckiego w Gdańsku Roman
Czistiakow. Otwarcia wystawy dokonał minister Fajkowski, przemawiał także
zagraniczny uczestnik kongresu prof. Pol Swings7.

5
R. Torchalski, Obchody rocznicy kopernikowskiej, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. XVIII, 1973,
nr 3, ss. 603–610.
6
O badaniach układu planetarnego na sympozjach MUA, Nowości, 1973 z 5 IX; Przez cztery dni uczeni
z całego świata dyskutować będą o badaniach układu planetarnego, Nowości, 1973 z 6 IX.
7
Otwarcie wystawy dzieł europejskiego Renesansu, Nowości, 1973 z 7 IX; H. Załęska, Autoportret Mikołaja
Kopernika na wystawie „Epoka Kopernika w sztuce europejskiej w latach 1450–1550”, Nowości, 1973 z 8–9 IX.
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Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej zakończył się 9 września
1973 r. Jego owocem było obszerne wydawnictwo w języku angielskim i francuskim opublikowane pod redakcją dr Cecylii Iwaniszewskiej i doc. Andrzeja Woszczyka w prestiżowej oficynie holenderskiej D. Reidel Publishing Company
z Dordrechtu8.
W dniach 5–12 września odbył się w Olsztynie i w Toruniu kolejny międzynarodowy kongres pn. Colloquia Copernicana. Zorganizowało go kilka organizacji: Polska Akademia Nauk, UNESCO, Międzynarodowa Unia Astronomiczna (odbywająca równocześnie swój kongres w Toruniu) oraz Unia Historii
i Filozofii Nauki. W skład Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodził prof.
Bogdan Suchodolski, wchodzili: Antoni Czacharowski, Jerzy Dobrzycki, Joanna
Jarzęcka, Urszula Kuczowa, Małgorzata Malewicz, Bolesław Orłowski, Zbigniew
Ruckgaber, Roman Schulz, Aleksandra Szpilewicz, Zofia Wardęska. W Toruniu
powołany został komitet organizacyjny wspólny dla Colloquia Copernicana i odbywającego się równolegle Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
Najwięcej prac organizacyjnych spadło na barki toruńskich naukowców: astronomów – doc. Andrzeja Woszczyka i dr. Antoniego Stawikowskiego oraz historyka doc. Antoniego Czacharowskiego. W kongresie Colloquia Copernicana
wzięło udział 200 osób, w tym 133 z zagranicy. Jego otwarcia dokonał na uroczystości w olsztyńskim Planetarium prof. Dionizy Smoleński, wiceprzewodniczący Polskiej Akademii Nauk. 6 września uczestnicy kongresu zwiedzili Frombork
i Lidzbark Warmiński. Osobno odbyła się inauguracja obrad kongresu, której
dokonał 7 września 1973 r. rektor UMK prof. Witold Łukaszewicz. Następnie
rozpoczęło się I sympozjum pt. „Astronomia Kopernika i jej tło”, które w trzech
sesjach odbywało się w Bibliotece Głównej UMK 7–8 września 1973 r.9
Sympozjum II kongresu Colloquia Copernicana pt. „Człowiek i Kosmos”
odbyło się 10 września 1973 r. w Auli UMK. Było ono szczególnie reklamowane przez miejscowy dziennik „Nowości”. Podkreślano m.in., że jeden z referatów
wygłosi Leon Siedow „ojciec radzieckich sputników”. Zebranych na sympozjum
powitał rektor UMK Witold Łukaszewicz, następnie głos zabrali prezes PAN
prof. Włodzimierz Trzebiatowski oraz zastępca dyrektora generalnego UNESCO
J. Harrison. Po zakończeniu sympozjum w Kamienicy Pod Gwiazdą odbyło się
spotkanie okrągłego stołu także pt.„Człowiek i Kosmos”.Wzięło w nim udział dziesięciu wybitnych naukowców. Polskę reprezentowali prof. Bogusław Leśnodorski
i prof. Stanisław Lorentz. Tego dnia uczestników kongresu zaproszono także na
8
Exploration of the planetary system : Symposium no. 65 (Copernicus Symposium IV) held in Toruń, Poland, 5–8 September, 1973, ed. by A. Woszczyk and C. Iwaniszewska, International Astronomical Union.
9
J. Dobrzycki, Colloquia Copernicana, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. XIX, 1974, nr 1, ss. 176–179.
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cocktail w Ratuszu Staromiejskim, koncert chóru i orkiestry Filharmonii Krakowskiej oraz koncert moskiewskiego kwintetu „Barocco”10.
Sympozjum III pt. „Recepcja teorii heliocentrycznej” obradowało 11–12
września 1973 r. w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu. Główny materiał do
dyskusji udostępniono uczestnikom w dwóch tomach Studia Copernicana (nr 5
i 6 ogólnej numeracji), które ukazały się we Wrocławiu w 1973 r. Także w dniach
11–12 września 1973 r. obradowało Sympozjum IV kongresu pt. „Kopernik
a rozwój nauk ścisłych i humanistycznych”. Warto dodać, że 12 września odbyła się sesja zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Toruńskie. Wykład na
temat historii TNT wygłosił prof. Karol Górski, natomiast o najnowszych wynikach badań nad biografią Mikołaja Kopernika mówił prof. Marian Biskup11.
Kongres uświetniono nadaniem 7 września 1973 r. doktoratów honoris
causa UMK. Wyróżnieni zostali: prof. Wiktor Ambarcumian, astronom (Uniwersytet w Erewaniu), prof. Georgij Duboszin, astronom (Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie), prof. Sir Martin Ryle, radioastronom (Uniwersytet
w Cambridge), prof. Harlan J. Smith, astronom (Uniwersytet Teksaski w Austin),
prof. Pol Swings, astrofizyk (Uniwersytet w Liège), Kenneth O. Wright (dyrektor Federalnego Obserwatorium Astrofizycznego w Wiktorii), prof. Antoni Zygmund, matematyk (Uniwersytet w Chicago)12.
Główne uroczystości pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika na UMK odbyły się w 1–3 października 1973 r. Połączone były z uroczystym oddaniem do użytku
miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Bielany. Na uroczystości zaproszono m.in.
przedstawicieli centralnych i lokalnych władz partyjnych, państwowych i wojskowych, delegatów wszystkich polskich wyższych uczelni i Polskiej Akademii Nauk,
projektantów i przedstawicieli generalnych wykonawców miasteczka akademickiego, przedstawicieli organizacji młodzieżowych, toruńskich zakładów pracy, Milicji
Obywatelskiej. Zaproszono także delegatów władz miast związanych z Kopernikiem
– Gdańska, Olsztyna, Fromborka, Grudziądza i Lidzbarka Warmińskiego, a także
przedstawicieli załóg statków „Mikołaj Kopernik”, „Uniwersytet Toruński” i „Toruń”
oraz samolotu Ił 62 „Mikołaj Kopernik”. Reprezentowane były też uczelnie z miast
zagranicznych związanych z Mikołajem Kopernikiem, zaproszono również niektórych przedstawicieli korpusu dyplomatycznego w Polsce13.
Na kongresie MUA, Nowości, 1973 z 8–9 IX; Sympozjum „Człowiek a Kosmos”, Nowości, 1973 z 11 IX.
J. Dobrzycki, op. cit.
12
Zaproszenie na uroczystość nadania doktoratów honoris causa, Toruń, 7 IX 1973, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, <http://copernicus.torun.pl/en/library/?sciezka=PART+II: +THE+WORKS+ON+COPERNICUS%24Various+ forms+of+commemorating+Copernicus%24Jubilee+celebrations,+anniversaries+and+other+ceremonies> [dostęp: 1 III 2013 r.].
13
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Program zamierzeń związanych z 500 rocznicą urodzin Mikołaja
Kopernika, Toruń 1972.
10
11
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W poniedziałek 1 października 1973 r. odbyła się uroczysta inauguracja
roku akademickiego na UMK. Wzięli w niej udział m.in.: premier rządu PRL Piotr
Jaroszewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i wiceprzewodniczący Rady Państwa prof. Janusz Groszkowski, przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Benesz, minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Jan Kaczmarek, I sekretarz
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy Józef Majchrzak, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Tadeusz Skwirzyński, dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. Wojciech Barański. Wykład inauguracyjny pt. „Wkład Mikołaja Kopernika w rozwój nauki” wygłosił
prof. Antoni Swinarski, rektor UMK w latach 1962–1965. Przemawiał też rektor Witold Łukaszewicz oraz premier Piotr Jaroszewicz. Bezpośrednio po uroczystości goście zwiedzali miasteczko akademickie na Bielanach. Po obiedzie
w nowo otwartej stołówce akademickiej, spod Domu Studenckiego nr 2 ruszył
uroczysty pochód pod pomnik Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim.
Profesorowie i docenci wystąpili w togach, a rektorzy i dziekani z insygniami
władzy. O godz. 20.00 rozpoczął się koncert symfoniczny w nowej Auli w wykonaniu Filharmonii Pomorskiej14.
2 października o godz. 10.00 na placu pomiędzy Rektoratem a Aulą UMK
rozpoczęła się oficjalna uroczystość przekazania uniwersytetowi przez władze
państwowe miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach. Następnie, tym razem
w grupach, zwiedzano poszczególne obiekty, natomiast rektor Witold Łukaszewicz wraz Senatem UMK odbierali w nowej sali Senatu w Rektoracie listy gratulacyjne. O godz. 12.30 w Auli UMK rozpoczęła się uroczystość nadania kolejnych doktoratów honoris causa15. Wyróżnienie to otrzymali: prof. Wilhelmina
Iwanowska, astrofizyk (UMK), prof. Peter Colotka, prawnik (Uniwersytet Jana
Amosa Komeńskiego w Bratysławie), prof. Vittorio Carassiti, chemik (Uniwersytet w Ferrarze), prof. Aleksander Jabłoński, fizyk (UMK), prof. Jan Hendrik
Oort, astronom (Uniwersytet w Leiden), prof. Daniel Voigt, chemik (Uniwersytet w Tuluzie)16. Wieczorem o godz. 19.00 rozpoczął się w Ratuszu Staromiejskim
koncert muzyki dawnej (z epoki Mikołaja Kopernika) w wykonaniu „Capellae
Bydgostiensis”, a po nim uroczysty bankiet w foyer Auli UMK. Następnego dnia
14
D. Ciesielska, H. Rozwadowski, Uroczysta inauguracja na UMK z udziałem premiera Piotra Jaroszewicza, Nowości, 1973 z 2 X; D.C., H.R., Pomnik na trwały pożytek nauki i pokoleń studiującej młodzieży, Nowości, 1973 z 3 X.
15
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zaproszenie na uroczystości kopernikowskie, Kujawsko-Pomorska
Biblioteka Cyfrowa, <http://copernicus.torun.pl/en/library/?sciezka=PART+II:+THE+WORKS+ON+COPERNICUS%24Various+forms+of+commemorating+Copernicus%24Jubilee+celebrations,+anniversaries+and+other+ceremonies> [dostęp: 1 III 2013 r.].
16
Zaproszenie na uroczystość nadania doktoratów honoris causa, Toruń, 2 X 1973, ibidem.
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w godz. 10.00–11.00 odbywały się wykłady nowo promowanych doktorów honoris causa UMK, a potem zwiedzanie zabytków miasta przez gości krajowych
i zagranicznych. Dla tych ostatnich zaplanowano także trzydniową wycieczkę
autokarami Szlakiem Kopernika na trasie: Toruń–Olsztyn–Lidzbark Warmiński–Frombork–Olsztyn–Warszawa17.
Dla młodzieży studenckiej zorganizowano w Toruniu imprezę o nazwie
„Intercopernicalia”. Przybyli na nią do Torunia studenci ze wszystkich polskich
ośrodków akademickich, a także ze Związku Sowieckiego, Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii, NRD, Finlandii, Belgii, Francji, Włoch, Szwecji, Danii, Jugosławii.
Impreza odbywała się od 14 do 17 września 1973 r. Pierwszego dnia miała miejsce inauguracja „Intercopernicaliów”, w której wziął udział wiceminister spraw
zagranicznych Jan Bisztyga oraz grono dygnitarzy lokalnych. Obecny był także
wiceprezes PAN prof. Dionizy Smoleński oraz rektor UMK prof. Witold Łukaszewicz. Inaugurację połączono z polityczną imprezą propagandową. Odbył się
bowiem wiec protestacyjny „przeciwko reakcyjnemu zamachowi stanu w Chile”. Następnie w Auli UMK rozpoczęła się sesja naukowa (referaty wygłosili profesorowie: Wilhelmina Iwanowska, Marian Biskup, Stefan Piotrowski, Dionizy
Smoleński i Wiktor Zin), po której obejrzano specjalne widowisko plenerowe
pt. „Kopernik”, zorganizowane w okolicach basenu klimatycznego w miasteczku akademickim na Bielanach. Widowisko było naprawdę imponującym przedsięwzięciem. Zastosowano w nim rozmaite efekty świetlne, sztuczne ognie, projekcje filmów i diapozytywów, do których wykorzystano płaszczyzny dachów
budynków, ścian, schodów itp. Podkład muzyczny i sceniczny tworzyli: Chór
Akademicki Politechniki Szczecińskiej, Studio Baletu Nowoczesnego AWF Kraków – „Kontrast”, Old Metropolitan Jazz Band oraz zespół „Anawa”. Wystąpiły
także zespoły folklorystyczne oraz wykonawcy indywidualni. O godz. 22.00 rozpoczęła się dyskoteka dla uczestników „Intercopernicaliów” w toruńskim klubie
studenckim „Od Nowa”, który mieścił się wówczas w Dworze Artusa. 15 września
w ramach imprezy odbyły się w Collegium Chemicum obrady plenarne I Europejskiego Seminarium Studentów Astronomii oraz obrady plenarne Letniej
Szkoły Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ, a także sympozjum Studenckich Kół Naukowych Prawników. Zorganizowano spotkania studentów
z kilkoma znanymi dziennikarzami i reportażystami: Dominikiem Horodyńskim, Michałem Sprusińskim, Krzysztofem Kąkolewskim, Andrzejem Bonarskim i Marianem Turskim. Wieczorem odbył się koncert jazzowy z udziałem
grupy „Laboratorium”, a także Kwartetu Henryka Słaboszewskiego i zespołu
17

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zaproszenie na uroczystości kopernikowskie, ibidem.
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„Anawa”, a potem kolejna dyskoteka w klubie „Od Nowa”. Obrady plenarne wyżej wymienionych gremiów trwały również 16 i 17 września 1973 r. Zorganizowano także wiele innych imprez. 16 września wyświetlono filmową powiastkę filozoficzną Krzysztofa Zanussiego pt. „Hipoteza”, odbyło się spotkanie z pisarzem
Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim, koncert Grupy Organowej Krzysztofa
Sadowskiego i oczywiście dyskoteka w „Od Nowie”. 17 września uczestnicy „Intercopernicaliów” obejrzeli film Zbigniewa Bochenka „Kopernik” i wzięli udział
w spotkaniu z Zarządami Zakładowymi Związku Młodzieży Socjalistycznej
„czołowych polskich budów”. Wieczorem młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Zwieńczeniem imprezy był koncert finałowy z udziałem grupy Blues and Rock – Wojciecha Skowrońskiego oraz Grupy Organowej
Krzysztofa Sadowskiego18.
Trudno zliczyć wszystkie toruńskie imprezy towarzyszące organizowane
ku czci Mikołaja Kopernika przez różne środowiska, instytucje i organizacje.
Wymieńmy tylko niektóre. Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Książnica Miejska w Toruniu przy wsparciu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu
zorganizowały wystawę księgozbioru Mikołaja Kopernika ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej w Uppsali. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 18 grudnia
1973 r. Z tej okazji wykład pt. „Znaczenie uppsalskiego księgozbioru Mikołaja
Kopernika” wygłosił prof. Marian Biskup. Wydarzenie uświetnił występ „Capellae Bydgostiensis”19. Muzeum Okręgowe w Toruniu, oprócz przygotowania wspomnianej już wystawy „Kultura artystyczna ziemi chełmińskiej w czasach Kopernika,” poszerzyło ekspozycje dotyczące wielkiego astronoma, zwłaszcza w kamienicy
zwanej Domem Mikołaja Kopernika. Przygotowano też wystawę plastyki polskiej
poświęconej wielkiemu astronomowi, ze szczególnym uwzględnienie toruńskiego środowiska artystycznego, a także ekspozycję przyrządów astronomicznych
z czasów Kopernika. Zorganizowano trzy wystawy objazdowe propagujące osobę toruńskiego astronoma, przygotowano także dziesięć ekspozycji w witrynach
sklepowych i na dworcach kolejowych. W ramach kontynuacji działalności Uniwersytetu Kultury przy Muzeum Okręgowym w Toruniu odbyły się wieczorni-

18
Ulotka: Kopernik. Widowisko plenerowe w pięćsetną rocznicę urodzin wielkiego Astronoma, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, <http://copernicus.torun.pl/en/library/?sciezka=PART+II:+THE+WORKS+ON+COPERNICUS%24Various+forms+of+commemorating+Copernicus%24Jubilee+celebrations,+anniversaries+and+other+ceremonies>; Intercopernicalia 1973 [broszura], ibidem; Intercopernicalia 1973. Program
międzynarodowego spotkania studenckiego, ibidem; Intercopernicalia 73 rozpoczęte, Nowości, 1973 z 15–16 IX.
19
Zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy księgozbioru Mikołaja Kopernika ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckie w Uppsali (Szwecja), Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, <http://copernicus.torun.pl/
en/library/?sciezka=PART+II:+THE+WORKS+ON+COPERNICUS%24Various+forms+of+commemorating+Copernicus%24Jubilee+celebrations,+anniversaries+and+other+ceremonies> [dostęp: 1 III 2013 r.].
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ce, odczyty i prelekcje na temat Mikołaja Kopernika i jego epoki. Muzeum wydało też kilka książek związanych z wielkim astronomem20.
Rada Zakładowa stacji PKP Toruń Główny oraz toruńskie struktury
PTTK zorganizowały XIV Zlot Turystów Kolejarzy Szlakiem Kopernika. Odbywał się on 1–5 sierpnia 1973 r.21 Z kolei Zakład Energetyczny Toruń oraz Zarząd Główny Federacji Sportowej „Energetyk” urządzili XII Ogólnopolski Spływ
Kajakowy Energetyków „Kopernik 73”. Impreza rozpoczynała się na Pojezierzu
Brodnickim, a kończyła w Toruniu22. Polski Związek Motorowy zorganizował
w dniach 5–7 lipca 1973 r. międzynarodowy rajd motocyklowy i samochodowy
„Copernicus Trophee”23.
Uroczyste obchody pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika w Polsce
miały swoje reperkusje także za granicą. W Kanadzie powstał Kanadyjski Komitet Obchodów Kopernikańskich z inż. Zdzisławem Przygodą na czele. Zainicjował on zbiórkę pieniędzy na budowę nowoczesnego spektrografu w toruńskim
obserwatorium w Piwnicach. W październiku 1973 r. odbywały się uroczystości kopernikowskie w Ferrarze. W związku z tym 17–29 października 1973 r. gościła w tym mieście delegacja z Torunia. W jej skład wchodzili: przewodniczący
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Tadeusz Konarski, dyrektor Teatru „Baj
Pomorski” Eugeniusz Synak oraz przedstawiciele środowiska plastyków Torunia
Bogdan Przybyliński i Eugenia Algusiewicz. Udział artystów plastyków w delegacji wynikał z faktu, że w Ferrarze zorganizowana została wystawa prac malarskich i graficznych dotyczących Mikołaja Kopernika, na której eksponowano
60 dzieł twórców toruńskich24.
Warto podkreślić, że naukowcy toruńscy wnieśli ogromny wkład w rozwój badań nad życiem Mikołaja Kopernika oraz jego środowiskiem społecznym
i rodzinnym. Część z ich publikacji ukazała się drukiem właśnie z okazji pięćsetlecia urodzin wielkiego astronoma. Wybitni toruńscy historycy prof. Karol
Górski i prof. Marian Biskup weszli w skład Komitetu Redakcyjnego prestiżowej
serii wydawniczej Studia Copernicana. W jej ramach opublikowano m.in. dorobek toruńskiego kongresu Colloquia Copernicana z września 1973 r. (w językach francuskim, angielskim, włoskim i niemieckim). Dwa pierwsze tomy (nr 5
i 6 ogólnej numeracji) ukazały się jeszcze przed kongresem, a dwa kolejne
20
Program Muzeum Okręgowego w Toruniu w zakresie przygotowania do obchodu 500. rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika, ibidem.
21
XIV Okręgowy Zlot Turystów Kolejarzy, [broszura], ibidem.
22
Informator XIII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Energetyków, ibidem.
23
Copernicus Trophee, [ulotka], ibidem.
24
J. K., Wspaniałe akordy obchodów kopernikańskich, Nowości, 1973 z 25 X; Delegacja Torunia wzięła
udział w uroczystościach kopernikańskich w Ferrarze, Nowości, 1973 z 6 XI.
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(nr 13 i 14 ogólnej numeracji) już po zakończeniu jego obrad25. Poza tym w serii
Studia Copernicana ukazało się niezwykle cenne wydawnictwo – zestaw materiałów źródłowych do biografii Mikołaja Kopernika opracowany przez
prof. Mariana Biskupa, a wydany pt. Regesta Copernicana26. W serii tej wydana
została także biografia wuja wielkiego astronoma – Łukasza Watzenrodego, pióra
prof. Karola Górskiego27. Dodajmy, że w 1973 r. została opublikowana przez
Ossolineum znakomita biografia samego Mikołaja Kopernika, również napisana przez prof. Karola Górskiego28.
Obchody pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika zostały zorganizowane
na skalę, która już wtedy budziła podziw, połączony z uczuciem przesytu, a dzisiaj wywołuje wręcz niedowierzanie. W zamierzeniu ekipy Edwarda Gierka miały być one symbolem rosnącej roli Polski w świecie. Ambicje te okazały się iluzoryczne. W Toruniu po obchodach pozostały jednak elementy trwałe – m.in.
nowoczesne miasteczko akademickie na Bielanach, którego istnienie zadecydowało o szybkim rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zwłaszcza po 1989 r.

Wojciech Polak, Die Feierlichkeiten anlässlich des fünfhundertsten Geburtstages von Nikolaus Kopernikus
im Jahr 1973 in Toruń
Zusammenfassung
Feierlichkeiten anlässlich des 500. Geburtstages von Nikolaus Kopernikus fanden 1973 das ganze Jahr
hindurch in vielen Städten Polens statt. Als Geburtsstadt des großen Astronomen spielte Toruń dabei eine
besondere Rolle. Die 1945 gegründete Nikolaus-Kopernikus-Universität (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
wurde einer der größten Nutznießer des 500. Geburtstages ihres Patrons. Bereits 1964 wurde die städtebauliche
Konzeption für den Bau eines Campus im Thorner Stadtteil Bielany erarbeitet. In den Jahren 1967–1973 wurde
der erste Bauabschnitt realisiert. Die feierliche Eröffnung des Campus war einer der wichtigsten Punkte der
Feierlichkeiten anlässlich des 500. Geburtstages des großen Astronomen. In Toruń wurden auch Aktivitäten
zur Renovierung der Altstadt aufgenommen (nur teilweise realisiert), ebenso wurde ein neues Gebäude der
Städtischen Buchhandlung in der Słowacki-Straße (ul. Słowackiego) errichtet. Die gesamtpolnische Inauguration
der Feierlichkeiten anlässlich des 500. Geburtstages von Nikolaus Kopernikus fand am 18. und 19. Februar
1973 in Toruń statt. Doch die meisten Jubiläumsveranstaltungen waren im Oktober – im Zusammenhang
mit der Inauguration des akademischen Jahres an der Nikolaus-Kopernikus-Universität. Anlässlich des 500.
25
Colloquia Copernicana I: Études sur l’audience de la théorie héliocentrique. Conférences du Symposium de l’UIHPS, Toruń 1973, Wrocław 1972; Colloquia Copernicana II: Études sur l’audience de la théorie héliocentrique. Conférences du Symposium de l’UIHPS, Toruń 1973, Wrocław 1973; Colloquia Copernicana III: Proceedings of the Joint Symposium of the IAU and the IUHPS, cosponsored by the IAHS Astronomy of Copernicus
and its Background, Toruń 1973, Wrocław 1975; Colloquia Copernicana IV: Conférences des Symposia: l’audience de la thčorie héliocentrique Copernic et le développement des sciences exactes et sciences humaines, Toruń 1973,
Wrocław 1975.
26
M. Biskup, Regesta Copernicana, Wrocław 1973; idem, Regesta Copernicana (Calendar of Copernicus
Papers), Wrocław 1973.
27
K. Górski, Łukasz Watzenrode. Życie i działalność polityczna (1447–1512), Wrocław 1973.
28
K. Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, Wrocław 1973.
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Geburtstages des großen Astronomen veröffentlichten die Thorner Wissenschaftler eine Reihe wertvoller
Positionen, die Kopernikus und seiner Epoche gewidmet waren. Die Feierlichkeiten zum 500. Geburtstag von
Nikolaus Kopernikus wurden in einem Umfang organisiert, der schon damals Bewunderung und ein Gefühl
von Prestige weckte und heute geradezu ungläubiges Staunen hervorruft. Nach den Plänen von Edward Gierek
und seiner Mannschaft sollten sie die wachsende Rolle Polens in der Welt symbolisieren. Diese Ambitionen
erwiesen sich als illusorisch. In Toruń jedoch blieben auch nach den Feierlichkeiten beständige Elemente
– u.a. der moderne Campus im Stadtteil Bielany, dessen Existenz für die schnelle Entwicklung der NikolausKopernikus-Universität entscheidend war, insbesondere nach 1989.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Wojciech Polak, Celebration of the 500th anniversary of birth of Nicolas Copernicus in 1973 year
in Toruń
Summary
Celebrating the 500th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus were held throughout 1973 year
in many Polish cities Torun, the birthplace of the great astronomer has played a special role in them. Founded
in 1945, Nicolaus Copernicus University has become the biggest beneficiary of the 500th anniversary of
the birth of his patron. Even in 1964 has been developed urban concept building on the campus of Torun
Bielany. In the period 1967–1973 completed its first phase. The ceremonial opening of the town was one of the
highlights of the celebration of the 500th anniversary of the birth of the great astronomer. In Torun also taken
steps to renovate the old town ( provided only in part), was also erected a new building of the City Library on
Slowacki Street. Nationwide inauguration 500th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus University
in Torun, took place on 18–19 February 1973, however, most of jubilee events held in October, in connection
with the inauguration of the academic year at the University of Nicolaus Copernicus. On the occasion of the
500th anniversary of the birth of the great astronomer from Toruń researchers have published a number of
valuable items dedicated to Copernicus and his era . Celebrating the 500th anniversary of the birth of Nicolaus
Copernicus were organized on a scale that had already aroused admiration, coupled with a feeling of satiety,
and today produces almost disbelief. The intent of Edward Gierek team they were supposed to be a symbol
of the growing role of Polish in the world. These ambitions have proved illusory. In Torun, however, after the
celebration remained stable elements – including modern campus Bielany, the existence of which determined
the rapid development of the Nicolaus Copernicus University, especially after 1989.
Translated by Jerzy Kiełbik

M ISCELLANEA
Grzegorz Białuński

O STRAŻNICY KRZYŻACKIEJ W JEGŁAWKACH*
Ostatnio ponownie wprowadzono do literatury i potocznego obiegu istnienie zamku krzyżackiego w Jegławkach (Jäglack)1. Zdaniem autorów – Małgorzaty Jackiewicz-Garniec i Mirosława Garnca – miał to być murowany zameczek, jakoby myśliwski (dowodem na to miała być nazwa od niemieckiego Jäger
‘myśliwy’, co naturalnie jest zupełnym nieporozumieniem, bowiem nazwa jest
ewidentnie pochodzenia pruskiego2). Poza tym według tych autorów zameczek
miał być siedzibą komornika (warto dodać, że w dostępnych źródłach nigdzie
niewzmiankowaną), a powstać miał pod koniec XIV w. rzekomo na potrzeby załogi zamku prokuratorskiego w Barcianach (wybudowanego około 1377 r.). Dla
wspomnianych autorów generalnym dowodem na istnienie zamku miały być
zachowane do dzisiaj „średniowieczne” piwnice, wymurowane z cegły, z użyciem
głazów granitowych w dolnych partiach, ponadto kolebkowe sklepienie piwnic,
wsparte ceglanym filarem na środku. Dało to asumpt do dalszych dywagacji autorów o murze obronnym (podobnym do tego w Bezławkach). Ów domniemany krzyżacki zameczek miał zostać zniszczony dopiero podczas tzw. najazdów
tatarskich w czasie drugiej wojny północnej (1655–1660), a na jego miejscu powstał nowożytny pałac, którego obecna bryła pochodzi z XIX w.
Ta w zasadzie pojedyncza informacja zaistniała już w historiografii, zwłaszcza popularnonaukowej3, ale też naukowej4, nie wspominając szerzej o Internecie5.
Można mieć jednocześnie poważne wątpliwości co do identyfikacji wspomnia*
Za pomoc w zebraniu materiałów do tego artykułu bardzo dziękuję Panom: dr. Mirosławowi Hoffmannowi, dr. Jerzemu Łapo oraz mgr. Robertowi Klimkowi.
1
M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Zamki państwa zakonu krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle,
Warmia, Mazury, wprowadzenie M. Arszyński, J. Trupinda, Olsztyn 2006, ss. 164–165.
2
G. Gerullis, Die altpreußischen Ortsnamen, Berlin–Leipzig 1922, s. 39; R. Przybytek, Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreußens, Stuttgart 1993, s. 89.
3
J. Bieszk, Zamki państwa krzyżackiego w Polsce, Warszawa 2010, ss. 180–181; T. Sowiński, Zamkowe tunele, w: Prusowie i Krzyżacy w mrokach tajemnic, Olsztyn 2012, s. 211.
4
Zob. I. Lewandowska, Zamki państwa krzyżackiego w północno-wschodniej Polsce po II wojnie światowej (1945–2005), w: Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe, pod red. J. Gancewskiego, Olsztyn 2010, s. 210, 214, 231–232, też w wersji niemieckojęzycznej.
5
Por.< http://pl.wikipedia.org/wiki/Jeg%C5%82awki> (data dostępu: 02.11.2012).
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nego obiektu pałacowego w Jegławkach jako zamku krzyżackiego. Stąd zasadne
wydaje się jak najszybsze zweryfikowanie tej informacji i ewentualne jej sprostowanie6.
Zamek w Jegławkach nie występuje w większości dotychczasowej literatury
fachowej i popularnej, np. w pracach Karola Górskiego7, Mariana Arszyńskiego8, Lucjana Czubiela9 czy Tadeusza Swata10 i Mieczysława Haftki11. O krzyżackim zameczku w Jegławkach wspomina się tylko sporadycznie, raczej w pracach
starszych. Przykładowo, królewiecki nauczyciel i prehistoryk Georg Bujack przypuszczał wpierw, że w Jegławkach istniał pruski obiekt obronny (Schanze, podobnie jak w Węgielsztynie), zbudowany przez Prusów dopiero po VI w. i wykorzystywany przez nich jeszcze w obronie przed Zakonem w XIII w.12 Potem
jednak zmienił zdanie i uznał ten obiekt (Hügel, Gebäude) za strażnicę krzyżacką, o czym dowiadujemy się tylko z pracy Karla Beckherrna13. Z kolei tenże
autor przyjął owe przypuszczenia Bujacka przy okazji omówienia zamku w Bezławkach14. Strażnica w Jegławkach miała tworzyć linię obronną wraz z Zabrostem Wielkim, Wilczynami, Wopławkami i Kętrzynem. Natomiast Fritz Grigat,
opierając się na informacji kronikarza Wiganda15, uznał, że jesienią 1370 r. został zdobyty i zniszczony przez księcia litewskiego Kiejstuta zameczek puszczański w Gui (Goye), potem zaś książę ten wyprawił się jakoby w okolice Jegławek
(Gogelauken = Jäglack), które także zniszczył. Jakiego rodzaju były to zniszczenia,
autor nie sprecyzował, nie wspomniał też jednoznacznie o istnieniu zameczku w Jegławkach16. Grigat jednak ewidentnie się tutaj pomylił, bowiem wydarzenia z kroniki
Wiganda spod zamku w Gogelauken utożsamił z Gują i wykombinował dodatkowy najazd na okolice Jegławek. Najprawdopodobniej podstawą pomyłki stała się wcześniejsza wzmianka o ziemi Goysow, utożsamionej przez niego
6
Autor artykułu uczynił to już w recenzji wspomnianej książki, zob. Masovia. Pismo poświęcone dziejom Mazur, 2007, t. 10, ss. 169–171, jednak w czasopiśmie o nieznacznym zasięgu.
7
K. Górski, M. Arszyński, Barciany. Dzieje zamku i ziemi do połowy XV wieku, Olsztyn 1967, passim.
8
M. Arszyński, Zamki i umocnienia krzyżackie, w: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały
administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku, pod red. Z. H. Nowaka, przy współpracy R. Czai, Toruń 2000,
mapa ss. 40–41.
9
L. Czubiel, Zamki Warmii i Mazur, Olsztyn 1986.
10
T. Swat, Dzieje wsi, w: Kętrzyn. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1978, ss. 189–190.
11
M. Haftka, Zamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów, Malbork 1999.
12
Alterthumsgesellschaft Prussia 1877/78, Altpreussische Monatsschrift, 1878, Bd. 15, s. 162.
13
K. Beckherrn, Das Ordenshaus Bäslack, Altpreussische Monatsschrift, 1884, Bd. 21, ss. 639–640. To
samo z niewielkimi zmianami w: Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, 1885, H. 10, ss. 77–78.
Najpewniej była to informacja przekazana autorowi ustnie, być może na posiedzeniach Towarzystwa Prussia,
choć w drukowanych sprawozdaniach nie zachował się po tym ślad.
14
K. Beckherrn, op. cit., ss. 639–640.
15
Die Chronik Wigands von Marburg, hg. von T. Hirsch, w: Scriptores rerum Prussicarum, Bd. II, Leipzig
1863, ss. 569–570.
16
F. Grigat, Besiedlung des Mauerseegebiets im Rahmen der Kolonisation Ostpreussens, Königsberg 1931, s. 36.
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z Gują (choć z przypisanymi wydarzeniami spod Gogelauken), tymczasem należy ją zidentyfikować z litewską ziemią Gojżewo17. Kolejną, szerszą informację
o obiekcie w Jegławkach dał kilka lat później Hans Crome18. Także ten badacz opowiedział się za istnieniem warowni krzyżackiej w Jegławkach (typu Wildhäuser,
strażnicy puszczańskiej19), przy czym zlokalizował ją w konkretnym punkcie,
choć w zupełnie innym miejscu, niż przyjęli to wspomniani na wstępie autorzy, mianowicie na terenie pałacowego parku na północnym brzegu mniejszego stawu (im Gutsparke). Z tym zdaniem zgadzał się później autor dokumentacji
obiektu w archiwum Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, choć bez uzasadnienia. Przy okazji badań powierzchniowych obiektu nie stwierdził jednak na nim
żadnych śladów ceramiki20. Dla naszych rozważań istotne wydaje się ponadto, że
jakiś obiekt obronny w Jegławkach zaznaczył już w drugiej połowie XVII w. na swojej mapie okręgu barciańskiego Józef Naronowicz-Naroński (zmarł w 1678 r.)21.
Przejdźmy zatem do źródeł pisanych. Przede wszystkim zwraca uwagę gród wzmiankowany jako Gogelauken, który jesienią 1370 r. najechał książę litewski Kiejstut22. W dotychczasowej literaturze przyjęło się23, że chodziło
najprawdopodobniej nie o Jegławki, ale o puszczańską strażnicę w Gui, o której dowodnie wspomniano także w 1384 r. (Goye), kiedy wielki marszałek Zakonu sprawdzał stan uposażenia w kusze i strzały strażnic puszczańskich24.
Za umiejscowieniem zameczku Gogelauken w Gui miało przemawiać potwier17
H. Łowmiański, Geografia polityczna Bałtów w dobie plemiennej, Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, I, 1985, s. 79.
18
H. Crome, Langswälle in Ostpreussen, Bd. 29, Mannus 1937, s. 77; idem, Karte und Verzeichnis
der vor- und frühgeschichtlichen Wehranlagen in Ostpreussen, Altpreussen, 1937, H. 3, s. 111; idem, Verzeichnis
der Wehranlagen Ostpreussens, Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatschutz, 1939, Bd. 33, s. 266.
Przekazane dane opierał jednak nie na bezpośredniej obserwacji obiektu, ale na informacji miejscowego nauczyciela Lenza, wspomnianej pracy Karla Beckherrna i mapie XVII-wiecznego kartografa Józefa Naronowicza-Narońskiego.
19
H. Crome, Langswälle, s. 77, jakoby w jednej linii z innymi podobnymi strażnicami m.in. w Sątocznie, Barcianach, Garbnie, Kętrzynie i Wopławkach.
20
Karta: Jegławki, grodzisko (warownia krzyżacka), Muzeum Warmii i Mazur; za udostępnienie odpisu
tej karty dziękuję Panu Robertowi Klimkowi.
21
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin (dalej: GStPK), XI. HA, F 10313; J. Szeliga,
Rękopiśmienne mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza-Narońskiego z drugiej połowy XVII wieku, Warszawa
1997, mapa 6; H. Crome, Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreussens, s. 266.
22
Die Chronik Wigands von Marburg, ss. 569–570. Wydawca kroniki raczej dowolnie proponował identyfikację Gogelauken z Gunlauken, czyli okolicami Barczewa, z kolei Johannes Voigt – także błędnie – identyfikował miejsce z Jodlauken na południe od Wystruci, zob. J. Voigt, Geschichte Preussens, von den ältesten Zeiten
bis zum Untergang des Deutschen Ordens, Bd. V, Königsberg 1832, s. 227.
23
Tak G. Białuński, Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) – starostwo piskie, ełckie, straduńskie,
zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002, ss. 167–168; idem, Bevölkerung und Siedlung im ordensstaatlichen und herzoglichen Preussen im Gebiet der „Grossen Wildnis” bis 1568, Hamburg 2009, s. 165; J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II, 2, Malbork 2003, ss. 378–379.
24
Ausrüstung der Burgen in der Wildniss bei Insterburg durch den obersten Marschall [Conrad v. Wallenrod], w: Scriptores rerum Prussicarum, hg. von Th. Hirsch, Bd. II, s. 709.
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dzone osadnictwo nad rzeczką Rawdą (Goye) już od 1341 r. Wtedy dwa nadania w tej okolicy otrzymali wolni: Henryk z Fromborka (Henrico de Vrowenburg)
i Henryk Rudy (Henrico Ruffo). Ten pierwszy otrzymał 9 łanów nad rzeką zwaną Goye, czyli zapewne nad dzisiejszą Rawdą, nadto 10 morgów łąk nad Węgorapą (Angrabe). Natomiast drugi otrzymał 6 łanów nad Rawdą (Goye)25 i 6 morgów łąk nad Węgorapą. Niewątpliwie było to osadnictwo rycerskie dla obrony
tych okolic przed Litwinami, bowiem wolnych zobowiązano do konnej służby
wojskowej26. Także onomastycznie dopuszczalna jest identyfikacja Gogelauken
z Gują (Goge=Goye, lauks ‘pole, jednostka osadnicza’)27. Problem tylko w tym, że
nigdy potem takiej wersji nazwy w stosunku do tej miejscowości nie użyto, choć
wzmiankowano ją wielokrotnie.
Pozostańmy jeszcze chwilę przy dziejach zamku w Gui. Można przyjąć, że
zamek powstał dosyć wcześnie, zapewne jakiś czas przed rokiem 1366. Skoro bowiem położony w pobliżu – po drugiej stronie jeziora Oświn – wspomniany dowodnie właśnie w 1366 r. zamek nazwano Nordenburg28 (‘zamek północny’), to
ten w Gui musiał istnieć przed jego założeniem29. Nota bene dalszych informacji
o zamku w Gui po 1384 r. brakuje, co wskazuje, że najpewniej przestał on funkcjonować jeszcze przed początkiem XV w. Najprawdopodobniej przyczyną tego
była odbudowa (po zniszczeniach w 1365 r.) zamku w Węgorzewie w 1398 r.30
Podczas lokacji osady w Gui (1406 r.) nie ma już wzmianki o zamku, choć dokładnie omówiono granice dóbr. Przywilej na dobra w Gui (zu Goien) wystawił
wielki mistrz Zakonu Konrad von Jungingen w 1406 r., nadając 120 łanów Mikołajowi Weisskopfowi (Niclas Weiskopf) na prawie chełmińskim. Dobra leżały
między jakimś lasem grabowym, granicą komturstwa brandenburskiego, drogą
do Gierdaw, rzeką zwaną Essigen (Essigen Flies), jeziorem Oświn (Aswin), rzeką
Ruda (Raude), jakimś mostem na rzece Rawda (Rosauschen Flies?) i jeziorem Rydzówka (Resaw). Zatem, jak wspomniano, zamku już raczej nie było, taki obiekt nie
mógłby umknąć uwadze przy tak dokładnym ustaleniu granic. Mikołaja Weisskopfa (zapewne rodem z Targowisk pod Lubawą) zobowiązano do czterech służb
lekkozbrojnych po dziesięciu latach wolnizny31. Można się domyślać, że osada
25
Być może na tym obszarze założono w drugiej połowie XV w. Dąbrówkę Małą, która liczyła właśnie
6 łanów, tak J. Powierski, op. cit., s. 345, 389.
26
GStPK, XX. HA, Ordensfolianten 105, f. 240r (229r); przywilej drukowany w: Preussisches Urkundenbuch, hg. von M. Hein, Bd. III, 1, Königsberg 1944, nr 391; szerzej por. G. Białuński, Kolonizacja, s. 167; idem,
Bevölkerung, s. 164.
27
G. Białuński, Kolonizacja, s. 168; idem, Bevölkerung, s. 165; tak zob. też J. Powierski, op. cit., ss. 378–379.
28
Die Chronik Wigands von Marburg, s. 554, 557; omówienie tych wydarzeń zob. J. Powierski, op. cit.,
ss. 353–354.
29
Tak też J. Powierski, op. cit., s. 379.
30
Por. G. Białuński, Kolonizacja, s. 168; idem, Bevölkerung, s. 165; J. Powierski, op. cit., s. 379.
31
GStPK, XX. HA, Ostpreussische Folianten 124, f. 211.
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istniała przynajmniej kilka lat przed wystawieniem dokumentu. W 1436 r. wymieniono wśród „znakomitych ludzi” (ehrbaren Leute) prokuratorii gierdawskiej
Pawła i Maciej z Gui (Pawel, Matthis von der Goye)32. Następnie Guja funkcjonowała jako dobra wolnych (Diensgüter), ale o zamku już nigdy nie wzmiankowano.
Podsumowując, krzyżacka strażnica puszczańska w Gui powstała zapewne około 1366 r. i przestała funkcjonować po 1384, a przed 1406 r. (najpewniej około
1398 r.). Czy rzeczywiście był to jednak obiekt tożsamy z Gogelauken wzmiankowanym w 1370 r.?
Czas przyjrzeć się bliżej dziejom Jegławek. Zdecydowanie błędna jest opinia, nadal niekiedy powtarzana, o lokacji tej wsi dopiero w 1422 r.33 Osadnictwo
jest tutaj potwierdzone już w 1363 r.34 Wtedy to 22 maja w Malborku przywilej od samego wielkiego mistrza Zakonu Winryka von Kniprode otrzymał niejaki Praytexe, niewątpliwie Prus z pochodzenia. Jego dobra, położone na polu zu
Jegelawkin, liczyły 4 łany wolne od dziesięciny i innych chłopskich powinności,
za to z obowiązkiem konnej służby wojskowej w zbroi, jak też budowy i naprawy
krzyżackich umocnień. Zatem były to typowe dziedziczne dobra służebne (Dienstgüter) dla drobnego rycerstwa (później tzw. Freie, tj. wolnych), podobne do tych
przy Gui. Najprawdopodobniej Praytexe siedział tutaj już dawniej i nie był jedynym wolnym w tym polu. Potwierdzają to dane rachunkowe z 1437 r., kiedy w Jegławkach (Jogelawken, Jegelawken) wspomniano osiem służb pruskich i jedną
chełmińską niejakiego Tomasza35. W dobrach znajdował się ponadto młyn wodny, poświadczony już w 1422 r., dający czynsz w wysokości 6 grzywien36. Kolejny
przywilej, a raczej, jak można wnosić z braku informacji o wolniźnie w dokumencie, potwierdzenie starszego nadania na cztery radła z obowiązkiem służby wojskowej z jednym koniem w Jegławkach (im Felde Jeglauken) otrzymał Kacper
Schuneman. Wystawcą tego dokumentu 4 października 1422 r. na zamku w Kętrzynie był ryński komtur Fryderyk von Weilsdorf37. Niegdyś w literaturze błędnie
przyjmowano, że był to właśnie pierwszy przywilej lokacyjny Jegławek. Nigdzie przy
tym, ani w dokumencie z 1363, ani z 1422 r., nie wspomniano o istnieniu zamku
w Jegławkach. Gdyby wówczas takowy istniał, to przywilej na Jegławki wydano
by raczej na miejscowym zamku. Tak można sądzić na przykładzie dokumentu
w 1422 r., który został wydany przez urzędnika niższego szczebla i w którym
GStPK, XX. HA, Ordensbriefarchiv (dalej: OBA) nr 7266.
T. Swat, op. cit., s. 189; M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, op. cit., s. 164.
34
Por. Preussisches Urkundenbuch, Bd. VI, 1, hrsg. von K. Conrad, Marburg 1986, nr 163.
35
Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414–1438), hg. von P. G. Thielen, Marburg 1958, s. 68.
36
Ibidem, s. 29, 53, 68; R. Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV
wieku (do 1454 r.), Gdańsk 2012, s. 515.
37
OBA nr 3933.
32
33
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wzmiankowano innych okolicznych urzędników zamkowych: komtura domowego z Barcian, prokuratora z Szestna i mistrza leśnego z Sątoczna. Przynajmniej więc w tym czasie nie istniał odpowiedni urzędnik w Jegławkach.
Do tej pory nie ma też jakiejkolwiek wzmianki pisanej o grodzie w Jegławkach.
Powróćmy jednak do informacji Wiganda z jesieni 1370 r.38 Wtedy Kiejstut zaatakował wspomniany zamek w Gogelauken. O zdobyciu samego zamku w kronice nie ma pewnej informacji, wiadomo natomiast o zniszczeniu podgrodzia
tego zamku. Wojska Kiejstuta zabiły tam sporo ludzi, a sukces był możliwy dzięki zdradzie jednego z mieszkańców podgrodzia. Nie ma co do tego pewności,
ale skłonny jestem uznać, że ów gród Gogelauken znajdował się rzeczywiście
w Jegławkach. Przede wszystkim jednoznacznie przemawia za tym nazwa miejscowa (bez potrzeby ewentualnych jej korekt), jak też wcześniejsze osadnictwo
rycerskie w okolicy, ponadto warto przypomnieć XVII-wieczny szkic obiektu
autorstwa Józefa Naronowicza-Narońskiego, jak też współczesne pozostałości
w pałacowym parku (zob. ryc. 1). Póki co, jest to oczywiście hipoteza, którą
powinny zweryfikować przyszłe badania archeologiczne. Należy też poczynić
istotne zastrzeżenie, że ów gród krzyżacki w Jegławkach, o ile istniał, nie przetrwał do początku XV w. Najpewniej zrezygnowano z niego tuż po najeździe
w 1370 r. Inaczej zachowałaby się jakakolwiek wzmianka pisana przy okazji późniejszego rozwoju osadnictwa w najbliższej okolicy. Z pewnością też nie byłby to
zamek murowany, a jedynie drewniano-ziemna warownia (strażnica).
Pojawia się zatem pytanie, pozostałości po jakiej budowli zostały zaprezentowane przez autorów na fotografiach w książce Małgorzaty Jackiewicz-Garniec i Mirosława Garnca? Wydaje się, że mogły to być piwnice po rezydencji
późniejszych, rycersko-szlacheckich właścicieli Jegławek. Trudno to udowodnić
bez szerszej kwerendy archiwalnej i badań architektonicznych wspomnianych
piwnic. Wstępnie można jednak zauważyć, że taka siedziba rycerska została
przedstawiona na mapie Kacpra Hennenbergera (zmarłego w 1600 r.), jako wyróżniający się w okolicy szlachecki dwór ze wsią (pod nazwą Jeglacki)39. Istnienie
takiej znaczącej rezydencji w Jegławkach poświadczają też dokumenty z około
1585 r. W niej miało dojść do spotkania szlachcica o pruskich korzeniach – Michała Bronsarta z pewnymi przedstawicielami szlachty pruskiej w sprawie planowanej przez niego apelacji do sejmu Rzeszy (wcześniej takową złożył do króla
Polski) w związku z jego sporem z kuratorem księcia pruskiego i margrabią Je-

Die Chronik Wigands von Marburg, ss. 569–570.
Prussiae. Das ist des Landes zu Preussen – – eigentliche und wahrhaftige Beschreibung – – durch Casparum Hennebergerum – – , Königsberg 1629 (pierwsze wydanie 1576).
38
39
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rzym Fryderykiem40. To poświadcza istnienie w Jegławkach jakiegoś znacznego
obiektu, miejsca reprezentacyjnego, odpowiedniego na takie spotkanie. Dobra
i dwór należały wówczas do rodziny o pruskim rodowodzie – von Packmohr,
wymarłej bezpotomnie w 1760 r.41 Dwór szlachecki ze wsią liczącą 24 łany został
też potwierdzony na mapie Józefa Naronowicza-Narońskiego w latach sześćdziesiątych XVII w. (pod nazwą Iaglack)42.
Wszystko to pozwala na wspomniany wyżej wstępny wniosek, że w Jegławkach rzeczywiście istniała warownia krzyżacka, choć dosyć krótko, tj. około 1370 r., odnotowana przez źródła jako zamek w Gogelauken, na grodzisku
w parku pałacowym, o którym wspominał Hans Crome i późniejsi archeolodzy43.
Nigdy nie było natomiast w Jegławkach krzyżackiego zamku murowanego. Hipotezy te powinny zweryfikować przyszłe badania archeologiczne i architektoniczne.

Grodzisko w parku pałacowym w Jegławkach – prawdopodobnie pozostałość po dawnej warowni
krzyżackiej z XIV w. (fot. Robert Klimek)
GStPK, XX. HA, Adelsarchiv nr 161, Bd. IV, f. 10.
G. A. von Mülverstedt, Verzeichniβ der theils eingewanderten, theils eingebornen Preuβ-Geschlechter,
welche nach langjährigen Güterbesitze zwischen den Jahren 1740 und 1840 ausgestorben sind, Neue Preuβische Provinzial-Blätter, 1851, Bd. XI, s. 253; por. <http://www.genealogieonline.nl/de/west–europese–adel/I1073871928.php>
data dostępu: 10.11.2012.
42
GStPK, XI. HA, F 10313; J. Szeliga, op. cit., ss. 63–64, mapa 6.
43
Za jej istnieniem w tym miejscu zgadza się też Robert Klimek (w korespondencji z autorem). Badacz
ten uznaje, że tego typu obiekty były typowe dla Krzyżaków, a nie Prusów. Ponadto zauważył możliwość, że
spiętrzona woda ze stawu młyńskiego dochodziła do warowni i wypełniała otaczającą ją fosę (która obecnie
jest sucha). Według niego warownia istniejąca najwyżej do początku XV w. miała pełnić tylko funkcję strażnicy puszczańskiej, bez obsady urzędniczej.
40
41
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MONS GECKENSTEIN, CASTRUM MEDYN
– CZYLI O ZAGINIONEJ WAROWNI W MEDYNACH
Na obszarze Warmii biskupiej już od końca XIII w. i przez cały wiek XIV
możemy zaobserwować wzmożoną akcję osadniczą. W tym okresie istniało ciągłe zagrożenie najazdami ze strony Litwinów, stąd też brała się konieczność budowania licznych założeń obronnych. Oprócz obwarowanych miast, zamków,
zasieków i wałów podłużnych, spotykamy na Warmii dwa przykłady wiejskich
warowni refugialnych, na wystawienie których wyraził zgodę biskup Eberhard.
Powyższy przypadek dotyczy wsi Kiwity i Medyny. Interesujący jest zwłaszcza
ten drugi obiekt, który popadł w całkowite zapomnienie, a i w literaturze archeologicznej był uważany za niemożliwy do ustalenia.
Pierwsza wzmianka o Kiwitach pojawia się w 1308 r. w dokumencie zezwalającym na założenie młyna i karczmy1 na pruskim polu Kibiten. W akcie lokacyjnym wsi Schumpiten (późniejsze Kiwity), spisanym 21 grudnia 1319 r. na
zamku w Lidzbarku Warmińskim, znajduje się informacja o umocnieniu warownym – vnum castellum, uel propugnaculum, aut firmitas aliqua, które zezwolono wybudować, aby ochronić ludność podczas najazdów litewskich. Chłopi
w Kiwitach mogli wznieść ten obiekt w miejscu wybranym przez siebie – vbicumque eis visum fuerit utilius2. Na podstawie tej informacji można wyciągnąć
wniosek, że nie chodziło o adaptację obiektu militarnego pozostawionego przez
Prusów3. Relikt warowni, znajdujący się w południowej części wsi, jest niewielkim założeniem obronnym w kształcie ściętego czworościanu o wysokości około 6 m. Gródek ten w 1877 r. został zinwentaryzowany przez Boenigka4. W XIX w.

1
Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej: CDW),
hrsg. v. C. P. Woelky u. J. M. Saage, Bd. 1, Mainz 1860, nr 144.
2
CDW, Bd. 1, nr 194.
3
J. Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn 1997, s. 148.
4
Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Museum für Vor- und Frühgeschichte (dalej: SMPK MVF): Boenigk, Schlossberg bei Laggarben, Fliehberg bei Kiewitten, 1877. Serdecznie dziękuję Panom:
Horstowi Wiederowi i Stanisławowi Baranowi za okazaną pomoc podczas badań archiwalnych.
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wzgórze było nazywane przez miejscowych Flöhberg5, co w tłumaczeniu oznaczałoby ‘Pchla Góra’. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia ze swego rodzaju
upodobnieniem językowym, ponieważ tego typu warownie nazywano zazwyczaj Fliehberg, czyli ‘Góra Schronienia’ (‘Góra Ucieczki’).
Drugi z obiektów pojawia się w akcie lokacyjnym Medyn – campus Medinen – spisanym również na zamku w Lidzbarku Warmińskim 28 stycznia 1320 r.,
w którym znajdował się zapis, że mieszkańcy mają prawo do obwarowania góry
zwanej monte Geckenstein6. Zasadźcą wsi był Johannis Padeluche, który otrzymał
od biskupa Eberharda 41 łanów. Nazwa Medinen, Medyn jest pochodzenia pruskiego i oznacza ‘las’7, co może sugerować, że wieś leżała przy lesie. Po raz drugi,
i zarazem ostatni, wzmianka o warowni pojawia się w dokumencie z 22 sierpnia 1340 r., w nadaniu dla Prusa Coglinden8. W świetle dokumentu lokacyjnego
– włości graniczyły z villa Cropayn9, Paythun10 oraz z zamkiem przy Medynach
– castrum situm circa medyn. Na podstawie zapisków źródłowych o umocnieniu
obronnym można wnioskować, że mieszkańcy Medyn wykorzystali przysługujące im prawo i solidnie obwarowali wzgórze Geckenstein. Wydaje się, że określenie castrum, a nie mons lub propugnaculum może taki stan potwierdzać. W tym
przypadku wiele przemawia za tym, że już w czasach plemiennych na górze Geckenstein wznosiły się jakieś umocnienia, które po roku 1320 zostały zaadaptowane przez mieszkańców. Może na to wskazywać nazwa z członem -stein, który
mógł w języku niemieckim oznaczać ‘zamek’ (warownię), jak w przypadku nazw
własnych Bartenstein lub Allenstein11.
Relikty założenia obronnego w Medynach jako pierwszy inwentaryzował
w latach 1826–1828 Johann Guise, ale, niestety, jego szkice zaginęły prawdopodobnie podczas II wojny światowej. Guise wspominał, że umocnienie znajduje się
w pobliżu młyna. Kolejną dokumentację grodziska przeprowadził 2 sierpnia
1929 r. Carl Engel. Ustalił on, że obiekt znajduje się na lewym brzegu Symsarny,
niedaleko młyna12. Z opisu wynika, że założenie obronne miało niewielki płaski majdan o wymiarach około 15 × 5 m. Od strony południowej i zachodniej

SMPK MVF PM-A 1734/1 (Kiwitten, Kr. Heilsberg); Hollack 1908: 69; Crome1939B: 273.
CDW, Bd. 1, nr 194.
7
Elbing Vocabulary, w: Old Prussian written monuments (oprac. L. Palmaitis), Kaunas 2007, nr E 586
– median; G. Gerullis, Die altpreussischen Ortsnamen, Berlin–Leipzig 1922, s. 96 – median (prus.).
8
CDW, Bd. 1, nr 310.
9
Miejscowość położona prawdopodobnie między Nowosadami a Medynami, por. Kropane – na mapie:
Meßtischblatt Nr 1889, Heilsberg, 1:25 000, 1937.
10
Campus Suanenveld (1342), późniejszy Schwansberg (obecnie Łabno) położony na południowy zachód od Medyn, por. M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim, Poznań 1953, s. 144.
11
J. Ptak, op. cit., s. 148.
12
SMPK MVF PM-A 1390/1 (Medien, Kr. Heilsberg).
5
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teren jest podmokły, w przeszłości była to prawdopodobnie fosa lub stare koryto rzeki. Engel zarejestrował także, że na plateau znajduje się regularne zagłębienie o średnicy około 1,5 m i głębokości 1 m. Mieszkańcy Medyn nazywali
górę Jungfrauberg, ale nie znali w ogóle dawnego określenia Geckenstein. W odległości około 250 m na południowy wschód od grodziska w kierunku Kłębowa
rozciągał się las, zwany Stoß13. Z relacją Engela zapewne nie zapoznał się Hans
Crome, który pisał, że lokalizacja grodziska w Medynach jest nieustalona. Poza
tym do poszukiwań wyznaczył oprócz okolic młyna także obszar między Medynami a Kłębowem14, gdzie nie ma żadnych charakterystycznych antropogenicznych form terenowych. Dodatkowo Crome odnotował kolejny obiekt, zwany Alter
Burgwall, który miał się znajdować około 1,5 km na północ od sąsiedniego Łabna
– Schwansberg15. To założenie obronne także uważano za niemożliwe do ustalenia.
Crome popełnił tutaj rażący błąd, gdyż bez cienia wątpliwości należy stwierdzić,
że chodzi tu o ten sam obiekt. W ten oto sposób doszło do sytuacji, kiedy w literaturze przedmiotu zaczęły funkcjonować dwa hipotetyczne założenia obronne o nieustalonej lokalizacji. Powyższe zapiski doprowadziły do tego, że grodzisko w Medynach w poszukiwaniach archeologicznych nie było brane pod uwagę
i z tego powodu pozostawało nieznane aż do czasów współczesnych.
Miejsce po warowni Geckenstein zlokalizowałem 11 listopada 2012 r. Podobnie jak wcześniej ustalili to Guise i Engel, obiekt znajduje się bezpośrednio
na południowy zachód od Medyn, w pobliżu młyna. Jest to grodzisko stożkowe
o wysokości około 10–12 m i stokach o kącie nachylenia 45–50°. Od strony północno-wschodniej stanowisko przylega do rzeki Symsarny. W tym miejscu widać,
że stok grodziska jest podmywany, co prowadzi do osuwania się ziemi ze zbocza. Od południa i zachodu grodzisko otaczają mokradła. Swobodny dostęp do
obiektu jest tylko od strony południowo-wschodniej, gdzie w przeszłości znajdowała się prawdopodobnie grobla. Na majdanie widoczne jest zagłębienie,
o którym wspominał w swoim sprawozdaniu Engel. Według moich przypuszczeń są to relikty po fundamencie wieży. W zachodniej części obiektu znajduje
się kolejne wypiętrzenie o wysokości około 5 m, które w przeszłości było prawdopodobnie bramą wjazdową. Na jego kulminacji także znajduje się niewielkie zagłębienie, będące przypuszczalnie pozostałością po fundamencie wieży bramnej.
Strażnica w Medynach, oprócz funkcji refugialnej, stanowiła zapewne
zabezpieczenie militarne dla Lidzbarka Warmińskiego od strony południowowschodniej. W XIV w. wzdłuż Symsarny od okolic Tłokowa do Lidzbarka WarPor. zapisek z 1338 r. : den stoiss iacet inter granicias ville Medien, CDW, Bd. 1, nr 298, przyp. 1.
H. Crome, Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreußens, Prussia, 1940, Bd. 34, s. 84.
15
Ibidem, s. 120.
13
14
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mińskiego biegł szlak lądowy, czego potwierdzeniem są m.in. karczmy założone w Tłokowie (1318)16 i Medynach (1320). Wzdłuż rzeki w pierwszej połowie
XIV w. skutecznie przeprowadzono akcję osadniczą. Na obszarze okręgu tłokowskiego mieszkańcy zobowiązani byli także do utrzymywania zasieków – indagines. Pod koniec XIV w. wraz z ustaniem zagrożenia ze strony Litwinów nastąpił
zapewne powolny upadek warowni Geckenstein. W Medynach – z uwagi na bliskość Lidzbarka Warmińskiego – nie rozwinął się większy ośrodek gospodarczy.
Wieś nie miała nawet kościoła, co również pozbawiało ją dalszej perspektywy rozwoju. Kiedy warownia przestała pełnić swoją funkcję, przestano o nią dbać. Nie
było też potrzeby, aby na jej fundamentach wybudować murowaną strażnicę.
Położona wśród mokradeł, w stromym wąwozie Symsarny, zaczęła powoli popadać w zapomnienie. Aby ocalić resztki obiektu od zapomnienia, należy zabezpieczyć go przed erozją rzeki oraz wpisać do rejestru zabytków archeologicznych17.
W dalszej kolejności wskazane byłoby przeprowadzenie na grodzisku badań archeologicznych. Obiekt ten jest jednym z najbardziej efektownych średniowiecznych drewniano-ziemnych założeń obronnych, których nieliczne tak dobrze
zachowane do dzisiaj pozostałości możemy podziwiać na terenie Warmii biskupiej. Tym większe zdumienie budzi fakt, że tak wyraźnie wyróżniający się w terenie obiekt nie był znany dotąd archeologom ani służbom konserwatorskim.

CDW, Bd. 1, nr 186.
Grodzisko w Medynach 12 XI 2012 r. zostało zgłoszone przeze mnie do Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wpisanie do rejestru zabytków z uwagi na dużą wartość
kulturową tego stanowiska, którego chronologię potwierdzają średniowieczne zapiski.
16
17
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ZAKRYSTIANIE (KOŚCIELNI) KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
W RESZLU W XVII–XIX WIEKU
Analiza reszelskich ksiąg metrykalnych daje możliwość uzupełnienia informacji na temat zakrystian (kościelnych) reszelskiej świątyni parafialnej w XVII–XIX
stuleciu, wymienionych przez Georga Materna1. Podał on mianowicie, że w latach 1710–1740 zakrystianem reszelskim był Tomasz Franciszek Böhnfelldt,
a w latach 1761–1805 funkcję tę sprawował Józef Thiel, którego następcą był syn
Andrzej, z zawodu cieśla.
* * *
Z końca XVII stulecia znamy zakrystiana Marcina Graffa/Grapa/Grappa.
22 maja 1685 r. „D[ominus] Martinus Grapp et Catharina conjunx” ochrzcili syna
Jana (chyba ojciec dziecka nie był wtedy kościelnym)2, 4 stycznia 1688 r. „Martinus Graff sacristianus Ecclesiae et Catharina uxor” ochrzcili córkę Teresę3,
a 29 kwietnia 1689 r. „Martinus Grap aedituus olim et Catharina uxor” – syna
Filipa Jakuba4. Tenor ostatniej zapiski świadczy o tym, że jesienią 1688 lub z początkiem 1689 r. Graff przestał być kościelnym (gdyby użyte tu określenie „olim”
oznaczało, iż wówczas już nie żył, to obok imion syna dopisano by: „posthumus”
– pogrobowiec); o ojcu napisano by: „olimaedituus”).
Jego następcą był zapewne Bartłomiej Ertman, który wraz z żoną Gertrudą ochrzcił w końcu XVII w. dwoje dzieci: 4 października 1696 r. syna Franciszka i 18 czerwca 1699 r. córkę Reginę5. „Bartholomaeus Ertman aedituus Resseliensis” zmarł 5 kwietnia 1705 r.6
G. Matern, Die Geschichte der Pfarrgemeinde S.S. Petri und Pauli in Rössel, Königsberg Pr. [1935], s. 132.
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), Archiwa parafialne (dalej: Ap), Reszel E 464, k. 28v.
3
Ibidem, k. 48.
4
Ibidem, k. 55v.
5
Ibidem, k. 100 (Ertmana określono tu: „aedituus”) i 119 (tu Ertman to: „sacristianus Resseliensis”).
6
AAWO, Ap, Reszel E 472, k. 75v. Zob. AAWO, Ap, Reszel E 465, k. 23v: 27 IX 1717 r. chrzestną była
„Anna p[iae] d[efuncti] Bartholomaei Ertman olim aeditui Rösseliensis filia”.
1
2

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 3(281)
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Po nim zakrystianem był nieznany nam człowiek, a dopiero jego zastąpił
na tym urzędzie wspomniany wcześniej Tomasz Franciszek Böhnfeld/Böhmfeld/
Böhmfeldt/Behmfeld/Baumfeld (1710–1736/1737). Wiosną 1737 r. Böhnfeld nie
pełnił już funkcji kościelnego, którym w latach 1736/1737–1740/1741 był Michał Schultz.
Z kolei urząd ten objął Kaspar Antoni Schröter/Schrötter/Schrodter/
Schrödter (1740/1741–1756), którego zastąpił Chrystian Schmidt/Schmitt
(1756–1761). Po nim kościelnym był przez długie lata Józef Thiel (1761–1805),
a jego następcą został syn Andrzej (1805–1836).
30 stycznia 1709 r. pobrali się: „Thomas Baumfeld aulicus D[omini] Laurentii Nitz et Dorothea F[amati] D[omini] Joannis Piper pictoris Resseliensis
filia virgo”7. Już 17 grudnia 1709 r. młodzi małżonkowie ochrzcili w Lidzbarku Warmińskim córkę Annę Dorotę8, a na początku 1710 lub wiosną tego roku
przenieśli się do Reszla, gdzie Tomasz został kościelnym. Tu ochrzcili kolejne
córki: 17 kwietnia 1715 r. Elżbietę (jej chrzestną była Konstancja, żona złotnika Andrzeja Oppela)9, 29 grudnia 1717 r. Barbarę10 i 5 kwietnia 1720 r. Katarzynę Elżbietę11.
Z racji swojej funkcji i związanego z nią prestiżu społecznego zakrystianin
Tomasz Böhmfeldt był często proszony na chrzestnego (między 20 marca 1715
a 6 października 1735 r.)12. Zmarł w wieku 66 lat 15 czerwca 1740 r.13
Zapewne w końcu 1736 lub na początku 1737 r. na tej funkcji zastąpił
go wspomniany wyżej Michał Schultz. 10 maja 1737 r. odbył się chrzest Jana
Krzysztofa, którego rodzicami byli: „D[omi]nus Michael Schultz aedituus Ecclesiae Resseliensis, Anna Dorothea uxor”14. Następnie 13 października 1740 r.
„aedituus” i jego żona ochrzcili córkę Annę Elżbietę15. „Dorothea p[iae] d[efuncti] Michaelis Schultz cantoris uxor” zmarła w wieku 53 lat 7 czerwca 1760 r.16
Kolejnym kościelnym był Kaspar Antoni Schrötter, który 13 lutego 1741 r.
wstąpił w związek małżeński: „D[ominus] Casparus Schröter Ecclesiae Resseliensis aedituus, Gertrudis uxor”; jednym ze świadków zaślubin był burmistrz
AAWO, Ap, Reszel E 470, s. 104.
AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 253, k. 107.
9
AAWO, Ap, Reszel E 465, k. 9v.
10
Ibidem, k. 25.
11
Ibidem, k. 40.
12
Ibidem, k. 9, 23v, 40, 41v, 46v, 53v, 90v, 94 i 125v.
13
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 15v.
14
AAWO, Ap, Reszel E 466, k. 3v.
15
Ibidem, k. 17.
16
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 64.
7
8
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Jan Erazm Rautenberg (warto odnotować, że tego samego dnia odbył się też ślub
bednarza) Michała Schrötera – zapewne brata Kaspara – z panną, której imienia
proboszcz nie zapisał, pozostawiając miejsce w celu uzupełnienia danych; jednym ze świadków tej ceremonii był stolarz Michał Kalhorn)17.
Kaspar i Gertruda ochrzcili sześcioro dzieci:
– 10 stycznia 1742 r. córkę Gertrudę18; dziecko zmarło w wieku – jak podano nieco go zawyżając – 2 lat 4 listopada 1744 r.19,
– 29 września 1743 r. syna Michała20; dziecko zmarło, mając 20 tygodni,
16 lutego 1744 r.21,
– 5 grudnia 1744 r. syna Kaspara22,
– 18 stycznia 1748 r. córkę Brygidę23; dziecko zmarło, mając – jak podano
– osiem tygodni (faktycznie miało nieco ponad 5 tygodni) 24 lutego 1748 r.24,
– 9 kwietnia 1749 r. syna Filipa (ojciec był już wtedy ławnikiem, skoro
określono go: „F[amatus] D[ominus]”)25; dziecko zmarło mając niecałe dziewięć
miesięcy 27 grudnia 1749 r.26,
– 7 maja 1750 r. córkę Magdalenę27; dziecko zmarło w wieku pięciu lat
29 lipca 1755 r.28
Kaspar Schrötter dwukrotnie – 22 maja i 7 lipca 1741 r. – był chrzestnym29
i raz – 21 lipca 1756 r. – świadkiem zaręczyn, podczas których jego dane zapisano: „D[ominus] Casparus Schrödter aedituus et civis Rösseliensis”30. Prawdopodobnie jeszcze w końcu 1756 lub na przełomie 1756 i 1757 r. ze sprawowanej funkcji zrezygnował. Zdrowie już mu widocznie nie dopisywało, bo 26 maja
1757 r. w wieku 50 lat zmarł. Fakt ten odnotowano pisząc o zmarłym: „Casparus
Schrödter olim aedituus Rösseliensis”31. Prawie rok później – 27 kwietnia 1758 r.
– w wieku 46 lat zmarła jego żona, Gertruda32.

AAWO, Ap, Reszel E 471, s. 113.
AAWO, Ap, Reszel E 466, k. 29v.
19
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 23.
20
AAWO, Ap, Reszel E 466, k. 33v.
21
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 21.
22
AAWO, Ap, Reszel E 466, k. 40v.
23
Ibidem, k. 59.
24
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 30.
25
AAWO, Ap, Reszel E 466, k. 67v.
26
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 33v.
27
AAWO, Ap, Reszel E 466, k. 74.
28
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 45..
29
AAWO, Ap, Reszel E 466, k. 20v i 21.
30
AAWO, Ap, Reszel 7, k. 105.
31
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 51v.
32
Ibidem, k. 56.
17
18

600

Jerzy Przeracki

17 lutego 1749 r. pobrali się w Lidzbarku Chrystian Schmidt (Schmitt),
dworzanin na tamtejszym zamku biskupim (a niebawem kolejny kościelny reszelski), i Anna Maria, córka rajcy lidzbarskiego Pawła Hibscha (Hübscha)33.
Ich pierwszym dzieckiem była urodzona 22 lub między 22 a 30 września 1750 r.
(ostatnie karty księgi zostały źle zszyte, dlatego przy końcu poszytu rubryka dotycząca daty chrztu/urodzin jest niewidoczna) córka Anna Marianna34, która
zmarła 18 marca 1752 r.: „Marianna infans D[omini] Christiani Schmitt aulici
f[ilia]”35. Ustalenie kolejnych dzieci tej pary jest utrudnione z powodu zaginięcia
lidzbarskiej księgi chrztów z lat 1751–1772.
Na podstawie dokumentu z 8 października 1751 r. biskup Adam Stanisław
Grabowski przekazał 3 łany w Widrykach w komornictwie lidzbarskim na 30 lat
Chrystianowi Schmidtowi (urodzonemu w Kilonii konwertycie, wiernie służącemu ordynariuszowi od około dziesięciu lat) i jego żonie Annie Marii, córce
rajcy lidzbarskiego Pawła Hibscha (Hübscha), również konwertyty36.
Po pewnym czasie (być może już w końcu 1756 r.) Schmidtowie przenieśli
się do Reszla. Tu 9 kwietnia 1761 r. w wieku sześciu lat zmarła ich córka Konstancja (urodziła się więc wiosną lub latem 1755 r., zapewne jeszcze w Lidzbarku)37.
W Reszlu Chrystian Schmidt został kościelnym (aedituus) i tu wraz z małżonką ochrzcił dwóch synów: 1 lipca 1758 Piotra Pawła38 i 25 września 1760 r.
Jana Franciszka (wtedy matkę dziecka mylnie określono: „Catharina”)39.
Chrystian Schmidt był kościelnym reszelskim zapewne od końca 1756
(lub też od przełomu lat 1756/1757) do początku 1761 r., kiedy to zastąpił go na
tej funkcji Józef Thiel.
Jego przodkowie wywodzili się zapewne z Prus Książęcych, bo to prawdopodobnie jego dziadek ojczysty zawarł 13 września 1711 r. związek małżeński w Reszlu:
„Joannes Thiel sponsus ex Ducatu sodalis, Dorothea Bartkowna sponsa conversa”40.
24 stycznia 1763 r. zaręczyli się: „D[ominus] Josephus Thiel aedituus Ecclesiae Rösseliensis, Elisabeth Michaelis Ludwich braseatoris castri Roesseliensis filia”41. Narzeczeni pobrali się 9 lutego 1763 r., a świadkami na ich ślubie byli obaj
burmistrzowie reszelscy: Bernard Burchert i Wawrzyniec Heinrichsohn42.
AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 259, k. 94v.
AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 253, k. 345.
35
AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński E 263, k. 4.
36
AAWO, AB, Ee 108.
37
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 66.
38
AAWO, Ap, Reszel E 467, k. 12v.
39
Ibidem, k. 47.
40
AAWO, Ap, Reszel E 470, s. 136.
41
AAWO, Ap, Reszel 7, k. 126v. Elżbieta Ludwich została ochrzczona 16 XI 1738 r., a dane jej rodziców
zapisano: „Michael Ludwich braseator arcensis, Marian[n]a uxor” – AAWO, Ap, Reszel E 466, k. 6v.
42
AAWO, Ap, Reszel E 471, s. 224.
33
34
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Małżonkowie Thiel ochrzcili dziewięcioro dzieci:
– 1 grudnia 1763 r. syna Franciszka Józefa (jego chrzestną była Katarzyna,
żona ławnika Jakuba Wobbego)43; dziecko zmarło, mając 2,5 roku, 6 maja 1766 r.44,
– 19 lutego 1766 r. syna Jana (jego chrzestną została babcia Marianna, żona
piwowara zamkowego Michała Ludwicha)45,
– zapewne na przełomie zimy i wiosny 1768 r. córkę Elżbietę (niestety, informacji o jej chrzcie nie znajdujemy), skoro dziecko zmarło mając 3,5 roku
26 sierpnia 1771 r.46,
– 18 maja 1771 r. bliźniaczki Annę Mariannę Weronikę i Katarzynę47,
– 17 października 1773 r. córkę Magdalenę48,
– 17 czerwca 1776 r. (urodzonego 16 czerwca) syna Józefa49,
– 1 listopada 1778 r. (urodzonego 29 października) syna Andrzeja50,
– 8 października 1781 r. (urodzoną 7 października) córkę Barbarę Józefę.
Józef Thiel został 15 czerwca 1765 r. odnotowany jako chrzestny51.
„Josephus Thiel [a]edituus” zmarł w wieku 66 lat 21 lutego 1805 r.52, a wdowa po nim – Elżbieta – w wieku 68 lat 8 września 1807 r.53
Schedę po Józefie Thielu przejął syn Andrzej. 18 października 1807 r. zaręczyli się: „D[ominus] Andreas Thiel aedituus ad Ecclesiam Archipresbyteralem
Roesseliensem, Marianna S[pectabilis] D[omini] Josephi Tietz consularis Roesseliensis filia virgo” (wieku narzeczonych – mimo pozostawienia miejsca na
to – proboszcz nie zapisał; jednym ze świadków zaręczyn był stolarz Jan Gottsched)54. Zapewne z początkiem listopada 1807 r. narzeczeni pobrali się, a na
początku 1810 r. małżonkowie doczekali się syna Augusta. Marianna Thiel
zmarła na chorobę płuc w wieku 31 lat 9 maja – pogrzeb 12 maja – 1810 r. Odnotowano, że jej spadkobiercami byli: „Viduus Andreas Thiel 31 [annorum]
et filius August 1/4 anni”55.
23 sierpnia 1812 r. miały miejsce zaręczyny: „D[ominus] Andreas Thiel viduus
aedituus ad Ecclesiam Parochialem Rösseliensem aet[atis] an[nnorum] 32, Helena
AAWO, Ap, Reszel E 467, k. 84.
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 80.
45
AAWO, Ap, Reszel E 467, k. 108v.
46
AAWO, Ap, Reszel E 473, k. 96v.
47
AAWO, Ap, Reszel E 468, k. 30.
48
Ibidem, k. 50.
49
Ibidem, k. 81.
50
Ibidem, k. 105.
51
AAWO, Ap, Reszel E 467, k. 101.
52
AAWO, Ap, Reszel E 474, k. 82v.
53
Ibidem, k. 93.
54
AAWO, Ap, Reszel 8, k. 128 (s. 261).
55
AAWO, Ap, Reszel E 474, k. 107v.
43
44
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D[omini] Joachimi Zadrozynski mercatoris C[ivis] R[össeliensis] filia virgo aet[atis]
an[norum] 22”56. Zapewne we wrześniu 1812 r. narzeczeni wzięli ślub57.
Andrzej Thiel i Helena mieli prawdopodobnie sześcioro dzieci. Dwie córki
zmarły: 1 maja – pogrzeb 3 maja – 1821 r. licząca pięć tygodni Maria, a 24 grudnia – pogrzeb 27 grudnia – 1826 r., mająca siedem lat Juliana58.
„D[ominus] Andreas Thiel aedituus ad Ecclesiam Roesseliensem” zmarł
w wieku 57 lat 12 lutego (pogrzeb 16 lutego) 1836 r., pozostawiając żonę Helenę
i czworo dzieci: Justynę, Helenę, Józefinę i Józefa59.
Justyna Thiel zmarła 3 października – pogrzeb 7 października – 1841 r.
w wieku 28 lat60; urodziła się więc w 1813 r. jako najstarsze dziecko Thielów (jej
matka Helena w 1841 r. żyła w stanie wdowim).

AAWO, Ap, Reszel 8, k. 147 (s. 293).
Dokładne ustalenia dat zaręczyn i zaślubin w Reszlu w XIX i XX w. nie są obecnie możliwe z powodu zaginięcia w czasie II wojny światowej alfabetycznego wykazu małżonków (ślubów zawartych w tamtejszym kościele parafialnym) z lat 1800–1875 oraz dwóch ksiąg zaręczonych z lat 1813–1837 i 1891–1939 – zob.
G. Matern, op. cit., ss. 308–309. Istnienie tych ksiąg zapewne umożliwiłoby ustalenie listy zakrystian reszelskich do lat czterdziestych XX stulecia.
58
AAWO, Ap, Reszel E 474, k. 159v i 182.
59
AAWO, Ap, Reszel E 475, s. 56.
60
Ibidem, k. 123v.
56
57

Ź RÓDŁA
Danuta Bogdan

TESTAMENT TOMASZA ŚMIAROWSKIEGO,
DZIEDZICA WSI ŻARDENIKI
W KOMORNICTWIE DOBROMIEJSKIM
Z 2/6 MARCA 1730 ROKU
Szlachecka wieś Żardeniki/Szarniki (Scharnick, Scharnigk), uposażona
40 łanami chełmińskimi w zamian za 1 służbę rycerską i zwyczajowe daniny
w zbożu, otrzymała przywilej 25 maja 1353 r. od biskupa Jana z Miśni, potwierdzany przez kolejnych biskupów Warmii w latach 1356 i 16251. W wykazie służb
zbrojnych „Musterzettel” z 1587 r. wśród szlachty komornictwa dobromiejskiego
z 40-łanowych dóbr Scharnigk widnieje Wilhelm von der Ölsnitz (Ölssnitsch)2.
Żardeniki na początku XVII w. kupił od Wolfganga Dietricha von der Ölsnitza Michał von Preuck. Już wkrótce wskutek podziałów Żardeniki stały się
dwoma odrębnymi majątkami. Od 1639 r. istniał liczący 22 łany majątek Żardeniki A (Scharnigk A), a od 1647 r. 18-łanowy Żardeniki B (Scharnigk B). Posiadaczem Żardenik B stał się „Herr von Troschke”, pełnomocnik majątku „Frau
v. Preuck”, a w 1656 r. współposiadaczami dóbr byli: Bogdański, Troschke i Adalbert von Hatten (zm. 1711). W 1702 r. majątek Żardeniki B (16 łanów!) był w rękach Józefa Rusieckiego, potem posiadłość tę otrzymał jego zięć, chorąży Stanisław Konarski. Następnie dobra zostały zlicytowane za długi i 10 kwietnia 1741 r.
nabył je Kazimierz Józef Płocki, starosta ornecki rodem z Płok w okolicach Krakowa, który zmarł 12 stycznia 1771 r. w wieku 73 lat i pochowany został w kościele w Wilczkowie3.
Z kolei majątek Żardeniki A na początku lat pięćdziesiątych XVII w. przeszedł
na Samuela Bogdańskiego, zięcia Zygmunta von Stössela, którego zapewne dru1
Monumenta Historiae Warmiensis (dalej: MHW), Bd. III, Bibliotheca Warmiensis, hrsg. V. Röhrich
und A. Poschmann, Revisio cameratum epscopalium, 7 II 1702 Cameratus Gutstadiensis, Braunsberg 1931, s. 32.
2
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), Archiwum Biskupie (dalej: AB), A 2,
Musterzettel, k. 138v. Druk: A. Thiel, Wehrverfassung und Wehrverhältnisse des alten Ermland. Musterungs-Ordnung und Musterzettel desselben vom Jahre 1587, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands
(dalej: ZGAE), 1877, Bd. 6, ss. 209–227.
3
AAWO, AB, H 271, Kronika parafii Wilczkowo; AAWO, Ap, Wilczkowo E 604, s. 103.

Komunikaty
Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 3(281)

604

Danuta Bogdan

gą małżonką była Barbara von Stössel. W 1656 r. w Żardenikach zamieszkiwał
Samuel Bogdański, a w latach osiemdziesiątych XVII w. posiadaczem Żardenik był Marcin Ludwik Paczek z żoną Elżbietą z domu von Ölsen, spokrewnioną z Bogdańskimi4. Od 1668 r. Marcin Ludwik von Paczek był właścicielem dóbr
gracjalnych Kwiecewo, które otrzymał na trzydzieści lat. Majątek liczył 15 łanów,
z których 11 obsadzonych było przez chłopów. Paczek w 1699 r. na południowej
ścianie kościoła w Wilczkowie ufundował piękny ołtarz boczny5.
W 1702 r. w czasie wizytacji komornictw biskupich jako właścicieli dóbr
wymieniono: Ludwika Packa (Paczka) i Józefa Rusieckiego6. Dziedzic Żardenik
Marcin Ludwik Paczek zmarł 10 października 1714 r., a trzy dni później miał
miejsce jego pogrzeb. Teściowa autora testamentu Tomasza Śmiarowskiego, Elżbieta Paczek z domu von Ölsen, zmarła 23 listopada tego roku, a 10 grudnia odbył się jej pogrzeb. Oboje pochowani zostali w kościele w Wilczkowie7.
Tomasz Śmiarowski wżenił się w te dobra, poślubiając 9 lipca 1702 r.
w Lidzbarku Warmińskim córkę Marcina Ludwika Paczka, Elżbietę Paczek (de domo
Pacciana). Ślubu udzielił im sam biskup Andrzej Chryzostom Załuski8.
W 1704 r. Tomasz Śmiarowski był też właścicielem majątku Kwiecewo (Queetz).
Po śmierci teściów przejął z majątku żony także 22 łany w Żardenikach9.
Śmiarowscy byli drobną szlachtą z ziemi łomżyńskiej, herbu Rawicz, wywodzącą się z małej wsi Śmiarowo w powiecie kolneńskim10. W spisach poborowych z 1578 r. widnieje wieś Śmiarowo–Żarnowiec w parafii Płock w powiecie
kolneńskim, z której pobór od 8 włók uprawnych i młyna zapłaciło 16 posiadaczy działów szlacheckich11.
Z kolei niejaki Jakub Śmiarowski miał być posłem króla Jana Kazimierza przy hetmanie Bohdanie Chmielnickim. Podczas buntu starszyzny kozackiej
w grudniu 1648 r. został okrutnie zamordowany12.
AAWO, AB, H 271, Kronika parafii Wilczkowo, s. 137.
Ibidem, ss. 137–138.
6
MHW, Bd. III, Bibliotheca Warmiensis, s. 32.
7
AAWO, Ap, Wilczkowo E 602, s. 229.
8
AAWO, Ap, Lidzbark Warmiński, E 259, k. 27: „Copulavit Celsissmus Princeps Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Andreas Zalusky Nobilem Dominum Thomam Smiarowski cum Nobili Virgine Elizabetha Magnifici Domini Ludovici Pacek filia”.
9
AAWO, AB, H 271, Kronika parafii Wilczkowo, s. 139; J. Gallandi, Vasallenfamilien des Ermlands und
ihre Wappen, ZGAE, 1916, Bd. 19, s. 573.
10
Dziś Śmiarowo to wieś w gminie Mały Płock w powiecie Kolno w województwie podlaskim, około
17 km na południe od Kolna i 81 km na zachód od Białegostoku. W latach 1978–1998 wieś należała administracyjnie do województwa łomżyńskiego.
11
K. Pacuski, Początki osad w dzisiejszej gminie Mały Płock, w: Dzieje parafii i kościoła pw. Znalezienia
Krzyża Świętego w Małym Płocku, pod red. M. Przytockiej, Mały Płock 2013, s. 175. O adwokackiej rodzinie Śmiarowskich w XIX-wiecznej Łomży zob. A. Dobroński, Rodzina Śmiarowskich, Ziemia Łomżyńska, R. III, 1987.
12
L. Kania, Wspomnienie o adw. Eugeniuszu Śmiarowskim (1878–1932), Palestra, 2005 z 11 XII, <www.
Palestra.pl> (dostęp: 23 I 2014 r.).
4
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Śmiarowskich wśród szlachty ziemi łomżyńskiej w Śmiarowie/Żarnowcu
w parafii Mały Płock odnotowuje też spis pogłównego z 1676 r.13 W połowie lat
pięćdziesiątych XVI w. wójtostwo we wsi Mały Płock dzierżawiła (po połowie
z Janem Zawistowskim) Jadwiga Śmiarowska. W 1678 r. Apolonia Śmiarowska
wraz z małżonkiem Janem wystąpiła wśród darczyńców kościoła w Siedlisku
Młynarskim. W latach 1596 i 1609 witrykiem kościoła małopłockiego był Albert
Śmiarowski (Śmiarzewski), a w 1693 r. Jan Śmiarowski14.
Tomasz Śmiarowski mógł przybyć na Warmię wraz z dworem biskupa
Załuskiego, który – jak wiadomo – zarządzał wcześniej diecezją płocką15.
Składający dyspozycję testamentową Tomasz Śmiarowski miał trzech braci, którzy obrali drogę kariery duchownej. Na Warmii zamieszkał Andrzej Kazimierz Śmiarowski, który zmarł 28 sierpnia 1710 r. w wieku 48 lat16. Był prałatem domowym biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego i proboszczem
w Kwiecewie, potem objął inną parafię. 30 stycznia 1700 r. był instalowany na
kanonię honorową w Dobrym Mieście, z której zrezygnował 11 maja 1708 r.; potem otrzymał kanonię pułtuską17. Tak więc w chwili spisywania omawianego testamentu Andrzej Kazimierz już nie żył, a dwaj pozostali bracia, z których jeden
miał na imię Józef, przebywali w klasztorze Dominikanów w Wilnie.
Jak długo po śmierci Tomasza i Elżbiety Śmiarowskich majątek pozostawał
w rękach rodziny i krewnych, nie wiemy. Spokrewnieni z Elżbietą Śmiarowską, może
jej przyrodni bracia – Walenty i Jan Bogdańscy, kupili w 1736 r. wieś Gostynie w Wielkopolsce. Obaj byli spadkobiercami bezdzietnej siostry z Paczków Śmiarowskiej18.
W 1767 r. dokumenty nie odnotowują już nazwiska Śmiarowskich w majątku Żardeniki A. Majątek Żardeniki B pozostawał w tym czasie w rękach starosty orneckiego Kazimierza Płockiego19 oraz polskiego kapitana i dowódcy odZob. <www.katalogszlachty.com>, część VIII// Śmiarowo, Żarnowiec, parafia Mały Płock (dostęp: 23 I 2014 r.).
M. Przytocka, Mały Płock w latach 1526–1927, w: Dzieje parafii i kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku, s. 59, eadem, Uposażenie proboszczów w Małym Płocku – ziemia, ibidem, s. 339; eadem,
Dziesięciny, legaty i przywileje proboszczów małopłockich, ibidem, s. 348; eadem, Witrycy, członkowie dozoru kościelnego, ibidem, s. 179.
15
W. Góralski, Andrzej Chryzostom Załuski biskup płocki (1692–1698), Warszawa 1987; AAWO, AB,
H 271, Kronika parafii Wilczkowo (Wolfdorf), s. 138.
16
AAWO, AB, H 270/VI, s. 33.
17
A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525–1821, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2000, s. 307; AAWO, AB, A 24, k. 87.
18
Biblioteka Kórnicka PAN, Teki Dworzaczka. Materiały Historyczno-Genealogiczne do dziejów
szlachty wielkopolskiej XV–XX w. (ib. 171/3, s. 81), Projekt wirtualny zrealizowany pod kier. J. Wisłockiego,
Kórnik–Poznań 2004.
19
AAWO, AB, H 127, k. 151: 11 V 1727 r. w kaplicy w Smolajnach ślub zawarli Kazimierz Płocki „Pincerna Visnensis” i Eleonora Sarnecka „Dapiferissa Vitepsesnensis”; ibidem, k. 1: 1 VI 1728 r. w prywatnej kaplicy
w Smolajnach chrzest Antoniego Gabriela Płockiego, syna starosty orneckiego Kazmierza Płockiego i Eleonory, którego do chrztu trzymali sam biskup wraz Anną Leszczyńską z domu Szembek.
13
14
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działu straży na dworze biskupim w Smolajnach, szlachcica Alberta von Felden
Wypczyńskiego (Wypczinskiego)20. Wypczyński dwukrotnie wstępował w związek małżeński, pierwszy raz z Magdaleną Kodlewską (26 lutego 1686, zm. około
1730) i po raz drugi z Marią Esterą von Ölsen21. Albert Wypczyński zmarł 5 lutego 1766 r.22 i został pochowany w kościele parafialnym w Wilczkowie. Wdowa
po nim zmarła w 1787 r.23 W tabelach czynszów z 1773 r. z dóbr szlacheckich komornictwa dobromiejskiego figurują jako właściciele majątku ponownie „Herr
von Felden Wiepczynski”, zapewne syn lub krewny Alberta (22 łany), oraz panna
Płocka24 „Fräulein von Płocki” (18 łanów)25.
2 marca 1730 r. na prośbę testatora do domu chorego Tomasza Śmiarowskiego sąd ławniczy Dobrego Miasta wydelegował sędziego i rajcę Piotra Wagnera,
ławnika Grzegorza Otto oraz zaprzysiężonego notariusza Franciszka Dittricha, którzy mieli dokonać przepisanego prawem zapisu testamentowego na wypadek
śmierci. W rozumieniu ludzi tamtych czasów dobra śmierć to taka, która nie
była zaskoczeniem i w której obliczu człowiek stawał w pełni przygotowany,
z uporządkowanymi sprawami doczesnymi.
Przed przybyłymi urzędnikami Śmiarowski oświadczył, w jaki sposób po
jego śmierci mają być załatwione jego sprawy duchowe i materialne, tak aby
uniknąć jakichkolwiek sporów w sprawie spadku pomiędzy jego żoną Elżbietą
a pozostałymi krewnymi. Sporządzenie testamentu w niewłaściwej formie czy
też bez dopełnienia odpowiednich formalności groziło podważeniem jego ważności po śmierci testatora. Dlatego osoba żegnająca się z życiem starała się dopilnować wszystkich wymaganych formuł prawnych oświadczenia ostatniej woli,
aby nie budziły one w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
Śmiarowski prosił o wysłuchanie przez sąd jego decyzji i sporządzenie odpisu, który w przyszłości mógłby być do dyspozycji każdego, kto będzie tego potrzebował. W związku z tym, że Śmiarowscy byli małżeństwem bezdzietnym,
zdecydowali się na spisanie tzw. testamentu wzajemnego na wypadek śmierci jednego z małżonków (donatio mortis reciproca). Przy spisywaniu testamentu Elżbietę Śmiarowską reprezentował prezydujący burmistrz Dobrego Miasta
Sylwester Geritz. 6 marca 1730 r. pod dokumentem umieszczono pieczęć dobromiejskiego sądu ławniczego.
MHW, Bilbiotheca Warmiensis, s. 143.
AAWO, AB, H 271: Kronika parafii Wilczkowo, s.141.
22
Ibidem.
23
AAWO, Ap, Wilczkowo E 604, s. 88.
24
Ibidem, s. 111. 12 XII 1758 r. rodzicami chrzestnymi byli starosta lidzbarski Karol Grochowalski
i córka starosty orneckiego Eleonora Płocka.
25
Die Bevölkerung des Ermlands 1773. Die ältesten Prästationstabellen des Hochstifts, hrsg. v. R. Heling,
B. Poschmann, Hamburg 1997, ZGAE, Beiheft 13, 1997, Bd. 1, s. 437; ibidem, Bd. 2, s. 919.
20
21
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Testament Śmiarowskiego nie odbiegał swą formułą prawną od innych
tego typu dokumentów. Składał się z protokołu początkowego (inwokacji, intytulacji określającej osobę składającą dyspozycję oraz arengi, w której przedstawiano okoliczności spisania testamentu), dalej właściwej treści dyspozycji oraz
protokołu końcowego (zawierającego informacje o miejscu i czasie spisania dokumentu, pieczęcie i podpisy świadków).
Dla złożonego ciężką chorobą Tomasza Śmiarowskiego śmierć, której oczekiwał, była „bramą życia”26, tym razem wiecznego. W życie pośmiertne wierzył
mocno i bez żadnych wątpliwości. Wskazuje na to treść inwokacji zamieszczona
w testamencie. Mówi ona o tym, że życie ludzkie na tym smutnym świecie jest
krótkie i nic nie jest pewniejsze niż śmierć i nic mniej pewnego niż godzina
śmierci. Dlatego każdy człowiek, o ile dzięki łasce Bożej jest to możliwe, powinien uczynić dyspozycję ostatniej woli, tak aby po odejściu z tego świata wśród
jego spadkobierców nie powstały spory i złości z powodu dóbr doczesnych.
Z łaski Bożej będąc zdrowym na umyśle i mając swobodę mowy, testator w pokoju na parterze swego domu w obecności dziekana i kanonika dobromiejskiego
Franciszka Ignacego Herra, egzekutora testamentu, oraz za ustną zgodą Elżbiety
z domu Paczek, jego najukochańszej małżonki (seiner geliebtesten Ehegemahlin) w obecności jej kuratora Sylwestra Geritza, prezydującego burmistrza Dobrego Miasta, podyktował 2 marca 1730 r. decyzje dotyczące swojej ostatniej
woli. Testator polecał swą duszę, gdy już opuści ciało, Jezusowi Chrystusowi,
prosząc, by wedle obietnicy świętej Ewangelii mógł uniknąć kary pokuty i wiecznego potępienia duszy i aby go ochronił przed surowym sądem Bożym i zechciał
przyjąć do życia wiecznego. Polecał też egzekutorowi testamentu, by jego ciało
pochowane zostało w kolegiacie dobromiejskiej według katolickiego zwyczaju.
Jak zapisał proboszcz parafii Wilczkowo, który był najlepiej zorientowany w tej kwestii, ponieważ miał dostęp do nieistniejących dziś dobromiejskich
archiwaliów parafialnych, Tomasz Śmiarowski opatrzony sakramentami zmarł
w Żardenikach 7 maja 1730 r., a pochowany został 11 maja w kolegiacie dobromiejskiej27. Ceremonia przedpogrzebowa odbyła się w domu burmistrza dobromiejskiego Sylwestra Geritza, a uroczystości pogrzebowe kosztowały łącznie 263 fl.
i 22 grosze, w tym 60 fl. i 24 grosze wydano na świece użyte podczas wystawienia zwłok i pogrzebu w świątyni28.

Łac. Mors ianua vitae.
AAWO, Ap, Wilczkowo E 603, Księga zmarłych, s. 11; por. AAWO, AB, H 270/VI, s. 33. P. Anhut podaje informację, że zmarł 8 V 1730, a 11 V 1730 r. został pochowany w kościele kolegiackim w Dobrym Mieście: „Thomas Smiarowski ex Scharnick sepultus in ecclesia collegiata Guttstadiensi”.
28
AAWO, AB, H 271, Kronika parafii Wilczkowo, s. 139.
26
27
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Wdowa po Tomaszu Śmiarowskim, Elżbieta de domo Pacciana, przeżyła go
o cztery lata i zmarła 18 lutego 1734 r.29
O rodzinie Śmiarowskich kronikarz parafii Wilczkowo proboszcz Otto
Hackober zapisał, że odznaczała się wyjątkową pobożnością, a sam dziedzic na
dobrach Szarnik Tomasz Śmiarowski należał do III Zakonu Dominikańskiego
i dla podkreślenia tego faktu wyraził życzenie, by po śmierci pochowany został
w habicie dominikańskim30.
Biskupowi Krzysztofowi Andrzejowi Szembekowi w dowód wdzięczności
za okazane łaski Śmiarowski zapisał 50 dukatów węgierskich. Do biskupa odnosi się w testamencie z wielkim szacunkiem jako do swego pana i władcy, tytułując go księciem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, prezesem kraju pruskiego oraz
panem krajowym (Landesherr). W swym testamencie wyraził też życzenie, by
biskup dopilnował wypełnienia jego ostatniej woli.
Swemu bratu, kapłanowi Józefowi Śmiarowskiemu, zapisał siwka oraz źrebaka z hodowli braniewskiej.
Klasztorowi Dominikanów przy kościele Ducha Św. w Wilnie31, gdzie przebywali jego dwaj bracia i gdzie mieli w przyszłości zostać pochowani, zapisał
20 tys. guldenów liczonych po 30 groszy, aby tygodniowo odprawiane były trzy
Msze św. i by tak czyniono po wieczne czasy. Pierwsza Msza św. za jego duszę
jako testatora miała być odprawiana we wtorki, druga w środy za dusze jego rodziców, braci, sióstr i krewnych, jak i za jego teściów oraz ich córki. Trzecia Msza św.
w piątki przy ołtarzu Biczowania Jezusa Chrystusa miała być ofiarowana za dusze opuszczone. Także co miesiąc miała być odprawiana Msza św. za jego duszę
jako testatora w tym dniu, w którym Bóg powoła go do siebie, i potem należało co roku obchodzić tę rocznicę poprzez odprawianie Mszy św. wraz z uroczystą wigilią żałobną poprzedzającą ten dzień za jego duszę oraz za rodziców, braci, siostry i krewnych z obu rodzin.
Bractwu Różańcowemu w Wilnie, do księgi którego zostało wpisane jego
nazwisko, na naprawę spalonych ołtarzy zapisał tysiąc guldenów pruskich (Śmiarowski należał także do Bractwa Różańcowego przy kolegiacie dobromiejskiej).
Kościołowi kolegiackiemu w Dobrym Mieście na prace budowlane darował 700 fl.
Kolegiacie dobromiejskiej, w której miał być pochowany i w której spoczął
jego brat Andrzej Śmiarowski, niegdyś kanonik dobromiejski i pułtuski, na odprawianie dorocznych Mszy św. rocznicowych zapisał 600 guldenów pruskich.
AAWO, Ap., Wilczkowo E 603, Księga zmarłych, s. 14.
AAWO, AB, H 271, Kronika parafii Wilczkowo, s. 139.
31
A. Dylewski, Wilno po polsku, Warszawa 2007, ss. 145–150.
29
30
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Na koszty pogrzebu w kolegiacie dobromiejskiej przeznaczył 300 fl. pruskich oraz takąż sumę 300 fl. na stypę przy piwie (Brauermahl).
Żeńskiemu klasztorowi Dominikanek w Górce (Gurensischen Convent),
położonemu 5 mil od Warszawy, zapisał tysiąc guldenów pruskich, aby mniszki
modliły się za jego duszę.
Zakonowi bernardynów w Barczewie za modlitwę za swoją duszę przeznaczył 300 fl.
Bernardynom z konwentów w Stoczku Warmińskim i w Kadynach ofiarował
z prośbą o modlitwę za jego duszę po 300 fl. pruskich, zaś 600 fl. wyasygnował
na rzecz jezuitów z Królewca na jałmużnę dla ubogich, aby wspominali w modlitwie jego duszę.
Na domy ubogich, szpitale i inne instytucje charytatywne zapisał 100 pruskich fl., z których każdy ubogi, który weźmie udział w pogrzebie i pomodli się
za duszę testatora, miał otrzymać 6 groszy, reszta z tych pieniędzy powinna być
rozdzielona w późniejszym czasie przez egzekutora testamentu.
Ostatnio ufundowanemu wileńskiemu Kolegium Pijarów32 zapisał 600 fl.
Kościołowi w Kwiecewie w komornictwie dobromiejskim darował 200 fl.
na rzecz Bractwa Najświętszego Różańca.
Kościołowi filialnemu parafii wilczkowskiej w Rogiedlach (Rogettlen/
Regerteln), który był kościołem parafialnym testatora, na budowę i ozdobienie
wnętrza darował 150 fl., a kościołowi w Wilczkowie33 (Wolfsdorfschen Pfarrkirchen) w komornictwie orneckim 50 fl.
Szlachetnemu Michałowi Radomskiemu/Radoimskiemu, którego określił
jako swego najbliższego krewnego, za wieloletnią wierną i pilną pomoc w gospodarstwie zapisał 1200 fl. oraz całą swą odzież, a także trzy szable, pistolety, jak
też konia gniadego wraz z czaprakiem i wszelkimi należącymi do konia ozdobami34. Czwarta szabla, bardzo drogocenna, powinna zostać sprzedana, a pieniądze
przeznaczone na modlitwę za duszę testatora i spoczywającego w Bogu niewymienionego z imienia Rzeszewskiego. Radomskiemu zapisał też egzekucję dłu-

32
Pijarzy sprowadzeni zostali do Wilna w 1722 r. przez biskupa wileńskiego Konstantego Kazimierza
Brzostowskiego, a Antoni Kazimierz Sapieha (zm. 1739), starosta merecki, nadał im na własność pałac Połubińskich, nazywany potem Sapieżyńskim. W 1726 r. król August II wydał przywilej na osiedlenie się pijarów
w Wilnie i otwarcie szkół. Z inicjatywy Stanisława Konarskiego (1700–1773) założono kolegium, zob. M. Jackiewicz, Zakony męskie w Wilnie (3), Kurier Wileński. Dziennik Polski na Liwie, 2012 z 23 XI.
33
Dzisiejszy kościół św. Jana Chrzciciela w Wilczkowie, pow. lidzbarski, gm. Lubomino, zbudowany
został w latach 1786–1787.
34
AAWO, Ap, Wilczkowo E 603, s. 51, Księga chrztów parafii Wilczkowo pod datą 5 I 1730 odnotowuje chrzest Katarzyny, której rodzicami byli: „Magnificus Dominus Michael Radonski filius Stanislai [et] Terentiana seu Ermutis filia Josephi Magas coloni in Scharnigk”, a chrzestnymi: „Peter Schröter colonus in Scharnigk
[et] Margaritha uxor ejus”.
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gu w wysokości 16 Reichstalern, który winien mu był szlachcic Jerzy Bogdański
z Bałdów (Balden) w komornictwie braniewskim.
Po wypłaceniu wszystkich powyższych zapisów Śmiarowski przeznaczył
swoim spadkobiercom pozostały majątek w pieniądzu i nieruchomościach,
wszystkie budynki, dwory, dobra ruchome i nieruchome oraz sumę 12 tys. fl.
w gotówce. Liczące 22 łany dobra Żardeniki, nieobciążone długami, ze wszystkimi przynależnościami, całym inwentarzem: bydłem, wołami, końmi, owcami, rybami, lasami, pszczołami, zbożem, lnem, srebrem, złotem, miedzią, cyną,
mosiądzem i wszelkimi nieruchomościami przypaść miały jego żonie Elżbiecie
z wyraźnym zastrzeżeniem, że o ile jakieś długi po jego śmierci byłyby stwierdzone, o których on, sporządzając testament, nie pamiętał, to nie mają być wypłacane z substancji majątkowej jego małżonki, ale z pozostawionej przez niego
gotówki. Jeśli kwota ta nie wystarczyłaby na pokrycie długów, w takim wypadku należało uszczuplić zapis dla konwentu Dominikanów w Wilnie. Na koniec
testator postanawiał, aby kilka sum w łącznej wysokości około tysiąca florenów
złożonych było na jakiś czas u egzekutora testamentu.
Na egzekutora testamentu wyznaczył Śmiarowski Franciszka Ignacego Herra, dziekana kapituły dobromiejskiej (a wkrótce jej prepozyta), rodem
z Braniewa35, prosząc go o pilne wypełnienie tego ciężaru. Dla okazania swej
wdzięczności testator zapisał mu w testamencie 300 fl.
W zakończeniu zapisu testamentowego zaznaczono, że o ile dokument
ten z powodu braku „Solennitaeten oder Herligkeiten” nie mógłby zostać uznany za ważny, to testator prosi o uznanie go za prawomocny, gdyż spisany został
w obecności świadków przez zaprzysiężonego notariusza w najlepszej formie,
jakiej wymaga prawo i dla potwierdzenia autentyczności zaopatrzony w odciśniętą w zielonym wosku pieczęć sądową, podpisany i wydany.
9 maja 1730 r. w Lidzbarku – pod nieobecność biskupa – administrator generalny biskupstwa, kantor kapituły fromborskiej Wojciech Ludwik Grzymała,
wyznaczył datę ogłoszenia i zatwierdzenia testamentu Tomasza Śmiarowskiego, dziedzica z Żardenik, na 19 maja 1730 r. Przed administratorem stawił się
osobiście Franciszek Ignacy Herr, dziekan kapituły dobromiejskiej i egzekutor testamentu Tomasza Śmiarowskiego, który przedłożył oryginał testamentu
z 2 marca 1730 r., prosząc o jego uprawomocnienie i zatwierdzenie. Administrator
generalny po odczytaniu testamentu nakazał sporządzić wzywające do zgłaszania roszczeń do spadku litterae cridae, które miały być przybite na drzwiach kole35
Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, s. 61; zestawienie chronologiczne, s. 173. Franciszek Ignacy Herr otrzymał inwestyturę na dziekana kapituły dobromiejskiej 15 IX 1726 r.,
11 IV 1733 r. został prepozytem dobromiejskim, zmarł 22 VI 1747 r.
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giaty dobromiejskiej oraz kościołów parafialnych w Kwiecewie oraz Wilczkowie
i ogłoszane z ambony w niedziele i dni świąteczne w terminie do 19 maja. Administrator polecił, aby w domu Śmiarowskiego pojawił się egzekutor testamentu,
a skrzynki i skrzynie z pieniędzmi i precjozami, opieczętowane pieczęcią zamkową przez starostę dobromiejskiego, zostały w asyście straży zamkowej przetransportowane i zdeponowane w Bibliotece Kolegiackiej w Dobrym Mieście
lub innym bezpiecznym miejscu. Ze złożonych sum miały być wyłączone koszty
pogrzebu. Obecni przy egzekucji testamentu mieli być kanonicy dobromiejscy:
ekonom generalny biskupstwa Andrzej Burchert oraz kanclerz biskupi Mikołaj
Antoni Szulc. Dokument został spisany i podpisany przez notariusza administratora Mateusza Kobera, który sporządził wyciąg z wyciśniętą w czerwonym
wosku pieczęcią administratora.
19 maja 1730 r., w dniu, w którym miało dojść do zatwierdzenia testamentu Tomasza Śmiarowskiego, do dworu biskupiego w Smolajnach przybyli administrator generalny Wojciech Ludwik Grzymała oraz egzekutor testamentu Franciszek Ignacy Herr36. Obecni przy tej czynności prawnej pełnomocnicy
wdowy Elżbiety Śmiarowskiej zgłosili zastrzeżenie odnośnie do prawomocności tego dokumentu, z uwagi na spisane między małżonkami wcześniejsze wersje
umów majątkowych. Z tego względu administrator wezwał na 20 maja do Smolajn, w charakterze świadków, trzech członków dobromiejskiego sądu ławniczego obecnych przy spisywaniu testamentu Tomasza Śmiarowskiego. Zarówno
egzekutor testamentu, jak i przybyli świadkowie stwierdzili, że małżonkowie odwołali dwa wcześniejsze zapisy majątkowe i tym samym potwierdzili ważność
ostatniej dyspozycji testamentowej. Korzystając z okazji, reprezentujący wdowę
Elżbietę Śmiarowską, Karol ab Hatten, dziedzic w Komalwach i Wróbliku, zgłosił w jej imieniu roszczenia dotyczące egzekucji testamentu. Ostatecznie zawarto ugodę, na mocy której wdowa z odzieży po zmarłym – należnej wedle testamentu Michałowi Radomskiemu – otrzymała futro z wilka, zaś z sumy 500 tynfów37
za zastawione klejnoty obiecano należną jej część dopiero po uregulowaniu długów. Po tym administrator Wojciech Ludwik Grzymała zatwierdził akt ostatniej woli Tomasza Śmiarowskiego, polecając, aby egzekutor testamentu stawił się
w dobrach Żardeniki i w obecności pełnomocników wdowy i starosty dobromiejskiego dokonał likwidacji długów. Dokument zatwierdzający zapis testamentowy przygotowany został w Lidzbarku w obecności kanclerza biskupiego
Mikołaja Antoniego Szulca i podpisany przez notariusza administratora Mate36
AAWO, AKD, Dok. D. M., J 41. Zatwierdzenie testamentu Tomasza Śmiarowskiego, k. 1–6v. Większą
część tego dokumentu stanowi powtórzony w całości zapis testamentowy Tomasza Śmiarowskiego, k. 1–5v.
37
1 tynf = 18 groszy – dawna srebrno-miedziana moneta polska obowiązująca od poł. XVII do poł. XVIII w.
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usza Kobera, który sporządził z tego wyciąg uwierzytelniony pieczęcią opłatkową administratora.
* * *
Przygotowując testament do druku, zastosowano następujące zasady edytorskie: usunięto zdwojenia spółgłosek, na końcu wyrazów usunięto dwuznaki
(dt, tt, ss, tz, th, ff); ujednolicono łączną i rozdzielną pisownię wyrazów zgodnie
z zasadami współczesnego języka niemieckiego, pisownię rzeczowników dużymi literami oraz interpunkcję. Literę „ÿ”, „ü” zamieniono zgodnie z brzmieniem
fonetycznym na „i” lub „ii” (Gezeÿgnüs, dabeÿ, Befündend, Abscheÿd, reÿffer,
Beÿsein, Martÿ, abscheÿden, Heÿlandes, Evangelÿ, erzeÿgte, bezeÿgung, heÿlen,
Freÿtag, Anniversarÿ, Kleÿder, dreÿ, Schäffereÿen, Fischereÿen, Zeÿgen).
Umlauty zachowano zgodnie ze współczesną pisownią. W tekście usunięto
nieme „h” (uhrkunden, Ziehraht/Ziehrahd, Reichsthaleren,Wehrt, Gegenwahrt,
Rahtsverwandten, Danckbahrkeit, Gebährde, Hospitähler, gebehten, vonnöhten,
sovielmahl, ertheilen, bestähtigen, Authoritaet, Nahmen, behten, Biehnen, gebohrne, Wollthaten, Ziehl, gebehtenen, Monahths) oraz nieme „b”: embsig, Sambland, sambt, sämbtlichen38.

38
Stosowano zasady zawarte w instrukcji wydawniczej: J. Schultze, Richlinien für die äussere Textgestaltung
bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, Blätter für deutsche Landesgeschichte, Jg. 98,
1962, ss. 1–11; druk też w: Richlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quellen, hrsg. von W. Heinemeyer,
Marburg–Köln 1978, ss. 25–36.
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ANEKS ŹRÓDŁOWY39
I.
Dobre Miasto, 6 III 1730
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Archiwum Kapituły Dobromiejskiej,
Dok. D. M., J 17 (dawna sygnatura na stronie wierzchniej okładki T Nro. 17), Oryg.,
strony nienumerowane, składka papierowa 8-stronicowa, zszyta na grzbiecie czarną
nicią, zapisana na 6 stronach o wymiarach 20,5cm × 34,5 cm, atrament czarny.
Testamentum pie defuncti Generosi Thomae Smiarowski, Haeredis in Szarnik
Im Namen der Allerheiligsten und unzerteilten Dreifaltigkeit Amen.
Richter und Schöppen eines vollmächtig gehegten Dienges Fürstbischöfflicher Stadt Guttdstadt, urkunden und bekennen hiemit und in krafft dieses vor
jedermänniglichen, denen hieran gelegen und zu wissen anbelanget, dass demnach der Hochwolledellgeborne Herr Thomas Smiarowski, Erbherr uf Szarnick,
uns und unserem Gerichte gebührender Weise verständigen lassen; welcher Gestalt Er wegen seiner Seelen Sachen und seiner sowoll beweglichen als unbeweglichen Gütteren zu Verhüttung alles Zankes, Haders und Unwillens zwischen
der Wolledellgebornen Frauen Elisabetham, seiner geliebtesten Ehegemahlin
und seinen Erbnehmeren, noch bei Lebensszeiten gutte Ordnung und Disposition zu machen entschlossen und uns hiebei gebeten solchen seinen letzten
Willen und Verordnung anzuhören zu verschreiben und künfftig in gebührender Form allen und jeden und sovielmal es vonnöten sein würde, zu erteilen.
Dessen derohalben als des zuedellgebornen Herrn Testatoris billigem Begehren
gnüglichen zu willfahren, als haben wir aus unseren Gerichten, den Ehrenvesten
Herrn Petrum Wagner, Richteren und Ratsverwandten, den Wollweisen Gregorium Otto, Schöppen und den unterschriebenen geschwornen Notarium in die
eigene Behausung des Wolledeln Testatoris abgeschicket und deputiret in derer
Gegenwart und Gezeignis der Zuedle Testator sich in ietziger Kranckheit befindend, darüber auch nit versichert der zufolgenden Genäsung: und dabei sich zu
folgendes zu Hertzen geführet, weil und als der Menschen Leben hie auf dieser
39

Por. przyp. 36.
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betrübten Welt kurz und nicht gewisser dann der Tod, iedoch nichts ungewissers dann desselbigen Stunde, auch ein ieglicher Mensch, soviel ihm durch Verleihung Göttlicher Gnaden möglich zu verfügen und zu verschaffen schuldig,
dass nach seinem Abscheid von dieser Welt unter seinen Erbnehmeren Zanck,
Hader und Unwillen seiner zeittlicher Gütter halben, so Ihm Gott verliehen, verhüttet möge werden: iedoch mit Gestattung der Göttlichen Gnaden bei gutter
unverrückter reiffer Vernunfft und Rede in der Unterstube seiner Behausung in
Beisein des Hocherleüchten Hochehrwürdigen Herrn Francisci Jgnatii Herr Techents und Thumhern zu Guttstadt, untengeordneten Executoris, wie auch mit
mündlicher Bewilliging der Zuedeln Frau Elisabethae gebornen Paczekin Seiner geliebtesten Ehegemahlin, in Beisein Ihres respective Herrn Curatoris dess
Wollehrenvesten, Namhafft, Wollweisen Herrn Sylwestri Geritz Praesidenten
in Guttstadt anietzt lauffendem 1730ten Jahre, den 2. tag Monat Martii diesess
nachfolgendes Testament und seinen letzten Willen hat machen wollen; verordnet hiemit dasselbe in der besten Form, Weise, Machss und Gestalt als solches zu
Recht geschehen soll, kann oder mag.// [s. 2] Anfänglichen und vor allen Diengen befehlet der Zuedellgeborne Herr Testator seine Seel, wann die von Seinem
Leib abscheiden wird, in die Hände unsers Herren und Heilandes Jesu Christi und bittet Er wölle Sie nach der gnädigen Zusage seines Heiligen Evangelii,
von der Straffe der Sünden, dem ewigen Tode entbinden und erretten und am
jüngsten Tage gegen dem gestrengen Gericht Gottes vertretten und beschützen,
mit der Gnugthuung Seines Todes, wie Er dann auch festiglichen glaubet und in
keinen Zweiffel setzet, dass Er Ihn nach dieser Welt zu sich in die ewige Seeligkeit nehmen wird: Seinen Leib aber befehlet Er Seinem untenbenandten und erbehtenen respective Herrn Executori nach christlicher catholischer Gewohnheit in Guttstädtischer Collegiatkirchen beerdigen zu lassen.
Dem Durchläuchtigsten Fürsten, Hocherleüchtesten und Hochwürdigsten
Herren Herrn Christophoro Andreae Joanni a Slupow Szembek Bischoffen uf Ermland und Samland, des H[eligen] Römischen Reichssfürsten, der Landen Preussen Praesidi, unserem allergnädigsten Landessherrn, mit Gestattung des unterthänigsten Danckes vor alle Ihm erzeigte Wolltaten zu Bezeigung seiner schuldigen
Observantz und zur schuldigen Danckbarkeit verschreibet und offeriret fünfftzig ungarische Ducaten, demütigst bittend, diesen seinen letzten Willen genehm
zuhalten und zu bestätigen die Fehler aber, so welche in selbigem gefunden würden,
mit dero höchster Autoritaet zu heilen und zu erfüllen allergnädigst geruheten.
Dem Hochehrwürdigen Patri Josepho Smiarowski des Predigerordens seinem
rechten Bruder vermachet Er einen Schimmel, wie auch das junge Pferd von der
Braunsbergsche Pferdie.
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Dem Vilnischen Convent des H[eiliges] Geistes derer Ehr[wirdigen] PP.
Predigeren allwo Er seine zwei Rechte Brüdere gehabt, in wessen H[eiligen] Ordenss Gebärde hoffet begraben zu werden; vermachet und verschreibet er zwantzig
tausend Gulden preische ieden in dreissig Groschen gerechnet, zu diesem Ziel
und Ende; damit wochentlich drei Messen und zwar selbige zu ewigen Zeiten
gehalten werden sollen, die erste am Dienstag vor Seine als des Testatoris Seel.
Die andere am Mittwoch, vor die in Gott verstorbene Seelen. derer Elteren,
Brüderen, Schwesteren und Anverwandten, sowoll einer Familie, als auch vor
die Seelen des in Gott ruhenden Ludovici Paczek und desen gewesenen Ehegemahlin Elisabethae, wie auch dero Töchter, nach zufolgenden tödtlichen Hintritt
als Seiner ietzigen geliebtesten Ehefrauen Elisabethae. Die dritte am Freitag: vor
die Seelen, so keine Fürbitt haben, bei dem Altar der Geisslung Christi des Herrn
ferner alle Monat eine Mess vor Seine Seel als des Testatoris an eben selbigen
Tage an welchem der göttlichen Barmhertzigkeit wollgefällig sein, wird selbigen
Testatorem aus dieser Zergängligkeit abzufordern und dann ferner jährlichen
ein Anniversarium mit gantzen Vigilien vor seine Seel, derer Elteren, Brüderen,
Schwesteren, Anverwandten beiderseits Familien.
Der Vilnischen Brüderschafft des Sanktes Rosenkrantzes in welcher Sein
Namen eingeschrieben ist zu Verbesserung derer eingräscherten Altären vermachet er tausend Gulden preische.//[s. 3]
Der Guttstädtischen Collegiatkirchen zum Bau siebenhundert Gulden
preische.
In Guttstädtischer Collegiatkirchen, in welcher Er begraben zu werden
verlanget und welcher Sein in Gottruhender Herr Bruder, der Erleuchte Herr
Andreas Smiarowski gewesener Guttstädtischer und Pultowischer Thumherr
begraben ist, zu Verrichtung eines jährlichen Anniversarii sechshundert preische Gulden.
Zu seinem Begräbnis und Leich Expensen in der Collegiatkirchen ordnet
Er dreihundert Gulden preische. Zum Brauermahl gleichfalls dreihundert Gulden preische.
Dem Gurensischen Convent /:so fünf Meilen von Warschau abgelegen;/ derer
Kloster Jungfrauen des H[eiligen] Dominici, damit selbige Gott den Herren vorss
Heil Seiner Seelen beten, sollen vermachet und verschreibet er tausend preische
Gulden.
Den Ehrw[irdigen] PP. Bernardineren des Wartenburgschen Convents vor
seine Seel zu beten vermachet Er dreihundert preische Gulden.
Den Ehrw[irdigen] PP. Bernardineren des Springbornischen Convents vor
seine Seel zu beten dreihundert preische Gulden. Den Ehrw[irdigen] PP. Ber-
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nardineren des Cadinischen Convents vor seine Seel zu beten dreihundert preische Gulden.
Denen Ehrw[irdigen] PP. der Gesellschafft Jesu in Königsberg assigniret
Er zum Allmosen sechshundert preische Gulden, damit selbige seiner Seelen
eingedenck sein mögen.
Vor die Hauss Armen, Hospitäler und andere Armen vermachet Er hundert preische Gulden, von welchen einem ieden Armen so dem Leichbegräbnüss
dess Zuedlen Testatoris beiwesend sein wird und vor desselbigen Seele Gott mit
seinem Gebet anflehen wird 6 G[roschen] zukommen sollen, der Überrest aber
solle durch untenbenandten respective Herren Executorem bei zufolgender Zeit
aussgetheilet werden.
Dem Vilnischen Collegio derer Ehrenw[esten] PP. Piarum Scholarum, so
neulich fundiret worden, legiret Er sechshundert preische Gulden.
Der Queecischen Kirchen zum Auffwachs des Allerheiligsten Rosenkrantzes zweihundert preische Gulden.
Der Regettischen Kirchen zum Bau und innerlichen Zierat hundertfünfftzig preische Gulden. Der Wolfsdorfschen Pfarrkirchen zur Zierad der Kirchen
fünfftzig preische Gulden.
Den Edlen Herrn Michaeli Radomski seinem nächsten Anverwandten
als welcher Ihn durch viele Jahr in der Wirtschafft treülich und emsig geholffen vermachet Er tausend zweihundert preische Gulden und darüber alle seine
Kleider, seine drei Schabelen, Pistoletten, wie auch das braune Pferd samt dem
Schabrack und mit aller seiner zum Pferd zugehörigen Zierad. Selbigem verschreibet Er auch die Schuld in sechszehn Reichstaler, welche Ihm der Edle Herr
Georgius Bogdanski von Balden restiret. Die vierdte Schabbel, welche köstlicher
ist, solle verkauffet werden und der Wert vor Seine Seel und vor den in Gott ruhenden Rzeszewski angewendet werden. Nach Ausszahlung obiger Vermachungen setzet und ordnet Er zum Erben aller seiner übrigen Substanc, Baar und
Haabschafft, allen Gebäuden, Höffen, Gütteren sowoll beweglichen als unbeweglichen und benandtlichen in Summa, des baaress Geldes in zwelfftausend preischen
Gulden,//[s. 4] wie auch derer ohne einige Schuld beschwerten Gütteren Szarnick, derer zweiundtzwantzig Huben mit allen Zugehörungen, gantzem Inventario alles Viehes, Ochsen, Pferden, Schäffereien, Fischereien, Wälderen, Bienen,
sämtlichen Geträide, Flachsses, Goldes, Silbers, Kupffers, Zinnes, Messings und
aller Mobilien die W[oll]edle Frau Elisabetham geborne Paczekin seine geliebte Ehegemahlin, mit dieser aussdrücklicher Fürsehung; sofern einige Schulden
nach seinem Tod sich erheben möchten, derer er annoch bei reiffer Vernunfft sich
gar nit erinneren kan; damit derogleichen Schulden nit von der Substanc S[e-
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iner] geliebtesten Ehegemahlin, sondren aus überbliebenem gemeinem Gelde
sollen gezahlet werden. Sofern aber solche nit begnügen könten, alssdann in solchem Zufall dass Convent derer Ehrw[ürdigen] PP. Predigerordens von seinem
vermachten quanto Bezahlung dererselben abstehen wird, zu welchem Ende
einige kleine Summ in ohngefehr tausend Gulden wird auf eine Zeit bei dem
respective Herrn Executore können abgeleget werden. Zum Testamentarien
Executore diesess Seiness Testaments ernennet und ordnet Er den Hocherleuchten Hochehrwürdigen Herrn Franciscum Ignatium Herr Techent und Thumhern zu Guttstadt und bittet denselbigen sonderliche und ganz fleissig Er wölle
solche Bürden unbeschwerlich auf sich nehmen und diess sein Testament treulich und fleissig, wie er sich dann gäntzlichen zu Ihme versiehet, exequiren, vollziehen und aussrichten, wie er wolte undt begehrte, dass Ihme in gleichem Fall
wiedrum vom andren geschehe und erzeiget würde; deme Er zu Bezeigung der
danckbahren Zuneigung legiret und verschreibet dreihundert preische Gulden.
Und wann diesess sein Testament aus Mangel oder Gebrechen der Solennitaeten
oder Herligkeiten, nicht solt als ein herrlich Testament beständig sein, so will er
doch, dass dasselbig Krafft und Macht habe, eines Codicils oder sonst eines beständigen letzten Willen, dass es also auf die beste Weise und Manier gehalten
werde, wie es von Rechtsbeförderung halten und bestehen möge. Dabei mich geschwornen Notarium angehalten über diess ein Testament, Instrumenta in offener und authentischer Form zu machen und so oft, beineben welchen es vonnöten sein würde in selbiger glaubwürdigen Form ausszufolgen. So geschehe im
Jahr, Monat, Tag wie oben in Gegenwart derer obenbenandten hierzu sonderlich beforderten und gebetenen Zeigen. In mehrer Sicherheit und Glauben gegenwärtiges Instrument mit gewöhnlichem Gerichts Insiegell befästiget, habe
unterschrieben und aussgegeben. Im Jahr tausendsiebenhundertdreissig, am
sechsten Tag Monats Martii.
Franciscus Placidus Joannes Dittrich
Juratus Civitatis Actorum[que] Judicialium Notarius manu propria
[Pieczęć dobromiejskiego sądu ławniczego odciśnięta w zielonym wosku]

II.
Lidzbark Warmiński, 9 V 1730
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Archiwum Kapituły Dobromiejskiej,
Dok. D. M., J 40, składka papierowa 4-stronicowa o wymiarach 19,5cm × 31,5cm, za-
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pisana na 2 stronach, na stronie drugiej dziura, atrament czarny, na kopercie: Administrator Adalbert Ludwig Grzymała setzt zu Publikation und Bestätigung des
Testaments des Thomas Smiarowski, Erbherr auf Scharnick, einer Termin auf den
19. Mai an. Anno Domini 1730 die nona Maii, Heilsbergae.
Coram Reverendissimo ac Peril[l]ustri Domino Domino Adalberto Ludovico Grzymała cantore canonico ac in absentia Suae Celsitudinis, Illustrissimi et
Reverendissimi Domini Domini loci ordinarii, tam spiritualibus quam temporalibus Administratore Generali Varmiensi. Comparens personaliter Perillustris
et Adm[odum] Reverendus Dominus Franciscus Ignatius Herr, Decanus Canonicus Ecclesiae Collegiatae Guttstadiensis, Executor Testamenti pie defuncti Generosi Thomae Smiarowski Haeredis in Szarnik produxit illud testamentum
secunda Martii anno prezen[tis] conditum et authoritate Administratoriali
aprobari et confirmari petiit.
Et Reverendissimus ac Perillustris Dominus Dominus Administrator Generalis Varmiensis supramemoratus viso ac perlecto Testamento praefato literas
cridae pro primis ad valvas Ecclesiarum Collegiatae Guttstadiensis et Parochialium Quecensis et Wolffsdorffensis affigendas et ex ambones coram populo
ad Divina audienda congregato aliquot die dominico vel festo publicandas cum
termino 19 Mensis currentis, decrevit et mandavit Perillustri Domino comparenti, quatenus cistas et scrinia cum omnibus pecuniis et pretiosoribus rebus
derelictis, prout sunt obsigillata ex bonis praedictis Szarnik et aliis locis ubicunque dictae res extiterint et extant citra pie defuncti Testatoris derelictae viduae
ullum praejudicium, quinimo// [s. 2] omni ipsi jure salvo apposite etiam per
Generosum Burgrabium Smolainensem, praefatis cistis et scriniis aliisque rebus sigillo castren[si], ad Bibliothecam Collegiatae Guttstadiensis seu alium
securiorem locum in assistentia militum castrensium, securitatis causa deportari et deponi curet.
[Dopisano pod dokumentem]
Salvis ex dictis deponendis summis expensis funeralibus solvendis. Praesentibus Reverendissimo et Perillustribus Admodum Reverendo Andrea Burchert
Canonico Oeconomo Generali Varmiensi, Nicolao Szulc Canonico Guttstadien[si], Cancellario Episcopatus Varmiensis.
Ex actis officii Administratorialis extracto et sub sigillo ejusdem extradidi
Matthaeus Kober officii administratorialis notarius manu propria
[Po lewej stronie karty odciśnięta w czerwonym wosku pieczęć administratora biskupstwa]
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INSTRUKCJA Z 5 STYCZNIA 1920 ROKU
DLA PRZEDSTAWICIELI WOJSKOWYCH
PRZY GENERALNYM KOMISARZU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W GDAŃSKU
Jednym z priorytetów polskiej delegacji biorącej udział w rozmowach
na temat ustalania ładu powojennego w podparyskim Wersalu było uzyskanie
zgody na włączenie Gdańska w granice odradzającej się Rzeczypospolitej. Już
w 1917 r. Roman Dmowski w swoim memorandum argumentował potrzebę
dostępu do morza oraz posiadania portu1. Miasto to, będące „oknem na świat”
przyszłego polskiego handlu, stało się punktem spornym pomiędzy interesami
państw decydujących o losach Europy po I wojnie światowej. Szybko okazało
się, że sprawa Gdańska nie będzie załatwiona zgodnie z polską racją stanu.
Gdańsk w 1918 r. nie miał jeszcze formalnej przynależności do jakiegokolwiek państwa ani wprowadzonej własnej państwowości. Stał się miastem,
gdzie stykały się wpływy przede wszystkim niemieckie oraz polskie. Miasto zamieszkiwane było głównie przez ludność narodowości niemieckiej, a Polska, jak
wcześniej wspomniano, dążyła do uzyskania poprzez to miasto dostępu do morza. Odrodzona Rzeczpospolita, która swoje prawa do tego miasta argumentowała również aspektami historycznymi, próbowała zaakcentować tam swoją
obecność poprzez ustanowienie własnego przedstawicielstwa. Ponadto względy militarne dyktowały potrzebę posiadania tam własnego reprezentanta spraw
wojskowych.
Utworzenie formalnej polskiej delegacji w Gdańsku nastręczało wielu kłopotów. Z jednej strony nie chciano zbyt afiszować swojej obecności, aby nie
drażnić Niemców oraz decydentów obrad wersalskich, ale z drugiej dążono do
wsparcia lokalnej Polonii. Pierwszym polskim, ale nie rządowym, przedstawi-

1

J. Wójcicki, Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939, Warszawa 1976, s. 15.
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cielstwem stał się Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej2. Gdańscy Niemcy zaakceptowali jego działalność jako jedynej legalnej reprezentacji Rzeczypospolitej.
W obliczu napływu drogą morską pomocy materialnej dla ludności polskiej, potrzebą stało się utworzenie odpowiedniej delegacji nadzorującej to przedsięwzięcie. Jej zadaniem miało być kontrolowanie rozładunku towarów w gdańskim porcie oraz zorganizowanie transportu przez teren Gdańska do Rzeczypospolitej.
Pismem z 11 stycznia 1919 r. Antoni Minkiewicz, minister aprowizacji w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, w porozumieniu z Józefem Piłsudskim mianował
na stanowisko Generalnego Delegata Ministerstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk
Mieczysława Jałowieckiego3, który wraz ze swoim zastępcą Witoldem Wańkowiczem i sekretarzem Janem Raue przybył do Gdańska 30 stycznia. W skład polskiej
ekspozytury wchodzili jeszcze: przybyły w lutym kadm. Michał Aleksander Borowski4 oraz hr. Stanisław Potulicki, który swoje stanowisko objął w marcu5.
2
Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej reprezentował interesy polskiej mniejszości i miał występować w obronie jej interesów. W jej szeregach potajemnie przygotowywano zbrojne powstanie. Miałoby ono
w momencie powrotu, przez port gdański, armii gen. Józefa Hallera z Francji odebrać Pomorze z rąk niemieckich. Pomocą miały służyć komórki Pomorskiej Organizacji Wojskowej. Zmiana trasy ewakuacji wojsk polskich
oraz obawy rządu polskiego przed takim rozwiązaniem spraw pomorskich spowodowały zaniechanie tego planu,
szerzej zob. ibidem, ss. 97–98. Gdańska policja dość szybko dała poznać się jako organ inwigilujący każdy przejaw
polskości w mieście. W lutym 1919 r. doszło do rewizji pomieszczeń Podkomisariatu Naczelnej Rady. Oficjalnym
powodem miały być pogłoski o ściąganiu przez Radę podatku narodowego, ale otwarcie mówiono też o organizacji przez nią armii polskiej, zob. Gazeta Gdańska, 1919, nr 30 z 7 II. Od czerwca 1921 r. Naczelna Rada Ludowa
swoje biura umieściła w budynku redakcji „Dziennika Gdańskiego”. Jak wtedy pisano, rada „stoi na czele żywego
płomienia latarni morskiej, jaką stanowiła Polska w Gdańsku” – Pomorze, 1921, nr 1 z 29 VI.
3
S. Mikos, Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku
1920–1939, Warszawa 1971, s. 60. Mieczysław Pieriejasławski-Jałowiecki (1876–1937), pochodził z polskiej rodziny arystokratycznej osiadłej na Litwie. Po ukończeniu studiów, w tym również doktoranckich, pracował
w administracji carskiej w Petersburgu. Po I wojnie światowej powierzono mu stanowisko delegata rządu polskiego w Gdańsku, jako człowiekowi o dużym doświadczeniu w dziedzinie transportu i handlu. Po odwołaniu
go z miasta nadal działał w służbie państwowej, zajmując stanowisko znawcy spraw gdańskich. 14 II 1924 r.
za zasługi dla Gdańska został odznaczony Orderem Polonia Restituta. Wnioskodawcą był komisarz generalny
RP Henryk Strassburger, szerzej zob.: S. Mikos, Mieczysław Jałowiecki, w: Działacze polscy i przedstawiciele RP
w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 1974, ss. 67–75; M. Jałowiecki, Wolne Miasto, Warszawa 2005.
4
Kadm. Michał Aleksander Borowski (1872–1942), służył w marynarce rosyjskiej, gdzie otrzymał stopień
generała majora floty. W czasie I wojny światowej dostał się do niewoli niemieckiej. Po wstąpieniu do polskiej armii
otrzymał stopień generała podporucznika marynarki, co było równoznaczne ze stopniem kontradmirała. 27 II 1919 r.
skierowano go do Gdańska jako szefa służby technicznej Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. Jego zadaniem było zorganizowanie przeładunków transportów żywności przybywających ze Stanów
Zjednoczonych. Jego praca została zauważona przez przedstawicieli Amerykańskiej Misji Żywnościowej. Wysłali oni pismo do premiera Ignacego Jana Paderewskiego z pochwałą i gratulacjami dla działalności delegacji polskiej
w Gdańsku, a przede wszystkim Borowskiego. Za oddanie sprawie polskiej i poświęcenie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wybór jego osoby na stanowisko polskiego wojskowego przedstawiciela w Gdańsku nie był przypadkowy. Borowski był ekspertem od spraw morskich i wojskowych. Świadczyć to może
o rozpoczęciu prac informacyjnych w Wolnym Mieście Gdańsku na rzecz Polski w dziedzinie wojskowości. „Od
chwili przybycia do Gdańska gromadził materiały dotyczące portu, plany, wydawnictwa, regulaminy i ustawy. Robił
stale wyciągi z ogólnych rozporządzeń rządowych niemieckich i następnie wysyłał je do Departamentu Marynarki” – M. Andrzejewski, Michał Aleksander Borowski, w: Działacze polscy, ss. 22–31.
5
Dodatkowo miejsce w pierwszej polskiej organizacji w Gdańsku znaleźli jeszcze Kazimierz Krzyżanowski – członek Delegacji Rządu Polskiego i kierownik Wydziału Technicznego oraz Witold Jasiński – dru-
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Delegacja zaczęła pracę 1 lutego 1919 r. W dość krótkim czasie udało się
skompletować załogę rekrutującą się z gdańskiej Polonii w liczbie około 150
pracowników. Od 28 stycznia 1919 r. Mieczysław Jałowiecki sprawował również funkcję Delegata Rządu Polskiego w Gdańsku. Hierarchicznie jednostka ta
była nadrzędną w stosunku do Generalnej Delegacji, lecz kompetencje tych obu
zazębiały się. Podczas rozwijających się wypadków w Gdańsku poszerzały się
kompetencje Delegata Rządu Polskiego. Konspiracyjna działalność tej jednostki wymuszona była brakiem podstaw prawnych do instalacji jakichkolwiek organizacji polskich w mieście6.
Do końca 1919 r. szeroko pojętymi sprawami wojskowymi w przedstawicielstwie polskim w Gdańsku zajmował się wyłącznie kadm. Michał Borowski.
Pod koniec tego roku wydzielono dwa osobne stanowiska: do spraw morskich
i wojskowych. Jeszcze w grudniu do Gdańska został wysłany płk Filip Lubicz-Kochański jako oficer łącznikowy Ministerstwa Spraw Wojskowych. Jego
rola odpowiadała attaché lądowemu. Zależny był od Szefa Oddziału II Sztabu
Generalnego, a bezpośrednio odpowiadał przed ministrem spraw wojskowych.
W tym samym czasie wyznaczono w roli attaché morskiego kadm. Michała Borowskiego, który przez Departament Morski podlegał też ministrowi spraw wojskowych. Pełnił rolę przedstawiciela do spraw handlowych i wojenno-morskich
do czasu przejęcia administracji na terenie Gdańska. Z chwilą ustanowienia praw
polskich w mieście przedstawicielem spraw wojenno-morskich miał zostać kpt.
Józef Unrug; kadm. Borowskiemu podlegać miały sprawy handlowo-morskie7.
Ostateczne ustalenia w sprawie wojskowego przedstawicielstwa weszły w życie
3 stycznia 1920 r., zgodnie z pismem ministra spraw wojskowych. Przedstawicielami wojskowymi przy Komisarzu Generalnym RP w Wolnym Mieście Gdańsku
zostali: płk Filip Lubicz-Kochański – do spraw lądowych, kpt. Józef Unrug – do
spraw wojenno-morskich oraz wcześniej już wspomniany kadm. Michał Borowski – do spraw handlowo-morskich8.
gi sekretarz, zob. Z. Machaliński, Mieczysław Jałowiecki – delegat Rządu Polskiego w Gdańsku w latach 1919–1920.
Forma i sposób działalności konspiracyjnej Delegacji Rządu Polskiego w Gdańsku na tle nowego układu sił w Europie,
Studia Gdańskie, 2008, t. V, s. 14.
6
M. Jałowiecki, op. cit., s. 131.
7
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie Rembertowie (dalej: CAW), Oddział II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z lat 1919–1921 (dalej: Oddział II NDWP), sygn. I.301.8.838, Pismo Szefa Oddziału
II z 29 XII 1919 r. w sprawie aprobaty przez MSWojsk. kandydatury płk. Kochańskiego na stanowisko Przedstawiciela Wojskowego Rzeczypospolitej dla Wolnego Miasta Gdańska.
8
W maju 1920 r. potwierdzono upoważnienie kontradmirała do występowania w charakterze pełnomocnego delegata MSWojsk. we wszelkich kwestiach dotyczących spraw morskich, zarówno wojskowych, jak
i handlowych, które mogły pojawić się przy omawianiu spraw polskich w Gdańsku z Wysokim Komisarzem
Ligi Narodów Towerem, szerzej zob.: A. Jendrzejewski, Polski wywiad wojskowy w Wolnym Mieście Gdańsku
w latach 1918–1930, Gdańsk 2013, s. 58.
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Do pomocy płk. Lubicz-Kochańskiemu przydzielono kpt. Eugeniusza
Wilczka9. Miał się zajmować sprawami natury prawnej. Dodatkowo, do spraw
kolejnictwa wojskowego, przydzielono kpt. Żegiestowskiego oraz zajmującego się telegrafią – kpt. Jawora. Wymienieni oficerowie do czasu przybycia do
Gdańska pierwszego Komisarza Generalnego działali przy boku Podkomisariatu Rady Ludowej w Gdańsku, kierowanego przez dr. Stefana Łaszewskiego10, jak
również przy Delegacie Rządu Polskiego – Mieczysławie Jałowieckim11.
Kadm. Michał Borowski przekazał wszystkie dokumenty dotyczące spraw
lądowych na ręce płk. Kochańskiego. Przedstawiciel do spraw lądowych otrzymał też paszport dyplomatyczny wystawiony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, list uwierzytelniający od ministra spraw wojskowych oraz szczegółową instrukcję normującą stosunek przedstawiciela do innych władz polskich
w Gdańsku oraz specjalne zadania i obowiązki wojskowe. Kochański pobierał wynagrodzenie dla attaché wojskowych. Placówka zaliczana była do klasy
pierwszej i trzeciej kategorii12.
W listopadzie 1919 r., w odpowiedzi na pismo Mieczysława Jałowieckiego, premier polskiego rządu Ignacy Jan Paderewski powołał dr. Macieja Biesiadeckiego13 na stanowisko Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
w Wolnym Mieście Gdańsku14. Ten w celu objęcia stanowiska przyjechał do
9
Pod koniec roku 1920 płk Kochański wdał się w konflikt z brytyjskim gen. Hackingem, w związku
z tym Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego proponowało odwołać oficera z Gdańska. Kochański nadal dopuszczał się niesubordynacji, krytykując polskie przedstawicielstwo w Gdańsku. Za takie zachowanie dostał
przymusowy urlop do 1 XII 1920 r. i zakaz przebywania na terenie miasta. Miał go zastąpić płk Dowoyno-Sołłohub lub mianowany na stopień majora Eugeniusz Wilczek. Ostatecznie obowiązki przedstawiciela wojskowego do spraw lądowych na terenie Wolnego Miasta Gdańska pełnił ten drugi, ibidem, s. 59.
10
J. Wójcicki, op. cit., s. 97. 15 II 1920 r. doszło do rewizji w prywatnym mieszkaniu Komisarza dla Prus
Królewskich, Warmii i Pomorza dr. Łaszewskiego, odebrano mu też legitymację osobistą, zob. Gazeta Gdańska, 1919, nr 39 z 18 II.
11
J. Wójcicki, op. cit., ss. 97–98.
12
Pobory ustalono w wysokości 100 marek niemieckich dla oficera sztabowego, 80 marek niemieckich
dla oficerów (do stopnia kpt. włącznie), 25 marek niemieckich dla podoficerów i 30–50 marek niemieckich dla
pracowników z umowami kontraktowymi. Ci ostatni otrzymali też jednorazowe dodatki w wysokości 1500 marek niemieckich na zakup ubrania. Pobory wypłacał oficerom kmdr Borowski pełniący funkcję Pełnomocnika Kasowego Komisji Kasowej w Gdańsku, zob. CAW, Oddział II NDWP, sygn. I.301.8.838, Pismo Ministra
Spraw Wojskowych w sprawie powołania Przedstawiciela Wojskowego Rzeczypospolitej dla Wolnego Miasta
Gdańska z 3 stycznia 1920 r.
13
Maciej Biesiadecki (1864–1935) przed objęciem stanowiska Generalnego Komisarza Rzeczypospolitej
Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku sprawował funkcję starosty krakowskiego. Okres, w którym przypadło mu
pracować, był trudny. Ludność Gdańska nie przejawiała chęci współpracy, a poza tym nie potrafił ułożyć sobie
dobrych relacji z podległymi mu urzędnikami i wojskowymi. Na tym tle doszło do starć i w konsekwencji odwołano go ze stanowiska w 1921 r. Dał się poznać jako człowiek mało energiczny i zbyt łagodny w stosunku do
ostrej polityki niemieckiej, szerzej zob.: S. Mikos, Maciej Biesiadecki, w: Działacze polscy, ss. 14–21.
14
W przemówieniu powitalnym na dworcu Maciej Biesiadecki powiedział: „Wyciągam przyjazną dłoń
także i do obywateli Gdańska narodowości niemieckiej, witając ich jako przyjaciół po długim niewidzeniu się”,
cyt. za: S. Mikos, Działalność Komisariatu Generalnego, s. 78.
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Gdańska w niedzielę 8 lutego 1920 r.15 Od 10 lutego 1920 r. jedynym pełnomocnym przedstawicielem polskiego rządu w Gdańsku był Komisarz Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej16. Jemu też podlegały wszelkie delegacje reprezentujące polskie ministerstwa funkcjonujące na obszarze Wolnego Miasta Gdańska.
Druga Rzeczpospolita po zakończeniu I wojny światowej zmuszona była
do prowadzenia odpowiedniej polityki wewnętrznej, zagranicznej, jak również
wojskowej. Podyktowane to było nowymi warunkami geopolitycznymi, w jakich
się znalazła. W zakresie współpracy zagranicznej na polu wojskowym należało
podjąć wszelkie kroki, by zamierzenia zrealizowane były zgodnie z planami. Potrzebne stały się instrukcje mające na celu znormalizowanie zasad zachowania
i postępowania na danym obszarze.
Jeszcze przed wejściem w życie postanowień wersalskich, ale wyprzedzając
formalne ustanowienie stanowiska Komisarza Generalnego RP, Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego wydało instrukcję normalizującą organizację i funkcjonowanie polskiego przedstawicielstwa wojskowego w Gdańsku. Wydana 5 stycznia
1920 r. dotyczyła reprezentantów polskich sił zbrojnych dla spraw lądowych, wojenno-morskich i handlowo-morskich.
Wszelkie sprawy związane z szeroko pojętą wojskowością na obszarze
Gdańska mieli realizować wspomniani wyżej przedstawiciele wojskowi. Wyłącznie oni byli upoważnieni do reprezentowania interesów wojskowych Rzeczypospolitej w Gdańsku, odpowiednio w swojej dziedzinie. Ponadto każdy żołnierz polskiego wojska przebywający na terenie Wolnego Miasta musiał wcześniej
meldować się u stosownego przedstawiciela i był uzależniony od jego decyzji.
Obowiązywało ich to również w czasie pobytu na urlopie na wspomnianym
obszarze.
Prezentowany dokument pochodzi ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie Rembertowie z zespołu Oddział II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z lat 1919–1921 o sygnaturze I.301.8.838.
15
J. Wójcicki, op. cit., s. 102. Pierwotnie struktura organizacyjna Komisariatu obejmowała cztery departamenty: polityczno-administracyjny, wojskowy, techniczno-handlowy i skarbowy. Ponadto podlegały mu:
Urząd Handlu Zagranicznego i Naftowego oraz Ekspozytura Urzędu Eksportu oraz Drewna. Kolejna reorganizacja miała miejsce w 1923 r. Powstały oddziały: I – Ogólny, II – Kulturalno-Oświatowy, III – Konsularno-Paszportowy, IV – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, V – Wydział Wojskowy, VI – Przedstawicielstwo
Agencji Telegraficznej, VII – Ministerstwa Przemysłu i Handlu, VIII – Urząd Marynarki Handlowej, IX – Polska Kasa Rządowa, X – Delegatura Prokuratorii Generalnej, zob. P. Mickiewicz, Wolne Miasto Gdańsk w koncepcjach wojskowych i polityce II Rzeczpospolitej, Toruń 2000, s. 75.
16
W oficjalnych dokumentach dyplomatycznych nazwa „Komisarz Generalny Rzeczpospolitej Polskiej” pojawiła się po raz pierwszy w prowizorycznej umowie, zawartej między polską a Wolnym Miastem
Gdańskiem 22 IV 1920 r. Oficjalnie i wyraźnie potwierdził to stanowisko Leon Pluciński, podpisując dokument z 22 VIII 1920 r. przedłużający umowę tymczasową z 22 IV 1920 r., zob. S. Mikos, Działalność Komisariatu Generalnego, ss. 76–77.
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W zasobach tegoż archiwum znajdują się też odpisy instrukcji. Jeden z nich zachował się w zespole Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z lat
1918–1921 z sygn. I.300.76.77. Przygotowując dokument do publikacji, zachowano oryginalną pisownię i jednocześnie uzupełniono o teraźniejsze znaczenie
poszczególnych anachronizmów. Ponadto rozwinięto skróty.

Naczelne Dowództwo W.P [Wojska Polskiego] Warszawa, dnia 5 stycznia
1920 r.
/Sztab Generalny/
Ew/I nr 2I9I3/II

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELI WOJSKOWYCH PRZY GENERALNYM
KOMISARZU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GDAŃSKU

1./
Do Generalnego Komisarza Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, któremu
poruczone [powierzone] zostało w myśl uchwały Rady Ministrów skoordynowanie i wykonanie całokształtu zadań Rządu w zakresie realizacji praw gwarantowanych Rzeczypospolitej w obrębie W.M [Wolnego Miasta] Gdańska przydziela się trzech stałych reprezentantów siły zbrojnej, a mianowicie:
a/ dla zastępstwa interesów wojskowych na lądzie
b/ dla zastępstwa interesów wojenno-morskich
c/ dla zastępstwa interesów handlowo-morskich.
2./
Wszystkie sprawy wojskowe, dotyczące Wolnego Miasta Gdańska, które
w myśl punktu 1. mają być zrealizowane należy celem wykonania kierować do
Generalnego Komisarza.
3./
Przedstawiciele Wojskowi są upełnomocnionymi delegatami Naczelnego
Dowództwa WP względnie Min. Spr. [Ministerstwa Spraw Wojskowych] i jako
tacy są wyłącznie upoważnieni do zastępowania interesów wojskowych przy
Generalnym Komisarzu.
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4./
Przedstawiciele wojskowi są w sprawach czysto fachowych samodzielnymi funkcjonariuszami władz, które reprezentują, jednakże porozumiewają się
z władzami i urzędami zagranicznymi, z władzami i urzędami Wolnego Miasta
Gdańska jak też z niewojskowymi władzami i urzędami państwowymi za pośrednictwem Generalnego Komisarza.
5./
Do kompetencji Przedstawiciela wojskowego wchodzą następujące sprawy:
A.
Sprawy natury dyplomatyczno-wojskowej.
1/ Bronić i popierać interesy Państwa Polskiego w dziedzinie wojskowej/
handlowo-morskiej/ w tej mierze, jak tego sytuacja w Wolnym Mieście Gdańsku wymagać będzie.
2/ Udział w rokowaniach dotyczących konwencji polsko-gdańskich o ile
dotyczą spraw wojskowych i będą prowadzone w Gdańsku.
3/ Łączność z zastępcami wojskowymi Państw koalicyjnych na terenie
Wolnego Miasta Gdańska.
4/ Łączność z oddziałami Ententy, które obsadzą tereny plebiscytowe Prus
Wschodnich, Warmii i Mazurów.
5/ Organizacja służby informacyjnej w krajach nadbałtyckich względnie
we wschodniej części Rzeszy Niemieckiej odnośnie do zleceń otrzymanych
przez Naczelne Dowództwo,
6/ Meldunki i sprawozdania tak pisemne jak i telegraficzne należy przesyłać do Nacz. [Naczelnego] Dowództwa Oddziału II.
B.
Sprawy Komisji Delimitacyjnej Polsko-Gdańskiej.
Zastępca wojskowy jest równocześnie członkiem Komisji Delimitacyjnej.
Działalność jego jest już określona instrukcją francuską dla komisji zagranicznych.
C.
Sprawy kolejnictwa.
Na czas przejmowania terytorjum [terytorium] pomorskiego przydziela
się przy istniejącym niemieckim Linienkommando dyrekcji kolejowej w Gdań-
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sku jako polskiego oficera łącznikowego jednego kapitana wraz z odpowiednim
personelem. Z chwilą gdy władze polskie obejmą dyrekcję kolejową w Gdańsku,
oficer ten jako łącznik między władzami wojskowymi, a cywilnemi [cywilnymi] stworzy oddział kierownictwa transportów wojskowych w Gdańsku wedle
wskazówek otrzymanych z Oddziału IV-go a.
D.
Sprawy służby łączności.
Przy dyrekcji pocztowej i telegraficznej w Gdańsku przydziela się jako oficera łącznikowego jednego kapitana z odpowiednim personelem. Z chwilą objęcia zarządu pocztowego i telegraficznego przez władze polskie oficer ten obejmie pieczę całokształtu środków łączności na terytorjum [terytorium] w.m.
[Wolnego Miasta] Gdańska specjalnie zaś uruchomi stację radio-telegraficzną, uskuteczni połączenia telegraficzne za pomocą aparatu Hughes’a17 między
Gdańskiem, a Warszawą i zajmie się instalacją sieci telefonicznej między portem a urzędem Generalnego Komisarza w Gdańsku względnie z głównym urzędem pocztowym w Gdańsku. Oficerowie wymienieni pod c/ i d/ podlegają pod
względem wojskowym zastępcy wojskowemu co się tyczy postępowania otrzymują od niego poszczególne wskazówki; pod względem technicznym są samoistni i postępują wedle zleceń otrzymanych od oddziałów, które ich wysłały.
E.
Sprewy [sprawy] obrony mienia wojskowego na lądzie.
Organizacja straży mienia wojskowego będzie przedmiotem rokowań
konwencji polsko-gdańskiej w których zastępca wojskowy ma strzedz [strzec]
interesa [interesy] W.P. [Wojska Polskiego].
F.
Sprawy objęcia własności wojskowych w myśl artykułu 107 [artykuł 107
traktatu wersalskiego].
Sprawy te będą również przedmiotem późniejszych rokowań. Zastępca
wojskowy ma przedłożyć odpowiednie wnioski.
17

Aparat Hughes’a był telegraficzną maszyną szybko piszącą.
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G.
W sprawach obrony na lądzie, ściśle związanych z obroną wybrzeża działają Przedstawiciele Wojskowi za wzajemnym porozumieniem. W razie różnicy
zdań rozstrzyga Nacz. Dowództwo W.P. [Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego], w sprawach nagłych reprezentant wyższy rangą.
Haller m.p. [miejsce postoju]
Generał

R ECENZJE I OMÓWIENIA
Iben Fonnesberg-Schmidt, Papieże i krucjaty bałtyckie 1147–1254,
Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, ss. 264.

W 2009 r. ukazało się polskie wydanie pracy doktorskiej Iben Fonnesberg-Schmidt w przekładzie Bogusława Soleckiego. Oryginalne angielskie wydanie
pt. The Popes and the Baltic Crusades 1147–1254 (ss. 287) opublikowane zostało
w 2007 r. nakładem wydawnictwa Brill. Autorka za przedmiot badań obrała papieską politykę wobec krucjat w rejonie Morza Bałtyckiego. Cezury czasowe pracy obejmują lata pontyfikatu kolejnych papieży od Eugeniusza III (1145–1153)
do Innocentego IV (1243–1254). Książka rozpoczyna się od ogłoszenia wyprawy przeciwko pogańskim Słowianom w 1147 r., a kończy układem dzierzgońskim
z 7 lutego 1249 r.
Zarówno w polskim, jak i w angielskim wydaniu brakuje informacji o autorce. Skromną notę biograficzną można odnaleźć na stronie internetowej wydawnictwa Brill1. Iben Fonnesberg-Schmidt uzyskała tytuł doktora na wydziale
Historii Średniowiecznej na Uniwersytecie Cambridge w 2004 r. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Aalborg w Danii. Jej zainteresowania koncentrują się wokół
historii Kościoła, misji chrystianizacyjnych i krucjat w XII i XIII w.
Prezentowana monografia podzielona została na pięć głównych rozdziałów
z czego ostatni stanowi wnioski i refleksje zastępujące zakończenie. Brak solidnego zakończenia nie jest tu w żadnym wypadku uchybieniem ze strony autorki,
ponieważ każdy rozdział kończy się przyzwoitym podsumowaniem, a ostateczne konkluzje, zajmujące sześć stron (ss. 259–264), są zebraniem najważniejszych
tez zawartych w publikacji. Poza tym praca została zaopatrzona we wstęp, opis
najważniejszych źródeł i literatury. Na początku pracy znajduje się wykaz skrótów, informacja o nazwach geograficznych oraz dwie mapy przedstawiające region nadbałtycki. W wydaniu polskim brakuje indeksu, który ze względu na ilość
nazwisk i miejscowości wydaje się być niezbędny. Nie znajdziemy również tu
bibliografii, a przypisy zostały skrócone. Mankamentem jest także forma przypisów. Zostały one bowiem umieszczone na końcu każdego rozdziału, co utrud1

http://www.brill.com/popes-and-baltic-crusades-1147-1254 (dostęp: 18.11.2013).
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nia lekturę. Wszystkie wymienione wyżej aspekty czynią omawianą publikację
mniej przejrzystą, co zmusza czytelnika do posiłkowania się wydaniem angielskim lub wręcz zrezygnowania z wersji polskiej.
Wstęp (ss. 15–26) został napisany według typowego modelu. Zawiera
ramy chronologiczne i zasięg terytorialny, cele i opis zagadnień, jakimi autorka zajęła się w pracy. Krótko zostały przedstawione sylwetki papieży (ss. 16–17),
etapy i przyczyny wzrostu znaczenia Stolicy Apostolskiej oraz jej podejście do
wypraw nad Morze Bałtyckie (ss. 15–16). I. Fonnesberg-Schmidt dłużej zatrzymuje się nad pojęciem krucjaty. Autorka zaznacza, że jej praca „wpisuje się
w trwającą dyskusję, której ogólnym tematem jest zasadność definiowania krucjat, a w szczególnym – słabość definicji pluralistycznej” (s. 19). Uznaje ostatecznie, że wyprawy nadbałtyckie dopiero od końca XII w. wykazywały pewne cechy krucjat i stosuje wobec nich termin „quasi-krucjaty” (s. 264). Podstawą takiej
konkluzji stała się analiza dokumentów wychodzących ze Stolicy Apostolskiej,
formuły odpustów i przywilejów. Brakuje tu jednak analizy samego słowa „krucjata” i jej łacińskiego pochodzenia od słowa crux. Nie otrzymujemy informacji, w którym z listów papieskich – branych pod uwagę przez autorkę – po raz
pierwszy pojawia się to określenie dla rejonu nadbałtyckiego oraz, jakimi pojęciami posługiwali się autorzy źródeł narracyjnych. Autorka nie precyzuje także, jaką terminologię będzie stosować dla wypraw wcześniejszych. Pojawiają się
w związku z tym pewne nieścisłości, bo jeżeli o krucjatach na terenach nadbałtyckich można, według I. Fonnesberg-Schmidt, mówić dopiero od końca XII w.,
to dlaczego wyprawę przeciwko Słowianom z 1147 r. nazywa krucjatą, a jej
uczestników krzyżowcami (np. s. 43, 45)? Czytelnik odczuwa również brak informacji dotyczących przyczyn organizowania wypraw nad Bałtyk przeciwko
poganom, niedających się przecież sprowadzić zaledwie do krzewienia wiary
i zdobyczy terytorialnych.
W osobnej części, tuż za wstępem, autorka dokonuje przeglądu niektórych
wykorzystanych przez nią pozycji bibliograficznych, w tym źródeł narracyjnych, historiograficznych i epistolarnych. Najważniejszymi z nich są m.in.: Gesta
Danorum, Chronica Slavorum, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, Heinrici Chronicon Livoniae, Livlandische Reimchronik. Autorka wylicza także ważniejsze publikacje, w których poruszone zostały zagadnienia związane z nadbałtycką polityką Stolicy Apostolskiej (ss. 30–35).
Rozdział pierwszy (ss. 37–90), który zatytułowany został Papieska polityka
wobec krucjat bałtyckich do roku 1198, podzielony został na trzy podrozdziały
obejmujące lata pontyfikatu Eugeniusza III (ss. 39–56), Aleksandra III (ss. 56–65)
oraz lata 1181–1198 – zapewne ze względu na fakt, że w tym czasie w Siedzibie
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Piotrowej zasiadało pięciu papieży (ss. 65–74). Pierwszy z podrozdziałów jest
monotonny i nie wnosi nic twórczego do dotychczasowych badań. Koncentruje się wokół przygotowań oraz skutków wyprawy z 1147 r., wokół listu Divini dispensatione – wielokrotnie przywoływanego i omawianego w literaturze tematu
oraz wokół postaci opata Bernarda z Clairvaux. Autorka opisuje również interesy państw, które zgodziły się uczestniczyć w wyprawie przeciwko Słowianom
Połabskim. Niejasna wydaje się być treść jednego z paragrafów pt. Eugeniusz III
i nawracania niechrześcijan (ss. 46–48). Prawie w całości zawiera on informacje
o organizowaniu misji chrystianizacyjnych od VI–XI w., które powinny być raczej umieszczone we wstępie, chociażby ze względu na układ chronologiczny
przyjęty przez autorkę. W części dotyczącej działalności Aleksandra III autorka wyczerpała istniejącą bazę źródłową oraz dokonała jej zręcznego zestawienia
i porównania (ss. 59–65). W trzecim podrozdziale I. Fonnesberg-Schmidt ograniczyła się do omówienia misji chrystianizacyjnych i wypraw na terenach Liwonii,
zapominając chociażby o Prusach. Atutem zaś jest tu przytoczenie przetłumaczonych fragmentów kroniki Henryka Łotysza i Arnolda z Lubeki (ss. 65–72).
Innocenty III (1198–1216) i wyprawy krzyżowe w regionie nadbałtyckim to tytuł drugiego rozdziału (ss. 91–142). I. Fonnesberg-Schmidt przedstawiła w tej części
zaangażowanie tego papieża w chrystianizację ludów znad Bałtyku. W centrum zainteresowania autorka stawia IV Sobór Laterański, ale nie pomija rozlicznych listów
i przywilejów papieskich dotyczących organizacji wypraw. Jej uwadze nie umknęło
także zaangażowanie królów, biskupów misyjnych oraz zakonów w krzewienie
słowa Bożego na terenach pogańskich. Zaznaczono ponadto, które z kampanii nadbałtyckich były wyłączną inicjatywą Stolicy Apostolskiej. Na stronach 106–107
autorka zatrzymała się nad stanowiskiem Innocentego III wobec organizowania i przebiegu wypraw nad Morze Bałtyckie stwierdzając, że cechowało je obojętność. Nie do końca można się z tym zgodzić, chociażby ze względu na fakt – przytoczony zresztą przez autorkę – że już w 1199 r. papież zrównał rangą krucjatę do
Liwonii z krucjatami do Ziemi Świętej (s. 112). Wydaje się, że I. Fonnesberg-Schmidt
zbyt lekkomyślnie użyła słowa „obojętność”, gdyż sama poświęciła sporo miejsca
w swojej pracy kwestiom sprawowania opieki nad nowo nawróconymi, nad organizacją kościelną na terenach nadbałtyckich, poruszyła kwestie wysyłania legatów,
odpowiadania na skargi biskupów i zakonników oraz nakładania na nich nagan
(ss. 116–122). Nie można zaprzeczyć, że wyprawy nad Bałtyk miały niższą rangę niż
krucjaty do Ziemii Świętej, ale ocenienie polityki Innocentego III wobec terenów Liwonii i Prus jako obojętnej jest sporym nadużyciem.
O polityce Honoriusza III traktuje kolejny rozdział (ss. 143–196). Jednym
z najważniejszych walorów tej części – obok odwołań do bogatego materiału
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źródłowego – jest zastosowanie metody porównawczej. Autorka skonfrontowała
politykę Honoriusza III i jego poprzednika, próbując udowodnić, że to nie Innocenty III, a jego następca „był najważniejszym zwolennikiem wypraw bałtyckich”
(s. 180). Jest to najciekawsza i zarazem najważniejsza część tej publikacji, ponieważ
pokazano w niej ewolucję postępowania wobec pogańskich ziem położonych nad
Morzem Bałtyckim. Autorka śmiało stwierdza, że za pontyfikatu Honoriusza III
dochodzi do całkowitej zmiany strategii krucjatowej wobec ludów nadbałtyckich.
Nie można się z tym zgodzić. Trzeba bowiem pamiętać, że przyszły papież był bliskim współpracownikiem Innocentego III, co niewątpliwie miało wpływ na późniejsze decyzje. Poza tym zmieniły się priorytety, ale cele pozostały, jeśli nie te same,
to z pewnością podobne – chociażby troska o sytuację społeczno-prawną nowo
ochrzczonych czy też piecza nad organizacją kościelną. Autorka podjęła się próby
wysunięcia dwóch hipotez dotyczących zaangażowania Honoriusza III w kampanie północne. Pierwsza z nich za przyczynę podaje względy teologiczne, a podstawą
drugiej stały się liczne skargi dotyczące misji nadbałtyckich (ss. 156–157). Obie mają
dobrą argumentację, jednak zabrakło teorii o podstawach geopolitycznych. Kusząca bowiem była nie tylko możliwość powiększenia zasięgu chrześcijaństwa, ale
i przejęcia szlaków handlowych, które otwierały drogę na Wschód. Ważnym
wydarzeniem w kontekście omawianego tematu było także wzięcie w opiekę
i obronę mieszkańców Liwonii, Estonii, Semigalii i Prus przez cesarza Fryderyka II
w 1224 r. i rozpatrywanie tej sytuacji pod kątem konfliktu papiesko-cesarskiego. Czytelnik jednak dowiaduje się o nim w następnym rozdziale (s. 208). Na kolejnych stronach trzeciego rozdziału I. Fonnesberg-Schmidt zwraca szczególną
uwagę na wpływ dominikanów na decyzje Honoriusza III (ss. 157–163). Nie zapomina także o podkreśleniu istotnej roli Wilhelma z Modeny (ss. 169–173).
Rozdziałowi czwartemu nadano tytuł Krucjaty bałtyckie i polityka papieska
w okresie pontyfikatów Grzegorza IX (1227–1241) oraz Innocentego IV (1243–1254)
(ss. 197–257). Podjęte tu zagadnienia są po części kalką poprzednich rozdziałów i dotyczą ogłaszania i organizacji kampanii, znaczenia misji i roli misjonarzy.
W znacznej części poświęcono uwagę terenom Prus i Inflant, ale także dłuższy fragment dotyczy wyprawy przeciwko Rusinom. Ciekawą sprawą jest poruszenie tematu finansowania wypraw (ss. 205–207) i naboru ich uczestników przez zakon krzyżacki (ss. 225–226). Ze względu na istotną rolę Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi
Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie poświęcono jego działalności wiele miejsca. Szkoda jednak, że autorka nie zatrzymała się dłużej nad ugodą dzierzgońską ani
nie wspomniała o żadnym układzie między poganami i neofitami z terenów Inflant
a zakonnikami. Układy takie bowiem musiały być zawierane za zgodą i wiedzą papieża, szkoda więc, że nie podjęto próby ustalenia jego stosunku do nich.
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W pracy pojawia się wiele powtórzeń. Czasami wymaga tego problematyka poszczególnych części książki, ale wydaje się, że można było ich uniknąć
poprzez zastosowanie ram terytorialnych. Praca wówczas zyskałaby na przejrzystości i konsekwencji. Porządek chronologiczny zastosowany przez autorkę sprawia, że praca przyjmuje formę kalendarium. Chronologia często zostaje
zaburzona, czego niestety nie daje się wytłumaczyć porządkiem tematycznym.
Do zarzutów należy dodać liczne pomyłki techniczne.
Niewątpliwymi zaletami jest doskonała interpretacja źródeł i ich jakość,
liczne cytaty w tłumaczeniu samej autorki oraz wiele śmiałych hipotez, mimo że
czasami brakuje odniesienia do przytaczanych teorii różnych badaczy. Dodatkowym atutem jest lekki styl tekstu.
Mimo wielu mankamentów, nie można zaprzeczyć, że praca wypełnia lukę
w studiach nad polityką Stolicy Apostolskiej wobec kampanii nadbałtyckich
od połowy XII do połowy XIII w.
Joanna Wyżlic

L ISTY DO REDAKCJI
Do Pana
dr. hab. Grzegorza Jasińskiego
Zastępcy redaktora „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”
Z przykrością stwierdzam, że moja korekta autorska nekrologu Profesora
Wojciecha Wrzesińskiego (Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2/280)
nie wiedzieć czemu została przez Redakcję zignorowana.
Otrzymaną pocztą elektroniczną korektę w formacie PDF przekazałem
niezwłocznie 25 listopada 2013 r. Sekretarz Redakcji, dr Jerzy Kiełbik jeszcze
tego samego dnia potwierdził jej odbiór i nie sygnalizował jakichkolwiek zastrzeżeń do korekty. Stąd pozostawałem w przekonaniu, że wszystko jest lege artis. Tymczasem, kiedy 16 grudnia 2013 r. otrzymałem egzemplarz kwartalnika
stwierdziłem, że z pięciu wnoszonych przeze mnie poprawek Redakcja uznała
tylko jedną (na s. 424 wyraz „przypomniał” zmieniono na „przywołał”). Wbrew
prawu autorskiemu i dobrym obyczajom edytorskim bezzasadnie pominięto:
– na s. 420 (20 wiersz od dołu) jest: 16 kwietnia 1962 r.
powinno być: 11 grudnia 1961 r.
– na s. 423 (14 wiersz od dołu) jest: Stacja naukowa
powinno być: Stacja Naukowa
– na s. 424 (w 3 wierszu od góry) pominięto zdanie: W 1985 r. uhonorowano
Go Nagrodą Miesięcznika „Warmia i Mazury”.
– na s. 424 (8 wiersz od dołu) jest: zapmnianą
powinno być: zapomnianą
Do roku 2006 jest pierwszy przypadek, by w taki sposób potraktowano autora, a Redakcja nie wykazała woli naprawienia tej niestaranności edytorskiej.

prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz
Olsztyn, 30 grudnia 2013 r.
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