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Obszar Warmii, jako dominium biskupa, ostatecznie został ustalony w 1374 r.1
Wcześniej, przed podbojem tej ziemi przez zakon krzyżacki, zajmowany był przez
cztery plemiona pruskie: Warmów, Pogezanów, Bartów i Galindów. Do obszaru
plemiennej Warmii należały prawdopodobnie również okolice Braniewa i Pieniężna. W jej skład wchodziły wymienione w dokumentach ziemie: Wewa2, Malcecuke3 i Plut4. Pogezanie zajmowali tereny nad środkową Pasłęką i okolice Ornety5.
Z dokumentów wiemy, że w pobliżu ujścia Drwęcy Warmińskiej do Pasłęki znajdowało się ich główne centrum handlu – forum Pogesanie6. Prawdopodobnie do
Pogezanii należała także ziemia glotowska – terra Glotowia7 oraz terra Gudikus8,
Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej: CDW),
hrsg. C. P. Woelky u. J. M. Saage, Bd. 2, nr 202, Mainz 1864.
2
Ibidem, Bd. 1, nr 78. Max Toeppen oraz Henryk Łowmiański uważają, że ziemia Wewa obejmowała
cały obszar komornictwa Mezlackiego: M. Toeppen, Geographie von Preussen, Gotha 1858, s. 18; H. Łowmiański, Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, t. 2, Wilno 1932, s. 17. CDW, Bd. 1, nr 90: Dirsune et Surynis in terra Wewe, in terminis canonocarum nostrum, in Campis Burwite, et Bundotaneys. Z powyższej
informacji nie wynika, aby ziemia Wewa obejmowała okolice Melsaka (Pieniężna), jej zasięg ograniczał się do
okolicy obecnych wsi: Kiersiny, Posady i Podlechy.
3
CDW, Bd. 1, nr 163: teritorio Malcekuke.
4
Wniosek taki można wyciągnąć na podstawie zapisów: nemus quod diuidit Plut et Natangiam versus
confinium Wore – CDW, Bd. 1, nr 31.
5
CDW, Bd. 1, nr 42: in Pogzania.
6
Ibidem, Bd. 1, nr 77.
7
Zdaniem M. Toeppena (Geographie von Preussen, s. 18), ziemia Głotowska należała w czasach plemiennych do Warmów, inne stanowisko przedstawiają: H. Łowmiński, Studia nad początkami, s. 16 i A. Kopiczko, Głotowo w świetle dokumentu lokacyjnego i najstarszych zachowanych źródeł archiwalnych, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 2014, nr 1(283), ss. 3–4, którzy uważają ją za ziemię Pogezańską.
8
O przypuszczalnej przynależności tej ziemi do Pogezanii wypowiedział się G. Bialuński, Pruskie
związki terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny w XIII wieku, KMW, 2004, nr 1, s. 15.
1
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która była ulokowana między górną Pasłęką i górną Łyną od strony zachodniej. W skład Galindii miały wchodzić ziemie: Berting, Gunelauke oraz okolice Biskupca9. Barcja natomiast dzieliła się na Wielką Barcję, Małą Barcję oraz
Plika Barcję10. W przypadku niektórych obszarów Warmii biskupiej mamy poważne wątpliwości, co do ich przynależności plemiennej, np. Frombork oraz Lidzbark Warmiński z najbliższą okolicą. W przypadku Fromborka nie mamy pewności, czy to była Warmia czy Pogezania11. Bardziej skomplikowany jest problem
Lidzbarka Warmińskiego. Piotr Dusburg w swojej kronice pisze, że Lidzbark był
grodem warmińskim, a następnie podczas II powstania pruskiego należał do
Pogezanów12. W literaturze przedmiotu pojawia się także pogląd, że Lidzbark
Warmiński miał związki z Małą Barcją13. Jak widać, obszar Warmii biskupiej
w przeszłości nie był jednolity pod względem przynależności plemiennej.
Według Piotra Dusburga: „Prusowie nie znali pojęcia Boga. – – czcili każde stworzenie jak boga, a mianowicie słońce, księżyc i gwiazdy, pioruny, ptaki,
zwierzęta czworonożne, a nawet ropuchę. Za święte uważali gaje, pola i wody
tak bardzo, iż nie odważali się w nich wycinać drzew ani uprawiać ziemi, ani łowić ryb”14. Na podstawie średniowiecznych zapisów toponomastycznych moż9
Łowmiański i Białuński przyjmują, że ziemie Berting i Gunelauke należały do Galindii – H. Łowmiański, Studia nad początkami, s. 15; G. Białuński, Pruskie związki terytorialno-osadnicze, s. 9 i n. Innego zdania jest Viktor Rőhrich, który zwraca uwagę na sprzeczność z relacją Plastwicha, wynika z niej, że Galindia
rozciągała się na zachodzie po Berting i Gunelauke: quod terra Galindiae fuit a Bertingen usque ad Poloniam,
et a Barten usque ad fluvium Nare et usque ad Sudoviam, ita quod tota terra inter Nadroviam et Sudoviam et Poloniam usque Bertingen, Gunelauken, et Barten fuit terra Galindiae, patrz Scriptores rerum Warmiensium, hrsg.
C. P. Woelky u. J. M. Saage, Bd. 1, Braunsberg 1866, ss. 73–74.
10
C. Hennenberger, Erclerung der preussischen grossern Landtaffel oder Mappen, Königsberg 1595, s. 26:
Barthenland ist ein gros Land gewesen und getheilt in Gros/Klein und Plickbarthen. W literaturze przedmiotu
bardzo często Mała Barcja utożsamiana jest z Plika Barcją. Temat ten jest jednak dosyć skomplikowany i wymaga osobnej analizy.
11
Za przynależnością Fromborka do plemiennej Warmii wypowiedział się Jan Powierski. Jako powód
podał częste określanie Fromborka, jako „Miasta Warmińskiego”, co jego zdaniem może wskazywać na istnienie tutaj ważnego ośrodka plemiennego noszącego nazwę Warmia, J. Powierski, Warmia, Prussica, t. 1, Malbork 2004, ss. 219–220. Do tak postawionej tezy odnoszę się z dużym sceptycyzmem, ponieważ określenie
Fromborka jako Varmia pojawia się dopiero na mapach nowożytnych powstałych w XVI w. i było często powielane w kolejnych wiekach. Odnosi się ono raczej do siedziby kapituły warmińskiej, a nie do centrum plemienia Warmów, por. mapę „Sarmacji Europejskiej” Andrzeja Pograbki z 1570 r. i mapy Polski Wacława Grodeckiego z 1562 i 1570 – S. Aleksandrowicz, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII
wieku, Warszawa 2012, ss. 292–297.
12
Petrus de Dusburg, Chronica terrae Prussiae, opr. J. Wenta, S. Wyszomirski, Kraków 2007, s. 67:
in terra Warmiae Brunsbergk et Heilsbergk; idem, s. 161: castrum Helsbergk, quod tunc fuit in manu pogesanorum.
H. Łowmiański, Studia nad początkami, s. 14 – autor zwraca tu uwagę, że wójt biskupstwa warmińskiego tytułował się advocatus Pogezanie.
13
J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II, 1, Malbork 2001, s. 95.
Lidzbark Warmiński mógł należeć do Małej Barcji, a o zajęciu przez Pogezanów sprzyjałoby ich bliskie współdziałanie z Bartami podczas II powstania pruskiego.
14
Petrus de Dusburg, Chronica terrae Prussiae, s. 52: Prutheni notitiam Dei non habuerunt. [...] pro deo
coluerunt, scilicet solem, lunam et stellas, tonitrua, volatilia, quadrupedia etiam usque ad bufonem. Habuerunt
etiam lucos, campos et aquas sacros, sic quod secare aut agros colere vel piscari ausi non fuerunt in eisdem.

Miejsca kultu Prusów na Warmii biskupiej

367

na wysnuć wnioski, że na Warmii występowały święte gaje, pola, a nade wszystko święte wody, wśród których można znaleźć jeziora, niewielkie rzeki oraz źródła. Odnotować należy także ważne pod względem kultowym wzgórza czy też
kamienie. Pogańskie miejsca kultu na Warmii biskupiej można ustalić głównie
na podstawie toponomastyki. Będę się tu opierać głównie na nazwach terenowych i miejscowych, zarejestrowanych w średniowiecznych dokumentach, które
poświadczają kult pogański w danym miejscu. Niektóre z nich zostały zaadoptowane przez Kościół i służyły jako cel pielgrzymek. Inne natomiast zaczęły być
kojarzone ze złymi mocami. Miejsca takie zaczęto nazywać diabelskimi, od pruskiego kauke. Według badaczy, pogańskie miejsca kultu występowały u Prusów
głównie na obrzeżach osadniczych, tj. na pograniczu plemiennym oraz na rubieżach niektórych włości. Podobne wnioski można wyciągnąć na podstawie badań
z obszaru Warmii biskupiej15.

Toponimy występujące w źródłach, zawierające człon swente lub heilig
Nazwy obiektów typu swente, swints, które zostały odnotowane w źródłach
średniowiecznych, występujące na ziemiach pruskich, oznaczające „święty/
święte”, pochodzą z języka pruskiego16. Słownik etymologiczny języka pruskiego Vytautasa Mažiulisa podaje słowo swints, które po litewsku oznacza šventas,
po niemiecku zaś – heilig, czyli „święty”. Przymiotnik ten może również zawierać zmodyfikowany rdzeń z końcówką -o/-a: swinta (który zachowuje znaczenie
šventas), może on występować w słowach złożonych, takich nazwach jak Swintinge czy Swentegarben. Na obszarze Warmii biskupiej odnotowałem w źródłach
średniowiecznych 10 nazw posiadających pruski człon swente lub jego niemiecką kalkę heilig, ewentualnie wersję łacińską – sanctus. Trzy przykłady dotyczą
pól, po dwa – wzgórz i jezior oraz po jednym – rzeki, gaju i doliny. Najstarszym toponimem na Warmii z członem swente jest pruskie pole campus Swenkiten17, dzisiejsze Świękity, odnotowane w 1294 r. Było ono położone w pobliżu wsi
kościelnej Ełdyty, założonej już w 1289 r. Wedle odnotowanej przez Victora Röricha
15
R. Wenskus, Beobachtungen eines Historikers zum Verhältnis von Burgwall, Heiligtum, und Siedlung
in Gebiet der Preuβen, w: Ausgewählte Aufsätze zum frühen und preussischen Mittelalter, Sigmaringen 1986,
ss. 299–316 – ustalenia dotyczą lasów i zbiorników wodnych; G. Białuński, Pruskie związki terytorialno-osadnicze, ss. 3–17; R. Klimek, Próba ustalenia zasięgu „Terra Gunelauke” w świetle źródeł archeologicznych, KMW,
2009, nr 1(263), ss. 79–87; idem, Święte jeziora Prusów, Pruthenia, 2011, t. 6, ss. 169–183; S. Szczepański, Czy
pruskie miejsca święte? Nazwy miejscowe i fizjograficzne z obszaru historycznej Pomezanii i obszarów sąsiednich
w dokumentach krzyżackich, Pruthenia, 2010, t. 5, ss. 133–160.
16
H. Łowmiański, Studia nad początkami, s. 41.
17
CDW, Bd. 1, Mainz 1860, nr 93.
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tradycji, w Ełdytach znajdować się miał w okresie przedkrzyżackim ośrodek
kultu Prusów18. Dowodem tego miał być m.in. jeden z pierwszych kościołów
na Warmii biskupiej19. Wśród licznych świętych pól pruskich zostały odnotowane m.in. Garzewo – Heylgenfelde (1347)20 oraz Świętnik – Heiligenveld (1346)21.
W źródłach spotykamy się z dwoma przykładami świętych wzgórz. Niemiecka nazwa miasta Lidzbark Warmiński (Heilsberg) – najprawdopodobniej pochodzi od jakiejś kultowej góry znajdującej się w jego okolicy. Po raz pierwszy nazwa Heilsberg
pojawia się w nadaniu dla wsi Ełdyty z 1289 r. 22 W literaturze przedmiotu problem ten próbował rozwiązać Reinchard Wenskus, ale moim zdaniem popełnił
błąd, uznając, że świętą górą jest szaniec na południe od Lidzbarka Warmińskiego23. Na podstawie dwóch zapisów źródłowych można wysnuć tezę, że poszukiwanym świętym miejscem jest Krzyżowa Góra. Według pierwszej wzmianki z
1390 r., była to góra koło Pilnika, która stanowiła własność biskupów i w przeszłości prawdopodobnie była ważnym miejscem dla Prusów: quique mons fuit antiquitus et est de proprietate nostra et ecclesie nostre Warmiensis24. W innym dokumencie, pochodzącym z 1431 r. i stwierdzającym przekazanie dodatkowych ziem
miastu wydzielonych z posiadłości biskupich, znajduje się informacja, że na górze w pobliżu Pilnika został ulokowany krzyż: mons ubi crux lokata25. Krzyżowa
Góra jest wzniesieniem dominującym nad okolicą. Przypuszcza się, że w niektórych
wyniosłych wzgórzach Prusowie upatrywali ich związek ze światem bogów. W czasach nowożytnych na Krzyżowej Górze znajdowała się kaplica – Kreuzkirche, którą Fryderyk Enders zaznaczył na mapie Warmii z 1755 r.26 W 1351 r. w okolicy
Reszla, na obszarze 4 łanów, została założona wieś Swentegarben. Jej nazwa może
świadczyć, że położona była na wzgórzu, które w czasach pogańskich pełniło
rolę kultową. W późniejszych latach nazwa wsi nie pojawiła się już w źródłach,
18
V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (dalej: ZGAE), 1901, Bd. 13, s. 412.
19
P. Kawiński, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów na tle osadnictwa w okresie plemiennym – przykład Pomezanii, Pogezanii i Warmii, Pruthenia, 2011, t. 6, ss. 106–107.
20
CDW, Bd. 2, nr 99; P. Kawiński, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów, s. 107 – w dokumencie z 1530 r. o Garzewie wspomina się: Garsen maius alias Heiligenwalt.
21
Preußisches Urkundenbuch (dalej: PU), Bd. 4, hrsg. H. Koeppen, Marburg 1960, nr 34.
22
CDW, Bd. 1, nr 79. Dokument ten powstał na zamku w Lidzbarku Warmińskim: datum in Castro nostro Heilsberg; w tym samym roku na zamku w Lidzbarku Warmińskim dokonano także nadania dla wsi Szalmia. CDW, Bd. 1, nr 82.
23
R. Wenskus, Beobachtungen eines Historikers zum Verhältnis von Burgwall, Heiligtum, und Siedlung in
Gebiet der Preuβen, ss. 311–312.
24
CDW, Bd. 3, nr 243. Na ten zapis zwrócił już uwagę J. Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn, 1997, s. 144.
25
CDW, Bd. 4, nr 365.
26
J. Enders, Tabula geographica episcopatum warmiensem in Prussia, Elbing 1755; J. Cary, A new map
of the Kingdom of Prussia, London 1799.
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przez co powstały problemy z identyfikacją tego miejsca27. Najprawdopodobniej
jest to obecny Czarnowiec, znajdujący się na zachód od Reszla. Wieś jest położona
na wyniosłym wzgórzu zwanym Czarnogórą – Schwarzenberg (105 m). W swoich
badaniach zwróciłem uwagę na fakt, że często pogańskie miejsca kultu w późniejszym okresie były przez okoliczną ludność nazywane „czarnymi”, być może
od koloru często kojarzonego ze „złymi mocami”28. Od miejscowych mieszkańców dowiedziałem się, że na tym wzgórzu w przeszłości występowały źródła,
których obecność mogła mieć wpływ na kultową rolę tego miejsca. W literaturze przedmiotu istnieje przekonanie, że na świętych wzgórzach Prusów lub w ich
bezpośrednim położeniu zakon krzyżacki budował swoje strażnice. Pogląd taki
jest pokłosiem pracy Reincharda Wenskusa i funkcjonuje w literaturze jako fakt
niezaprzeczalny, niepodlegający jakiejkolwiek weryfikacji29. Tenże autor przytacza osiem przykładów takich „świętych gór” z obszaru Prus, w tym dwa z Warmii:
Swentegarben i Lekity. O tym, że należy sprawdzać nawet uznanych badaczy
świadczy fakt, iż obydwa wzniesienia nie mają żadnego związku z założeniami
obronnymi z okresu działalności państwa zakonnego. Dotyczy to także pozostałych sześciu wzgórz wymienionych przez Wenskusa30.
Wśród miejsc kultu Prusów na Warmii wymienić możemy także święty gaj – sanctus nemus31. Znajdował się on na wschód od miejscowości Pluty,
przy drodze do wsi Jeziorko. Na jego obszarze występowały źródła, które miej27
Według M. Pollakówny, Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim, Poznań 1953, s. 147 i J. Ptaka, Wojskowość średniowiecznej Warmii, s. 233, lokalizacja miejscowości nieustalona. A. Pospiszylowa, Toponimia południowej Warmii. Nazwy miejscowe, Olsztyn 1987, s. 153 i R. Wenskus, Ausgewählte Aufsätze, s. 311 uznają, że
wieś Swentegarben leżała koło Tarnin, między Reszlem a Sątopami. Moim zdaniem Swentegarben był położony między Reszlem a Troksami.
28
Zaobserwowane przeze mnie przypadki: lacus Warskaythe (PU, hrsg. M. Hein, Bd. 3/1, Marburg
1975, nr 332) – następnie zwane Schwarzer See, wieś Czerniki – Schwarzstein (na wschód od wsi, nad jeziorem Moj jest kamień ofiarny); przysiółek Czernica koło wsi Stręgiel – Schwarzstein (w pobliżu znajdował się kamień kultowy); Żywki (na południe od kultowych kręgów kamiennych leży jezioro Czarne), por.
R. Klimek, Kamienie kultowe na ziemiach pruskich, w: Kamienie w historii, kulturze i religii, pod red. R. Klimka,
S. Szczepańskiego, Olsztyn 2010, s. 83, 100, 104 i 109; lacus Perküna (CDW, Bd. 2, nr 497) następnie zwane Schwarzer Teich, Kobold See koło Marcinkowa – Schwarzer See, por. R. Klimek, Święte jeziora Prusów, Pruthenia t. 6,
s. 173–174, 179.
29
R. Wenskus, Beobachtungen eines Historikers zum Verhältnis von Burgwall, Heiligtum, und Siedlung in Gebiet der Preuβen, ss. 299–316 – bezkrytycznie wszystkie błędy zawarte w tej pracy zostały przytoczone przez:
D. A. Sikorskiego, Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu, Olsztyn 2010, s. 113 oraz P. Kawińskiego, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów, s. 118.
30
Nie widzę także żadnego związku pruskich miejsc kultu z zakonnymi założeniami obronnymi w przypadku góry Rombinus nad Niemnem, Heiliger Berg koło Zinten, Blocksberg koło Zalewa, Napoleonsberg koło
Iławy Pruskiej (sic!). Wzgórze Heiligenberg (1437) położone jest od zamku w Brandenburgu w odległości
ok. 3 km. Także i tutaj nie widać bezpośredniego związku kultowej góry z warownią. W dalszej części pracy autor błędnie próbuje dowieść, że Świętą Górą w Lidzbarku Warmińskim miał być jakiś szaniec położony na południe od miasta. Gdyby taka praktyka, jak to widzi Wenskus, rzeczywiście panowała w strategii zakonu krzyżackiego, to zapewne jej ślad zostałby utrwalony w źródłach.
31
CDW, Bd. 1, nr 221.
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scowa ludność uznawała za lecznicze32. Źródła te przetrwały do obecnych czasów.
W ich pobliżu znajduje się kolumna z figurą Matki Boskiej, co może być przykładem adaptacji tego miejsca kultu w czasach chrześcijańskich. Prawdopodobnie o kulcie pogańskim możemy też mówić w odniesieniu do okolic dzisiejszej wsi
Świątki – Heiligental (1347)33, której niemiecką nazwę należy przetłumaczyć jako
„Święta Dolina”. W Świątkach dosyć wcześnie, bo już w 1347 r., istniał kościół
parafialny34. Sąsiednia wieś Garzewo była zwana Heylgenfelde, co może poświadczać, że tu też w czasach pogańskich Prusowie odprawiali swoje obrzędy.

Jeziora i rzeki o znaczeniu kultowym
Nazwy wodne z członem swente pojawiają się na Warmii wyłącznie w jej
południowej części35. Są to jeziora: Świętajno Naterskie – Swyntheynen (1349),
Swyntheyn (1363)36, Świętajno koło Mokin – Swintinge (1364), Swynteyn
(1394)37 oraz rzeczka Swintinge (1362)38, płynąca na południe od Skajbot. Jezioro Święte – Swinteyen (1428)39 znajduje się wprawdzie w pobliżu miejscowości Kurki, jednak leży już poza granicami dominium warmińskiego. W północnej Warmii jest całkowity brak tego typu nazw. Wytłumaczenie tego stanu
rzeczy jest bardzo proste: w północnej części jeziora występują one rzadko,
a w komornictwie braniewskim w ogóle ich brak. Nazwy wodne zawierające
człon -swente nie występują także w centralnej części Warmii. Natomiast ciekawostką jest tutaj przykład trzech cieków z członem *ram: rzeka Rama – Rammenflys (1403)40, Wróblik – Ramio (1355)41 i niezidentyfikowany lewy dopływ Pasłęki
– Ramgesalus (1315)42. Sakralny człon *ram wskazuje, że powyższe rzeki mogły być
również obiektem kultu Prusów43. Analizując jeziora kultowe na Warmii, które
zostały wymienione w dokumentach źródłowych, zwraca uwagę fakt nadawania
32
Museum für Vor- und Frühgeschichte, Preuβischer Kulturbesitz (dalej: MVF PK), PM-A 1138/1
Plauten, Kr. Braunsberg; Meßtischblatt 1787, Lichtenau, 1:25 000, 1932 – „Heilbr.”
33
CDW, Bd. 2, nr 99; G. Białuński, Pruskie związki terytorialno-osadnicze, KMW, 2004, nr 1, s. 15.
34
A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lublin 1961, s. 87 – pierwsza pośrednia wzmianka o istnieniu tu kościoła patrz CDW, Bd. 2, nr 99: villam parochialem Heilgental.
35
Na temat jezior kultowych na obszarze ziem pruskich napisałem pracę: Święte jeziora Prusów, Pruthenia, 2011, t. 6, ss. 169–183, gdzie omówiłem także tego typu zbiorniki wodne z obszaru Warmii biskupiej.
36
CDW, Bd. 2, nr 127, nr 347.
37
CDW, Bd. 2, nr 361, CDW, Bd. 3, nr 296.
38
CDW, Bd. 2, nr 333.
39
CDW, Bd. 4, nr 258.
40
CDW, Bd. 3, nr 385.
41
CDW, Bd. 2, nr 222.
42
PU, Bd. 2, hrsg. M. Hein, E. Maschke, Königsberg 1939, nr 134.
43
P. Kawiński, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów, s. 110.
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im nazw także od bóstw pruskich, jak Kurke czy Perkun. Jezioro Korek – Kurken (1365), Korkyn (1389)44 położone jest między Wipsowem i Biesowem, zaś
Perkun (1374)45 na granicy Warmii, koło wsi Pawły. Nazwa tego nieistniejącego
obecnie jeziora później nie występuje w źródłach. Niewątpliwie nawiązuje ona
do boga burz, piorunów, czyli do Perkuna. Nie jest wykluczone, że w przeszłości w taflę jeziora bardzo często uderzały pioruny, co nie uszło uwadze zamieszkujących okolicę Prusów. Innym przykładem jest Jezioro Dywickie – Dewythen
(1348)46, którego nazwa pochodzi od pruskiego słowa deywis, oznaczającego
boga47. Podobnie jest w przypadku rzeki Dewune (1346), riuo Dewynne (1359)48,
wpływającej do jeziora Dadaj. Identyfikacja tej rzeki także budzi w literaturze
przedmiotu pewne trudności. Moim zdaniem jest to Biesówka, która wypływa
z jeziora Tejstymy i wpada do jeziora Dadaj. Przypuszczalnie zbiornikiem wodnym o znaczeniu kultowym mogło być także jezioro Giłwa (Rentyńskie), dawniej Gilbing. Jego nazwa występuje w spisanej w Iura Pruthenorum formule „gajenia” pruskiego sądu ziemskiego przez wolnych Prusów z okolicy Olsztynka
– „Gaję ten nasz pruski sąd głęboko jak Gilbing, wysoko jak dąb, mocno jak kamień, czy to będzie słuszne czy niesłuszne”49. Rota przysięgi Prusów, w której występuje dąb (święte drzewo), kamień (symbol trwałości) i jezioro Gilbing pozwala
domniemywać, że był to zbiornik wodny o znaczeniu kultowym. Należy zwrócić
uwagę także na fakt, że w pobliżu tego jeziora znajduje się Gietrzwałd, znany z kultu maryjnego. Nasuwa się w związku z tym wniosek, że tutejszy archaiczny ośrodek kultowy znalazł swoją kontynuację w blisko położonym Gietrzwałdzie50.

Toponimy z członem cawx (kauke)
Według przekazu z spisanego w XIV w. – Słownika elbląskiego – wyraz kauke (kuke) możemy identyfikować ze słowem cawx oznaczającym diabła51. Wydaje się jednak, że jego pierwotne znaczenie u Prusów było nieco inne.
W dawnych realiach pruskich wyrażenie to nie oznaczało diabła w znaczeniu
CDW, Bd. 2, nr 386; CDW Bd. 3, nr 233.
CDW, Bd. 2, nr 497.
46
CDW, Bd. 2, nr 125.
47
Elbing Vocabulary, w: Old Prussian written monuments, opr. L. Palmaitis, Kaunas 2007, s. 38, E 1.
48
CDW, Bd. 2, nr 299.
49
Iura Pruthenorum, opr. J. Matuszewski, Toruń 1963, ss. 60–61: Ich hege diese unser Preussische ding tiff
als Gilbing, hoc hals ein Eichelbaum, fest als ein sten, es sey recht oder unrecht.
50
J. Powierski, Drugi tom słownika języka pruskiego, w: Prussica, t. 1, Malbork 2003, s. 392; P. Kawiński,
Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów, s. 108.
51
Elbing Vocabulary, s. 38, E 11.
44
45
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nauczania Kościoła, lecz opiekuńczego demona, przewodnika zmarłych52. Nie
jest wykluczone, że w wierzeniach pogańskich Prusów były to dusze zmarłych
pozostające w stanie „prenatalnym” – czyli przed wcieleniem się w kolejnego
członka rodu – w ziemi lub w znajdujących się na jej powierzchni obiektach naturalnych53. Na obszarze Warmii biskupiej odnotowałem w średniowiecznych
źródłach pisanych sześć toponimów, zawierających wyraz kauke. Najwcześniejszy toponim to bród Cucke na Pasłęce, który pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z 1251 r. oraz ponownie w 1254 r. jako Chucumbrasch54. Położenie
tego miejsca w historiografii budziło trochę wątpliwości. Najczęściej wskazuje się, że był to bród na Pasłęce koło wsi Dębiny55. Miejsce to zostało zaznaczone i opisane na archiwalnej rękopiśmiennej mapie pochodzącej z 1611 r. – Kuka
oder Kukumbrast56. Wynika z niej, że jest to bród położony przy ujściu do Pasłęki rzeczki Waszkoniki. Na północ od Waszkoniki i wspomnianego brodu rozpościera się potężne cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki żelaza57. Niewątpliwie nazwa „kuke” nawiązuje tutaj do cmentarzyska i zamieszkujących tu dusz
zmarłych. Warto też zwrócić uwagę, że niektóre brody były miejscem, gdzie składano ofiary58. Według dziewiętnastowiecznych przekazów, w pobliżu tego brodu miał się znajdować głaz zwany nomen omen – Opferstein59. Innym ważnym
kultowo obszarem mogły być okolice dzisiejszego Pieniężna zwane Malcekuke.
Z języka pruskiego malko oznacza drewno na opał60 + kuke, cawx. W literaturze
przedmiotu spotyka się tłumaczenie, że Malcekuke można interpretować jako
„zagajnik istot podziemnych”61. Prawdopodobnie tym miejscem był znajdujący
się na południe od Pieniężna wąwóz rzeki Wałszy. W pobliżu położonych tam
trzech grodzisk znajduje się źródło lecznicze – fons kavnyne – które wymienio52
S. Szczepański, „Zaginiona” osada Kaukeninai w kontekście kulturowo-osadniczym pomezańskiej włości Geria, Pomerania Antiqua, 2012, t. 24, s. 280.
53
P. Kawiński, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów, s. 99.
54
CDW, Bd 1, nr 26: ad vadum Serie processerum, qui Cucke ab indigenis nominatur; CDW, Bd 1, nr 31:
vado qui dicitur Chucumbrasch.
55
G. Gerullis, Die altpreuβischen Ortsnamen, Berlin–Leipzig 1922, s. 75. Za lokalizacją brodu w okolicach nieistniejącej już wsi Skrojty opowiadał się Winckler, Topographische Beiträge, ZGAE, 1863, Bd. 2, s. 645.
56
Geheimen Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem (dalej: GStPK), sygn. XX. HA,
D 10019.
57
M. Hoffmann, Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn 1999, ss. 124–125 – stanowisko to znane jest w literaturze jako Piórkowo, gm. Płoskinia.
58
M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2009, s. 213.
59
Winckler, Topographische Beiträge, s. 645.
60
S. Grunau, Preussische Chronik, Bd. 1, Leipzig 1876, s. 92: nalko – holz; C. Hartknoch, Alt- und neues
Preussen, oder preussischer Historien zwei Theile, Frankfurt–Leipzig, 1684, s. 96: malko – holen.
61
P. Kawiński, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów, s. 115. Nie zgadzam się z tą tezą. Wyrażenie malko jest odpowiednikiem ściętego drzewa, przeznaczonego na opał, a takie nie może być zagajnikiem. Można by rozpatrzyć, czy nie istnieje tutaj związek nazwy malcekuke ze stosem pogrzebowym. Porównaj malko (lit.) – polana, drewno na opał.
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ne zostało w przywileju dla miasta Melzak (Pieniężno) z 1312 r.62 Obecnie znajduje się tam kaplica, przy „cudownym źródle”, ufundowana w 1826 r.63 Wśród
pozostałych toponimów z członem kuke lub kauke, które zostały zarejestrowane na Warmii są nazwy wsi (pól pruskich): Kawkowo – Kuckendorf (1380)64,
zaginionej wsi campus Kawiclowkin (1332)65, Silice – Kukelnig (1420)66 i Kucharzewo – Kukurcaym (1428). Warto odnotować, że blisko granicy Warmii, na drugim brzegu Pasłęki, znajdowała się łąka zwana Kaukeyn, odnotowana w 1315 r.67
W pobliżu nieistniejącej już wioski Kucharzewo – Kukurcaym, nad jeziorem
Plusznym znajduje się wzgórze zwane Kuka68. Związana jest z nim miejscowa legenda mówiąca o znajdujących się w niej skarbach69. Na wzgórzu Kuka znajduje
się cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich, które w 1936 r. badał Leonhard Fromm70. Nekropola kurhanowa została odnotowana także w okolicy Starego Kawkowa – Aldekuckendorff71. W tej sytuacji zwraca uwagę fakt, że w trzech
przypadkach nazwy „kuke” mają bezpośredni związek z pogańskimi cmentarzyskami. W przypadku nazwy Malcekuke nie wykluczam, że oznaczała ona „stos
pogrzebowy” lub pole, na którym dokonywano kremacji zwłok. Nie jest więc do
końca pewne czy były to miejsca kultu, czy też pewne obszary, które według wierzeń zamieszkiwały dusze zmarłych.

Bóstwo Kurko
Kurko po raz pierwszy wymieniono w 1249 r. w akcie ugody dzierzgońskiej, w którym Krzyżacy zobowiązywali Prusów, aby przestali oddawać mu
cześć. Była to pierwsza źródłowa wzmianka dotycząca pruskich bóstw – Ydolo, quo semel in anno, collectis frugibus, consueverunt confingere et pro deo coCDW, Bd. 1, nr 163; Elbing Vocabulary, E 663 Mart – Caune, Kuna (pol.).
Czczenie źródeł uważanych za lecznicze przedstawia imponującą ciągłość historyczną. Kult taki, zasilany przez pobożność ludową, zaczęło w końcu tolerować chrześcijaństwo po bezskutecznych próbach prześladowania go w średniowieczu, M. Eliade, Traktat o historii religii, s. 211.
64
CDW, Bd. 3, nr 92 – przywilej na Stare i Nowe Kawkowo: Aldekuckendorff, Nüwe kuckendorff; CDW,
Bd. 3, nr 218: Cukendorff (1388).
65
CDW, Bd. 1, nr 258.
66
CDW, Bd. 3, nr 555, nadanie 6 łanów lasu dla Klewek między wsiami: Petricken et Kukelning (Patryki i Sinice).
67
PU, Bd. 2, nr 134.
68
M. Pospiszylowa, Toponimia południowej Warmii. Nazwy terenowe, Olsztyn 1990, s. 58. Autorka obok
góry Kuka nad jeziorem Pluszne wymienia także górę Kukarba, położoną na wschód od jeziora Wymój.
69
Legenda spisana przez Michała Lengowskiego, Podziemne skarby w górze Kuka w Pluskach, w: Antologia warmińska, Warmia w baśniach, podaniach i legendach, opr. T. Brzeska-Smerek, Olsztyn 2011, ss. 72–76.
70
M. Hoffmann, Źródła do kultury i osadnictwa, s. 128. W publikacji stanowisko to przyporządkowane
jest do miejscowości Pluski, zaś wzniesienie zwane jest „Czarcia Góra”.
71
Idem, s. 159.
62
63
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lere cui nomen Curche imposuerunt72. Bóstwo Kurko (zwane również Kurche,
Gurko) swoją główną siedzibę miało w Heiligenbeil (Święta Siekierka, obecnie
Maмoнoвo). Znajdował się tam święty dąb i płonął wieczny ogień, w którym
spalano ofiary w postaci: wymłóconego zboża, np. pszenicy, ale też inną żywność – miód, mleko. Spalano również pierwsze snopy skoszonego zboża. Według legendy, pierwszy biskup warmiński Anzelm rozkazał ściąć ten dąb, który przez pogan był otaczany czcią. Próba jego obalenia nie powiodła się, gdyż
odbita od dębu siekierka – ku radości Prusów – powaliła drwala. Wówczas sam
biskup nakazał we wnętrzu pnia wywiercić dziurę, w której zaprószył ogień.
W ten oto sposób unicestwiono w końcu niezwykłe drzewo73. Na Warmii występuje dużo toponimów pochodzących od słowa „kurko”, jednak pozwolę sobie przeanalizować jedynie te, które zostały odnotowane w średniowiecznych
dokumentach. W 1254 r., podczas ustalania granicy Warmii biskupiej, wymieniono miejsce zwane Curhsadel, które można uznać za siedzibę bóstwa Kurko. Zapewne okolice dzisiejszej wsi Kurki w przeszłości stanowiły dla Prusów
strefę sacrum. W pobliżu znajduje się jezioro Święte, a nieco dalej na północny
zachód wieś Kucharzewo – Kukurcaym – ze wzgórzem Kuka. W dokumencie pochodzącym z 1428 r. wymienione zostały kamienie graniczne w Kurkach – steyne czu Korkow74. Trzy głazy koło Kurek zostały także zaznaczone na
mapie granicy Warmii pochodzącej z 1600 r.75 Nie wykluczam, że w przeszłości owe kamienie mogły pełnić rolę kultową, np. ołtarza ofiarnego bóstwa Kurko, na którym składano ofiarę z płodów rolnych. W literaturze wczesnonowożytnej znajdujemy takie przykłady – jeden dotyczy Świętej Siekierki, zaś drugi
Świętego Kamienia leżącego w Zalewie Wiślanym76. W 1346 r. nad Łyną, na południe od Dobrego Miasta, założony został młyn Kurken77. Wydaje się dosyć racjonalne, że nazwa w dokumencie lokacyjnym nawiązywała do bóstwa Prusów,
które w tym miejscu mogło być czczone. Jest także bardzo prawdopodobne, że
bóstwo to było jednym z najważniejszych na obszarze Warmii biskupiej, o ile nie
najważniejszym78. Człon Kurko występuje trzykrotnie na tym obszarze w toponimach, mających swój źródłosłów w średniowiecznych dokumentach, a Perkun
jest odnotowany tylko raz. Uwagę zwraca całkowity brak toponimów związanych z takimi bóstwami, jak: Patollo, Potrimpo, Szwaybrotto, które według
PU, Bd 1/1, hrsg. R. Philippi, C. P. Woelky, Königsberg 1882, nr 218, s. 161.
C. Hartknoch, Alt- und neues Preussen, s. 118, 413–414.
74
CDW, Bd. 4, nr 258.
75
GStPK, sygn. XX. HA, A 10114.
76
R. Klimek, Kamienie kultowe na ziemiach pruskich, s. 65.
77
CDW, Bd. 2, nr 78.
78
G. Białuński, Bogini Kurko – główny kult Galindii, KMW, 1993, nr 1, ss. 3–10.
72
73
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Simona Grunaua pełniły u Prusów bardzo ważną rolę79. Nie jest wykluczone, że
na tym obszarze ich kult nie był zbyt rozpowszechniony.

Kamienie ofiarne
W źródłach średniowiecznych brakuje jednoznacznych informacji o kamieniach kultowych występujących na obszarze Warmii biskupiej. Jest kilka wzmianek, na podstawie których można domniemywać, że dany obiekt był miejscem
ofiarnym. Jak już powyżej wspominałem, w Kurkach, na południowym krańcu
granicy Warmii, znajdowały się trzy kamienie. Z uwagi na fakt, że miejsce to było
określane w poprzednich dokumentach jako siedziba Kurko, skłaniam się do wysunięcia tezy, że głazy te pełniły w przeszłości funkcję sakralną. W 1385 r. założono
miasto Bisztynek80, którego nazwa niemiecka Bisschoffsteyn – Biskupi Kamień
– z pewnością nawiązywała do potężnego głazu narzutowego, który znajduje się
we wschodniej części miasta. Obiekt ten, obecnie zwany „Diabelskim Kamieniem”, jest największym głazem narzutowym na dawnych ziemiach pruskich.
Jego wymiary wynoszą: obwód 28 m, wysokość 3,16 m, długość 9 m, szerokość
5,8 m. Związane są z nim także liczne legendy i podania ludowe81. Wydaje się, że
tak duży obiekt nie umknął uwadze mieszkającym tutaj Prusom i prawdopodobnie był przedmiotem kultu. Nie jest wykluczone, że kamień ofiarny znajdował się
także w Olsztynie. Według jednej z hipotez, nazwa miasta Alenstein miałaby nawiązywać do tego obiektu. Kamień ten podobno ma się znajdować pod ołtarzem
kościoła ewangelickiego82. Według Beckerrna, pewien kamień, zwany Teufelsstein,
położony był na granicy Starego i Nowego Braniewa83. Według nowożytnych przekazów, kamienie ofiarne miały znajdować się także przy brodzie Cuke na Pasłęce84, w Piszewie85, kolejny koło Biskupca86 oraz w lesie kikickim87, na obrzeżach występującego tam cmentarzyska kurhanowego. Najbardziej znanym głazem ofiarnym jest wspomniany już Święty Kamień – Heilger Stein – położony w
wodach Zalewu Wiślanego między Fromborkiem a Tolkmickiem, tuż za granicą Warmii. Jako pierwszy wspominał o nim szesnastowieczny kronikarz Grunau.
S. Grunau, Preussische Chronik, ss. 94–96.
CDW, Bd. 3, nr 184.
81
R. Klimek, Kamienie kultowe na ziemiach pruskich, ss. 78–79.
82
Idem, s. 94.
83
C. Beckherrn, Merkwurdige Steine in Ost- und Westpreuβen, Altpreußische Monatsschrift, 1893, Bd. 46,
s. 379, 392.
84
Winckler, Topographische Beiträge, s. 645.
85
C. Beckherrn, Merkwurdige Steine, s. 376.
86
J. Voigt, Geschichte Preussens, s. 590.
87
Breyer, Hünengräber bei Lautern, ZGAE, 1860, Bd. 1, ss. 628–632.
79
80
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Spalano na nim ofiary, głównie w postaci wymłóconego zboża, ale też innej żywności, jak miód i mleko. Ogień trawił także pierwsze po dożynkach snopy skoszonego
zboża, zaś rybacy ofiarowali bóstwu pierwsze ryby z połowu, które składali na świętym kamieniu, a później spalali88. Taką informację podaje m.in. Hartknoch. Pisał on,
że pierwsze złowione ryby spalano na dużych kamieniach, które leżały przy brzegach zbiorników wodnych. Taki monolit znajdował się, jego zdaniem, między Tolkmickiem i Fromborkiem89. O tym obiekcie wspominał również Caspar Stein, który
zwrócił uwagę, że głaz był święty, zaś Prusowie składali na nim ryby w ofierze bóstwu
Kurko 90. Dużo spostrzeżeń dotyczących tego kamienia wniósł również Praetorius.
On także uważał, że niektóre kamienie na obszarze Prus były święte, zwłaszcza te, na
których składano ofiarę z pierwszych złowionych ryb91. Obiekty takie były dużych
rozmiarów, a pobliscy mieszkańcy także spalali na nich dary – najczęściej jedzenie.
Praetorius wspomina także, że w tej okolicy rósł dąb, który Prusowie otaczali niezwykłą czcią. Mieszkający w dalszej odległości od tego kamienia i dębu oddawali
cześć bóstwu w swoich domostwach lub przy jakimkolwiek dębie, których w Prusach było bardzo dużo. Podobne analogie Praetorius odnajduje na pograniczu prusko-litewskim, gdzie rybacy, złowiwszy okonia, ofiarowali bóstwu Kurko głowę
i ogon, a resztę zjadali lub sprzedawali92. Podczas oględzin Świętego Kamienia zauważyłem w jego górnej części – od północnego zachodu – niewielki wklęśnięcie,
będące przypuszczalnie reliktem misy ofiarnej. To prawdopodobnie w nim oraz na
samym szczycie głazu składano dary Kurko, które następnie palono93.

Inne ważne miejsca kultu pogańskiego na Warmii
Według Piotra Dusburga, Prusowie mieli w Nadrowii swoje centrum kultowe . Szczególnie w czasach nowożytnych badacze dziejów Prusów starali się
94

S. Grunau, Preussische Chronik, s. 96.
C. Hartknoch, Alt- und Neues Preüßen, Frankfurt–Leipzig, 1684, s. 61. Podobny głaz z charakterystyczną „misą ofiarną” w górnej części znajduje się na brzegu jeziora Moj w Gierłoży, k. Kętrzyna. Nie jest wykluczone, że podobną funkcję pogańskiego ołtarza dla rybaków mógł pełnić kamień w Dybowie nad jeziorem
Śniardwy – R. Klimek, Kamienie kultowe na ziemiach pruskich, ss. 62–109.
90
Cyt. za A. Mierzyński, Źródła do mytologii litewskiej, Warszawa 1892, s. 80: In episcopatu Warmiensi inter Tolkmittam el Frauenbergam ad habum lapis, hodie adhuc der heilige stein dictus, in quo olim Pruteni veters idolo Gorcho pisces.
91
M. Praetorius, Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubuhne, Bd. 3, Vilnius 2006, s. 134.
92
Ibidem, s. 254.
93
R. Klimek, Kamienie kultowe na ziemiach pruskich, ss. 101–102.
94
Petrus de Dusburg, Chronica terrae Prussiae, s. 52: Fuit autem in medio nations huius perversae scilicit in Nadrouia locus quindam dictus Romow trahens nomen suum a Roma, in quo habitabat quidam dictus Criwe, quem colebant pro papa, quia, sicut dominus papa regit universalem ecclesiam fidelium, ita ad istius nutum
seu mandatum non solum gentes preadictae, sed et Lethowini et aliae Liuoniae.
88
89
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zidentyfikować miejsce, gdzie mogło się znajdować Romowe. Jedną z propozycji
była wieś Rumy położona w okręgu szczytnieńskim przy granicy z Warmią. Pogląd ten utrwalił się w literaturze za sprawą Caspra Schütza. Badacz ten uznał, że
centrum kultu Prusów, Romowe, znajdowało się właśnie w Galindii95. Nie negowali tego inni nowożytni historycy: Christopher Hartknoch, Mattheus Praetorius i Johannes Voigt96. Wydaje się jednak, że problematyka istnienia Romowe
w Rumach pojawiła się w literaturze przedmiotu dopiero w XVI w., i to za sprawą kartografii. W 1542 r. Henryk Zello opracował mapę Prus, na której wśród
licznych wsi tenże kosmograf zaznaczył także Rumy – Rom97. Mapa Zella została w kolejnych latach skopiowana, pomniejszona i powielana w zachodnioeuropejskich wydaniach Kosmografii Sebastiana Münstera98 oraz w Theatrum Orbis
Terrarum, pierwszym atlasie świata Abrahama Orteliusa99. Szczególny wpływ na
zainteresowanie badaczy nowożytnych w II połowie XVI w. wsią Rumy wywarła mapa Prus Zella, opracowana przez Orteliusa, zatytułowana Prussiae descriptio. Ten wybitny kosmograf zamieścił na niej wszystkie miasta z obszaru Prus,
ale ograniczył się jedynie do kilku wsi. Wydaje się, że wybór przez niego takich
wsi jak: Rumy (Rom), Wenecja (Venedig) czy Kolno (Coel) podyktowany był raczej podobieństwem ich nazw z dużymi miastami europejskimi. Zapewne Orteliusowi nazwy te nie brzmiały obco, więc umieścił je na mapie, pomijając inne,
często większe i ważniejsze. Nowożytni badacze Prusów, tacy jak Schütz, Praetorius czy Hartknoch przyjęli, że Rumy nie zostały zaznaczone na mapie Orteliusa przypadkowo. Zaczęto podejrzewać, że znajdowało się tam centrum religijne Prusów – Romowe. Nie jest wykluczone, że okolice wsi Rumy były w okresie
pogańskim jakimś miejscem kultu. Wątpliwe jednak, aby mieściło się tam główne centrum religijne na ziemiach pruskich, ponieważ brakuje przesłanek źródłowych na ten temat.
Okolice Świętej Lipki już w średniowieczu były obiektem kultu Prusów. Obszar ten jest położony na pograniczu Barcji i Galindii. W nadaniu
dla campus Denow, pochodzącym z 1340 r., zawarta jest informacja, jakoby okolica ta była niebezpieczna z uwagi na pogan, których należało się lękać
– propter paganos, et dei inimicos, qui ibidem valde sunt timendi100. Pewne wąt95
C. Schütz, Historia rerum Prussicarum, Dantzig 1599, s. 3: in der grossen Eichen zu Rickoyoth oder Romowe in Galinder Land gelegen.
96
M. Praetorius, Deliciae Prussicae, s. 108: dorff Rumi; C. Hartknoch, Alt- und Neues Preussen, s. 123;
J. Voigt, Geschichte Preussens, Bd. 1, Königsberg 1827, s. 161.
97
Jedyny egzemplarz tej mapy znajduje się w Bibliotece Św. Marka w Wenecji; kopia i opracowanie
mapy J. Szeliga, Rozwój kartografii Wybrzeża Gdańskiego do roku 1772, Wrocław 1982, ss. 36–44.
98
S. Münster, Cosmographieae universalis Libri VI, Basilea 1552.
99
A. Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, Antwerpia 1574.
100
CDW, Bd. 1, nr 305.
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pliwości wśród badaczy budzi położenie miejscowości Denow. Jedną z hipotez
jest Pilec, drugą Święta Lipka, gdzie w XVII w. miał się znajdować targ zwany
Denow101. Osobiście skłaniam się do tezy, że campus Denow był położony nad jeziorem Dajnowa przy jego północnym brzegu. Tym samym odrzucam hipotezę,
że mógł to być Pilec. Święta Lipka już od XV w. była miejscem pielgrzymek102.
Kronikarz Lukas David pisał o tym, że będąc małym chłopakiem uczestniczył
ze swoją matką w pielgrzymce do Świętej Lipki. Lukas David opisał, jak pątnicy kładli na wagę mięso w ofierze – w konkretnych intencjach. Przytoczył
przykład małego chorowitego chłopaka, którego posadzono na jednym krańcu
szali wagi, zaś na drugi kładziono w ofierze mięso, do momentu aż jego waga
przekroczyła wagę chłopca. W ten sposób wierzono, że ofiara spełniona w Świętej Lipce uleczy chorowitego chłopaka103. Według relacji Caspra Steina, pochodzącej z początku XVII w., starym świętym drzewem była lipa w Świętej Lipce, później ściśle związana z kultem maryjnym104. Jej związek z dawnym kultem
pogańskim był także znany w nowożytnej historiografii105. Prawdopodobnie
w tej okolicy strefa kultu nie ograniczała się tylko do Świętej Lipki. W pobliżu jest jezioro Dajnowa, którego pierwsza odnotowana nazwa, Denow (1340),
może poświadczyć kultową rolę tego zbiornika wodnego. Zdaniem Toporowa,
nazwa nawiązuje do rytualnych pieśni, tańca106. Między Świętą Lipką a Reszlem,
już po stronie Warmii biskupiej, znajduje się wieś Ramty, odnotowana w 1389 r.
jako Ramboten107. Nazwy typu Rombhota oznaczały święte drzewa, które były
szczególnie zrośnięte108. W tej sytuacji można domniemywać, że teren ten tworzył większą strefę sacrum, obejmującą las przy dzisiejszych Ramtach i jezioro
Dajnowa z centralnym ośrodkiem w Świętej Lipce. Lipa była uważana za święte drzewo Prusów – pierwiastek żeński, odwrotnie niż dąb, który był utożsamiany z symboliką męską.

101
Do identyfikacji campus Denow ze Świętą Lipką skłaniają się wydawcy CDW, Bd. 1, nr 306, przyp. 2.
Z Pilcem campus Denow utożsamiał Rafał Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Gdańsk 2012, s. 493. Z tą ostatnią tezą się nie zgadzam i skłaniam się do identyfikacji campus Denow ze Świętą Lipką, patrz R. Klimek (rec.), Rafał Kubicki – Młynarstwo w państwie zakonu
krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), KWM, 2013, nr 2(280), s. 405.
102
CDW, Bd. 1, nr 305, przyp. 1, wzmianka z 1491 r.: neben der Capellen zcur linde.
103
L. David, Preussische Chronik, hrsg. E. Hennig, Bd. 1, Königsberg 1812, ss. 151–152.
104
J. Powierski, Bogini Kurkő i niektóre aspekty społeczno-gospodarcze wierzeń Pruskich, Prussica t. 1,
Malbork 2003, s. 136.
105
E. Tidick, Beiträge zur Geschichte der Kirchen-Patrozinien im Deutschordenslande Preuβen bis 1525,
ZGAE Bd. 22, 1926, ss. 361–362.
106
B. H. Toпоров, Прусский язык. Словаръ А-Д, Mocква 1975, s. 290.
107
CDW, Bd. 2, nr 497: Ramothen (1374); CDW Bd. 3, nr 229; V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, ZGAE, Bd. 21, 1923, ss. 279–280.
108
M. Praetorius, Deliciae Prussicae, ss. 108–110; C. Hartknoch, Alt- und Neues Preüßen, s. 291.

Miejsca kultu Prusów na Warmii biskupiej

379

Kolejną ciekawą nazwę o przypuszczalnym znaczeniu kultowym posiadają
Lekity. Wieś została założona w 1358 r, pod nazwą Lekotyten109. W kolejnych latach: 1364 i 1381 także pojawia się zbliżona nazwa – Lecotiten oraz Lekotiten110. Niewątpliwie nazwę wsi możemy wiązać z Lekutonami111, którzy byli pruskimi wajdelotami, przepowiadającymi przyszłość z zachowania ptaków. Wspominał o nich
w swojej kronice Grunau, jednak dużo więcej uwagi poświęcił im Praetorius. Wróżyli oni z kluczy lecących ptaków, obserwowali ich lot i na tej podstawie wyciągali wnioski112. Nie można wykluczyć, że w przeszłości, w czasach pogańskich,
na miejscu wsi Lekity mieszkali pruscy wajdeloci wróżący na pobliskiej Świętej
Górze z lotu ptaka. Później, podczas prowadzonej w XIV w. przez biskupstwo
warmińskie akcji osadniczej założona wieś mogła przejąć nazwę od dawnych
mieszkańców. Z miejscem tym związane są liczne legendy i podania ludowe,
które zostały utrwalone w kilku publikacjach z XIX w.113 Święta Góra pod Lekitami inwentaryzował w latach 1826–1828 por. Johann Guise. W swoich szkicach odnotował on Heiligen-Berg oraz Heiligen-Stadt – czyli Świętą Górę
i Święte Miasto114. To drugie miejsce jest grodziskiem wczesnośredniowiecznym
położonym w odległości około 600 m na północ od kulminacji wzgórza115. Stanowisko to rozłożone jest między dwoma wąwozami na wzniesieniu o wysokości 145,1 m. Nazwa Heiligen-Stadt zapewne posiada związek z sąsiadującą Świętą
Górą. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pierwsza odnotowana w źródłach nazwa miasta Święta Siekierka brzmiała – Heylgenstat116. Jest sprawą oczywistą,
że w okresie pogańskim okolice Świętej Siekierki były ważnym ośrodkiem kultu bóstwa Kurko. Nie jest wykluczone, że toponim Heiligen-Stadt koło Lekitów
jest również reliktem po dawnym kulcie pogańskim na pograniczu barcko-galindzkim.
Wśród pozostałych nazw kultowych warto zwrócić uwagę na dwie miejscowości pod Braniewem: Wielewo – campus Velow117, odnotowane w 1296 r.
CDW, Bd., nr 269 i nr 370.
CDW, Bd., nr 123.
111
W. Smoczyński, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno 2007, s. 343, por. lėkti, lekiu, lėkiau
–„lecieć, biec”, aukštyn lekiu –„wzbijam się w górę”, aplėkti –„oblecieć, obiec”, įlekiu –„wlatam gdzie”, lekioju
– „pierzcham, uciekam”.
112
M. Praetorius, Deliciae Prussicae, s. 406, 432. O Lekutonach wspomina także A. Mierzyński, Źródła do mytologii litewskiej, Warszawa 1892, s. 85 – orły, wrony, sępy to były ptaki kłótni. Jaskółki, sowy i pszczoły (Prusowie zaliczali je do ptaków) – niosły szkodę lub pożar. Bociany, dzięcioły, słowiki, gołębie były symbolami szczęścia.
113
Kabath, Der Heidenberg oder heilige Berg bei Seeburg, ZGAE, 1863, Bd. 2, ss. 656–658; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 3, Warszawa 1881, ss. 574–575.
114
MVF PK, Guise Zettel, PM-IXh 00101a.
115
MVF PK, PM-A 833/1, Seeburg-Marieensee (Kr. Röβel); MVF PK, PM-A 1498/1 Lekitten (Kr. Röβel).
116
PU Bd. 2, nr 704.
117
CDW, Bd., nr 95.
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oraz Świętochowo – Sonnentstul (1369)118. Pierwsza nazwa zapewne nawiązuje do duchów, dusz zmarłych zwanych welami (lit. vėlė), co może wskazywać na
pogańskie miejsce kultu przodków. Sonnentstul w dosłownym tłumaczeniu to
„Krzesło Słońca”, której pruski odpowiednik Sauleskreslan pojawił się w dokumencie z 1423 r. Zdaniem Vytautasa Mažiulisa, etymologia toponimu Sauleskreslan świadczy, że w świadomości mieszkających tam Prusów słońce, jako bóstwo,
wieczorem nie zachodziło, lecz siadało (odpoczywało)119. Wieś Świętochowo położona jest już poza granicami Warmii biskupiej.

Zakończenie
Analizując miejsca kultu pogańskich Prusów na obszarze Warmii biskupiej uwagę przyciąga kilka miejsc, które w przeszłości mogły być lokalnymi
ośrodkami kultu. Jednym z nich są okolice wsi kościelnej Ełdyty, położonej nad
środkową Pasłęką. W jej otoczeniu odnotowane mamy cztery miejsca kultowe:
Świękity – Swenkiten, Kawikolowkin, Kaukeyn i Ramgesalus. Dwa ostatnie położone były po lewej stronie Pasłęki, czyli już poza granicą Warmii biskupiej. Założenie parafii w Ełdytach już w 1289 r. – najwcześniej w środkowej części Warmii
– może świadczyć o tym, że Kościół starał się adaptować pogański ośrodek kultu. Często bywało, że dawne miejsca kultu pogańskiego było zastępowane przez
świątynie chrześcijańskie. Warunek był taki, aby nowa świątynia wybudowana
w miejscu starej była bardziej okazała120. Drugim ważnym ośrodkiem były okolice Świętej Lipki. Poza cudowną lipą, późniejszym miejscem pielgrzymek maryjnych, sakralną rolę prawdopodobnie pełniło jezioro Dajnowa i las przy wsi
Ramty. Warto dodać, że w odległości 10 km na zachód od Ramtów znajdowała
się Święta Góra – Swentegarben. Trzecim kolejnym ważnym miejscem kultu były
tereny w pobliżu wsi Kurki. Tam, obok tzw. siedziby bóstwa Kurko, znajdowało się jezioro Święte – Swentein, wieś Kucharzewo – Kukurcaym i wzgórze Kuka.
Wszystkie trzy wymienione miejsca położone są na granicy Warmii biskupiej.
W przeszłości znajdowały się także na pograniczu plemiennym. Ośrodek kultu w Ełdytach znajdował się na obrzeżach Pogezanii i ziemi Glotowii. Okolice
Świętej Lipki położone były na pograniczu Barcji i Galindii, a Kurki na pograniczu Sasinii, Galindii i niewykluczone, że ziemi Berting.
G. Gerullis, Die altpreuβischen Ortsnamen, s. 153.
V. Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, t. 4, R–Z, Vilnius 1997, s. 77; P. Kawiński, Organizacja
pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów, s. 113.
120
M. Kosman, Zanik pogaństwa w Prusach, KWM, 1976, nr 1, s. 22.
118
119
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Poza wymienionymi trzema ośrodkami kultu pogańskiego Prusów na
uwagę zasługuje kilka innych obszarów. Są to okolice wsi: Skajboty–Mokiny, Biesowo, Świątki oraz Pluty. W okolicach wsi Skajboty i Mokiny znajdowały się następujące obszary kultu: rzeczka Swintengen, prawy dopływ Kośny, wypływający
z jeziorka zwanego Świętajnik, wieś Silice – Kukelnig, położona na południe od
Skajbotów, i jezioro Świętajno – Swintinge, leżące na północ od Mokin. Obszar
ten znajdował się między ziemiami pruskimi Berting i Gunelauke121. W okolicy
Biesowa odnotowałem – na podstawie toponimów – następujące miejsca kultu:
rzeczkę Biesówkę – Dewune, jezioro Korek – Kurken oraz na północ od wsi uroczysko zwane Święta Dupa122, a nieco dalej – kamień kultowy. Kościół w Biesowie
powstał stosunkowo późno – w XV w.123 Kolejnym ważnym miejscem kultu pogańskiego wydają się być okolice dzisiejszych Świątek. Obszar ten znajdował
się na pograniczu dwóch ziem pruskich: Glotowii i Gudikus. W 1347 r. po raz
pierwszy w źródłach oznaczono miejscowości: Świątki – Heilgental oraz Garzewo – Heylgenfelde. Prawdopodobnie obszar tych wsi stanowił większą strefę sacrum. Dosyć wcześnie musiała powstać tutaj parafia, gdyż pierwsza informacja
o księdzu pochodzi z 1347 r. Kościół wymieniony został w akcie lokacyjnym wsi
Świątki dopiero w 1365 r., ale najwyraźniej istniał już kilkanaście lat wcześniej.
Natomiast okolice wsi Pluty prawdopodobnie w XIII w. stanowiły samodzielną włość pruską wchodzącą w skład plemienia Warmów. O jej znaczeniu może
świadczyć wybudowanie tutaj w 1325 r. strażnicy124 oraz w 1326 r. uposażenie
kościoła125. Na wschód od Plut znajdował się święty gaj – Sanctus Nemus. W odległości 7 km na wschód leżało jezioro Perküna, wymienione w dokumencie granicznym Warmii biskupiej i zakonu krzyżackiego. Obszar ten znajdował się na pograniczu plemiennym Warmów i Natangów, a dokładniej włości: Plut i Woria.
Na Warmii w niektórych miejscach pogańskiego kultu dosyć wcześnie budowano kościoły. To miało miejsce w Ełdytach, Pieniężnie, Lidzbarku i Świątkach. Niektóre miejsca pogańskie, a zwłaszcza czczone przez Prusów lipowe gaje
i lipy, były później adaptowane przez Kościół. Zazwyczaj rozwijał się tam kult
maryjny. Taka transformacja miała miejsce m.in. w Świętej Lipce, co najmniej od
121
Na istnienie w tym miejscu większego centrum kultu Prusów zwrócił już uwagę G. Białuński, Pruskie związki terytorialno-osadnicze, ss. 10–11.
122
A. Pospiszylowa, Toponimia południowej Warmii. Nazwy terenowe, s. 86. Autorka w publikacji błędnie lokalizuje miejsce na północny wschód od Biesówka, w rzeczywistości jest to na zachód.
123
Według Anieli Olczyk kościół w Biesowie pojawia się po raz pierwszy w źródłach w 1480 r., A. Olczyk, Sieć parafialna, ss. 67–68. Kościół w Biesowie zapewne istniał nieco wcześniej, co najmniej już w 1475
– Pfarrer zcur Bessau, das der kirchen zcur Bessau sal gefallen, patrz: Das Rößeler Pfarrbuch, hrsg. G. Matern,
A. Birch-Hirschfeld, Braunsberg 1937, s. 44.
124
Petrus de Dusburg, Chronica terrae Prussiae, s. 266 – castrum dictum Plut circa civitatem Melsack.
125
CDW, Bd. 1, nr 216.
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XV w. Poza Warmią analogicznym przykładem mogą być Lipy pod Lubawą. Jak
wynika z wizytacji przeprowadzonej w latach 1667–1672, w Łąkach koło Bratianu znajdowało się kultowe miejsce poświęcone bogini Majumy. Prusowie powracający z pielgrzymek do Łąk zatrzymywali się również w lipowym gaju koło
Lubawy, gdzie odpoczywali i odprawiali religijne obrzędy126. Obecnie znajduje
się tam Sanktuarium Matki Boskiej Lipskiej.
Wśród dawnych miejsc kultu pogańskiego na obszarze Warmii biskupiej zwraca uwagę fakt, że chrześcijaństwo rzadko przejmowało obiekty wodne, takie jak jeziora i rzeki. Kościół powstał przy jeziorze Dywickim – Dewithen,
w 1366 r.127 Nie jest jednak wiadome, czy miało to związek z adaptacją przez niego pogańskiego miejsca kultu128. Nie jest wykluczone, że ośrodek kultowy nad
jeziorem Gilbing znalazł swoją kontynuację w blisko położonym Gietrzwałdzie,
gdzie w przywileju lokacyjnym z 1352 r. uposażono także kościół129. Nie byłby
to jedyny przykład tworzenia ludowego kultu chrześcijańskiego w miejscu dawnego kultu pogańskiego.

1. Nazwy swent, heilig w źródłach średniowiecznych na Warmii biskupiej (oprac. R. Klimek)
126
G. Białuński, O zasiedleniu ziemi lubawskiej w okresie przedkrzyżackim w świetle źródeł pisanych i toponomastycznych, Pruthenia 2008, t. 4, s. 307.
127
CDW, Bd. 2, nr 403.
128
Dla przykładu dużo wcześniej, bo w 1344 r. powstał kościół w niedalekim Sętalu. Gdyby dalej trwał nad
jeziorem Dywickim jakiś kult to zapewne tam byłoby korzystniejsze wzniesienie budowli sakralnej, niż w Sętalu.
129
CDW, Bd. 2, nr 179.
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2. Jeziora i rzeki o znaczeniu kultowym z obszaru Warmii biskupiej
w źródłach średniowiecznych (oprac. R. Klimek)

3. Nazwy cawx (kauke) w źródłach średniowiecznych na Warmii biskupiej (oprac. R. Klimek)
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4. Pozostałe „nazwy kultowe” występujące w źródłach średniowiecznych na Warmii biskupiej
(oprac. R. Klimek)

5. Pogańskie kamienie kultowe na obszarze Warmii biskupiej (oprac. R. Klimek)

Miejsca kultu Prusów na Warmii biskupiej

6. Fragment mapy Prus Abrahama Orteliusa z 1570 r. z zaznaczoną wsią Rumy (Rom)

7. Miejsca kultu pogańskich Prusów na obszarze Warmii biskupiej
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Robert Klimek, Alten Preussen Anbetung Orten im Ermland
Zusammenfassung

In Ermland an einigen Stellen der heidnischen Verehrung ziemlich wurden frühen Kirchen gebaut.
Einige Orte heidnischen und besonders verehrt von den Preußen Lindenbäumen und Linden wurden
später von der Kirche übernommen. Typischerweise entwickelt dort den Kult der Jungfrau Maria. Diese
Umwandlung erfolgte unter anderem im Heiligelinde zumindest seit dem fünfzehnten Jahrhundert. Neben
Warmia gleichen Beispiel kann Lipa unter Lubawa. Wie aus dem Besuch 1667–1672, in der Nähe von Bratianu
in den Wiesen in den nächsten Jahren durchgeführt war eine Kultstätte der Göttin Majumy. Preußen aus
Wallfahrt nach Meadows gestoppt auch im Kalk Hain in der Nähe Lubawa zurückkehrte, wo sie ruhten und
gefeiert religiösen Riten. Heute gibt es das Heiligtum Unserer Lieben Frau von Leipzig.
Unter den alten heidnischen Kultstätten in der Umgebung von Ermland Bischof lenkt die
Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass das Christentum selten Wasserspiele übernahm, wie Seen und Flüssen.
Dewithen im Jahre 1366 – wurde die Kirche durch den See Dywithen gebaut.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Robert Klimek, Worship places of the Old Prussians in the bishop’s Warmia
Summary
In Warmia in some places of pagan worship quite early churches were built. Some places pagan, and
especially revered by the Prussians lime groves and limes were later adopted by the Church. Typically, there
developed the cult of the Virgin Mary. This transformation took place among others in the wita Lipka at least
since the fifteenth century. In addition Warmia same example can be Lipa under Lubawa. As is clear from the
visit carried out in the years 1667–1672, in the Meadows near Bratian was a cult place dedicated to the goddess
Majumy. Prussians returning from pilgrimage to Meadows stopped also in the lime grove near Lubawa, where
they rested and celebrated religious rites. Nowadays there is the Shrine of Our Lady of Leipzig.
Among the ancient pagan places of worship in the area of Warmia bishop draws attention to the fact
that Christianity rarely took over Water features such as lakes and rivers. The church was built by the lake
Dywickie – Dewithen in 1366.
Translated by Jerzy Kiełbik

Seweryn Szczepański

WCZESNOŚREDNIOWIECZNA RZEŹBA Z DZIERZGONIA,
TZW. „POTRIMPOS”, W KONTEKŚCIE INTERPRETACJI
ORAZ STAROPRUSKICH WIERZEŃ
Słowa kluczowe:

historia muzealnictwa w Prusach, klasztor franciszkanów w Dzierzgoniu,
wierzenia pruskie, pruskie posągi kamienne

Schlüsselwörter:

Geschichte des Museumswesens in Preußen, Franziskanerkloster in Christburg,
prußische Religion, prußische Steinstauen

Keywords:

history of museums in Prussia, Franciscan friary in Dzierzgoń, Old Prussian
beliefs, Old Prussian stone statues

W zapomnianym przez lata zbiorze rysunków Johanna Michaela Guise
(1796–1861), porucznika 33 pułku piechoty w Toruniu, który z inicjatywy królewieckiego historyka Johannesa Voigta oraz nadprezydenta prowincji Prusy Wschodnie
Heinricha Theodora von Schöna przeprowadził inwentaryzację pruskich założeń obronnych, zachował się niezwykle ciekawy szkic (ryc. 1). Na pożółkłej,
niewielkich rozmiarów (10 × 12 cm) karteczce, na której autor sporządził schematyczny plan Dzierzgonia (Christburg), wraz ze szkicami dominujących
elementów architektury, w prawym górnym rogu znajduje się przedstawienie osobliwego zabytku. Jest to umieszczona na cokole rzeźba o wyraźnie antropomorficznych cechach, przypominająca syrenę dzierżącą w złożonej na piersi prawej
dłoni róg do picia. Umieszczony nieco poniżej rzeźby napis „Potrimpus” zdradza, że wyobrażenie to identyfikowano z pruskim bóstwem1. Nadpisany z prawej strony symbol 3' pozwala nam na interpretację, że rozmiary (konkretnie wysokość) rzeźby równe były trzem stopom pruskim2, czyli w przybliżeniu ≈ 94 cm.
J. M. Guise przebywał w Dzierzgoniu w 1826 lub 1827 r. Wiadomo, że swoją pierwszą podróż odbywał począwszy od 14 sierpnia 1826 do 30 maja 1827 r.
Staatliche Museen zu Berlin Preussischer-Kulturbesitz, Museum für Vor- und Frühgeschichte (dalej:
SMPK MFV), Guise-Zettel, PM-IXa 00048a.
2
Za zwrócenie uwagi na ten fakt dziękuję Panu Januszowi Namenanikowi z Dzierzgonia, autorowi książki Dzierzgoń szkice z dziejów miasta, Warszawa 2013. W książce tej znajdują się też wyczerpujące wiadomości
i cytaty źródłowe (ss. 13–20) na temat dzierzgońskiego Potrimposa. Po reformie z 28 X 1773 r. jedna stopa równała się 139,13 linii paryskich, co w przybliżeniu równało się obecnym ≈ 31,3854 cm. Por. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Lipsk 1846, s. 151.
1

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2015, nr 3(289)
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Trasa poszukiwań biegła od Królewca do Torunia i z powrotem. Niemożliwe, aby wizytował on Dzierzgoń w okresie późniejszym, kiedy to między 6 lipca 1827 a 1 lutego 1828 r., wyruszając z Królewca przez Ełk, dotarł do Kłajpedy
i z powrotem wrócił przez Welawę do Królewca3.
Dzierzgońska rzeźba nie była pierwszym tego rodzaju zabytkiem, na który
natknął się Guise. Już na początku swojej wyprawy sporządził on szkic podobnej
pamiątki dawnej kultury pruskiej, znajdującej się podówczas na wzgórzu zamkowym w Bartoszycach4.
Guise zaledwie wzmiankował o Potrimposie, a na odwrocie karteczki zamieścił jedynie krótką informację, że stał on wcześniej w okolicy wsi Pachollen
(Pachoły, gm. Dzierzgoń, pow. Sztum)5, nie wyjaśnił jednak jego pochodzenia,
ani w jaki sposób adaptowała się przydana mu nazwa (ryc. 2). Pewne informacje na ten temat pojawiły się po zgoła pięćdziesięciu latach. Od tego też czasu zauważyć można wzmożone zainteresowanie nie tylko samym dzierzgońskim Potrimposem, ale i ogólnie tego rodzaju zabytkami, które klasyfikuje się w grupie
tzw. bab pruskich. O Potrimposie wspominał w 1874 r. malarz i profesor Akademii Sztuki w Królewcu oraz członek królewieckiego towarzystwa „Prussia” – Johannes Heydeck. W „Gazecie Toruńskiej” z 27 stycznia 1876 r. pojawiła się też
krótka notka na temat zainteresowań „niemieckiego towarzystwa historycznego
w Kwidzynie” (mowa tu o utworzonym 9 listopada 1875 r. Historischer Verein für
den Regierungsbezirk Marienwerder6), które upraszało kiszporski (dzierzgoński) magistrat o udzielenie bliższych wiadomości o osobliwościach tego miasta:
„W Kiszporku znajduje się bowiem posąg bożka starych Prusaków, wykuty z kamienia, wmurowany w budynek klasztorny”7. Niewykluczone, że pożądane informacje dotarły do Kwidzyna, a może niezależnie od tego, budzący zainteresowanie
zabytek zbadał kwidzyński aptekarz Eduard Gigas, który w 1876 r. wygłosił na
posiedzeniu Kwidzyńskiego Towarzystwa Historycznego wykład, nie tylko na
temat tzw. Potrimposa, ale też podobnych zabytków z Bartoszyc i Barcian8. Niebawem też jego tezy ukazały się w postaci artykułu9. Według autora, wykonana
3
M. J. Hoffmann, Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII stulecia do 1920 roku, Olsztyn 2013, s. 25.
4
Idem, Pruskie posągi kamienne. Dzieje badań i prób interpretacji, w: Pruskie baby kamienne. Fenomen
kulturowy czy europejska codzienność?, pod. red. J. M. Łapo i G. Białuńskiego, Olsztyn 2007, s. 26.
5
SMPK MFV, Guise-Zettel, PM-IXa 00048b.
6
M. Niedzielska, Niemieckie Towarzystwa Naukowe w Prusach Zachodnich w latach 1815–1920, Toruń
1993, s. 115. Informacja na temat założenia towarzystwa też w: Altpreussische Monatsschrift (dalej: AM), Bd. 14,
1877, s. 380.
7
Gazeta Toruńska, nr 21 (R. 10), 27 I 1876, s. 3.
8
AM, Bd. 14, 1877, s. 380.
9
E. Gigas, Der sogenante Potrimpos zu Christburg, der sogenante Bartel und die Gustebalde zu Bartenstein, Zeitschtift des historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder, 1877, Bd. 2, ss. 43–54.

Wczesnośredniowieczna rzeźba z Dzierzgonia, tzw. „Potrimpos”

389

z kamienia, pochodząca z czasów pogańskich rzeźba miała pierwotnie znajdować się na wzniesieniu niedaleko miasta, gdzie odkryto ją podczas pozyskiwania budulca potrzebnego do wznoszonego klasztoru reformatów. Stamtąd też na
początku XVIII w. została zabrana i ostatecznie (lata 1706–1724) wmurowana
w zewnętrzną ścianę muru otaczającego nowo wybudowany klasztor10.
Sprawa pierwotnej lokalizacji nie jest zupełnie jasna. Pierwsze informacje
podawał J. M. Guise. 50 lat później E. Gigas pisał o „pewnym wzgórzu” oddalonym około 1000 kroków od klasztoru. W zachowanej w Archiwum Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku notatce z podróży Hugona Conwentza z 1882 r.
oraz jego publikacji z 1897 r. mowa jest o pewnym wzniesieniu znajdującym się
w okolicy Prakwic (Pröklewitz) w kierunku (przy drodze?) na Pachoły11. Jak podawał Bernhard Schmid, według informacji dziekana Augusta Harwarta (z 31 sierpnia 1882 r.), „bożek” pochodził z rozebranego kościoła zamkowego12. Informację, którą w 1924 r. zanotowała Janina Sokołowska, że posąg znaleziono „– – na
gruntach starego grodziska, blisko wsi Pachollen (Pachoły) 1⁄4 mili od Kiszporka” na pewno w części należy uznać za niewiarygodną13.
Raczej trudno będzie bez zastrzeżeń uwierzyć któremukolwiek z wymienionych informatorów. Wiemy jednak, choćby z zachowanego materiału źródłowego współczesnego budowie klasztoru, że rzeczywiście materiał ze zrujnowanego zamku ojcowie reformaci zaczęli pozyskiwać jeszcze przed 2 września
1709 r., gdyż z tego dnia pochodzi skarga złożona przez nich na mieszkańców
Dzierzgonia, którzy siłą (przeganiając robotników kijami) zabronili im wybierania cegieł z ruin zamkowych potrzebnych do budowy założeń klasztornych
i kościoła klasztornego. Potwierdzenie uchylenia zakazu znajdujemy w trzech
dokumentach z lat 1720 i 1724, na mocy których wojewoda malborski Piotr
Kczewski (1720), biskup chełmiński i pomezański Feliks Kretkowski (1724) oraz
kolejny wojewoda malborski Piotr Jerzy Przebendowski (1724) zezwalają zakonnikom na rozbiórkę „ex ruderibus kaplicy zamkowej czyli kościoła krzyżac-

10
Ibidem, ss. 44–45. Gigas podaje jako datę budowy klasztoru rok 1685, która jednak raczej jest błędna. Na posiedzeniu 5 września 1685 r. wydano jedynie postanowienie o budowie kościoła i klasztoru w Dzierzgoniu, którego realizacja przedłużyła się. W 1687 r. franciszkanie zakupili ogrody, a dopiero 27 VIII 1693 r. zebrani w Dzierzgoniu przedstawiciele zakonu ustalili parametry dotyczące kompleksu klasztornego, który miał
być wybudowany i składać się z budynków klasztornych i kościoła. Por. A. Szorc, Dzierzgoń. Od początków do
dni naszych – 1249–1998, Dzierzgoń 1998, s. 113.
11
Archiwum MAG, Dzierzgoń: sygn. 46N/287, k. 18; H. Conwentz, Die Moorbrücken im Thal der Sorge
auf der Grenze zwischen Westpreussen und Ostpreussen, Danzig 1897, s. 129.
12
B. Schmid, Die Bau und Kunstdenkmäler Provinz Westpreussen, t. 3: Kreis Stuhm, Danzig 1909,
s. 273.
13
J. Sokołowska, Wczesnohistoryczne posągi kamienne odkryte na ziemiach Polski, Światowit, 1924–1928,
t. 12, , s. 138.
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kiego na zamku kiszporskim”14. Nie jest to bynajmniej pewny dowód na proponowaną przez dziekana Harwarta pierwotną lokalizację rzeźby, ale pozwala traktować
ją jako (choć odosobniony, to zawsze jednak jakiś) argument do rozpatrzenia.
Na pewno można odrzucić pomysł J. M. Guisego, który zrysował Potrimpusa stojącego na postumencie. Był to niewątpliwie wynik jego wyobrażenia
w oparciu o zasłyszane informacje, i jeżeli kiedykolwiek posąg miałby stać
w pobliżu wsi Pachoły, to w momencie wizyty Guisego w 1826/1827 r. w Dzierzgoniu znajdował się już w ścianie klasztoru. Można spytać, kto mógł mu służyć informacjami? Katalog osób zdaje się być ogromny, tym bardziej że Guise,
wyposażony w specjalny glejt – eine offene Order – do urzędów i władz administracyjnych, zawsze mógł liczyc na szerokie wsparcie15. Wśród szczególnych informatorów mogli też znaleźć się właściciele pałacu w Prakwicach, należącego wówczas do Wilhelma Heinricha Maximiliana zu Dohna-Schlobitten
und Pröklewitz (1773–1845). Guise jako desygnowany do pełnienia swej misji
przez Militärbehörde Ost- und Westpreussen, z powodzeniem mógł korzystać
z gościny przedstawicieli lokalnej szlachty, szczególnie mających, tak jak królewski radca kamery wojny i domen zu Dohna, bliskie konotacje z promotorem misji
inwentaryzacji założeń obronnych – von Schönem. Niestety nie wiadomo, czy
Wilhelm Heinrich zdradzał zamiłowanie do przeszłości, tak jak jego wnuk
– książę Richard Wilhelm Ludwig zu Dohna-Schlobitten (1843–1916), który prowadził nawet amatorskie prace archeologicznie na grodzisku w Starym
Dzierzgoniu i posiadał w swoich dobrach zbiory zabytków archeologicznych16.
Podejmując jeszcze kwestię wtórnej lokalizacji zabytku: wiemy, że znajdował się on po zewnętrznej stronie budynku klasztornego, za Gigasem wiemy też,
że była to strona północna. W raporcie z podroży do Dzierzgonia z 1882 r., który
sporządził Conwentz i załączonym doń schematycznym szkicu klasztoru (ryc. 3)
zauważamy, porównując go z planem klasztoru sporządzonym przez B. Schmida,
że posąg wmurowano w ścianę refektarza, od strony obecnej ul. Krzywej17.
14
Druk dokumentów w: A. Szorc, op. cit., nr 15, ss. 264–265, nr 17, ss. 269–271; ibidem, s. 114. Kościół
zamkowy (ecclesia arcensis) dowodnie istniał jeszcze w 1700 r., o czym wspomina protokół wizytacji biskupa
chełmińskiego Teodora Potockiego (ibidem, s. 75, nr 13, s. 261). Kościół był już w zaawansowanej ruinie, gdyż
w przeciwieństwie do innych wymienionych kościołów i kaplic dzierzgońskich nie wymienia się przy nim żadnego uposażenia. Na temat rozbiórki kościoła zamkowego (co prawda niesłusznie utożsamianego przez autora
z kaplicą św. Anny) patrz też M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku, Malbork 2015, s. 175.
15
H. Crome, Weitere Nachrichten über Johann Michael Guise. Den Wegbereiter ostpreussischer Burgwallforschung, Altpreussen, 1938, Jg. 3, H. 3, s. 91. Szeroko na temat badań Guisego: M. J. Hoffmann, Inwentaryzacje założeń obronnych na ziemiach pruskich w pierwszej połowie XIX w., w: Opusculum archaeologica opera dedicata in Profesorem Thaddeum Malinowski, Zielona Góra 2007, ss. 153–169.
16
S. Szczepański, „Góra zamkowa” w Starym Dzierzgoniu w świetle średniowiecznych dokumentów, tradycji i badań archeologicznych, KMW, 2010, nr 2, s. 194.
17
Archiwum MAG, Dzierzgoń: sygn. 46N/287, k. 18.
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Od czasu publikacji Gigasa (1877 r.) dzierzgoński Potrimpos stał się obiektem zainteresowań licznego grona badaczy. Zastanawiano się nad jego proweniencją oraz czasem powstania. Także aptekarz Gigas nie omieszkał dać szerokiego opisu nie tylko wyglądu, ale, co ważne, rozpatrzyć również kwestię jego
chronologii. Jak słusznie podnosił – na pewno był to zabytek pogański, nie pochodził on jednak z epoki neolitu, gdyż według autora nie znano wówczas narzędzi, którymi twórca byłyby w stanie dokonać obróbki kamienia, ponadto posąg
posiadał wyobrażony u boku miecz. Nie był to również posąg germański, bo ludy
germańskie, jak uważał, nie sporządzały przedstawień bóstw. Posąg natomiast
mógł zostać zaadaptowany przez ludność staropruską za pośrednictwem wpływów słowiańskich. Ostatecznie Gigas datował go na XII lub początek XIII w.18
Nauczyciel gdańskiego gimnazjum Siegfried Sigismund Schultze19, wygłaszając
10 stycznia 1883 r. wykład na posiedzeniu Sekcji Antropologicznej w Gdańsku20,
porównał zabytek z Dzierzgonia oraz dwa podobne z okolic Susza (Rosenberg)
i jeden z okolicy Mózgowa (znad jeziora Gulb, dawne Gulbien) do stepowych
bab kamiennych, uważając znaleziska z Prus za ideowo zbliżone do tych stawianych na kurhanach przez Scytów, Kumanów i inne ludy koczownicze. Nie wypowiadał się bliżej na temat ich chronologii, uznając je za pomniki prehistoryczne. Inaczej niż Gigas na temat chronologii wypowiadał się Abraham Lissauer,
który uznawał Potrimposa oraz zabytki spod Susza i z okolicy Mózgowa (Mosgau) za pomniki neolityczne21. Hugo Conwentz natomiast, zwracając uwagę na
wyobrażone na ich płaszczyźnie miecze wikińskie, datował je na okres wczesnośredniowieczny (według ówczesnej periodyzacji: epoka arabsko-nordyjska),
a ściśle na połowę XI w.22 W okresie między VIII a XII stuleciem umieszczał powstanie Potrimposa Bernhard Schmid23. Inni badacze, jak Władysław Łęga czy
Otto Piepkorn, ogólnie datowali go na wczesne średniowiecze i wiązali z kulturą pruską24.
E. Gigas, op. cit., ss. 46–47.
W żadnym opracowaniu, ani sprawozdaniu, nie występuje pełne imię Schultzego. Można go zidentyfikować dzięki bazie dotyczącej nauczycieli z Gdańska z urodzonym 11 IX 1817 r. w Gdańsku Siegfriedem Sigismundem. Baza dostępna on line w zasobach archiwalnych Bibliotek für Bildungsgeschichtliche Forschung
http://bbf.dipf.de/kataloge/archivdatenbank/hans.pl?t_tunnel=idn&idn=p180827 (dostęp: 07.12.2015).
20
S. S. Schultze, Sitzung vom 10. Januar 1883, Sitzungsbericht der Anthropologischen Section in Danzig
vom Jahre 1880–1888, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 1889, Bd. VII, H. 2, s. 46.
21
A. Lissauer, Die Prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und der angrenzenden Gebiete,
Leipzig 1887, s. 50.
22
H. Conwentz, op. cit., s. 138.
23
B. Schmid, op. cit., s. 273.
24
W. Łęga, Pomorze wschodnie we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk, Roczniki TNT,
1929, t. 35, ss. 415–418; O. Piepkorn, Die Heimatchronik der westpreussischen Stadt Christburg und das Landes
am Sorgenfluss, Detmold 1962, s. 55.
18
19
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Różnie też interpretowano funkcje, jakie pełnić miały owe zabytki. Uważano je za: posągi grobowe25, rzeźby komemoratywne26, przedstawienia pogańskich bogów. Ostatnie znaleziska antropomorficznych kamiennych idoli
w Poganowie (gm. Kętrzyn, pow. Kętrzyn) pozwalają z powodzeniem odrzucić
pierwszy pogląd27. Pewniejsze jest uznawanie ich właśnie za wyobrażenia bogów.
Problem w tym, że poza egzemplarzami z Poganowa nie znaleziono żadnego
z posągów w pierwotnym miejscu zalegania. Zazwyczaj stawiano je na granicach wsi lub, jak w przypadku Prątnicy (gm Lubawa, pow. Iława), umieszczano
w fundamencie kościoła (świątynię tę erygowano w 1330 r.).28
Jak pamiętamy, Potrimpos umieszczony był w ścianie klasztoru. Czy wcześniej znajdował się w ścianie rozbieranego w latach 1709–1724 średniowiecznego kościoła zamkowego? Czy też stał na jakimś wzgórzu (na granicy) w pobliżu Prakwic? Tego nie możemy z pewnością stwierdzić. Z XIX-wiecznych przekazów wiemy, że wzbudzał on nie tylko zainteresowanie badaczy, czy zwykłych
ludzi, ale również muzealników i służb konserwatorskich. Dyrektor Muzeum
Prowincjonalnego w Gdańsku H. Conwentz już w 1883 r. starał się pozyskać
rzeźbę, argumentując, że wystawianie jej na działanie warunków atmosferycznych ma na nią niszczący wpływ29. Prośbę swoją ponowił w 1892 r.30, lecz dopiero w 1896 r. została ona w ramach darowizny przekazana muzeum i włączona do zbiorów31. Wcześniej Conwentz pozyskał posągi z granicy Gałdowa
i Jędrychowa (Heinrichau), Mózgowa i Laseczna (Herzogwalde) oraz dwa posągi
z okolic Susza. O tym, że były one własnością gdańskiego muzeum informował
w liście do Maxa Weigela, datowanym na 21 sierpnia 1890 r.32 Również w 1897 r.
pisał, że Potrimpos został wystawiony wraz z innymi zabytkami z Prus Zachodnich. Ze sprawozdania z 1891 r. wiemy, że jakieś egzemplarze bab kamiennych
stanowiły część ekspozycji w salach dawnego klasztoru franciszkanów (obecna
ul. Świętej Trójcy 4) w Gdańsku33. Być może tam też trafił Potrimpos. W 1927 r. znaj25
W. La Baume, Vorgeschichte von Westpreußen in ihren Grundzügen allegemainverständlich dargestellt,
Danzig 1920, s. 97; idem, Bildsteine des Frühen Mittelalter aus Ost- und Westpreußen, Blätter für deutsche Vorgeschichte, 1927, H. 5, s. 8.
26
Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 2001, ss. 334–336.
27
M. Wyczółkowski, „Baba” kamienna z Poganowa. Wczesnośredniowieczne miejsce kultu Prusów, w: Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, red. A. Bittner-Wróblewska i G. Iwanicka, Warszawa 2009,
ss. 605–633.
28
S. Szczepański, Baba pruska z Prątnicy – kamienny świadek triumfu chrześcijaństwa, Echa Przeszłości, 2004, t. V, ss. 25–30.
29
H. Conwentz, op. cit, s. 128.
30
Idem, Das Westpreussische Museum (1880–1905). Nebst bildlichen aus Westpreußen. Natur und vorgeschichtlicher Kunst, Danzig 1905, s. 15.
31
W. La Baume, op. cit., s. 3. J. Sokołowska (op. cit., s. 138) zanotowała mylnie rok 1876.
32
SMPK MVF: IXa1, IA2, Bd.2, E 1890/00895.
33
Zeitschrift für Ethnologie, 1891, Bd. 23, s. 747.
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dował się on w sali wystawienniczej w Zielonej Bramie, gdzie mieściły się zbiory archeologiczne. Jesienią 1939 r. rozpoczęto przenosiny zabytków z Zielonej
Bramy do budynków skasowanej loży masońskiej przy Neugarten 8, następnie przeniesiono je do budynku zlikwidowanego konsulatu radzieckiego przy
Langgarten 74, gdzie od 1942 r. znajdowało się Okręgowe Muzeum Prehistoryczne (Gaumuseum für Vorgeschichte) oraz siedziba Krajowego Urzędu ds. Prehistorii
(Landesamt für Vorgeschichte)34. Tam też znajdować się miał zabytek z Dzierzgonia. Jego późniejsze losy nie są jednak znane35.
Nie zachował się także odlew rzeźby, o którym wspominał Conwentz i który widzieć miał przed 1899 r. Antoni Mierzyński w berlińskim Volksmuseum36.
Wspomnieć przy tym trzeba, że w muzeum tym znajdowała się przed 1943 r. kolekcja kilkunastu takich kopii z obszaru Prus i Pomorza. Do dziś w berlińskim
Museum für Vor- und Frühgeschichte zachowała się jedynie kopia posągu z granicy wsi Husehnen–Rossiten–Wackern (obecnie Pogranicznoje-Dolgorukovo,
Raj. Bagrationovsk)37. Jak podaje Otto Piepkorn, podobno muzealnicy z Gdańska obiecali wykonać gipsową kopię Potrimposa i przekazać ją do Dzierzgonia.
Niestety, nic o tym czy rzekoma umowa doszła do skutku nie wiadomo.
Dzięki licznym wzmiankom zachowanym w źródłach powiedzieć dziś możemy, że dzierzgoński zabytek dawnej pruskiej kultury wykonany był z czerwono-szarego granitu i miał wymiary 118 cm wysokości i 37 cm szerokości.
Z zachowanych opisów niewątpliwie najbarwniejszy zawdzięczamy hrabiemu Stanisławowi Tarnowskiemu (1837–1917), profesorowi w Katedrze Historii Literatury Polskiej UJ. Tarnowski przez miesiąc (od 20 lipca do 20 sierpnia 1881 r.)
przebywał w domu hrabiego Adama Sierakowskiego i jego żony Marii z Potockich Sierakowskiej (ryc. 4). Sierakowscy słynęli z zamiłowania do historii.
A. Sierakowski (1846–1912) gościł w swoim dworze wielu wybitnych działaczy
kultury i nauki z Polski i Prus. Sam był także członkiem Berlińskiego Towarzystwa Geograficznego i Antropologicznego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu
(w latach 1878–1884 jako kierownik wydziału Historyczno-Archeologicznego)
oraz Towarzystwa Starożytności w Elblągu38. To niewątpliwie hrabia i hrabina
byli głównymi informatorami Tarnowskiego o wielu osobliwościach godnych
34
G. Lippky, Das Westpreußische Provinzial-Museum in Danzig 1880–1945 und seine vier Direktoren,
Westpreußen Jahrbuch, 1980, Bd. 30, s. 114.
35
O. Piepkorn, op. cit., s. 55; M. J. Hoffmann, op. cit., s. 29.
36
H. Conwentz, op. cit., s. 128; A. Mierzyński, Romowe. Rozprawa archeologiczna, Rocznik Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, T. XXVII, z. 1–2, Poznań 1899, s. 134.
37
Za cenne informacje i materiał fotograficzny dziękuję Koledze dr. Romanowi Shiroukhovowi z Kaliningradu.
38
A. Bukowski, Waplewo. Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim, Wrocław
1989, s. 60, 64; M.J. Hoffmann, Dzieje archeologii, s. 47.
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zobaczenia w Prusach Królewskich39, w tym także o dzierzgońskim Potrimposie.
Latem 1881 r. S. Tarnowski – nomen omen o pseudonimie Światowid – osobiście
zapoznał się z wmurowanym w ścianę dawnego klasztoru zabytkiem pruskim.
Z nieukrywanym entuzjazmem pisał: „[Miasteczko] mieści w sobie jedną ciekawość taką, że każdy prawy archeolog zbliżałby się do niej na kolanach i ze łzami.
W zewnętrznej ścianie dawnego kościoła Reformatów wmurowany jest bożek
jakiś tak brzydki prawie jak sławny Światowid, wysoki na parę łokci, tłusty jakiś
bożek z dziecinną twarzą i kształtami, z ręką podobną do szczypców raka, a zamiast nóg, o dziwo (słuchajcie archeologowie!) ma rybi ogon, desinit in piscem,
jak klasyczna syrena. Co on za jeden, o to właśnie toczy się wielki spór między
teologami archeologii, ale najczęściej doktorowie skłaniają się do zdania, że ten
rybi ogon oznacza jakieś bóstwo wodno-rybackie i litewsko-pruskie, czczonym
pod pięknym imieniem Potrymposa. Co pewna, to, to że ani Schliemann i wykopaliska z Argos i Myceny, ani przywiezione do Berlina Pergamejskie rzeźby, nie
byłyby godne rozwiązać rzemyka kiszporskiemu Potrymposowi, gdyby ten miał
trzewik na swoim rybim ogonie, i że chyba Światowid jeden może z nim walczyć
o prym pod względem ciekawości i brzydkości”40.
Kim byli owi „teolodzy archeologii”? Z opisu wywnioskować można dużą
inspirację artykułem E. Gigasa, z którym mógł zapoznać się prof. Tarnowski
w potężnej bibliotece waplewskiej41. Z wielu innych opisów badaczy wiemy, że
na walcowatej płaszczyźnie granitu wyodrębniono szeroką i płaską głowę z lekko zaznaczonym podbródkiem, otwartymi ustami i okrągłymi oczyma rozdzielonymi nosem. Od głowy oddzielał korpus dookolny rowek. Na wysokości korpusu, techniką reliefu stopniowo zanikającego w kamiennej bryle, wyobrażono
ręce. Prawa, zgięta w połowie trzymała róg do picia. Przy lewym boku korpusu
wyobrażono miecz, którego jelec umieszczono mniej więcej w połowie rzeźby.
Rękojeść zakończono guzem, głownia miecza nieco zgięta u dołu. Dolna część
rzeźby przypomina rybi ogon i pierwotnie stanowiła jej część wziemną (ryc. 5).
O tym czy Potrimpos był rzeczywiście „brzydki”, czy wręcz jego wykonanie wskazuje na kunszt twórców można dyskutować42. Wykonanie jej w twar39
S. Tarnowski dedykuje Marii z Potockich II tom swojego pamiętnika podroży. O ich inspiracjach pisze: „Z waszych posiewów, z waszej namowy, z waszych zachęcających opisów, z tej chęci i potrzeby, która ciągnęła do was, do waszego domu, do waszych okolic, powstał mój pobyt w Prusach Królewskich”. Cyt. za S. Tarnowski, Z wakacyj. (Prusy Królewskie), T. II, (za wyd. II), Kraków 1894.
40
Ibidem, ss. 290–291.
41
Lew Sołtan, który zajmował się katalogowaniem zbiorów bibliotecznych wspominał w swoim liście
z 23 XI 1881 r., że dział beletrystyki liczył wówczas 3328 tomów, 399 tomów dział filozoficzny i 780 tomów
dział przyrodniczy. A. Bukowski, op. cit., s. 155.
42
Por. np. A. Błażejewska, Kamienna rzeźba figuralna z czasów przedkrzyżackich w Prusach. Stan, możliwości i perspektywy badań, w: Sztuka Prus XIII–XVIII w., Toruń 1994, ss. 71–88.
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dym granicie bez użycia stalowych narzędzi wymagało dużych umiejętności.
Nie podlega jednak dyskusji, że przez mieszkańców Dzierzgonia darzony był on
szczególną atencją. Jak wyżej wspomniano, dyrektor gdańskiego Westpreussische Provinzial-Museum musiał wnieść wiele starań oraz uzbroić się w cierpliwość zanim zdołał przekonać władze miasta, by przekazano do kierowanej przez
niego instytucji zwietrzałą i pokrytą porostami rzeźbę, której szczegóły zatarły
warunki atmosferyczne. O tym, że bezskutecznie „Rozmaite muzea starały się
o nabycie tego zabytku, zobowiązując się w to miejsce wmurować wierną kopię
cementową”, informował w 1883 r. toruński tygodnik „Przyjaciel”43. Sami mieszkańcy, niezależnie od wieku, według pastora Felixsa Hassensteina, mówić mieli
o nim „Nasz ukochany Potrimpos”44. Doczekał się on wielu fotografii, a hr. Adam
Sierakowski będąc w lutym 1889 r. w Muzeum w Gdańsku, sporządził akwarelę
Potrimposa, ukazując go z przodu i z profilu45.
Z opisu S. Tarnowskiego wynika, że skojarzenie rzeźby z bogiem Potrimposem wiązało się z jego rzekomym rybim ogonem oraz szczypcami raka. Wydaje się
to logiczne, głownie dlatego, że w ówczesnej literaturze (sprzed 1826 r.) bóstwo to
bardzo często pojawiało się w kontekście świata akwatycznego. Tak też tłumaczył
to E. Gigas, który dosłownie wręcz uznał, że nazwa to nic innego, jak tylko zapamiętane przez lokalną ludność funkcjonujące w czasach pogańskich imię bóstwa,
którego kult w obfitych w wody okolicach Dzierzgonia miał być według niego
bardzo możliwy. W swoich badaniach porównawczych wysunął on przy tym bardzo oryginalną teorię, że ów Potrimpus, jak opisują go nowożytni autorzy, posiada przymioty, które można skojarzyć ze wspomnianą przez Tacyta „Matką bogów”,
czczoną przez Estów. W nawiązaniu do rybiej symboliki oraz atrybutów łączących
bóstwo ze sferą wody, urodzaju i wojny widział w nim odpowiednika greckiej Ateny i wysunął propozycję, że jest to bóstwo żeńskie, dokonując emendacji teonimu na Potrimpa46. Teoria ta, jak niżej zostanie wykazane, we wszystkich niemalże
założeniach jest nieprawdopodobna. O jej nieprawdopodobności, aczkolwiek zastępując inną nietrafioną tezą, pisał w liście z 23 sierpnia 1886 r. do wydawanego
w Brunszwiku magazynu „Globus” dr Paul Wislicenus, dyrektor Deutschen Bildungswereins. Według niego, ów „żartobliwie” określany Potrimposem posąg to
nic innego jak średniowieczna statua rycerza, która pierwotnie stała najpewniej
na granicy dystryktu dzierzgońskiego47.
Przyjaciel, nr 43 (R. VIII), 28 X 1883, s. 3.
F. Hassenstein, Chronik der Stadt Christburg, Christburg 1920, s. 5.
45
O znajdującej się w zbiorach archiwalnych UJ akwareli sygnowanej 2 II 1889 r. przez Sierakowskiego pisała J. Sokołowska, op. cit., s. 138, p. 1.
46
E. Gigas, op. cit., ss. 48–49.
47
Globus. Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Volkerkunde, 1886, Bd. L, no 17, s. 271.
43
44
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Potrimpos, ani jakiekolwiek pozwalające się z nim skojarzyć etymologicznie bóstwo pruskie, nie pojawia się w źródłach wczesnośredniowiecznych. Natomiast w Collatio episcopi Varmiensis z 1414 r. obok Patolla pojawia się teonim Natrimpe, jednakże bez jakiejkolwiek charakterystyki, z informacją, że jest to jeden
z wielu demonów czczonych przez Prusów48. W katalogu bóstw pruskich zawartym
w tzw. „Prawdziwym opisaniu ofiary z kozła i innych ceremonii niewiernych Sudawów” z około 1520–1530 r. konkretnie mamy już wskazane, że Potrimpos to „bóg wód
płynących”49. W wydanej w 1530 r. Kościelnej Agendzie Pruskiej na zasadzie interpretatio Romana porównuje się Potrimposa (Potrympus) do grecko-rzymskiego Kastora, czyli również bóstwa związanego ze sferą wody50. Nie wskazywał na jego związki z wodą jeden z najbardziej poczytnych i najczęściej cytowanych kronikarzy początku epoki nowożytnej, jakim był Simon Grunau. W swym wywodzie na temat pruskiej
religii wspomniał natomiast, że Potrimpos czczony był w świętym miejscu Romowe,
gdzie w wielkim dębie znajdowały się wyobrażenia jego oraz Perkunasa i Patolla. Miał
on wygląd młodego, wesołego mężczyzny, z głową uwieńczoną kłosami zbóż. Sam też
uważał Potrimposa za „boga zboża” i „boga szczęścia w walce i w innych sprawach”.
Znajdować się miał przy nim „wąż w dużym naczyniu, karmiony mlekiem przez wajdelotki i zawsze trzymany pod przykryciem ze snopków zbóż”. Jako ofiary palono mu
wosk, ale także dzieci. Przed złożeniem ofiary opiekujący się sanktuarium wajdelota
musiał przez trzy dni pościć i spać na gołej ziemi51. Ofiara z dzieci była stałym elementem agrarnych kultów płodności. A jak wynika z opisu Grunaua, jedną ze sfer działalności Potrimposa było właśnie zapewnienie urodzaju, czego symbolem było zboże, ale
również wąż – karmiony mlekiem. Choć Grunau nie wspomina o jego wodnej domenie, to już występowanie węża, będącego w mitologii bałto-słowiańskiej analogonem
smoka wiążącego życiodajny deszcz52, pozwala nam widzieć w nim akwatyczno48
„– – Nam quantam fidem ad Deum habuerit, probat primo multiplex et difficilis labor acquisicionis
terre pruwsie, de qua ab inicio expellende erant et expulse sunt gentes, servientes demonibus, colentes patollu, Natrimpe et alia ignominiosa fantasmata – –”, cyt za Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, T. I: Nuo seniausių
laikų iki XV amžiaus pabaigos, sud. N. Vėlius, Vilnius 1996, ss. 476–477.
49
Potrimpus der Gott der fliessenden Wasser, cyt. za: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, T. II: XVI
amžiaus, sud. N. Vėlius, Vilnius 2001, s. 128.
50
Episcoporum Prussie Pomesaniensis atque Sambiensis Constitutiones Synodalis, w: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, T. II, s. 159.
51
Grunau używa okreslenia slange, które można tłumaczyć jako żmija i jako wąż. Spośród występujących w Prusach gatunków węży, chyba najbardziej odpowiednie będzie wskazanie na zaskrońca zwyczajnego
(Natrix natrix) – preferującego środowisko wodne, w przeciwieństwie do żmii, która zazwyczaj wybiera obszary suche i silnie nasłonecznione. Simons Grunau’s preussische Chronik, hrsg. von M. Perlbach, R. Philippi und
P. Wagner. Bd. I, Leipzig 1876, ss. 77–78, 94–95. Dla przykładu, w łotewskim folklorze na 80 zanotowanych
określeń na żmiję zaledwie 7 można odnieść do sfery akwatycznej. Por. A. Johanson, Die Lettischen Benennungen der Schlange, w: Donum Balticum, ed. V. Rūke-Draving, Stockholm 1970, ss. 222–229.
52
J. Suchocki, Mitologia bałtyjska, Warszawa 1991, ss. 51–53, 115 i n; S. Marjanić, Dragon and Hero or
How to Kill a Dragon – on the Example of the Legends of Međimurje about the Grabancijaš and the Dragon, Studia Mythologica Slavica, 2010, no XIII, ss. 127–150.
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pluwialny element przypisany wcześniej Potrimposowi. Potrimpos w kontekście władania wodą i składanych mu ofiar przypomina także „Króla Wody”, którego obraz litewski folklor zachował jako karzącego dzieci za nieposłuszeństwo
przez ścięcie głowy sierpem53. Króla Wody i Potrimposa analogizować można
również w ich kompetencjach do znanego z mitologii litewskiej Mėnulisa (księżyca)54. Widzimy go jako: zwieńczonego złotą koroną młodzieńca, wesołego
i przynoszącego powodzenie, a także jako „Króla Mórz”.
Mimo że dzieło Grunaua do 1876 r. funkcjonowało jedynie w wersjach
wciąż powielanych rękopisów, było w Prusach Królewskich, a szczególnie w kręgach katolickich, bardzo popularne55. Czerpali też z niego inni autorzy, m.in. Caspar Hennenberger, Alexander Gaugini i Christoph Hartknoch, którzy podnosili za Grunauem kompetencje Potrimposa w sferze urodzaju i powodzenia56.
W 1551 r. wydał swoje dzieło De sacrificiis et idolatria veterum Borussorum, Livonum, aliarumque vicinarum gentium Jan Malecki-Sandecki, w którym zgodnie z literą Agendy z 1530 r. określał Potrimposa jako „boga rzek i źródeł”, jego
też wzywali podczas wróżb sudowscy burtnicy57. O bogu rzek i źródeł pisał wyraźnie inspirowany dziełem Maleckiego w kontekście religii Sudawów Johannes
Bretke w wydanej w 1588 r. Chronicon des Landes Preussen58 oraz Maciej Stryjkowski, który wprost pisze, że jednym z najprzedniejszych bogów był: „Potrimpos, bóg rzek i wszystkich wód cieknących”59. Kronikarze XVII stulecia niewątpliwe mieli już wystarczający katalog źródeł, z których korzystali, dając opisy
Potrimposa, zasadniczo nie odchodząc od cytowanych dzieł. Szczególnie rozbudowane informacje, oparte o szereg spostrzeżeń z lokalnego folkloru oraz
o porównania z mitologią spoza świata prusko-litewskiego dali wspomniany
już Hartknoch oraz Matthias Praetorius. W przypadku poglądów tego drugiego
warto przytoczyć kilka przykładów. Potrimposa vel Padrympusa wyobrażał on
sobie jako radosnego młodziana bez brody, którego obszarem działania był urodzaj oraz sfera wodna, zapewniać on miał powodzenie w wojnie i ogólnie szczęJ. Suchocki, op. cit., s. 122.
A. J. Greimas, O bogach i ludziach. Studia o mitologii litewskiej, Kęty 2007, ss. 149–156; P. Kawiński,
Czy staropruski Trimps był bóstwem lunarnym?, w: Z dziejów średniowiecza. Pamięci Profesora Jana Powierskiego (1940–1999), red. W. Długokęcki, Gdańsk 2010, ss. 149–170.
55
Por. S. Zonenberg, Kronika Szymona Grunaua, Bydgoszcz 2009, s. 123 i n.
56
C. Hennenberger, Kurtze und warhafftige Beschreibung des Landes zu Preussen, Königsberg 1584, s. 11 v;
Ch. Hartknoch, Alt und Neues Preussen: Oder Preussischer Historien zwey Theile, Leipzig 1684, ss. 136–137.
A. Gaugini, Sarmatio Europae descriptio (1588), w: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. II, s. 472; A. Gaugini,
Kronika Sarmacyi Europskiej (1611) w: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. III, XVII amžiaus, sud. N. Vėlius,
Vilnius 2003, s. 480.
57
[Potrympo deus] fluuiorum ac fontium, cyt. za: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. II, s. 203.
58
Potrimpus der Gott der fliessender wasser, cyt. za: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. II, s. 307.
59
Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi (1582), w: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai,
t. II, s. 512.
53
54
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ście, uzdrowienie, ale i miał też karać. Symbolem jego był wąż lub żmija, a ulubioną ofiarą – ofiara krwawa (z ludzi lub świni) składana u stóp dębu w Romowe, gdzie znajdował się ośrodek jego kultu. Żmije i węże jako zwierzęta mu poświęcone cieszyły się szacunkiem u prostej ludności, były karmione i otaczane
czcią. Odpowiednikiem Potrimposa miała być według Praetoriusa rzymska Cerera lub nordycka Frigg (raczej Freya)60. W XVIII stuleciu, obok kronik, zaczęły się pojawiać naukowe rozprawy oraz leksykony, obejmujące swoim zakresem
także studia nad językiem i mitologią prusko-litewską. W wydanym w 1772 r.
Lettisch deütscher Theil des vollständigen lettischen Lexici jego autor Jakobs Lange tłumaczył, że Potrimpus lub Patrimpus to litewski Bachus, którego nazwa
wywodzi się od poprzedzonego litewskim prefiksem pa(-) wyrazu Trimpus
– gr. θριαµβος „triumf ”61. Gotthard Friedrich Stender w swojej „Gramatyce litewskiej” w Potrimposie widział również boga wód płynących i źródeł, ale traktował
go wraz z Autrimpsem – bogiem mórz – jako towarzyszące bóstwo Trimpsa – litewskiego Bachusa, jednak o rodzimym pochodzeniu. W nawiązaniu do formy,
z której należy wywieść jego imię – Trimpus, wiązał go z litewskim bogiem, któremu oddawano cześć upijając się62.
Mimo nadmiernej, choć adekwatnej dla ducha czasu, nadinterpretacji kompetencji bóstwa, w jednym miejscu przyznać należy rację autorowi. Jak wykazują
źródła, Trimps rzeczywiście mógł być archetypicznym bogiem o dwu- lub trójosobowej postaci, podniesionym przez nowożytnych interpretatorów do rangi odrębnych bóstw, których imiona były niczym innym jak pierwotnym teonimem rozwiniętym przez dodanie odpowiednich prefiksów: na- (Natrimps),
po- (Potrimps) bądź au- (Autrimps). Pamiętamy, że Natrimpsa wymienia już
cytowane wyżej Collatio episcopi Varmiensis z 1418 r. Większość późniejszych
źródeł wymienia wspólnie Potrimposa z Autrimpsem. Cytowana już Agenda
z 1530 r. porównuje Potrimposa (Potrympus) do rzymskiego Kastora, a Autrimpsa (Autrympus) – do rzymskiego Neptuna. W kontekście porównawczym źródło wymienia także Bardoaytsa homologowanego z rzymskim Polluxem, bratem
i towarzyszem Kastora. Jan Malecki obok Potrimposa wymieniał Autrimpusa
(Antrimpus) „boga morza” (deus maris). Hieronim Malecki obok Potrimposa charakteryzował Autrimpsa jako „boga morza i wielkich jezior” (der Gott des Mehres
vnd der grossen Sehe) oraz wspominał też Bardoaitsa jako boga okrętów (ein Gott
vber die Schiffe). Godne uwagi jest także występowanie w XVI-wiecznym opi60
M. Praetorius, Deliciae prussicae oder Preussische Schaubühne // Prusijos įdomybes, arba Prusijos regykla, Bd. III. Buch 4–6, hrsg. von. I. Lukšaitė, M. Girdzijauskajtė, J. Kilius, M. Čiurinskas, Vilnius 2006,
ss. 158–166.
61
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. IV: XVIII amžiaus, sud. N. Vėlius, Vilnius 2005, s. 186, 190.
62
Lettische grammatik (1783), w: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. IV, ss. 199–201.
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sie bogów żmudzkich autorstwa Jana Łasickiego teonimu Audros w stosunku do
„boga morza i wszelkich innych wód”63. Etymologiczny wywód, jaki zaproponował Jerzy Suchocki pozwala nam dopatrywać się w teonimie Audros formy pochodnej od litewskiego rzeczownika áudra: „fala”, „morska nawałnica”, „burzliwa niepogoda” oraz ogólnie związku z wiatrem i wichrem wiejącym na morzu64.
Widać zatem w Audrosie kompetencje związane zarówno z nautystyką, ale też
z panowaniem nad wichrami, co zbliża go do Bardoaitsa oraz Kastora i Polluksa, którym, jak poświadcza Ammian Marcelinus, prefekt miasta Ostia Tertullus
złożył w 359 r. ofiarę w celu uspokojenia morza, by do portu mogła szczęśliwie
dotrzeć flota ze zbożem.
Wracając do Trimpsa–Potrimposa, to zauważyliśmy już szereg kompetencji, które mu przypisywano. Spośród licznych propozycji etymologii teonimu65, godne uwagi jest wywodzenie go od litewskiego czasownika trempti „deptać”, „tupać” oraz patrempti „przechodzić”, co wiązać się mogło z tupaniem, lub
przechodzeniem boga przez pola w celu zapewnienia urodzaju. Objawia się to
w funkcjonującym jeszcze w XIX w. łotewskim zaklęciu „Niechaj Trimpus od
twoich pól, stad, łąk, ogrodów i pastwisk się odwróci”66 – w znaczeniu: niech
przez nie nie przejdzie. Zauważyliśmy też, że płodność zapewniano poprzez
ofiary, a także utrzymywanie w pobliżu węża karmionego mlekiem. Podobne zwyczaje zaobserwować można też w domowym kulcie węża uosabianego
z mocą sprawczą, powodzeniem domowników – nie tylko w strefie bałtyckiej67.
Na łąkach, kiedy koszono trawę, starano się omijać legowiska węży lub żmij i nie
zabijano ich, bo grozić miała za to kara – człowiek mógł zostać oszpecony, pozbawiony wzroku lub dotknięty nagłą niemocą68. Tu więc dochodzimy do innej
próby etymologizowania teonimu [Po]trimp(-os) od litewskiego: trēmpti, tremti
– „niszczyć”, „karać”, „wypędzać”, „przeklinać”69.
W pojęciu Prusów i innych pogan, bóg karzący jest zarazem bogiem
uzdrawiającym, wąż natomiast zarówno uśmierca, ale też, jak u Eskulapa, jest
symbolem uzdrawiających mocy. Obecność węża w kulcie Potrimposa jest poświadczona przez wspomniane źródła szesnastowieczne i późniejsze. NieprzyAudros deo, maris et caeterarumque aquarum cura incubit, cyt. za: J. Lasicius, De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum christianorum (c. 1582), w: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. II, s. 581.
64
J. Suchocki, op. cit., s. 143; M. E. Běťaková, V. Blažek, Encyklopedie baltské mytologie, Praha 2012, s. 33.
65
Por. M. E. Běťaková, V. Blažek, op. cit., s. 181.
66
Lai Trimpus nuo taviem laůkiem, lůopiem, pļavām, dārziem un ganīklām nuogriežās, cyt. za: A. Mierzyński, op. cit., s. 180; M. E. Běťaková, V. Blažek, op. cit., s. 181.
67
А. И. Бер-Глинка, Домашние змеи как элемент традиционной культуры народов Европы, Stratum plus, 2015, No. 2, ss. 17–84.
68
J. Suchocki, op. cit., s. 118.
69
Ibidem, s. 51, 118.
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padkowo analogizowani z Potrimposem i Bardoitsem, tak jak oni związani ze
światem akwatycznym, Kastor i Pollux przybierali postać dwóch węży70. W polskim wydaniu Kroniki Sarmacyi Europskiej Aleksander Gaugini o Potrimposie wprost pisze: „Ten bałwan miał swój obraz na kształt węża wzdłuż zwitego,
z miedzi, któremu kwoli każdy tameczny obywatel, jako w Litwie i we Żmudzi,
węża żywego chował i mlekiem go karmił”71. W poszukiwaniu wężowego boga
godna uwagi jest także wzmianka Jana Długosza, który w kontekście pogańskiej
Litwy podaje dosłowne informacje o kulcie Eskulapa w formie węża72. Niewykluczone, że była to jakaś archaiczna epifania Potrimposa (Trimpsa), która zachowała się zapewne w mocno ubarwionych opisach nowożytnych, ale opartych
o przykłady reliktów dawnej wiary, w której wężowy bóg Potrimpos pełnił niebagatelną rolę.
Dla pierwszych autorów opisów dzierzgońskiego Potrimposa wyraźne były
jego typowe cechy związane z zawartymi w źródłach i opracowaniach charakterystykach świata, który mu podlegał. Owe „szczypce raka”, „rybi ogon”, „wygląd klasycznej syreny” odpowiadały właśnie informacjom, że bóg ten był opiekunem wód płynących i źródeł. Niepotwierdzone, ale możliwe, jest też łączenie
jego wyglądu z wężem – walcowaty korpus, nieco zakręcony na dole, właśnie
takiego iluzorycznego obrazu nam może dostarczyć. Ponadto jowialny wyraz
twarzy kojarzyć się mógł z gładkim, pozbawionym zarostu obliczem Potrimposa opisywanym przez kronikarzy. Nawet jeśli H. Conwentz ze zmysłem naukowca wyjaśniał, że pojawiająca się w literaturze koncepcja, jakoby zamiast dłoni
wyobrażone były na kamiennej płaszczyźnie bożka „szczypce raka” są niczym
innym jak nieudolnie przedstawionym połączeniem rąk z trzymanym w nich
rogiem, to wyobrazić możemy sobie, że nazwa była na tyle utwierdzona w świadomości mieszkańców, że nijak nie można jej było zmienić. Była to też zapewne nazwa o dość długiej tradycji. Wspomniana po raz pierwszy w 1826/1827 r.
w notatce Guisego mogła już funkcjonować około 1720 r. Lecz to nie jakaś tradycja sięgająca pogańskich czasów, ale poczytne wówczas dzieła Hennenbergera, Hartknocha, Stryjkowskiego, Maleckich, Gauginiego czy innych stanowiły
bezpośrednią inspirację do nadania rzeźbie takiej, a nie innej nazwy. Czas oświecenia to również czas edukacji, odkrywania na nowo folkloru, jego źródeł w pogańskiej przeszłości jako narzędzia do wykorzeniania zabobonu. Renesans dawG. Beresnevičius, Trumpas lietuvių ir prūsų žodynas, Vilnius 2001, ss. 131–132.
Cyt. za: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. III, s. 480.
72
Deos, iuxta illud poeticum „Habitarunt Dii quoque silvas” consistere putans; in aspidibus vero atque serpentibus, Deum Aesculapium in forma anguis, pro peste epidimiae graviter grassante sedanda, Romam ex Graecia et Epidauro navi advectum. Cyt. za: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. I, s. 557; A. Greimas, op. cit.,
ss. 150–152.
70
71
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nych bogów przyniósł romantyzm. Wówczas to stare wierzenia stanowić miały
zwierciadło kultury ludności pruskiej, stąd też i zainteresowanie nią było wyraźne, przejawiające się w rosnącej liczbie publikacji.

Ryc. 1. Widok Dzierzgonia z wyobrażeniem Potrimposa, 1826/27, rys. J. M. Guise
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Ryc. 2. Notatka J. M. Guisego na temat grodziska w Dzierzgoniu oraz lokalizacji rzeźby w okolicy
wsi Pachoły (Pachollen), 1826/27
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Ryc. 3. Opis miejsca znalezienia Potrimposa (przy drodze w kierunku na Pachoły) oraz miejsce
jego depozycji w murze klasztoru wg stanu z 1882, rys. H. Conwentz
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Ryc. 4. Adam Sierakowski i Maria z Potockich Sierakowska, 1877, rys. J. Matejko,
za: A. Bukowski 1989.
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wg H. Conwentz 1897
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Seweryn Szczepański, Eine frühmittelalterliche Skulptur aus Dzierzgoń (Christburg), ein sog. „Potrimpos”
– im Kontext der Interpretation und der altprußischen Religion
Zusammenfassung

In der Umgebung von Dzierzgoń (früher Christburg) stieß man im 18. Jahrhundert beim Sammeln
von Material für den Bau eines Franziskanerklosters auf ein merkwürdiges Denkmal altprußischer geistlicher
Kultur. Die aus einem einzigen Granitblock gemeißelte anthropomorphe Skulptur erfreute sich sicherlich
noch vor ihrer Entdeckung und der Einmauerung in die Außenwand der Klostermauer des Interesses der
Einwohner. Die gelehrte Tradition gab ihm den Namen Potrimpos – den Namen des prußischen Gottes des
fließenden Wassers, der Fruchtbarkeit und der Gesundheit sowie den Patron der Schwörenden. Die älteste
Zeichnung der Skulptur stammt aus dem Jahr 1826 oder 1827 und wurde von Oberleutnant Johann Michael
Guise angefertigt. Spätere Forscher sahen in dem Denkmal einen Gott in Gestalt eines Fisches oder einer
Sirene, mit Krebsscheren anstelle von Händen. Es war sicherlich diese Interpretation, die die Assoziation mit
einem Wassergott ermöglichte. Obwohl spätere Forscher bewiesen, dass der scheinbare Fischschwanz nichts
anderes ist als die natürliche Form des Steins, und die Hände gar nicht wie Krebsscheren aussehen, hielt sich
der traditionelle Name. Das Denkmal weckte das Interesse zahlreicher wissenschaftlicher Kreise, die lokale
Presse schrieb viel zu diesem Thema, und die Museen fochten mit den städtischen Behörden regelrechte
Schlachten um dieses Stück aus. Letztendlich kam es 1896 ins Westpreußische Provinzial-Museum in Gdańsk
(Danzig). Leider verlor sich seine Spur nach 1945. Es ist bekannt, dass sich im Berliner Volksmuseum bereits
gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Gipsabguss der Skulptur befand.
Der vorliegende Artikel beschreibt die volkstümlichen und die wissenschaftlichen Interpretationen
im Zusammenhang mit der Skulptur, hauptsächlich im Kontext ihrer ursprünglichen Bestimmung (der Autor
spricht sich für einen Kultgegenstand aus), und die Diskussion über ihre Entstehungszeit (vom Neolithikum
bis zum eigentlichen Zeitraum des frühen Mittelalters). Darüber hinaus fand der mythologische Kontext der
Religion der alten Prußen Beachtung und welche Stellung der Gott Potrimpos – Trimps darin einnahm. Das
Ganze ist gestützt auf die Analyse von Archivquellen aus den einzelnen Museen, von schriftlichen Quellen
über die prußische Mythologie und einer umfangreichen Literaturbasis – darunter die Tagebücher von Graf
Stanisław Tarnowski, der die zweifellos schönste Beschreibung des uns interessierenden Denkmals verfasst hat.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Seweryn Szczepański, Early-Medieval stone sculpture from Dzierzgoń so called „Potrimpos” in context
of scholarly interpretations and Old Prussian beliefs
Summary
A peculiar monument of Old Prussian spiritual culture was found in the vicinity of Dzierzgoń (former Christburg) in the 18th c., during gathering of raw materials for the construction of a Franciscan friary. An
anthropomorphic statue, carved from one lump of granite, had enjoyed interest of local inhabitants perhaps
even before it was discovered and embedded into the external face of the friary’s masonry wall. The learned
tradition gave it a name of Potrimpos – the name of the Prussian god of flowing waters, fertility, health and a
protector of oath takers. The earliest drawing of the statue comes from 1826 or 1827 and was made by Lieutenant Johann Michael Guise. Later students of the monument considered it as a fish- or siren-shaped god, with
crawfish pincers instead of hands. It was perhaps such an interpretation that allowed for an association of the
statue with the water deity. Although later scholars demonstrated that the illusion of a fish-tail was nothing
else but the natural shape of the stone, and the hands did not have the appearance of crawfish pincers at all,
the traditional name of the deity was not forced out. The monument provoked interest of numerous scholarly circles, it was widely discussed in the local press and true campaigns were waged for its acquisition between museums and the town’s authorities. Eventually, the monument found its way to the Westpreussisches Provinzial-Museum in Gdańsk in 1896. Regrettably, any trace of the statue was lost after 1945. It is known that as
early as the late 19th c. a plaster cast of the sculpture was kept at the Volksmuseum in Berlin.
The present paper discusses popular and scholarly interpretations related to the monument, mainly in
the context of its original function (the author favours the interpretation as a cult statue), and to debates on the
chronology of the find (from the Neolithic to the proper period of the Early Middle Ages). Additionally, atten-
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tion was paid to the mythological context of the religion of the Old Prussians and the place of god Potrimpos
– Trimps in it. The paper is based on the analysis of archival sources of individual museums, written sources
for the Prussian mythology and a broad basis of literature – including memoirs of Count Stanisław Tarnowski.
Count Tarnowski is the author of no doubt the most beautiful description of the monument in question.
Translated by Seweryn Szczepański and Grzegorz Żabiński

ks. Tomasz Garwoliński

STAN BADAŃ NAD ODRĘCZNYMI ZAPISKAMI
MIKOŁAJA KOPERNIKA W STARYCH DRUKACH
BIBLIOTEKI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
METROPOLII WARMIŃSKIEJ „HOSIANUM” W OLSZTYNIE1
Słowa kluczowe:

Mikołaj Kopernik, zapiski marginalne Mikołaja Kopernika, księgozbiór
biskupów warmińskich, Biblioteka WSDMW „Hosianum”

Schlüsselwörter:

Nikolaus Kopernikus, Randnotizen von Nikolaus Kopernikus, Büchersammlung
der ermländischen Bischöfe Bibliothek des Höheren Priesterseminars
in der Kirchenprovinz Ermland (WSDMW) „Hosianum”

Keywords:

Nicolaus Copernicus, Nicolaus Copernicus marginal notes, books bishops
of Warmia, Library WSDMW „Hosianum” of the Seminary Metropolis
Warmia „Hosianum” in Olsztyn

10 grudnia 2013 r. podczas sesji na temat warmińskich księgozbiorów czasów Mikołaja Kopernika w Ośrodku Badań Naukowych został zaprezentowany
referat dotyczący ksiąg z czasów znanego astronoma w zbiorach Biblioteki „Hosianum”2. Wcześniej już dr hab. Teresa Borawska (UMK, Toruń) wykazała, że
część z zapisków w tych księgach jest sporządzona własnoręcznie przez Kopernika3. Sprawa ta jednak nigdy nie została dostatecznie zbadana i upubliczniona.
W pracę nad identyfikacją i opracowaniem rękopiśmiennych zapisków Kopernika zaangażowany został cały sztab ludzi: dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM, dr hab. Teresa Borawska, prof. UMK, ks. bp prof. dr hab. Julian
Wojtkowski (odczytanie i tłumaczenie notatek), ks. prof. dr hab. Andrzej Ko-

Przedstawia stan badań na koniec maja 2014 r.
Prof. dr hab. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew (UWM Olsztyn), ks. mgr T. Garwoliński (Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” Olsztyn): Księgi z czasów Mikołaja Kopernika
w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie.
3
M.in. Nicolaus Copernicus und die Welt seiner Bücher, w: Grenzüberschretende Biographien zwischen
Ost- und Mitteleuropa, pod red. T. Wegera, Frankfurt am Main 2009, ss. 179–207.
1
2
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piczko (dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej), zespół Laboratorium
Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie4. Całość działań koordynuje piszący te słowa.
Można mieć uzasadnioną nadzieję, że praca wymienionych tu specjalistów
i pewnie jeszcze kilku innych sprawi, że zdobędziemy pewność, co do zapisków
astronoma i ich treści.

Zamiłowania bibliofilskie Kopernika
Przemiany w dziedzinie kultury, nauki i sztuki stały się możliwe dzięki
wynalezieniu papieru i druku. Bibliofilstwo, a więc umiłowanie ksiąg i zakładanie prywatnych bibliotek, jest cechą charakterystyczną renesansu5. Kopernik
był bibliofilem, posiadającym bogaty księgozbiór prywatny. Będąc człowiekiem
swojej epoki, interesował się różnymi dziedzinami wiedzy. Tworząc warsztat
naukowy, nabywał i czytał dzieła astronomiczne, matematyczne, prawnicze, medyczne, historyczne, filozoficzne, teologiczne, ekonomiczne i literaturę piękną. Czytał też książki z dziedziny fizyki, optyki, sztuki czy filologii łacińskiej
i greckiej. Dostarczają na to dowodów m.in. liczne uratowane (a jak się okazuje
wciąż odkrywane) notatki w książkach, które były jego własnością lub z których
tylko korzystał6.
Pierwsze książki zakupił podczas studiów w Krakowie, a następne – w Bolonii i Padwie. Wielość notatek i komentarzy pisanych na marginesach ksiąg zachowanych w Uppsali świadczy o tym, że Mikołaj Kopernik był gorliwym czytelnikiem dzieł ze swojego zbioru7. O księgozbiorze Kopernika znajdującym
się w Uppsali i jego zapiskach pisał prof. Ludwik Birkenmajer (Mikołaj Kopernik. Część pierwsza: Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne,
Kraków 1900). Istnieje również praca pt. Sprawozdanie z poszukiwań w Szwe4
Policja już wcześniej zaangażowała się w badania związane z Kopernikiem. Rekonstrukcja wyglądu jego twarzy została dokonana w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji
w Warszawie. Zadania tego podjął się wówczas inspektor mgr Dariusz Zajdel – zob.: J. Gąssowski, Badania w
archikatedrze fromborskiej w celu odnalezienia i identyfikacji grobu Mikołaja Kopernika, w: Warmińska Kapituła
Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, pod red. A. Kopiczki, J. Jezierskiego i Z. Żywicy, Olsztyn 2010, s. 23;
O. Gingerich, Tajemnica grobu Kopernika, w: ibidem, s. 29; D. Zajdel, Rekonstrukcja wyglądu osobnika z grobu nr
13, w: Grób Mikołaja Kopernika. Odkrycie i identyfikacja, pod red. J. Gąssowskiego, Pułtusk 2010, ss. 77–92.
5
L. Jarzębowski, Biblioteka Mikołaja Kopernika, Toruń 1971, s. 5.
6
L. Birkenmajer, Mikołaj Kopernik. Część pierwsza: Studya nad pracami Kopernika oraz materyały
biograficzne, Kraków 1900, ss. 320–342; M. Bochenek, Dzieje traktatów monetarnych Mikołaja Kopernika,
w: Warmińska Kapituła Katedralna, s. 64.
7
W. Duczko, Genom Mikołaja Kopernika i księgozbiór astronoma w Uppsali, w: Warmińska Kapituła
Katedralna, s. 34; G. Henriksson, Nicolaus Copernicus’DNA fund in Uppsala, w: Grób Mikołaja Kopernika, s. 205.

Stan badań nad odręcznymi zapiskami Mikołaja Kopernika w starych drukach

411

cyi dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera i Jana Łosia, Kraków 1914. Analizowano w niej zapiski
Kopernika z ponad osiemdziesięciu druków i kilku rękopisów w czterdziestu
pięciu woluminach. Wcześniej o księgozbiorze warmińskim znajdującym się
w Uppsali pisał m.in. kanonik fromborski ks. dr Franciszek Hipler (1836–1898),
znakomity znawca życia i dokonań Kopernika8.
Kopernik zapisał swój księgozbiór bibliotece kapituły warmińskiej, jedynie
dzieła medyczne bibliotece na zamku lidzbarskim oraz kanonikowi Fabianowi
Emerichowi9. Ten zaś przekazał fragmenty tego księgozbioru bibliotece Kolegium
Jezuickiego w Braniewie10.
Obcowanie z książkami należało do najmilszych zajęć astronoma. Nie rozstawał się z nimi11. Niewątpliwie czas studiów był najlepszym okresem dla jego
bibliofilskiej pasji. Kompletował książki bardzo starannie, o czym świadczyć
może fakt, że większość literatury medycznej ze środowiska padewskiego znalazła się w jego bibliotece. Od czasów osiedlenia się na Warmii warunki pracy
naukowej stały się trudniejsze. Został odgrodzony od szerszej wymiany myśli,
miał znacznie mniejsze możliwości włączenia się w ruch naukowy, a oddalenie
od centrów wydawniczych prowadziło siłą rzeczy do znacznego osłabienia znajomości nowszej literatury12.
Duże wsparcie, zwłaszcza w pierwszym dziesięcioleciu pobytu na Warmii,
stanowiła dla Kopernika biblioteka w Lidzbarku. Tworzona była z księgozbiorów biskupich. Eugen Brachvogel wykazał, że w XVIII w. uległa ona zdekompletowaniu13. W 1704 r., w czasie trzeciej wojny północnej, Szwedzi zajęli Lidzbark.
Przybył tu osobiście Karol XII. Nie ma całkowitej pewności czy skonfiskowano
wtedy książki jako zdobycz wojenną, ale na pewno wiele rękopisów zostało zabranych i dostało się do biblioteki w Turku (Åbo) w Finlandii. Tam niektóre spłonęły,
a tylko resztki dotrwały do naszych czasów. Ks. Jerzy Wojciech Heide w Archiwum dawnym i nowym lidzbarskiego kościoła archiprezbiterialnego (Braniewo
1889) napisał: „– – król Szwecji Karol XII, młody i zarozumiały, lat około osiemnastu, wkroczył z częścią swego wojska na Warmię i przybył do Braniewa dnia 24,
8
L. Birkenmajer, Mikołaj Kopernik, s. XIII; M. Borzyszkowski, Hipler Franciszek, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, s. 92.
9
M. Biskup, J. Dobrzycki, Mikołaj Kopernik – uczony i obywatel, Warszawa, 1972, ss. 112–113.
10
P. Czartoryski, The library of Copernicus, w: Science and History. Studies in honor of Edward Rosen,
Wrocław 1978, ss. 355–396.
11
H. Barycz, Mikołaj Kopernik – wielki uczony Odrodzenia, Warszawa 1953, s. 29.
12
Ibidem, ss. 28–29; K. Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, ss. 81–83.
13
E. Brachvogel, Die Bibliothek der Burg Heilsberg, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde
Ermlands, Bd. 23, 1929, ss. 274–358.
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miesiąca grudnia, w wigilię Narodzenia Chrystusa. Przebywszy tam kilka dni
w Alumnacie, czyli Seminarium Papieskim, wyjechał do Lidzbarka i przebywał
na zamku biskupim (w nieobecności księdza biskupa Załuskiego) przez całą
zimę i wiosnę, aż do dnia 25 miesiąca czerwca, roku następnego 1704, a dawne rękopisy Archiwum biskupiego wraz z biblioteką przewiózł do Szwecji”14.
Wszystko wskazuje na to, że wywiezione zostały wtedy nie tylko rękopisy, ale
również książki15.
Zachowany spis biblioteki lidzbarskiej z 1633 r. zawiera 784 pozycje. W czasach Łukasza Watzenrode było ich na pewno znacznie mniej, ponieważ właściwym
organizatorem biblioteki był dopiero biskup Jan Dantyszek (1537–1548). Pozostawił on następcom swój bogaty księgozbiór. Ale i to, co zastał, było warte uwagi.
Spośród książek ocalała jedna, która stanowiła własność Łukasza Watzenrode. Prof. Karol Górski mylnie napisał, że biskup kazał wymalować na oprawie swój ekslibris16. Nie jest on namalowany na oprawie, lecz na pierwszej karcie druku. Wolumin ten to dwa dzieła prawnicze.
Książki dla biskupa kupował m.in. jego kapelan Tomasz Werner17. Również Kopernik pomagał przy zakupie ksiąg do biblioteki biskupiej, znał i wykorzystywał jej zawartość i uzupełniał ten księgozbiór dziełami medycznymi18.
Od czasu osiedlenia się we Fromborku Kopernik pilnie wertował zasoby
biblioteki kapitulnej. Zresztą przez jakiś czas skrupulatnie i z przejęciem pełnił
obowiązki bibliotekarza księgozbioru kapitulnego19.
Doktor prawa, kartograf i historyk Bernard Wapowski, z którym Kopernik
poznał się w czasie studiów i korespondował, przesyłał mu nowości wydawnicze20.
Poważny zastrzyk w postaci tekstów oryginalnych pisarzy greckich oraz
najnowszych wydawnictw z zakresu matematyki dał Kopernikowi pod koniec
życia Georg Joachim Rhetyk – młody austriacki matematyk – który w 1539 r.
złożył wizytę we Fromborku. Przywiózł ze sobą, jako prezent, kilka tomów wyJ. W. Heide, Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archiprezbiterialnego, Olsztyn 2006, ss. 50–51.
O. Walde, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie, t. 1–2, Uppsala–Stockholm
1916–1920 (indeksy); T. Borawska, Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, s. 9.
16
K. Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, s. 121.
17
Zob. jego list z 2 VI 1498 r. z Lipska, Akta stanów Prus Królewskich, t. III, cz. 2, wyd. K. Górski, M. Biskup, Toruń 1963 (Fontes 54), ss. 21–22, 357; J. Tondel, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie, Toruń–Pelplin 2007, s. 36; Tomasz Werner urodził się ok. 1430 r. i był synem burmistrza braniewskiego. Studiował w Lipsku, a potem był wykładowcą, dziekanem i rektorem uniwersytetu. Franciszkanom braniewskim zapisał większość zgromadzonego księgozbioru, liczącego ok. 170 woluminów. Nie
zapomniał też o bibliotece we Fromborku. Zmarł 23 XII 1498 r. w Lipsku i tam został pochowany – zob. T. Borawska, Werner Tomasz, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, ss. 270–271.
18
L. Jarzębowski, Biblioteka Mikołaja Kopernika, s. 28.
19
H. Barycz, Mikołaj Kopernik – wielki uczony Odrodzenia, s. 61.
20
Ibidem, s. 74; L. Jarzębowski, Biblioteka Mikołaja Kopernika, s. 11; K. Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, s. 71, 122.
14
15
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danych przez Johannesa Petreiusa z Norymbergi (m.in. Almagest Ptolemeusza).
On też namówił Kopernika do wydrukowania De revolutionibus21.
Warto wspomnieć, że pełny tekst Almagestu Ptolemeusza ukazał się po raz
pierwszy drukiem w 1515 r.22 Wcześniej znany był Skrót Almagestu dokonany
przez Regiomontana.

Notatki w księgach
Jak to już zostało wspomniane, Kopernik robił w książkach notatki. Zapiski,
nad którymi prowadzone są badania, znajdują się w dziesięciu woluminach pochodzących z XV i pierwszej połowy XVI w. Są to księgi prawnicze, filozoficzne
i teologiczne. Jest to o tyle cenne odkrycie, że w Olsztynie posiadamy rękopisy autorstwa Mikołaja Kopernika (w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej), ale notatki
w książkach znamy jedynie z inkunabułu medycznego, który znajduje się w zbiorach olsztyńskiego zamku. Do końca drugiej wojny światowej był on włączony do
księgozbioru Liceum Hosianum w Braniewie. Potem trafił w prywatne ręce, a został odkryty w 1969 r. i stał się własnością Muzeum Warmii i Mazur. Foliant składa się z dwóch traktatów medycznych: Brewiarz praktyki medycznej Arnolda de
Villanova (Pawia, około 1485) i Kanony o stanach gorączkowych Michała Savonaroli (Bolonia 1487). Pierwszy z nich zawiera 43 zapiski marginalne. Część z nich
jest uczyniona ręką Kopernika. Prawie wszystkie mają związek ze znajdującym się
obok tekstem. Często są powtórzeniem jego kilku słów. Jest też kilka podkreśleń
w tekście. Poza tym znaleźć można poprawki w poszczególnych słowach. Drugi inkunabuł zawiera kilka podkreśleń w tekście. Czasem obok narysowana dłoń
wskazuje palcem na podkreślone zdanie. Poza tym w inkunabule znajduje się
55 zapisków marginalnych. Zostały wykonane inną ręką niż w pierwszym druku23.
Zanim przejdziemy do zapisków z dziedziny prawa kanonicznego, przedstawmy kilka uwag dotyczących zapisków z innych dziedzin. Kopernik nie był
z wykształcenia ani filozofem, ani teologiem. Jednak miał świadomość, że jego
astronomiczne odkrycie ma rewolucyjny wpływ na pojmowanie świata i człowieka, co jak najbardziej łączy się z filozofią i teologią. Jeszcze podczas studiów
krakowskich dobrze zapoznał się z filozoficznymi pismami Arystotelesa i Plato21
H. Barycz, Mikołaj Kopernik – wielki uczony Odrodzenia, ss. 71–72; J. Adamczewski, Mikołaj Kopernik i jego epoka, Warszawa 1972, ss. 136–139; O. Gingerich, J. MacLachlan, Mikołaj Kopernik. Gdy Ziemia stała
się planetą, Pułtusk 2005, s. 106.
22
O. Gingerich, J. MacLachlan, Mikołaj Kopernik. Gdy Ziemia stała się planetą, s. 82.
23
S. Flis, Kopernikowski inkunabuł medyczny w Olsztynie, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1970,
nr 4, ss. 589–605.
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na, a potem – podczas studiów bolońskich – z dziełami innych filozofów greckich24. Ludwik Birkenmajer wśród autorów z dziedziny filozofii i teologii czytanych przez Kopernika wymienia m.in. Alberta Wielkiego25.
W naszych czasach pisanie w książkach uchodzi raczej za barbarzyństwo.
W przeszłości tak nie było. Podkreślenia, pojedyncze słowa lub krótkie zdania,
jakie zapisano piórem na kartach inkunabułu, są śladem lektury. Najczęstszą
formą komentarza czytelniczego, bo najmniej angażującą autora, są podkreślenia. Bywa, że towarzyszy im na marginesie schematyczny rysunek palca wskazującego. Poszczególni właściciele zaznaczali swój tytuł własności. Znajdujemy
również nieraz obszerne notatki dotyczące okoliczności nabycia książki, zapisu
testamentowego, darowizny, komentarze do tekstu oraz rozmaite notatki niezwiązane z samą książką, np. modlitwy, sentencje, kronikarskie noty o wydarzeniach, rozliczenia finansowe, recepty lekarskie i wiele innych. Czasami są również glosy typu dyspozycyjnego, to znaczy wyjęte z tekstu wyrazy bądź krótkie
zdania mające ułatwić lekturę i zapamiętanie najistotniejszych informacji26.
Wszystko to stanowi znakomity materiał do różnego rodzaju badań.

Inkunabuł prawniczy z 1472 roku
Mikołaj korzystał z ksiąg wuja Łukasza Watzenrode, który był człowiekiem
wykształconym i studiował wcześniej w Krakowie, Kolonii i na uniwersytetach
włoskich, gdzie w Bolonii w 1473 r. zdobył tytuł doktora praw27.
Jak wskazuje opracowany przez E. Brachvogla lidzbarski katalog biblioteki biskupiej, Łukasz Watzenrode miał księgi prawnicze własne, i to znaczone kolorowym herbem. Nasz wolumin był jeszcze w księgozbiorze biskupim w 1711 r.,
nie został więc wywieziony w 1626 czy w 1704 r. i przechowywany w bibliotekach
Szwecji28. Składa się z dwóch współoprawnych druków prawniczych:
24
L. Kuc, Stanowisko teologiczne Mikołaja Kopernika na podstawie listu dedykacyjnego do papieża Pawła III, w: Mikołaj Kopernik. Studia i materiały sesji kopernikowskiej w KUL 18–19 lutego 1972 roku, pod red.
M. Kurdziałka, J. Rebety, S. Swieżawskiego, Lublin 1973, ss. 143–148; L. Jarzębowski, Biblioteka Mikołaja Kopernika, s. 10; M. Biskup, J. Dobrzycki, Mikołaj Kopernik – uczony i obywatel, s. 39, 42; J. Adamczewski, Mikołaj Kopernik i jego epoka, s. 68; J. Centkowski, Fromborski samotnik, Warszawa 1973, s. 52, 70–71; K. Górski, Mikołaj
Kopernik. Środowisko społeczne i samotność ss. 66–67, 72; J. Sikorski, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Warszawa 1995, s. 34; O. Gingerich, J. MacLachlan, Mikołaj Kopernik. Gdy Ziemia stała się planetą, ss. 30–33.
25
L. Birkenmajer, Mikołaj Kopernik, s. 320–342.
26
J. Tondel, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, s. 180;
M. Spandowski, Inkunabuły z dawnych księgozbiorów Fromborka, w: Warmińska kapituła katedralna, s. 372.
27
M. Biskup, J. Dobrzycki, Mikołaj Kopernik – uczony i obywatel, s. 27; K. Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, s. 88.
28
L. Jarzębowski, Biblioteka Mikołaja Kopernika, s. 27; M. Spandowski, Inkunabuły z dawnych księgozbiorów Fromborka, ss. 380–384.
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Inc. 190, 1 adl.: Fredericus Petrucius, Disputatones, quaestiones et consilia,
Roma, Adamus Rot, 25 VI 1472, 20;
Inc. 190, 2 adl.: Antonius de Butrio, Consilia, Roma, Adamus Rot, 13 VIII 1472, 20.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to najstarszy inkunabuł w zbiorach
Biblioteki „Hosianum”29. Inc. 190,1 adl. jest jedynym egzemplarzem w Polsce.
Późniejsze wydania tego dzieła znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (1479) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy (1498)30, a Inc.
190,2 adl. przechowywany jest również w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
Tam też znajduje się wydanie z 1493 r.31
W czasach Kopernika nie było kodeksu prawa kanonicznego. Studiowanie
polegało na nauczaniu dekretałów papieskich i komentarzy do nich. Głównym
podręcznikiem było dzieło Decretales (Dekrety) – zbiór tekstów zawierający postanowienia papieży w kwestiach władzy i postępowania. Składało się z pięciu
części: 1) władza sędziowska; 2) procedury i zasady sądownicze; 3) prawa i obowiązki duchownych dotyczące własności i udzielania sakramentów; 4) zasady
i regulacje dotyczące małżeństw; 5) sankcje za różne wykroczenia. Kopernik studiował prawo cywilne i kanoniczne, lecz skoncentrował się na tym drugim32.
Omawiane druki są właśnie komentarzami do dekretałów papieskich. Kim
byli autorzy tych komentarzy? Federigo Petrucci (Fredericus Petrucius, Federicus de Senis) był profesorem prawa kanonicznego w Sienie w latach 1322–1330,
następnie w Perugii w latach 1333–1334. Opublikował dwie prace: De permutatione beneficiorum (pierwsze wydanie drukowane – Pavia 1478) i Disputatones,
quaestiones et consilia (pierwsze wydanie drukowane – Roma 1472)33. Antonius
de Butrio także był kanonistą, ale nie ma o nim więcej informacji.
Księga należała do biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, o czym
świadczy malowany herb – protoekslibris. Na jej kartach znajdują się także wpisy: Curia Episcopalis Varmiensis, a. N0 6 (XIX wiek) i Warmińskie Archiwum Biskupie, I C 15 (XIX w.).
Leonard Jarzębowski (1913–2007) – nieżyjący już starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – twierdził,
że wolumin ten mógł być własnością Kopernika34.
Na pierwszej karcie znajduje się zapiska empcyjna, mówiąca o zakupie
książki: „empta pro II ducatis et IIII libris”. Podana jest tylko cena, natomiast nie
29
J. Obłąk, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, J. Wojtkowski, Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Olsztyn 2007, s. 51, 103–104.
30
IBP 4290.
31
IBP 1349.
32
O. Gingerich, J. MacLachlan, Mikołaj Kopernik. Gdy Ziemia stała się planetą, s. 42.
33
K. Hilgenreiner, Petrucci, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg im Breisgau 1936, s. 130.
34
L. Jarzębowski, Biblioteka Mikołaja Kopernika, s. 73.
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ma mowy, gdzie dzieło zostało kupione. Być może księgę nabył sam Kopernik, ale
zapewne za pieniądze wuja. Jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że druki kupił Łukasz Watzenrode. Zostały one wydane w 1472 r. w Rzymie, a on w 1473 r. zdobył
doktorat prawa w Bolonii. Bywał też potem w Italii kilkakrotnie.
Ustalenie wartości naszej księgi w chwili zakupu nie jest proste. O ile łatwo
nam odczytać „dwa dukaty”, to dalej jest już trudniej. Zastosowany skrót to klasyczne określenie dla funta lub feniga, ale używano go także dla grosza, denara
lub lira. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew podaje, że jeden dukat w tym czasie zawierał 3,5 g złota. Za dwa dukaty można było kupić niemal pół wsi35.
Druki zostały odbite starannie wykonaną czcionką, opierającą się na wzorach
rękopiśmiennych. Jest to gotycka antykwa, która w tym czasie przeważała w drukach włoskich. Tekst ułożony jest w dwóch kolumnach, co było typowe dla Biblii,
ksiąg liturgicznych i prawniczych. Oba dzieła zostały napisane w języku łacińskim,
co jest zrozumiałe, ponieważ łacina przeważała w piśmiennictwie XV w.
We wczesnych inkunabułach, mimo ograniczenia nakładów finansowych
na produkcję, na skutek trudności, jakie nastręczało jednoczesne tłoczenie tekstu na kilku prasach, spotykamy czyste, niezadrukowane karty36. Inkunabuł Inc.
190 też ma ich kilka. Tekst ułożony jest na kartach odznaczających się rozrzutnie szerokimi marginesami.
Oba druki nie mają karty tytułowej. Poprzedza je czysta karta. Informacja
o miejscu druku została umieszczona w kolofonie. Tu również znajduje się nazwisko autora, typografa i data ukończenia inkunabułu wraz z imieniem papieża
Sykstusa IV (1414–1484), który wtedy kierował Kościołem (1471–1484).
Wolumin wydrukowany jest w formacie in folio. Pierwszy inkunabuł liczy
240 zadrukowanych kart, drugi – 69, do tego dodane są 4 karty puste, co daje
w sumie 313 kart. Jest to więc dosyć opasły wolumin.
Druki nie są efektownie zdobione. Właściwie pozbawione są jakichkolwiek
zdobień graficznych. Widać, że przez drukarza pozostawione zostało miejsce
na ozdobne inicjały, ale one nigdy nie zostały wykonane, zapewne ze względów
finansowych, ponieważ był to typowy podręcznik.
Jedynym zdobieniem woluminu jest malowany już po wydrukowaniu i oprawieniu herb – protoekslibris – należący do biskupa warmińskiego Łukasza
Watzenrode. Jest to jedyny zachowany egzemplarz w Polsce z tak artystycznie
wykonanym znakiem własnościowym tego biskupa. Został on zapewne wykonany w latach 1489–1512, czyli w okresie rządów biskupa w diecezji warmińskej,
gdy rezydował on w Lidzbarku.
35
36

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/te-ksiazki-czytal-mikolaj-kopernik (dostęp: 16.05.2014).
J. Tondel, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, s. 100.
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Oprawa druku pochodzi z końca XV lub początku XVI w. Jest to deska obciągnięta brązową cielęcą skórą. Na osłaniających deskę wyklejkach widać ślady szkodnika. Stan zachowania oprawy jest umiarkowanie dobry. Na skórze
widoczne są przedarcia i zadrapania. Największe pęknięcia znajdują się na
grzbiecie. Nie ma śladów metalowych okuć i guzów. Zachowały się za to proste
klamry, dzięki czemu stan bloku książki jest dobry. Zapinki są prostokątne, gładkie, bez śladów dekoracji.
Na obcięciach kart u dołu znajduje się zapisany czarnym atramentem skrót
zawartości klocka. Na grzbiecie oprawy widnieje naklejka z opisem dzieła.
Elementem zdobniczym oprawy są tłoczenia na skórze okładzin. W XV
i XVI w., w introligatorstwie dominowała technika tłoczeń ślepych. W omawianym woluminie mają one postać wycisku linearnego oraz tłoków z rysunkiem: rozet kwiatowych, lilii, koron, wstęg, baranka paschalnego, tarczy z orłem
pruskim. Charakterystyczna jest banderola z nazwiskiem introligatora. W centralnej części, zarówno górnej, jak i dolnej okładziny, znajdują się cztery tłoki
z postacią Maryi z Dzieciątkiem, ujęte w formę rombu.
Analiza oprawy i porównanie jej z kilkunastu egzemplarzami inkunabułów i druków z XVI w. z Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie, Gdańskiej Biblioteki
PAN, Archiwum Państwowego w Toruniu i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pozwala wysnuć hipotezę, że druk został oprawiony na terenie Prus Królewskich, które w XV w. przeżywały rozwój w różnych dziedzinach kultury i oświaty. Najwięcej pracowni introligatorskich funkcjonowało w Gdańsku (kilka lub
kilkanaście warsztatów), następnie w Toruniu. Tam właśnie w XV w. szczególnie aktywny był Mathias Hadeber. Jego warsztat był najprawdopodobniej jedną z najwcześniejszych toruńskich oficyn introligatorskich, a na pewno najstarszą, jaką można wymienić imiennie. Warsztat Hadebera posługiwał się banderolą z napisem: Mathias Hadeber. Poza tym obecne są charakterystyczne dla jego
warsztatu tłoki, spośród których wyróżnia się najbardziej efektowny, przedstawiający ujętą w rombie postać Matki Bożej Apokaliptycznej w płomieniach. Interesująca jest też duża, ośmiopłatkowa rozeta oraz baranek wielkanocny.
Określany jako pierwszy warsztat funkcjonował w latach 1479–1490. Potem pracownia należała do następnego pokolenia rodziny Hadeberów. Drugi
warsztat nie różni się stylowo i technicznie od pierwszego37.
Watzenrode bywał w Toruniu. Nie dziwi więc fakt, że inkunabuł prawniczy został oprawiony właśnie tam.

37
Z. Mocarski, Książka w Toruniu do roku 1793, Toruń 1934, ss. 13–15; J. Tondel, Inkunabuły w zbiorach
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, s. 166, 170–171.
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Rękopiśmienne zapiski w Inc. 190
Profesor Henryk Barycz w opublikowanej w 1953 r. książce Mikołaj Kopernik – wielki uczony Odrodzenia, pisał: „Uderzający jest brak w bibliotece Kopernika jakiejkolwiek książki prawniczej, nie rozporządzamy ani jednym zapiskiem,
który by odnosił się do tej dziedziny”38. Profesor dowodził, że Kopernik tylko
z konieczności interesował się prawem, do którego nie miał zamiłowania. Dziś,
po 60 latach, możemy stwierdzić, że jednak dysponujemy zapiskami Kopernika
dotyczącymi prawa kanonicznego. Są to zapiski w języku łacińskim.
Skąd w ogóle znamy pismo Mikołaja Kopernika? Badania nad pismem naszego astronoma zostały przeprowadzone przy okazji edycji Dzieł wszystkich,
które wydano w 1972 r.39
Dzięki jednoczesnej pracy badaczy i zastosowaniu rozmaitych metod osiągnięto bardzo wysoki stopień pewności przy identyfikacji jego pisma. Tacy naukowcy, jak: prof. Jerzy Zathey, prof. Marian Biskup, prof. Juliusz Domański
i prof. Jerzy Drewnowski stale obcowali z rękopisami przypisywanymi Kopernikowi. Konsultowali się przy tym z naukowcami z zagranicy. W trakcie badań powstał zespół metod ujmujących zagadnienie z odmiennych punktów widzenia. Pierwsza metoda dotyczyła technik paleograficznych, a zatem analizy
duktu pisma, kształtu liter itp. Zwrócono uwagę, że pismo Tiedemanna Giese
i Feliksa Reicha było podobne do pisma Kopernika. Przez wyróżnienie charakterystycznych, choć drobnych, odmienności można z niemal zupełną pewnością
uniknąć błędów w identyfikacji. Druga metoda to badania filologiczne, dotyczące
pewnych właściwości składni, ortografii i interpunkcji, które są charakterystyczne i indywidualne dla każdego autora. Wreszcie trzecia metoda dotyczy samej redakcji tekstu. Styl Kopernika odznaczał się zwięzłością i suchą rzeczowością.
Jego listy z reguły mieszczą się na jednej stronie papieru, niektóre z nich ujęte są
w parę zdań, pisanych niemal w telegraficznym skrócie, ale ujmujących istotę
sprawy. Typowy jest charakter składni i pomyłek. Uderza przy tym wielka dbałość o estetyczny wygląd zapisanej karty papieru. Każda z tych cech oddzielnie
nie stanowi rozstrzygającego dowodu, ale wszystkie razem doprowadziły do wyodrębnieniu autentycznych listów i innych tekstów oraz do wniosku, że cały rękopis De revolutionibus został napisany własnoręcznie przez Kopernika.
Tekstów łacińskich, napisanych przez Kopernika, jest więcej, dlatego łatwiej
jest je zidentyfikować. Kopernik kilkakrotnie pełnił funkcję kanclerza kapituły
H. Barycz, Mikołaj Kopernik – wielki uczony Odrodzenia, s. 43.
J. Zathey, Analiza i historia rękopisu „De revolutionibus”, w: Mikołaj Kopernik, Dzieła wszystkie, t. 1:
Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach” – facsimile, Warszawa–Kraków 1972, ss. 16–27.
38
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i redagował wówczas listy wychodzące z kapituły oraz kontrolował rachunki
niektórych urzędów. Jako administrator, czyli zarządca dóbr kapitulnych, dokonywał również licznych zapisów w księgach lokacyjnych40. Teksty niemieckie,
których jest znacznie mniej, trudniej jest zidentyfikować41.
Zapiski, które stały się na początku przedmiotem badań to 13 notatek na
kartach pierwszego druku i 21 notatek na kartach drugiego druku woluminu
prawniczego. Teresa Borawska, będąc w Bibliotece „Hosianum” w maju 2014 r.,
potwierdziła, że wszystkie one wyszły spod ręki Kopernika.
Zapiski z inkunabułu: Fredericus Petrucius, Disputationes, quaestiones et
Consilia, Roma 25 VI 1472:
L.p.

Karta

Tekst42

1.

Przybyszowa 2

Zapiska43
Empta pro II ducatis et IIII libris
Empta pro II ducatis et IIII libris
Kupione za dwa dukaty i cztery liry44

Jest to zapiska empcyjna, mówiąca o kwocie, jaką wydano na zakup inkunabułu. Widać, że nad czytelnym zdaniem było wpisane jeszcze jedno. Jednak
dla potrzeb oprawy karty zostały przycięte i notatka jest nieczytelna. Świadczy
to o umieszczeniu zapiski jeszcze przed oprawą, zapewne zaraz po zakupie.
L.p.
2.

Karta45
1.

Tekst

Zapiska
Vi jn octaua carta principium huius tabule
Vide in octava carta principium huius tabulae
Zobacz na ósmej karcie początek tej tabeli

40
M. Biskup, Działalność publiczna Mikołaja Kopernika, ss. 29–65; M. Biskup, J. Dobrzycki, Mikołaj Kopernik – uczony i obywatel, ss. 63–80.
41
P. Czartoryski, Zasady edycji „Dzieł wszystkich” Mikołaja Kopernika, w: Mikołaj Kopernik. Studia i materiały sesji kopernikowskiej w KUL, ss. 161–169.
42
Transliteracja, transkrypcja, przekład.
43
J.w.
44
Ks. bp prof. J. Wojtkowski przetłumaczył skrót jako „liry” lub „funty”. Prof. T. Borawska twierdzi, że
użyty tu skrót to klasyczne określenie dla funta lub feniga, ale używano go także dla grosza, denara lub lira.
45
Druk z 1472 r. nie ma jeszcze kustoszy na kolejnych składkach i został przez bibliotekarza pofoliowany ołówkiem w prawym górnym rogu kolejnych kart, od 1 do 240. Pierwszy kwatern inkunabułu obłożony jest czystym arkuszem papieru. Foliowanie zaczyna się od pierwszego arkusza zadrukowanego, który przy
oprawie został odwrócony, dlatego pierwsza karta druku znalazła się pod liczbą 8, co bibliotekarz zauważył,
dopisując poniżej ósemki właściwą jedynkę. Odwrócenie zauważył też glosator, stąd jego niniejsza zapiska.
Ostatnich dwu kart inkunabułu, niezadrukowanych, bibliotekarz nie liczbował.
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Zapiska mówi o pomyłce podczas oprawiania druków. Karty zostały odwrócone. Pierwsza znalazła się zamiast ósmej, a ósma – zamiast pierwszej. Stąd
można odnieść pierwsze wrażenie, że druk nie jest kompletny. Zapewne dlatego iluminator – wykonawca protoekslibrisu – miał wątpliwości czy namalować
herb biskupa na pierwszej, czy na ósmej karcie. Świadczy o tym widoczna próba
szkicu. Zapiska musiała zostać zrobiona już po wykonaniu oprawy.
L.p.
3.

Karta
12 verso

Tekst
Solutio

Zapiska
Solucio
Solutio
Rozwiązanie

Jest to zapiska typu dyspozycyjnego, to znaczy w tym przypadku wyjęty
z tekstu wyraz mający ułatwić lekturę i zapamiętanie najistotniejszych informacji.
L.p.
4.

L.p.
5.

Karta
41

Tekst

Zapiska

Preterea iste fuit absolutus ab ordine nedum
a iure sed etiam a suo prelato et sic ordo cum
eo nihil commune habet

Nota de monacho licenciato

Praeterea iste fuit absolutus ab ordine nedum a iure sed etiam a suo praelato et sic
ordo cum eo nihil commune habet

Nota de monacho licentiato

Poza tym on był zwolniony z zakonu nie
tylko przez prawo lecz także przez swego
przełożonego i tak zakon z nim nic nie ma
wspólnego

Zapis o mnichu zwolnionym

Karta

Tekst

Zapiska

45 verso

Vnde cum secundum beatum Augustinum...
non dimittitur peccatum nisi restituatur ablatum...

Aliud est remittere
aliud restituere

Vnde cum secundum beatum Augustinum...
non dimittitur peccatum nisi restituatur ablatum...

Aliud est remittere
aliud restituere

Stąd ponieważ według świętego Augustyna...
nie jest odpuszczony grzech jeżeli nie zwróci się zabranego

Czym innym jest odpuścić
czym innym zwrócić
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L.p.
6.

L.p.
7.

L.p.
8.

L.p.
9.

Karta
137
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Tekst

Zapiska

Nam si idem essent loca dictorum religiosorum quod monasteria monachorum quibus
comuniter et ut plurimum preferuntur abbates non diuersis nuncuparentur nominibus sed eisdem

Que religiosa loca dicantur
monasteria

Nam si idem essent loca dictorum religiosorum quod monasteria monachorum quibus
communiter et ut plurimum praeferuntur
abbates non diversis nuncuparentur nominibus sed eisdem

Quae religiosa loca dicantur
monasteria

Bo jeżeli tym samym byłyby domy tych zakonników, co monastery mnichów, którym
zwykle przełożeni są opaci, nie różnymi zwałyby się nazwami, lecz tymi samymi

Które domy zakonne zwą się
monasterami

Karta

Tekst

137 verso

Siius tenere aliam partem scilicet quod tale rescriptum extendatur ad predictos seruos

In ﯙm

Si vistenere aliam partem, scilicet quod tale rescriptum extendatur ad predictos servos

In contrarium

Jeżeli chcesz zajmować inne stanowisko, mianowicie, że
taki reskrypt rozciąga się na wspomnianych sługach

Na odwrót

Karta
138

Tekst

Zapiska

Zapiska

Nam ordo mendicans dicitur cui ex regula uel constitutione interdicitur habere possessions

Ordo dicitur mendicans

Nam ordo mendicans dicitur cui ex regula vel constitutione interdicitur habere possessions

Ordo dicitur mendicans

Bo zakon zwie się żebrzący, któremu z reguły, albo konstytucji, zabrania się mieć posiadłość

Zakon zwie się żebrzący

Karta

Tekst

Zapiska

216 verso

nomine ecclesiarum, monasteriorum et
prioratuum non comprehenditur hospitale

Hospitale non dicitur ecclesia
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nomine ecclesiarum, monasteriorum et
prioratuum non comprehenditur hospitale

Hospitale non dicitur ecclesia

Nazwą kościołów, monasterów i przeoratów nie obejmuje się szpitala

Szpital nie nazywa się kościół

Karta
234

Tekst
Vsura est quicquid ultra sortem mutuatam. solum
gratia usus pacto uel intentione uel exactione habita
ex post facto recipiatur

Diffinicio vsure

Usura est quidquid ultra sortem mutuatam. solum
gratia usus pacto vel intentione vel exactione habita
ex post facto recipiatur

Definitio usurae

Lichwą jest cokolwiek ponad kapitał pożyczony, tylko
z powodu używania, umową, albo skargą, albo ściągnięciem potem mianym, pobiera się

Określenie lichwy

Karta
234

Zapiska

Tekst

Zapiska

Consuluit46

Consuluit

Consuluit «nos tua devotio»

Consuluit

Radziła się «nas Twoja Pobożność»

radziła się «nas Twoja Pobożność»

Karta

Tekst

Zapiska

234 verso

Dicitur autem usura ab usu. Precium enim
usus usura dicitur. ut dicit sanctus Thomas.

Vnde dicatur vsura

Dicitur autem usura ab usu. Pretium enim
usus usura dicitur. Ut dicit sanctus Thomas.

Unde dicatur usura

Nazywa się zaś lichwa od używania. Zapłata bowiem używania nazywa się lichwa. Jak
mówi święty Tomasz47

Skąd nazywa się lichwa

46
Odsyłacz do: Corpus Iuris Canonici. Decretalia Gregorii IX. Liber V. Titulus XIX. De usuris. Caput X.
„Consuluit nos tua devotio” = [Korpus Prawa Kanonicznego, Dekretały Grzegorza IX. Księga V. Tytuł XIX.
O lichwach. Rozdział X. „Radziła się nas twoja pobożność.], wyd. A. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, Graz II
(1955), 814.
47
Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, cz. II–II, zagadnienie 78, artykuł 1. [W przekładzie polskim
o. Feliksa Wojciecha Bednarskiego OP, t. 18: Sprawiedliwość, Londyn 1970, ss. 232–236].
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L.p.

Karta

13.

239

Tekst

423

Zapiska

Ad primum est recompensatio damni

Quid est interesse

Ad primum est recompensatio damni

Quid est interesse

Po pierwsze jest wyrównaniem straty

Co to jest korzyść

48

Zapiski z druku: Antoninus de Butrio, Consilia, Roma, Adamus Rot, 13
VIII 1472 są liczniejsze:
L.p.

Karta49

14.

7 verso

L.p.

Tekst

Zapiska

Item quia ad concludendam mentem pape
in preiudicando tercio specialis exigitur
mentio preiudicii tercii et notabilis

Non uult papa preiudicare
cuique nisi exprimat

Item quia ad concludendam mentem papae
in praeiudicando tertio, specialis exigitur
mentio praeiudicii tertii et notabilis

Non vult papa praeiudicare
cuique nisi exprimat

Także ponieważ do wnioskowania zamiaru
papieża w przysądzeniu trzeciemu, wymagana jest wzmianka o przysądzeniu trzeciego i to wyraźna

Nie chce papież przysądzać
komuś jeżeli nie wyrazi

Karta

15.

7 verso

L.p.

Karta

16.

8

Tekst

Zapiska

Ponit differentiam inter eripere et surripere

Eripere

Ponit differentiam inter eripere et surripere

Eripere

Zakłada różnicę między odebrać i wyłudz

Odebrać

Tekst

Zapiska

Restat ergo dubitatio an cappellanie
sonent in titulum beneficii ita quod ibi
postea dicantur intitulati an simpliciter
stipendiati dicantur absque titulo

An capellanie sonant in titulum

Restat ergo dubitatio an cappellaniae
sonent in titulum beneficii ita quod ibi
postea dicantur intitulati an simpliciter
stipendiati dicantur absque titulo

An capellaniae sonant in titulum

Ibidem, art. 2, [ss. 236–240].
Inkunabuł nie posiada kustoszy na poszczególnych składkach, bibliotekarz pofoliował karty ołówkiem w prawym górnym rogu, od 1 do 69.
48
49
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Pozostaje więc wątpliwość, czy kapelanie oznaczają tytuł beneficjum, tak że
tam potem zwani są utytułowani, czy
wprost zwani są uposażeni bez tytuł

L.p.
17.

L.p.
18.

L.p.
19.

L.p.
20.

Karta
10

Tekst
summarijs

Nam in sententiariis causis

summariis

Bo w sumarycznych sprawach

sumarycznych

Tekst

Zapiska

Circa primum notandum est quod quicquid ex ui uocabuli posteritatis uerbum sexuum reiecta differentia promiscue
omnes comprehendat descendentes

posteritas

Circa primum notandum est quod quidquid ex vi vocabuli posteritatis verbum sexuum reiecta differentia promiscue
omnes comprehendat descendentes

posteritas

O pierwszym należy zaznaczyć, że cokolwiek z mocy nazwy
potomności, wyraz, po odrzuceniu różnicy płci, obejmuje
wszystkich zstępnych raze

potomność

Karta
18

Zapiska50

Nam in sentenciariis causis

Karta
13

Czy kapelanie oznaczają tytuł

Tekst

Zapiska

Item hodie per canones dampnatus est coitus concubine

concubinatus est dampnatus

Item hodie per canones damnatus est coitus concubine

concubinatus est damnatus

Również dziś przez kanony potępione jest
spółkowanie konkubiny

konkubinat jest potępiony

Karta

Tekst

Zapiska

18 verso

Contrarium uidetur ueritas quod non sufficit hodie paren-tes habere quoquo relicti titulo

An sufficit parentes quoque relicti titulo habere
ut non rumpat testamentum

50
Korekta, w miejsce błędnego wyrazu „sententiariis” (nie ma w łacinie takiego przymiotnika), wpisany ręcznie poprawny wyraz: „summariis”.
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Contrarium videtur veritas, quod non sufficit hodie parentes habere quoquo relicti titulo.

An sufficit parentes quoque relicti titulo habere
ut non rumpat testamentum

Przeciwieństwo wydaje się
prawdą, że nie wystarczy
dziś rodziców mieć jakimś
tytułem pozostawioneg

Czy wystarczy rodziców także mieć za pozostawionego,
aby nie obalić testamentu

Karta

Tekst

Zapiska

20 verso

dico episcopalem iurisdictionem totam reduci ad tres partes quia quedam sunt episcopo competentia
que sunt ordinis, quedam que iurisdictionis, et quedam que simplicis potestatis seu dignitatis

Non in ijo consistat potestas episcopalis

dico episcopalem iurisdictionem totam reduci ad tres partes quia quaedam sunt episcopo competentia
quae sunt ordinis, quaedam quae iurisdictionis, et quaedam quae simplicis potestatis seu dignitatis

Non in secundo consistat potestas
episcopalis

Powiadam, że biskupia jurysdykcja
cała sprowadza się do trzech części,
gdyż pewne są biskupowi właściwe,
które są święceń, pewne które jurysdykcji, oraz pewne, które prostej
władzy, czyli godności

Nie na drugim polega władza biskupia

Karta
21

Tekst

Zapiska

In verbo enim episcopus includere intendit que sunt ordinis... In verbo ordinarius que ordinis et que iurisdictionis sunt... In verbo diocesanus que potestatis seu dignitatis sunt

Episcopus
ordinarius
diocesanus

In verbo enim episcopus includere intendit quae sunt ordinis... In verbo ordinarius quae ordinis et quae iurisdictionis sunt... In verbo dioecesanus quae potestatis seu dignitatis sunt

Episcopus
ordinarius
dioecesanus

W słowie bowiem biskup zamknąć zamierza co jest święceń... W słowie ordynariusz co jest święceń i co jurysdykcji...
W słowie diecezjalny co jest władzy czyli godnośc

Biskup
ordynariusz
diecezjalny
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L.p.
23.

L.p.
24.

Karta

Tekst

Zapiska

22 verso

Ad primum an possit populo benedicere et
uidetur quod sic actus enim benedictionis
inferioribus competit.

Vtrum benediccio competat
inferioribus

Ad primum: an possit populo benedicere. Et
videtur quod sic, actus enim benedictionis
inferioribus competit.

Utrum benedictio competat
inferioribus

Do pierwszego: czy51 może ludowi błogosławić. I wydaje się, że tak, czyn bowiem błogosławienia niższym przysługuje

Czy błogosławienie przysługuje niższym

Karta

Tekst

Zapiska

22 verso

Ad secundum cum consecrationis actus naturaliter ordinis sit non puto ex uerbis illis
transferri tum quia de difficili concessibile
tum quia corepiscopi quibus hi comparari
possunt non suscipiebant hanc potestatem.

Quid de actu consecracionis

Ad secundum: cum consecrationis actus
naturaliter ordinis sit, non puto ex uerbis illis transferri, tum quia de difficili concessibile, tum quia chorepiscopi, quibus hi comparari possunt, non suscipiebant hanc potestatem.

Quid de actu consecrationis

Do drugiego: ponieważ czyn konsekracji
naturalnie jest święceń, nie sądzę, że tymi
słowami jest przenoszony, zarówno ponieważ trudno się zgodzić, jak ponieważ chorepiskop52, którym ci53 przyrównani być
mogą, nie otrzymywali tej władzy

Co o czynie konsekracji

L.p.

Karta

Tekst

Zapiska

25.

23

puto quod de casibus episcopo reseruatis absoluere poterit ut episcopus quia
appellatione fori ecclesiastici comprehenditur forus penitentialis

Appellacio fori videlicet paenitencialis

Opat.
Zob. W. Wójcik, Chorepiskop, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, pod red. R. Łukaszyka, Lublin 1985, k. 232.
53
Opaci.
51
52
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L.p.

puto quod de casibus episcopo reservatis absoluere poterit ut episcopus, quia
appellatione fori ecclesiastici comprehenditur forus penitentialis

Appellatio fori videlicet paenitentialis

sądzę, że od przypadków biskupowi zastrzeżonych rozgrzeszać moż54 jak biskup, ponieważ w odwołaniu do forum
kościelnego zawiera się forum pokutne

Odwołanie na forum mianowicie pokutne

Karta

26.

23

L.p.

Karta

27.

23

54
55
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Tekst

Zapiska

Ad quintum dico quod crismare non possunt nec
oleum cum crismate pro extrema unctione benedicere quia talia ordinis sunt.

Nota de crismate

Ad quintum dico, quod chrismare non possunt, nec
oleum cum crismate pro extrema unctione benedicere, quia talia ordinis sunt.

Nota de chrismate

Do piątego mówię, że namaszczać krzyżmem nie
mogą, ani oleju z krzyżmem dla ostatniego namaszczenia błogosławić, bo to jest święceń.

Zapis o krzyżmie55

Tekst

Zapiska

Ad sextum de potestate uniendi dico
quod talis unio potius est iurisdictionis quam sit ordinis – – Hinc est quod
ad abbates non spectat etiam in ecclesiis
pleno iure subiectis

Abbates non possunt vnire ecclesias pleno iure subiectas

Ad sextum: de potestate uniendi dico,
quod talis unio potius est iurisdictionis quam sit ordinis – – Hinc est quod
ad abbates non spectat, etiam in ecclesiis pleno iure subiectis

Abbates non possunt unire ecclesias
pleno iure subiectas

Do szóstego: o władzy łączenia mówię,
że takie łączenie raczej jest jurysdykcji
niż byłoby święceń – – Stąd jest, że do
opatów nie należy, nawet w kościołach
pełnym prawem poddanych

Opaci nie mogą łączyć kościołów
pełnym prawem podległych

Opat.
Zob. S. Czerwik, Krzyżmo, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, pod red. A. Szostka, Lublin 2004, k. 72–73.
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Karta

Tekst

Zapiska

23 verso

Inquantum autem sub illo septimo quesito
de potestate uisitandi corrigendi et amouendi queritur puto talia posse ui priuilegii quia
non est dubium talia ad forum ecclesiasticum
et ad iurisdictionem ordinariam pertinere

Nota de potestate visitandi

Inquantum autem sub illo septimo quaesito
de potestate visitandi corrigendi et amovendi
quaeritur, puto talia posse ui priuilegii, quia
non est dubium talia ad forum ecclesiasticum
et ad iurisdictionem ordinariam pertinere

Nota de potestate visitandi

O ile zaś pod tym siódmym pytaniem pyta
się o władzę wizytowania, naprawiania i usuwania, ponieważ nie ma wątpliwości, że takie
należą do forum kościelnego i do jurysdykcji zwyczajnej

Zapis o władzy wizytowania

Karta

Tekst

Zapiska

23 verso

De potestate autem destituendi quo ad beneficium puto quod habeat ex ui priuilegii
quia illa iurisdictionis est et transmissibilis
in inferiorem

de potestate instituendi56

De potestate autem destituendi quoad beneficium puto, quod habeat ex vi privilegii,
quia illa iurisdictionis est et transmissibilis
in inferiorem

de potestate instituendi

O władzy zaś usuwania co do beneficjum sądzę, że ma z mocy przywileju, ponieważ ona
jest jurysdykcji i możliwa do przekazania na
niższego

O władzy ustanawiania

L.p.

Karta

Tekst

Zapiska

30.

23 verso

Potestatem autem deponendi ab officio non credo in abbatem transire quia illa annexa est ordini
et ponderosa potestas quam nec potest episcopus
confirmatus ante consecrationem

potestatis deponendi

56
Zapiska być może poprawia błąd drukarski: zamiast „destituendi” czyli „usuwania” na „instituendi”
czyli „ustanawiania”.
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Potestatem autem deponendi ab officio non credo in abbatem transpire, quia illa annexa est ordini
et ponderosa potestas, quam nec potest episcopus
confirmatus, ante consecrationem

potestatis deponendi

Władza zaś usuwania z urzędu nie wierzę, że przechodzi na opata, ponieważ jest ona powiązaną ze
święceniami i ciężką władzą, której nie może nawet
biskup zatwierdzony, przed konsekracją

władzy usuwania

Karta

Tekst

Zapiska

23 verso

Ad nonum bene considerandum foret qualia forent oratoria et hospitalia Nam si essent priuata quia non haberent altare nec campanas publicas nec essent consecrata
auctoritate episcopi uel aliud signum non haberent ecclesie quod cognoscatur ex his

Oratoria dicuntur
priuata

Ad nonum: bene considerandum foret, qualia forent
oratoria et hospitalia. Nam si essent privata, quia non
haberent altare, nec campanas publicas, nec essent consecrata auctoritate episcopi, uel aliud signum non haberent ecclesiae, quod cognoscatur ex his

Oratoria dicuntur privata

Do dziewiątego: dobrze rozważyć byłoby, jakie byłyby
kaplice i szpitale. Bo gdyby były prywatne, ponieważ nie
miałyby ołtarza, ani dzwonów publicznych, ani nie byłyby konsekrowane powagą biskupa, albo innego znaku
nie miałyby kościoła, który z nich byłby poznawany

Kaplice zwą się
prywatne

Karta
24

Tekst

Zapiska

Ad penultimum quesitum responsio patet ex supra dictis quia inquantum archipresbiter conferebat ipsi ut tercio non preiudicatur inquantum episcopus conferebat et similiter prout queritur de potestate instituendi in ecclesiis puto quod hoc iuribus priuilegii transferatur in abbatem inquantum
illa potestas conferendi et instituendi competeret
episcopo de iure

Nota de Iure conferendi

Ad penultimum quaesitum: responsio patet ex supra dictis, quia inquantum archipresbiter conferebat ipsi, ut tercio non preiudicetur, inquantum episcopus conferebat et similiter prout quaeritur de
potestate instituendi in ecclesiis, puto quod hoc
iuribus priuilegii transferatur in abbatem, inquantum illa potestas conferendi et instituendi competeret episcopo de iure

Nota de iure conferendi
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Na przedostatnie pytanie: odpowiedź wynika z wyżej powiedzianych, ponieważ na ile archiprezbiter
nadawał mu, aby trzeciemu nie stała się szkoda, na
ile biskup nadawał, a podobnie jak pyta się o władzę ustanawiania w kościołach, sądzę, że to prawami przywileju przenosi się na opata, na ile ta władza nadawania przysługuje biskupowi z prawa

L.p.

Karta

33.

24

L.p.

Karta

34.

48

57
58

Tekst

Zapis o prawie nadawania

Zapiska

Venio ad ultimum de concessione indulgenciarum puto illud ius in abbatem non transferri

Concedere indulgencias

Venio ad ultimum: de concessione indulgentiarum. Puto illud ius in abbatem non transferri.

Concedere indulgentias

Przechodzę do ostatniego: o udzielaniu odpustów. Sądzę, że to prawo na opata nie jest
przenoszone.

Udzielać odpustów

Tekst

Zapiska

Nunc autem restat respondere ad
statutum excludens et decurtans
tempus prescriptionis aduersus iura,
loquens et de presente et de absente

An statutum potest decurtare tempus
prescripcionis aduersus iura

Nunc autem restat respondere ad
statutum excludens et decurtans
tempus praescriptionis adversus
iura, loquens et de praesente et de
absente

An statutum potest decurtare tempus
praescriptionis adversus iura

Teraz zaś pozostaje odpowiedzieć na
statut wykluczający i skracający czas
przedawnienia wbrew prawom

Czy statut57 może skrócić czas
przedawnienia wbrew prawom58

Prawo Rzymskie – zob. F. Wycisk, Corpus Iuris Civilis, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, k. 600–601.
Prawo Kanoniczne – zob. A. Vetulani, Corpus Iuris Canonici, w: ibidem, k. 597–600.
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Podsumowanie
Zapiski w drukach z 1472 r. to 34 zapiski studenckie dotyczące prawa kanonicznego. Ślady używania księgi to: bardzo liczne podkreślenia, przekreślenia, znaki
przypominające palec wskazujący, poprawki błędów drukarskich oraz drobne notatki składające się z jednego lub kilku wyrazów. Różna barwa atramentu świadczy,
że zapiski nie zostały wykonane w jednym czasie, choć większość zapewne jeszcze
przed uzyskaniem stopnia doktora prawa kanonicznego, czyli do 1503 r. Dotyczą
prawa zakonnego, kompetencji papieża, biskupa i opata oraz prawa spadkowego.
Zapiski w dziesięciu drukach Biblioteki „Hosianum” (a jest ich około 500)
wymagają jeszcze wykonania dalszych badań.
Tomasz Garwoliński, Der Forschungsstand zu den handschriftlichen Notizen von Nikolaus Kopernikus
in alten Drucken in der Bibliothek des Höheren Priesterseminars der Kirchenprovinz Ermland
„Hosianum” in Olsztyn (Allenstein)
Zusammenfassung
In den Beständen der Bibliothek des Höheren Priesterseminars in der Kirchenprovinz Ermland
„Hosianum“ in Olsztyn (Allenstein) befinden sich zehn Drucke aus dem 15. und vom Anfang des 16.
Jahrhunderts, die handschriftliche Notizen von Nikolaus Kopernikus enthalten. Es handelt sich dabei um
Drucke aus den Bereichen kanonisches Recht, Philosophie und Theologie. Der Besitz dieser Notizen ist umso
kostbarer, als die Büchersammlung des großen Astronomen 1626 von den Schweden geraubt wurde und sich
in der Bibliothek der Universität in Uppsala befindet.
Die vorliegende Abhandlung beschreibt zunächst die bibliophilen Vorlieben von Kopernikus und
anschließend die Forschungsergebnisse zu den 34 Notizen im ältesten Band aus dem Jahr 1472, der zwei
juristische Werke enthält. Darin befinden sich zahlreiche Unterstreichungen, Durchstreichungen, an einen
Zeigefinger erinnernde Zeichen, Verbesserungen von Druckfehlern sowie kleine Notizen, die aus einem oder
mehreren Wörtern bestehen. Diese Notizen betreffen das kanonische Recht, die Kompetenzen des Papstes, des
Bischofs und des Abtes sowie andere juristische Fragestellungen.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Tomasz Garwoliński, State of research handwritten writings of Nicolaus Copernicus in old prints
in the library of the Seminary metropolis Warmia „Hosianum” in Olsztyn
Summary
The collection of the Library of the Seminary Metropolitan Warmia “Hosianum” in Olsztyn is ten prints
from the fifteenth and early sixteenth century, which include handwritten notes of Nicolaus Copernicus. They are
printed in the field of canon law, philosophy and theology. Having these records is so valuable because the library
of the great astronomer was in 1626 plundered by the Swedes and is in the library of the University of Uppsala.
This study presents the first bibliophile passion of Copernicus, and so far the results of the thirty-four notes
in the oldest volume from 1472 year, which includes two works of law. It includes numerous highlight,
strikethrough, signs reminding finger, bug fixes and minor printing the notes consisting of one or several
words. These records relate to students’ religious rights, the competence of the pope, the bishop and the abbot
and other legal issues.
Translated by Jerzy Kiełbik
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EWANGELICY A ZOBOWIĄZANIA MATERIALNE
WZGLĘDEM PARAFII KATOLICKICH
NA OBSZARZE HISTORYCZNEJ WARMII
W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX WIEKU
Słowa kluczowe:

Warmia, Kościół ewangelicki, Kościół katolicki, miasta warmińskie, Prusy
w XIX wieku, dziesięcina

Schlüsselwörter:

Ermland, Evangelische Kirche, die katholische Kirche, die Stadt von Ermland,
Preußen im neunzehnten Jahrhundert, der Zehnte

Keywords:

Warmia, Evangelical Church, the Catholic Church, the city of Warmia,
Prussia in the nineteenth century, the tithe

Wstęp
Polityka finansowa w Prusach należy do obszarów wiedzy, które wciąż
wymagają pogłębionych studiów. Wpływała ona na funkcjonowanie Kościołów,
a zwłaszcza katolickiego i ewangelickiego, które stosowały się do regulacji prawa państwowego w zakresie zarządzania majątkiem, dochodami, rozchodami
itp. Normy prawne dotyczące dóbr materialnych, zwyczaje oraz obrót pieniądzem
nabierały szczególnego znaczenia w kształtowaniu relacji interkonfesyjnych na terenach niejednolitych wyznaniowo. Do nich należały również obszary historycznej Warmii w pierwszej połowie XIX w. Podtrzymano w nich wówczas tzw. zasadę
terytorialnej przynależności parafialnej, a zatem przyporządkowania do danej
parafii osób, które ją zamieszkiwały. Niestety, dotyczyła ona również mieszkańców innego wyznania, o ile członkowie Kościoła mniejszościowego nie posiadali
w danym miejscu swojej parafii. Łączyło się to przede wszystkim z obowiązkiem
świadczeń na rzecz placówek duszpasterskich innej konfesji1. Na Warmii problem ten dotykał zwłaszcza wyznawców denominacji protestanckich. Zwracali się oni zatem z prośbą do lokalnych i prowincjonalnych władz państwowych,
1
J. Jasiński, Kościół katolicki i ewangelicki oraz związki wyznaniowe, w: Historia Pomorza, t. III (1815–1850),
cz. 2, Zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, red. G. Labuda, Poznań 1996, s. 73.
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a nawet do Ministerstwa Wyznań Religijnych, Oświaty i Zdrowia w sprawie
unormowania zobowiązań materialnych ewangelickich gmin wyznaniowych
względem parafii katolickich2.
W historiografii polskiej pomijano bądź lakonicznie prezentowano zagadnienie dotyczące świadczeń ewangelików wobec parafii katolickich na obszarach historycznej Warmii w pierwszej połowie XIX w. Żeby uzupełnić te informacje, warto przeprowadzić analizę dokumentów zgromadzonych w Geheimes
Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, które odnoszą się przede
wszystkim do prawnych regulacji konstytuujących zobowiązania materialne
wiernych wobec Kościoła innej konfesji oraz udziału miast warmińskich w finansowaniu wspólnot wyznaniowych.

Geneza rozwoju Kościoła ewangelickiego na Warmii
Ewangelickie wspólnoty religijne zaczęły powstawać na obszarach historycznej Warmii po jej aneksji, której dokonały Prusy. Przed 1772 r. odmawiano protestantom prawa osiedlania się na Warmii. Zgodnie z ustawą krajową bp. Maurycego Ferbera, jedynie rok mogli oni przebywać na tym terenie.
Tego wymogu nie przestrzegano jednak kategorycznie, zwłaszcza w XVIII w.3
Z relacji ewangelików wynikało, że katolicka ludność nadgraniczna utrzymywała z przedstawicielami innej konfesji relacje handlowe, jednak traktowała te
osoby z wyraźnym dystansem. Po zmianie przynależności państwowej umożliwiono ewangelikom migrację na tereny historycznej Warmii, zapewniając im
ochronę wojskową. Nie zawsze osiedlały się całe rodziny; często chęć zamieszkania na tym obszarze deklarowały pojedyncze osoby. Rdzenna ludność wyrażała wobec nich nieufność i obawę. Wyżsi rangą ewangeliccy przedstawiciele
wojska tworzyli początkowo w warmińskich miastach zarodek (Stamm) społeczności protestanckiej. Z czasem przyłączali się do nich rzemieślnicy. W latach
siedemdziesiątych XVIII w. zmagano się z brakiem miejsc liturgicznych, w których można byłoby sprawować nabożeństwa. Dotkliwie odczuwano również konieczność transportu zwłok na ewangelickie cmentarze, znajdujące się poza obszarem dawnego dominium, co wiązało się ze sporym nakładem finansowym4.
2
Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem (dalej: GStA PK), I. HA Rep. 76 III,
Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 15].
3
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 1]; G. Jasiński, Kościół ewangelicki w Olsztynie w XIX wieku, w: Olsztyn 1353–2003, red. S. Achremczyk i W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, s. 260; A. Szorc, Wilkierze warmińskie, Studia Warmińskie, 1984, nr 21, s. 26.
4
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [ss. 2–3];
zob. także J. Jasiński, Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, Olsztyn 1983, s. 74.
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Poszczególne gminy ewangelickie zgłaszały władzom miast warmińskich
chęć uczestnictwa w nabożeństwach. Ze względu na to, że podobne życzenia
wyraziło kilka wspólnot duszpasterskich, władze państwowe wydały rozporządzenie skierowane do magistratów, aby wydzielić w ratuszach bądź zamkach
pomieszczenia do celebracji liturgicznych. Wyposażenie tych sal pozostawiono
w gestii lokalnych społeczności ewangelickich5. Starano się następnie skłonić
duchownych zamieszkujących sąsiednie parafie, żeby na Warmii sprawowali nabożeństwa. Otrzymali oni zgodę na roztoczenie opieki duszpasterskiej nad ludnością zamieszkującą obszar diaspory, za co przekazywano im gratyfikację zarówno
ze strony wojska, jak również ludności cywilnej. Niestety, przyjazdy duchowieństwa odbywały się dość rzadko. Warto wspomnieć, że proboszcz z Galin, poza
swoją parafią, pełnił również posługę pastoralną w Lidzbarku Warmińskim, Dobrym Mieście, Jezioranach i Bisztynku6.
Nauczanie młodzieży ewangelickiej pozostawiało wiele do życzenia. Zamożni przedstawiciele wojska, jak również urzędnicy państwowi, niejednokrotnie zatrudniali wspólnie prywatnego nauczyciela. Pozostała ludność posyłała
dzieci do szkół katolickich. Ostatecznie władze państwowe podjęły decyzję
dotyczącą zatrudniania w poszczególnych miastach warmińskich rektorów
(kierowników szkół), co miało miejsce w latach 1784–1792. Otrzymali oni jednocześnie pozwolenie na głoszenie kazań, udzielanie chrztów, a także przewodniczenie ceremoniom pogrzebowym. Zajmowali się również prowadzeniem katechezy przed konfirmacją, dzięki czemu określano ich mianem „katechetów”.
Ordynowanym księżom zarezerwowano celebrację Wieczerzy Pańskiej oraz
asystowanie przy ślubach7. Zasady podziału wynagrodzenia w ramach iura stole
pomiędzy duchownych i katechetów ustalano na zgromadzeniach lokalnych
wspólnot ewangelickich. Koszty związane z celebracją nabożeństw pokrywano
z dobrowolnych ofiar. O ich przeznaczeniu decydowali przedstawiciele opisywanych gmin wyznaniowych. W celu transparentności wydatków rachunki wykładano w oratoriach. Odbywało się to bez powiadamiania władz państwowych8.

5
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 3];
M. Jodkowski, Budownictwo Kościoła ewangelickiego na obszarach historycznej Warmii w dobie sekularyzacji
(1772–1840), Studia Nauk Teologicznych, 2014, nr 9, s. 211.
6
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [ss. 3-4];
M. Jodkowski, Budownictwo Kościoła ewangelickiego na obszarach historycznej Warmii w dobie sekularyzacji
(1772–1840), s. 211.
7
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 4];
M. Jodkowski, Budownictwo Kościoła ewangelickiego na obszarach historycznej Warmii w dobie sekularyzacji
(1772–1840), ss. 211–212; zob. również J. Jasiński, Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny
i rozwój, s. 58.
8
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 5].
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Wraz z wprowadzeniem tzw. unii kościelnej w 1817 r., jednoczącej kalwinizm i luteranizm w formie Zjednoczonego Kościoła Ewangelickiego, zwanego
także Ewangelickim Kościołem Unijnym, zintensyfikowano dynamikę rozwoju protestantyzmu na obszarach historycznej Warmii, przede wszystkim na polu
budowlanym9. Współzależność Kościoła ewangelickiego i państwa uwidaczniała się w przygotowaniu projektów dotyczących budowy świątyń oraz ich realizacji.
Przeważnie opracowywano je w Wyższej Deputacji Budowlanej, która znajdowała się w Berlinie. Władze państwowe gwarantowały finansowanie inwestycji budowlanych10. Z tego źródła wspierano również zakładanie szkół ewangelickich,
często dla niewielkich grup dzieci. Dochodziło do antagonizmów na tym tle,
ponieważ funduszy państwowych nie przeznaczano na rozwój infrastruktury szkolnej dla dzieci katolickich, nawet w miejscach, w których odnotowano
znaczną ich liczbę11. Warto wspomnieć, że państwo opłacało pensje ewangelickiego duchowieństwa oraz nauczycieli zatrudnionych w miastach oraz współfinansowało uposażenie nauczycieli wiejskich12.

Regulacje prawne dotyczące świadczeń na rzecz Kościołów innych wyznań
Stosownie do norm prawa obowiązującego na obszarze historycznej Warmii, ewangelicy ponosili świadczenia na rzecz katolickich placówek duszpasterskich. Często dochodziło do sporów, dotyczących zwłaszcza tzw. małej kolędy13.
Nadzieje na zwolnienie z tych zobowiązań wiązano z nadaniem osobowości
prawnej parafiom ewangelickim14. Niestety, przepisy prawne oraz postępowanie władz państwowych wydawały się w tym względzie mało czytelne. Warto odnieść się w tym miejscu do genezy erygowania parafii ewangelickiej w Lidzbarku
Warmińskim. W 1816 r. ks. Friedrich Wilhelm Boehnke, jeszcze przed nominacją
9
S. Salmonowicz, Podziały terytorialne i ustrój polityczny ziem pomorskich w latach 1815–1850, w: Historia Pomorza, t. III (1815–1850), cz. 1, Gospodarka, społeczeństwo, ustrój, red. G. Labuda, Poznań 1993, s. 133.
10
J. Jasiński, Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, s. 82, 97; M. Jodkowski, Budownictwo Kościoła ewangelickiego na obszarach historycznej Warmii w dobie sekularyzacji (1772–1840),
ss. 209–229.
11
J. Jasiński, Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, ss. 82, 97; idem, Kościół
katolicki i ewangelicki oraz związki wyznaniowe, s. 73.
12
Zob. M. Jodkowski, Prawne regulacje dotyczące uposażenia duchowieństwa ewangelickiego i nauczycieli na obszarze historycznej Warmii w pierwszej połowie XIX wieku, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Prawo i bezprawie, red. J. Kiełbik, Olsztyn 2015, ss. 84–108.
13
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 5].
14
Na temat erekcji ewangelickich parafii na obszarze historycznej Warmii zob. M. Jodkowski, Budownictwo Kościoła ewangelickiego na obszarach historycznej Warmii w dobie sekularyzacji (1772–1840), s. 212;
idem, Prawne regulacje dotyczące uposażenia duchowieństwa ewangelickiego i nauczycieli na obszarze historycznej Warmii w pierwszej połowie XIX wieku, s. 86.
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na kaznodzieję i kierownika szkoły w Lidzbarku Warmińskim, zabiegał o nadanie tamtejszej ewangelickiej wspólnocie duszpasterskiej pełnego statusu prawnego. Przesłanką do pozytywnego rozpatrzenia tej sprawy przez władze państwowe
była ich decyzja z 18 marca 1816 r. o zaaprobowaniu erekcji parafii w Świętej Lipce, której terytorium obejmowało okoliczne wsie w promieniu kilkunastu kilometrów oraz miasto Pisz, odległe w prostej linii o sześćdziesiąt kilometrów. Powyższy dekret stanowił, że kościoły oraz duchowieństwo protestanckie
na tym obszarze zachowało prawo do pobierania dziesięciny oraz innych zobowiązań, którymi były obciążone nieruchomości gruntowe. Kościół katolicki
w Świętej Lipce miał nadal dostarczać dziesięcinę na rzecz ewangelickiej parafii w Bezławkach. Katoliccy mieszkańcy parafii świętolipskiej zostali zwolnieni jedynie z opłat iura stole względem duchowieństwa protestanckiego15. Erekcja lidzbarskiej parafii obejmowała obszary wytyczone promieniem o zasięgu
dwóch mil od miasta, w którym znajdowała się jej siedziba. Niestety, zastosowano ograniczenie, polegające na przyporządkowaniu do parafii jedynie tych
miejscowości, w których mieszkali ewangelicy. Ludność tego wyznania, która
osiedlała się we wsiach niezamieszkałych dotychczas przez protestantów, była
pozbawiona prawnej przynależności do parafii swojej konfesji16. Ostateczne
przyporządkowanie wszystkich warmińskich miejscowości do poszczególnych
parafii ewangelickich nastapiło w 1834 r.17
Przedstawiciele ewangelickich wspólnot duszpasterskich na Warmii ubolewali w połowie lat trzydziestych XIX w., że dekrety dotyczące erekcji parafii
nie opierały się na §297, tyt. 11, cz. II Landrechtu pruskiego z 1794 r. Według tego
przepisu, podczas przyporządkowania wspólnoty do danego kościoła jej zobowiązania materialne i finansowe miały być określane w umowach parafowanych
pod nadzorem zwierzchnich władz kościelnych. Tego warunku nie wypełniano.
Należało zatem domniemywać, że wspomniane dekrety zawierały błędy formalne, świadczące o niezgodności z cytowanym przepisem18. Próbowano także wykazać, że ponoszone opłaty oraz donacje członków wspólnot ewangelickich na rzecz parafii katolickich są sprzeczne z prawem. Powoływano się
przy tym na §261, tyt. 11, cz. II Landrechtu, który stanowił, że obciążenia ma15
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 6];
A. Kolberg, Geschichte der Heiligenlinde, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 1864,
nr 3, ss. 514–515; por. P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 13; J. Paszenda, Święta
Lipka, Olsztyn 1996, s. 77.
16
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 6];
M. Jodkowski, Prawne regulacje dotyczące uposażenia duchowieństwa ewangelickiego i nauczycieli na obszarze
historycznej Warmii w pierwszej połowie XIX wieku, ss. 86–87.
17
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 7].
18
Ibidem, [ss. 7–8].
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terialne względem kościoła parafialnego spoczywały na barkach członków tegoż wyznania, do którego obiekt sakralny należał, jeśli oczywiście zamieszkiwali oni w tej parafii bądź posiadali w niej nieruchomości gruntowe. Z kolei
w §745 wspomnianej części Landrechtu odnotowano, że mieszkańcy parafii, będący członkami innego wyznania, partycypowali w jej kosztach do czasu pozyskania własnej świątyni. Przepisy prawa prowincjonalnego nie wnosiły zmian
w powyższe regulacje19.
Dekrety dotyczące erekcji parafii ewangelickich na obszarze historycznej
Warmii zawierały sformułowania, które pieczętowały zobowiązania materialne
protestantów wobec Kościoła katolickiego. W dekrecie o ustanowieniu parafii
biskupieckiej z 16 listopada 1818 r., w §3, odnotowano, że jej członkowie tak długo nie są zobligowani do ponoszenia kosztów związanych z remontem i budową ewangelickiego kościoła oraz budynków parafialnych, jak długo partycypują
w kosztach podobnych prac przy parafii katolickiej. Zupełnie inny charakter pod tym względem miał dekret sankcjonujący powstanie ewangelickiej parafii w Braniewie z 26 marca 1818 r. W §3 tego dokumentu zapisano, że koszty remontu oraz budowy ewangelickiego kościoła oraz budynków
parafialnych ponoszą parafianie zobowiązani do tego na podstawie przepisów ustawy. Z kolei z dekretu o erygowaniu ewangelickiej parafii w Lidzbarku Warmińskim z 9 marca 1818 r. (§3) wynika, że opłaty związane z budową
kościoła i budynków parafialnych uiszczają członkowie parafii ewangelickiej
stosowanie do przepisów prawa, jeśli zostali zwolnieni z zobowiązań (Reallasten) ponoszonych względem parafii katolickiej20.
W dekrecie ustanawiającym parafię ewangelicką w Olsztynie z 4 listopada 1818 r. (§3) można przeczytać, że opłatami z tytułu remontów oraz budowy ewangelickiego kościoła oraz budynków parafialnych obciążono jej parafian. Nie byli oni jednak zobowiązani do ich pokrycia, jeśli opłacali podobne
prace przy parafii katolickiej. Dekret dotyczący erygowania parafii ewangelickiej w Pieniężnie z 2 czerwca 1821 r. (§3) miał podobny wydźwięk. Remont
i budowa ewangelickiego kościoła oraz budynków parafialnych spoczywała na
barkach parafian (zgodnie ze sposobem określonym w ustawie), jeśli zniesiono ich zobowiązanie do osobistych opłat, zwłaszcza z tytułu prac budowlanych
przy katolickim kościele i budynkach parafialnych, stosownie do przepisów
§261 i §745, tyt. 11, cz. II Landrechtu pruskiego z 1794 r. Zbliżony zapis figurował
w dekrecie o ustanowieniu parafii ewangelickiej w Reszlu z 21 czerwca 1821 r.
Dokument dotyczący ustanowienia parafii w Dobrym Mieście z 24 czerw19
20

Ibidem, [s. 8].
Ibidem, [s. 9].
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ca 1826 r. w §3 poświadczał, że ciężar wzniesienia kościoła i budynków parafialnych ponoszą członkowie ewangelickiej parafii, którzy jednak nie są zobowiązani do prac przy budowie katolickich obiektów kościelnych. Z kolei w dekretach erygowania parafii we Fromborku z 15 czerwca 1830 r., w Jezioranach
z 8 września 1830 r. i Bisztynku z 8 września 1831 r. ujęto tę samą treść §3, zgodnie z którym opłaty związane z remontem i budową ewangelickiego kościoła,
budynków parafialnych i szkolnych są scedowane na członków parafii ewangelickich21. Znaczna część powyższych dekretów pieczętowała zatem współuczestnictwo ewangelików w finansowaniu prac budowlanych przy obiektach kościelnych w parafiach katolickich.
Podczas budowy ewangelickiego kościoła w Lidzbarku Warmińskim rejencja królewiecka w piśmie z 7 października 1822 r. sceptycznie odniosła się
do obowiązku nałożonego na członków protestanckich wspólnot duszpasterskich, dotyczącego ich udziału w pracach fizycznych oraz w zaprzęgu, a także
transporcie deputatu drewna na rzecz katolickich parafii. Zobowiązano landraturę lidzbarską, aby poinformowała wiernych parafii ewangelickiej na obszarze
powiatu o prawnych regulacjach odnoszących się do świadczeń wobec Kościoła innej konfesji. Wprawdzie byli oni zobligowani do donacji na parafię katolicką
z tytułu posiadanych gruntów, o czym stanowiło prawo, jednakże zgodnie z §715, tyt.
11, cz. II Landrechtu pruskiego z 1794 r. ponosili ciężar związany z pracami fizycznymi oraz w zaprzęgu, a także innego rodzaju powinnościami względem ewangelickiej
parafii, do której należą, co zwalniało ich z podobnych zobowiązań w stosunku
do parafii katolickiej22.

Udział miast warmińskich w finansowaniu wspólnot wyznaniowych
Przedstawiciele protestanckich wspólnot duszpasterskich na obszarze historycznej Warmii uskarżali się, że w sposób pośredni partycypują w finansowaniu Kościoła katolickiego poprzez dotacje, które miasta warmińskie przekazywały
parafiom tej konfesji. W związku z tym superintendent Friedrich Wilhelm Boehnke w sprawozdaniu powizytacyjnym z 13 listopada 1824 r. zaproponował rozdzielenie kas miejskich od funduszy przeznaczonych na wspieranie
parafii katolickich. Dowodził, że niemal we wszystkich miastach warmińskich
struktury katolickiej administracji kościelnej i szkolnej (Verband) zespoliły
się z samorządem municypalnym. Dzięki temu z kasy miejskiej przekazywano
21
22

Ibidem, [ss. 9–10].
Ibidem, [ss. 11–12].
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świadczenia na cele katolickich kościołów i szkół23. Rejencja królewiecka w cyrkularzu z 23 września 1825 r. informowała o decyzji w tej sprawie, podjętej przez
Ministerstwo Wyznań Religijnych, Oświaty i Zdrowia. Wynikało z niej, że skoro tylko w jakiejś miejscowości zostaną zawiązane ewangelickie społeczności
kościelne bądź szkolne, w tychże wspólnotach miejskich, w których dotychczas
z kasy municypalnej opłacano katolickie kościoły i szkoły, finansowanie to zostanie zniesione, jeśli nie ma ku temu podstaw prawnych (jak np. zobowiązań
wynikających z prawa patronatu). Ich utrzymanie oraz prowadzenie powierzono kościelnym i szkolnym zrzeszeniom katolickim (Kirche- und Schul-Societät),
które mieli reprezentować ich przedstawiciele, poddani nadzorowi magistratu,
zgodnie z §54 obowiązującej ordynacji miejskiej. W przypadku, kiedy ogłoszono by zbiórkę składek od członków tychże zrzeszeń, magistrat na żądanie był zobowiązany ją przeprowadzić. Rozdzielenie lokalnych, katolickich struktur administracji kościelnej i szkolnej (de facto parafii) od wspólnot miejskich wchodziło
w życie od 1 stycznia 1826 r. Nad jego realizacją miały czuwać urzędy powiatowe24.
Przedstawiciele wspólnot protestanckich ubolewali w połowie lat trzydziestych
XIX w., że przepisów tych w pełni nie wprowadzono. Oznaczało to, że postępowano według dawnych regulacji prawnych, pobierając podatki od mieszkańców
miast (bez względu na konfesję), z których współfinansowano działalność katolickich kościołów i szkół25.
Kasa miejska Lidzbarka Warmińskiego wypłacała parafii katolickiej od
1816 r. rekompensatę kolędową o wartości 46 talarów i 10 srebrnych groszy.
Zniesiono jednak tę płatność 1 stycznia 1826 r., natomiast podtrzymano innego rodzaju donacje, które przekazywano na rzecz Kościoła katolickiego ponad
dziesięć lat. Wśród nich należy wskazać m.in. finansowanie kosztów związanych
z procesjami – 14 talarów i 22 srebrne gorsze, rorantystami – 10 talarów, uposażeniem nauczyciela – 23 talary i 10 srebrnych groszy, organisty – 22 talary
6 srebrnych groszy i 8 fenigów, rekompensatą dla organisty za ogród – talar 2 srebrne grosze i 4 fenigi oraz rekompensatą dla obu nauczycieli za zniesione dochody, które otrzymywali na terenie powiatu – 15 talarów 3 srebrne grosze i 4 fenigi. W sumie parafia katolicka otrzymywała z kasy komunalnej 86 talarów
14 srebrnych groszy i 4 fenigi rocznie26. Władze Lidzbarka Warmińskiego partycypowały także w budowie oraz utrzymaniu katolickich budynków kościelIbidem, [s. 12].
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2, Cyrkularz rejencji królewieckiej, 23 IX
1825 (odpis).
25
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 14].
26
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2, Magistrat do przedstawicieli parafii ewangelickiej w Lidzbarku Warmińskim, 16 I 1826 (odpis).
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nych, szkolnych, a także gwarantowały ich ubezpieczenie od ognia27. W pierwszej ćwierci XIX w. na obszarze tej placówki duszpasterskiej wzniesiono stodołę
oraz stajnię, z których korzystał miejscowy archiprezbiter. Ponadto postawiono
budynek przeznaczony na cele edukacyjne oraz mieszkania dla wikariuszy. Koszty inwestycji wyniosły prawdopodobnie 6000 talarów. Oprócz tego przeprowadzono inne prace remontowe. Przedstawiciele lidzbarskiej wspólnoty ewangelickiej wyrazili sprzeciw, sygnowany 6 listopada 1824 r., dotyczący jej udziału
we współfinansowaniu budowy szkoły i wikariatki. Domagano się przy okazji
interwencji władz municypalnych odnośnie do zwrotu finansów przekazanych
przez ewangelików na cele Kościoła katolickiego oraz szkoły, które naliczano od
7 października 1822 r. W tym bowiem czasie erygowano ewangelicki fundusz
kościelny i szkolny. 20 października 1825 r. magistrat zażądał stosowanych wyjaśnień od rajców miejskich. Odpowiedź uzyskał 13 grudnia tegoż roku. Wynikało
z niej, że parafia katolicka pobierała pieniądze na podstawie „zamierzchłego”
(verjährungsmäßig) prawa28. Podtrzymano jednak powyższe świadczenia, ponieważ w pierwszym rzędzie należało zmienić sposób zarządzania katolickim funduszem kościelnym i szkolnym. Fundusze te nie podlegały rewizji administracji państwowej. Pieczę nad nimi sprawowało duchowieństwo. Zgodnie z opinią
rady miasta na magistracie lidzbarskim spoczywał jednak obowiązek współpatronatu nad miejskimi kościołami. Powoływano się przy tym na postanowienia
synodu warmińskiego przeprowadzonego jeszcze przez biskupa Krzysztofa Andrzeja Szembeka w 1726 r., a konkretnie na paragrafy ujęte w rozdziale XXV, dotyczącym praw, dóbr kościoła, fundacji i rachunków beneficjów29. Miasto starało
się oczywiście wpłynąć na zmianę administrowania katolickim funduszem kościelnym i szkolnym30.
W praktyce, jeszcze w połowie lat trzydziestych XIX w., traktowano ewangelików jako dłużników parafii katolickiej w Lidzbarku Warmińskim31. Rajcy miejscy proponowali zatem pokrycie ich nieopłaconych zobowiązań z kasy
miejskiej bądź wprowadzenie nowego podziału ludności ze względu na wyznawaną konfesję, co zapewne wiązało się z rozgraniczeniem świadczeń względem wspólnot wyznaniowych. Wskazywano przy tym, że powyższy projekt ko-

Ibidem.
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 18].
29
Zob. Synod Biskupa Warmińskiego Krzysztofa Andrzeja Szembeka odprawiony w 1726 roku, w: Statuty
synodalne warmińskie, sambijskie, pomezańskie, chełmińskie oraz prowincjalne ryskie, przeł. J. Wojtkowski, Olsztyn 2010, s. 197, par. 100–103.
30
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2, Sesja Rady Miasta Lidzbarka Warmińskiego, 13 XII 1825 (odpis).
31
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 19].
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responduje z postanowieniami władz państwowych po aneksji Warmii w 1772 r.,
a zwłaszcza z zasadą wzajemności (reciprocum), zgodnie z którą świadczenia iura
stole płacono duchowieństwu własnej konfesji na podstawie instrukcji najwyższej
władzy sądowej prowincji, tzw. Rejencji Zachodniopruskiej (Westpreuβische Regierung) z 21 września 1773 r. (§4, nr 10, lit. e). Pozostałe regulacje prawne dotyczące
Kościołów obowiązywały nadal. Gwarantowały to przepisy Landrechtu pruskiego
z 1794 r., a zwłaszcza §178 i §239, tyt. 11, cz. II, z których wynikało, że wznoszenie
nowych kościołów nie ograniczało praw już istniejących32.
Warto w tym miejscu odnieść się do wcześniejszych decyzji samorządowych stanowiących o finansowaniu lidzbarskiej parafii katolickiej. Postanowienie rady miasta z 28 stycznia 1781 r. dotyczące remontu plebanii sankcjonowało
nałożenie stosownego podatku na mieszkańców miasta, nie według przynależności konfesyjnej, ale do tego zakwalifikowanych (Eingewidmeten und wer sonst dabei concurriert)33. Z kolei rozporządzenie Kamery Wojny i Domen z 23 marca 1781 r.
podtrzymało obowiązek utrzymania (onus refectionis) obiektów sakralnych,
który spoczywał na wspólnocie miejskiej Lidzbarka Warmińskiego oraz podział
mieszkańców na żyjących w mieście oraz na przedmieściach. W 1788 r. lidzbarscy ewangelicy zwrócili się do księcia biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego
z prośbą o zrównanie opłat za używanie dzwonów przy kościele katolickim, ponieważ ponosili ciężar współfinansowania kościelnych inwestycji budowalnych
przy parafii katolickiej. Niestety, ich postulaty nie zostały zaaprobowane. W 1825 r.
zabiegali w lidzbarskim magistracie o pokrycie ich zobowiązań wobec parafii
katolickiej z kasy miejskiej. Rajcy miejscy, stosunkiem głosów 20 do 4, postanowili nie przerywać prac przy budowie katolickiej wikariatki i szkoły, odrzucając
tym samym żądania ewangelików. Zapewniając o swojej niestronniczości, wskazywali ewangelickim przedstawicielom parafii możliwość dochodzenia praw na
drodze sądowej34. Na sesji rady miejskiej Lidzbarka Warmińskiego z 9 stycznia
1826 r. postanowiono, że rekompensata dla nauczycieli o wartości 15 talarów
3 srebrnych groszy i 4 fenigów zostanie podtrzymana. Należy nadmienić, że
w sesji wzięło udział 18 rajców, natomiast 6 było nieobecnych35.
Do kasy komunalnej w Ornecie świadczenia płacili zarówno ewangelicy, jak i katolicy. Obowiązywał w tym mieście podatek szkolny w wysokości

Ibidem.
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2, Sesja Rady Miasta Lidzbarka Warmińskiego, 13 XII 1825 (odpis).
34
Ibidem.
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GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2, Sesja Rady Miasta Lidzbarka Warmińskiego, 9 I 1826 (odpis).
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14 srebrnych groszy, do pokrycia którego zobligowano właścicieli przynajmniej
jednej morgi gruntów. Dotyczył on nawet dzierżawców, którzy uiszczali 6 srebrnych groszy. Podatek szkolny przekazywano jednak w całości katolickiej parafii.
Szkołę ewangelicką dotowało z kolei państwo36. Z kasy komunalnej w Braniewie
przekazywano fromborskim księżom rekompensatę, zapewne za okolicznościową posługę w tym mieście. Prawdopodobnie odnosiło się to do udziału w procesjach i tym podobnych celebracjach liturgicznych. Pod koniec lat dwudziestych
XIX w. miasto sfinansowano budowę katolickiej szkoły. Przewozem materiałów
obarczono ewangelików. Administracja miejska finansowała również utrzymanie tego budynku, mieszkań nauczycieli oraz ubezpieczenie od ognia. Warto
wspomnieć, że z tego źródła nie dotowano wydatków na utrzymanie i ubezpieczenie obiektów edukacyjnych wzniesionych z inicjatywy władz prowincjonalnych. Na skutek skarg rejencja królewiecka nałożyła na magistrat braniewski
obowiązek przeprowadzania remontu szkoły ewangelickiej, jak również opłat za
ubezpieczenie od ognia tegoż obiektu. Pensje nauczycielskie, zarówno ewangelików, jak i katolików, wypłacano z kasy miejskiej. Budowę plebanii katolickiej
pokrywano z kasy kościelnej oraz nałożonych na katolików zobowiązań finansowych. Nie uzyskano jednak z tego źródła wystarczających kwot pieniężnych,
w związku z czym zobligowano ewangelików do „dobrowolnych” datków37.
Kasa miejska Olsztyna uiszczała opłaty związane z pielgrzymkami, łosierami (Opfern) i procesjami. Wydatki na katolickie budynki kościelne oraz
szkolne opłacano częściowo z kasy miejskiej oraz kościelnej. Miasto przekazywało na wypłatę dla katolickich nauczycieli 266 talarów i 20 srebrnych groszy
rocznie. Poza tym przejęło na siebie sprawy ogrzewania katolickiej szkoły oraz
dostarczania każdemu z czterech nauczycieli po dwa achtele drewna pochodzącego z lasu miejskiego. Warto dodać, że rajcy miejscy wzbraniali się przed
oddaniem wspólnocie protestanckiej drewna do ogrzewania szkoły ewangelickiej,
mimo uprzedniej aprobaty rejencji królewieckiej. Remonty katolickich budynków przed 1835 r. przeprowadzano we własnym zakresie (bez obciążeń nakładanych na ewangelików). W pobliżu Olsztyna, na obszarach wiejskich, żądano jednak od protestantów udziału w pracach budowlanych przy katolickich
budynkach kościelnych. Na skutek protestów ewangelickiego proboszcza z Olsztyna, landratura uznała bezpodstawność tych obciążeń i nakazała wypłatę rekompensaty osobom innej konfesji38.

GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 19].
Ibidem, [ss. 19–20].
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Ibidem, [ss. 20–21].
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W Jezioranach z kasy komunalnej przeznaczano 60 talarów na pielgrzymki i prawdopodobnie na dni ślubowane (Gelübde)39. Budynki oraz sprzęty szkoły
katolickiej również utrzymywano z tego źródła. Miasto nie dotowało ewangelickiej placówki oświatowej. Ze wspomnianej kasy przekazywano także 66 talarów
i 20 srebrnych groszy na pensje dla nauczycieli. Na rzecz katolickiej parafii każdy obywatel miasta ofiarowywał kilka funtów wosku i około talara i 10 srebrnych
groszy w gotówce40. W Biskupcu katoliccy i ewangeliccy mieszkańcy wpłacali donację od gospodarstwa na rzecz katolickich nauczycieli, a poza tym 15 srebrnych
groszy na drewno bądź dostarczali im furę drewna w naturze41.
Koszty związane z utrzymaniem katolickich budynków kościelnych (w tym
szkoły) w Reszlu ponosiła kasa miejska. Nie stosowano tej zasady względem budynków ewangelickich42. Rejencja królewiecka w cyrkularzu z 23 września 1825
r. zażądała od magistratu reszelskiego, aby w przyszłości koszty budowy i utrzymania katolickich budynków kościelnych nie były opłacane z kasy miejskiej, ale
przez parafię katolicką. Na posiedzeniu rady miasta 31 maja 1826 r. odrzucono jednak rozdział parafii (i szkoły) katolickiej od wspólnoty miejskiej. Postulowano zachowanie dotychczasowych przepisów zawartych w statutach miejskich, ponieważ majątek kasy miejskiej pochodził z „wcześniejszych czasów”
i został zgromadzony w większości przez katolików. Rejencja królewiecka nie zanegowała powyższych decyzji władz samorządowych43. Podobnie potraktowano
skargę złożoną 7 lipca 1828 r. przez reszelską społeczność ewangelicką, która dotyczyła budowy domu dla katolickiego nauczyciela i dzwonnika. Magistrat odrzucił żądania ewangelików. W uzasadnieniu wskazano na odpowiedź władz
miejskich udzieloną rejencji królewieckiej 31 maja 1826 r. Koszty wspomnianej budowy pokryto z kasy miejskiej44. W 1830 r. magistrat oraz rajcy miejscy
postanowili ofiarować parafii katolickiej drewno z lasów miejskich oraz pieniądze na rozbudowę mieszkania dla nauczyciela i zakrystiana. Ewangelicki rajca
bezskutecznie protestował przeciwko tej uchwale. Następnie skierował zażalenie do rejencji królewieckiej oraz do ministerstwa. Nie przyniosło ono jednak
spodziewanych skutków. Z kolei prośba przedstawicieli społeczności ewangelickiej, zgłaszającej zapotrzebowanie na drewno z lasów miejskich na rozbudowę mieszkania dla nauczyciela i sali szkolnej w zachodnim skrzydle reszelskiego
zamku, spotkała się z odmową. Informowano tę wspólnotę, że drewna po prostu
39
Na temat tzw. dni ślubowanych zob. M. Jodkowski, Dni świąteczne diecezji warmińskiej w XIX wieku,
Forum Teologiczne 14(2013), ss. 95–99.
40
GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [ss. 21–22].
41
Ibidem, [s. 22].
42
Ibidem.
43
G. Matern, Die Baupflicht in den Kirchengemeinden des Ermlands, Heilsberg 1928, ss. 20–21.
44
Ibidem, s. 21.
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nie ma45. W Dobrym Mieście z kasy miejskiej opłacano katolickie szkoły i nauczycieli46. Z kolei w Bisztynku wszelkie potrzeby szkoły katolickiej pokrywano
z funduszy miejskich47.
W Barczewie uiszczano z kasy miejskiej wydatki na pielgrzymki (łosiery).
Współfinansowano z tego źródła również pensję nauczycieli. Wprawdzie rajcy
miejscy zaaprobowali możliwość wyasygnowania z kasy komunalnej funduszy
na katolickie budynki kościelne i szkolne, jednak burmistrz, który był ewangelikiem, wykazał błędy formalne w trakcie uchwalania wspomnianego postanowienia i dlatego wstrzymano się z jego realizacją48. W Pieniężnie i Fromborku
panowała podobna sytuacja, w kwestii finansowania szkoły, jak w innych warmińskich miastach49.
Świadczenia ludności ewangelickiej zamieszkującej historyczną Warmię
względem parafii katolickich były zróżnicowane. Prawomocnie zaaprobowano jedynie tzw. dziesięcinę gruntową (Sackzehnte), płaconą od ziemiopłodów,
oraz dziesięcinę rzeczywistą (Realdecem). Zgodnie bowiem z §4, dodatku 213
Wschodniopruskiego Prawa Prowincjalnego (Ostpreuβisches Provinzialrecht;
Berlin 1801 r. i 1802 r.), dziesięcina gruntowa (Sackzehnte), zwana na Warmii po
prostu dziesięciną, a także daniny w naturze z racji kolędy, miały być nadal pobierane tam, gdzie je wcześniej wprowadzono. Przepis ten odnosił się również
do drewna, ponieważ zaliczano je do naturaliów związanych z kolędą. Paragraf
5 cytowanego wcześniej artykułu stanowił z kolei, że proboszcz i organista posiadali prawo do ofiar pieniężnych z racji kolędy od osób innego wyznania tylko tam, gdzie szczególne powody towarzyszyły ich wprowadzeniu bądź zwyczaj
ten istniał wcześniej50.
W pierwszych dziesięcioleciach XIX w., w świetle ogólnopaństwowego i prowincjonalnego prawa, prace budowlane przy obiektach sakralnych stanowiły ciężar nałożony na osoby przynależące do parafii (zob. Landrecht pruski
z 1794 r. cz. II, tyt. 11, §710, §711, §738, §745; Wschodniopruskie Prawo Prowincjonalne, dodatek 197, §8). Przedstawiciele społeczności ewangelickiej na Warmii
żądali, aby przynależność do parafii definiować zgodnie z rozróżnieniem konfesyjnym. Na tej podstawie uskarżali się, że osoby tego wyznania nie powinny
partycypować w kosztach budowy katolickich budynków kościelnych. Podobnie
zresztą jak nieuzasadniony, zwłaszcza w odniesieniu do dodatku 179 WschodGStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [ss. 22–23].
Ibidem, [s. 23].
47
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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niopruskiego Prawa Prowincjalnego, wydawał się im obowiązek dostarczania
duchowieństwu katolickiemu oraz pracownikom kościelnym wozów w zaprzęgu51. Ich zdaniem, ewangelicy, jako osoby nienależące do katolickich parafii, nie
byli zobligowani do utrzymania dróg, na co wskazywał wyraźnie §261, tyt. 11,
cz. II Landrechtu pruskiego z 1794 r. W sprzeczności z tym przepisem miał stać
§4 dodatku 226 Wschodniopruskiego Prawa Prowincjonalnego, zgodnie z którym ten obowiązek spoczywał na osobach przynależących do parafii bez rozróżnienia na wyznawaną religię. Oczekiwano od nich prac fizycznych bądź w zaprzęgu lub kwot pieniężnych52.
Przedstawiciele Kościoła ewangelickiego na Warmii podkreślali, że przepisy prawne umożliwiają władzom państwowym niższego szczebla dowolną
ich interpretację, usprawiedliwiając nakładanie na wiernych zobowiązań wobec parafii obcego wyznania. Dotyczyło to również tzw. małej kolędy, którą naliczano nie według posiadanej ziemi uprawnej, ale od gospodarstw. Ich właściciele dostarczali na rzecz parafii chleb, jaja, groch, len, kiełbasę oraz pieniądze.
Większość katolickich proboszczów utrzymała pobór małej kolędy od ludności
ewangelickiej. Oczywiście wierni tej konfesji stronili od ofiarowania kolejnej daniny w naturze na rzecz ewangelickiego księdza. Władze państwowe natomiast
traktowały małą kolędę jako osobistą donację na rzecz parafii. Praktyka egzekwowania należności związanych z tymi świadczeniami uległa zmianie wskutek
reskryptu ministra Karla von Altensteina, wydanego pod koniec lat dwudziestych
XIX w. Nastąpiło to na podstawie informacji przesłanych 14 stycznia 1828 r. przez
rejencję królewiecką do Ministerstwa Wyznań Religijnych, Oświaty i Zdrowia, dotyczących Gerlacha, gospodarza (Hufenwirte) z Gutkowa, który odmówił przekazania naturaliów archiprezbiterowi olsztyńskiemu, ks. Adreasowi Heckowi. W odpowiedzi minister von Altenstein stwierdził, że nie należy utożsamiać tzw. małej
kolędy z dziesięciną osobistą czy też rzeczywistą. Przekazywali ją również na rzecz
proboszcza właściciele ziemscy, posiadający grunty opodatkowane tego rodzaju
świadczeniami. Proboszcz cieszył się przywilejem pobierania takich należności.
Kierując się tą wykładnią większość ewangelickich właścicieli ziemskich nie oddawała odtąd tzw. małej kolędy katolickiemu duchowieństwu53.
Przedstawiciele wspólnot protestanckich oczekiwali, że czytelne i przejrzyste regulacje finansowe będą obowiązywały od erygowania ewangelickiej sieci parafialnej na całym obszarze historycznej Warmii. Spodziewano się również
Ibidem.
Ibidem, [ss. 25–26].
53
Ibidem, [ss. 26–27]. Na temat tzw. małej kolędy zob. szczególnie G. Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817–1914), Olsztyn 2003, ss. 215–220.
51
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unormowania spraw dotyczących szkolnictwa tej konfesji. Postulowano także
całkowite zwolnienie ewangelickich parafian od danin i należności względem
katolickich parafii, szkół i duchowieństwa. Uskarżano się przy tym, że zobowiązania względem Kościoła katolickiego wynikały ze stosowania prawa, obowiązującego od momentu inkorporacji Warmii do Prus, a dopiero wówczas protestanci zaczęli osiedlać się na tych obszarach. Lokalne prawo powinno było
uwzględniać przede wszystkim erekcję parafii ewangelickich. Dzięki temu podział świadczeń nakładanych na warmińską ludność zakładałby zróżnicowanie
konfesyjne. Poza tym domagano się zwolnienia członków wspólnot ewangelickich od współfinansowania wydatków, jakie ponosiły miasta warmińskie na
rzecz Kościoła katolickiego. Niesprawiedliwy wydawał się również obowiązek
partycypowania w pracach remontowo-budowlanych przy katolickich obiektach szkolnych i kościelnych. Sprawą wymagającą uregulowania były ponadto
dodatkowe obciążenia, poza iura stole, nakładane na członków wspólnot protestanckich względem parafii i szkół ewangelickich54.

Zakończenie
Zmianę dotyczącą regulacji świadczeń na rzecz wspólnot wyznaniowych należy wiązać z przemianami społecznymi spowodowanymi Wiosną Ludów. W ich
efekcie wprowadzono w 1850 r. oktrojowaną konstytucję, w której postanowiono, że Kościoły ewangelicki i katolicki oraz inne społeczności religijne zarządzają się i organizują samodzielnie55. Ponadto ustawą państwową z 9 maja 1854 r. zlikwidowano zobowiązania wiernych wobec parafii innego wyznania56. Niewątpliwie istotne znaczenie miała również nowa ordynacja miejska z 1853 r., która
w stosunku do ordynacji z 1808 r. w znacznym stopniu wzmacniała kontrolę
państwa nad miastami oraz podnosiła rangę magistratu wobec rady miejskiej57.

GStA PK, I. HA Rep. 76 III, Sekt. 2, Abt. XX, Nr. 19, Bd. 2 (Heilsberg, den 29. April 1835), [s. 29, 33–34].
A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 19; G. Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817–1914), s. 13.
56
Verordnungen für die Diözese Ermland, opr. B. von Tempski, Braunsberg 1910, s. 259.
57
J. Jasiński, Z dziejów ustroju i działalności samorządu miejskiego w XIX wieku, w: Olsztyn 1353–2003,
red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, s. 168; S. Salmonowicz, Administracja i prawo w prowincjach
pomorskich, w: Historia Pomorza, t. IV (1850–1918), cz. 1, Ustrój, gospodarka, społeczeństwo, red. S. Salmonowicz, Toruń 2000, s. 54.
54
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Marek Jodkowski, Evangelikale und die Verpflichtungen materieller Hinsicht der katholischen Pfarreien
in der Umgebung historische Ermland in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
Zusammenfassung

In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in den Bereichen der historischen Warmia
Prinzip der territorialen Zugehörigkeit der Gemeinde beibehalten, oder die Zuordnung zu einer Gemeinde
Menschen, die es bewohnt. Es wirkte sich auch auf die Bewohner einer anderen Religion, solange die
Mitglieder der Kirche nicht eine Minderheit in einem bestimmten Ort der Gemeinde hatte. Dies galt vor
allem auf die Evangelikalen, die für die katholische Kirche bestanden bietet. Aufzeichnungen über die
Verpflichtungen materieller Hinsicht von den Kirchen dieser Bezeichnung kam auch zu den Dekreten der
erektilen evangelischen Kirchspiel. Einzelne Städte von Ermland nahmen an der Finanzierung Budowalnych
katholischen Gemeinden umgesetzt werden, und auch die katholischen Schulen geholfen, auf der Grundlage
der Besteuerung der Bürger unabhängig von ihrer Konfession. Katholischen Klerus Zehnte von evangelischen
Bevölkerung zu erheben. Dank der Intervention der staatlichen Behörden, in den späten zwanziger Jahren des
neunzehnten Jahrhunderts, die meisten protestantischen Grundbesitzer beschuldigt die Gewohnheit bieten so
genannte. kleine Weihnachtslieder für katholische Priester und kirchliche Mitarbeiter.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Marek Jodkowski, Evangelicals and the obligations material terms of Catholic parishes in the area
of historical Warmia in the first half of the nineteenth century
Summary
In the first half of the nineteenth century maintained in areas of historical Warmia principle of
territorial affiliation of the parish, or assignment to a parish people who inhabited it. It also affected the
inhabitants of another religion, as long as members of the Church did not have a minority in a given place of
the parish. This applied mainly to the evangelicals, who passed providing for the Catholic Church. Records
of commitments material terms of the churches of this denomination also came to the decrees of erectile
evangelical parish. Individual towns of Warmia participated in the financing creational implemented Catholic
parishes, and also aided Catholic schools, based on the taxation of citizens regardless of their confession.
Catholic clergy levying tithes from evangelical population. Thanks to the intervention of state authorities, in
the late twenties of the nineteenth century, most Protestant landowners accused the habit of offering so-called.
small Christmas carols for Catholic priests and church workers.
Translated by Jerzy Kiełbik

Ryszard Tomkiewicz

ADMINISTRACJA MIEJSKA IŁAWY 19451956.
ZARYS PROBLEMATYKI
Słowa kluczowe:

magistrat, burmistrz Iławy, rada miejska, autorytet władz miejskich

Schlüsselwörter:

Stadtverwaltung, Bürgermeister, Stadtrat, Kompetenzen der städtischen
Behörden

Keywords:

the municipal board, the mayor of Iława, Iława city council, the powers
of municipal authorities

Po II wojnie światowej, w systemie władzy administracyjnej, do organów
samorządu terytorialnego (m.in. zarządów miejskich) i administracji ogólnej
w terenie (wojewodów i w tym czasie także starostów) dołączony został nowy
element – rady narodowe, które wraz z likwidacją samorządu w 1950 r. stanowić
miały trzon administracji lokalnej.
Zalążki polskiej władzy starano się tworzyć wiosną 1945 r., jeszcze przed
zakończeniem wojny. Nie inaczej było w Iławie. Polscy urzędnicy pojawili się
w tym mieście w drugiej połowie kwietnia. Podobnie jak w wielu innych miejscowościach południowej części byłych Prus Wschodnich, tu także początkowo istniała forma „dwuwładzy”. Strona polska mogła przejawiać pewną aktywność w sferze tworzenia zrębów administracji (i to z problemami, ze względu
na trwający proceder wywożenia dóbr przez żołnierzy Armii Czerwonej oraz
z uwagi na nieuregulowaną na razie kwestię przynależności tych terenów do
Polski), a Rosjanie sprawowali niepodzielną władzę wojskową.
Obiekty użyteczności publicznej stronie polskiej przekazywano stopniowo,
od maja do sierpnia 1945 r., a w niektórych przypadkach (gdy chodziło o znaczące
obiekty infrastruktury gospodarczej) nie uczyniono tego aż do stycznia 1946 r. Wiadomo też, że przez cały rok 1946 żołnierze radzieccy byli w Iławie obecni, a jeszcze na początku 1947 r. na iławskim dworcu kolejowym stacjonował ich oddział1.
1

T. Filipkowski, Dzieje Iławy po 1945 roku, w: Iława, Olsztyn 1999, s. 139.
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Sytuacja taka znacznie opóźniała jakiekolwiek próby normalizacji życia codziennego w mieście.
Cechą charakterystyczną było to, że na terenie odpowiadającym późniejszemu województwu olsztyńskiemu najpierw powstawały struktury władzy wykonawczej, a dopiero później władzy uchwałodawczej – rady narodowe, tworzone „od góry”, począwszy od szczebla wojewódzkiego, dopiero wiosną 1946 r.
Administracja była nominowana, a pierwsze w powojennej Polsce wybory do
rad narodowych odbyły się 6 grudnia 1954 r.2

Powołanie burmistrza i składu Zarządu Miejskiego
Według ustaleń Tadeusza Filipkowskiego, który badał powojenne dzieje
Iławy, 1 czerwca 1945 r. pierwszym powojennym burmistrzem tego miasta został Maksymilian Grabowski, członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Człowiek
ten z pewnością miał potrzebne doświadczenie, bo przed wybuchem wojny był
burmistrzem w Warce3. Wraz z nim nominacje od starosty suskiego do pracy
w iławskim Zarządzie Miejskim odebrali także: Zygmunt Leppert, Jan Maćkowiak, Tadeusz Makowski, Czesław Małkiewicz oraz niejacy Mucha i Szkopowski4 (wśród osób tych był wiceburmistrz, sekretarz miasta i dwóch członków Zarządu Miejskiego). Ludzie ci prawdopodobnie osiedlili się w mieście za namową
Grabowskiego, którego znali sprzed wojny.
Na siedzibę Zarządu Miejskiego wybrano budynek przy ul. Kościuszki, gdzie
przed wojną mieściła się niemiecka Kasa Chorych. W pierwszych miesiącach powojennych urząd ten składał się z sześciu referatów (wydziałów): ogólnego, administracyjnego, społecznego, finansowego, technicznego i przedsiębiorstw miejskich. Statut Zarządu Miejskiego i Regulamin Biura Zarządu obowiązywały
dopiero od 19 lutego 1947 r.5 Podkreślić należy, że w powojennym pięcioleciu
zebrania członków Prezydium MRN regularnie odbywały się w gabinecie burmistrza miasta, co wskazywało na brak wyraźnego podziału w powojennych realiach na władzę ustawodawczą i wykonawczą.
Maksymilian Grabowski formalnie urząd burmistrza sprawował do 12 czerwca 1948 r. Cytowany wcześniej Tadeusz Filipkowski ustalił, że na członków pierw2
Uchwała Rady Państwa z 30 IX 1954 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych, Dz. U. 1954,
nr 45, poz. 210.
3
T. Filipkowski, op. cit., s. 99, 143, 176; R. Syrwid, Od partnerstwa do wymuszonej „jedności”. Olsztyńska
organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945–1948, Łódź 2004, s. 159.
4
T. Filipkowski, op. cit., s. 176.
5
Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), zespół: Zarząd Miejski w Iławie, sygn. 407. Wstęp
do inwentarza.
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szych władz miejskich spadło oskarżenie o nadużycia gospodarcze i korupcję.
W lutym 1948 r. wydany został prokuratorski nakaz ich aresztowania6. Od 3 marca 1948 r. burmistrz został formalnie zawieszony w czynnościach. Na stanowisko
już nie wrócił, mimo że oskarżenia przeciwko niemu zostały oddalone.
Zarzuty karne wobec pracowników administracji nie były czymś nadzwyczajnym i wyjątkowym w tamtym okresie, choć później nie wszystkie okazywały się zasadne. W przypadku Iławy wiadomo, że osoby bliskie Grabowskiemu
próbowały złagodzić trudną sytuację, w jakiej znalazł się burmistrz. W marcu
1948 r. członkowie Prezydium MRN zdecydowali, by zlecić znanemu wówczas
w Iławie lekarzowi, dr. Vetterowi, wykonanie badań lekarskich, którym miał się
poddać aresztowany. W związku z tym, że w zaistniałej sytuacji zły stan zdrowia
burmistrza był ogólnie znany, uzyskane świadectwo zamierzano wykorzystać,
jako podstawę do zwolnienia go z tymczasowego aresztu.
Jednocześnie, uznając zapewne, że Grabowski prędko na stanowisko nie
wróci, zdecydowano, by tymczasowo jego obowiązki przejął Leon Krzykalski,
określany w dokumentach jako „burmistrz tymczasowy”. Decyzję tę podjęto
podczas zebrania Prezydium MRN w dniu 4 marca 1948 r., a więc dzień po zawieszeniu w czynnościach Grabowskiego7. Niemal rok później zajęto się sprawą
rozwiązania z nim stosunku pracy. W lutym 1949 r., po ponagleniu z PRN, w Iławie zdecydowano, by umowę rozwiązać z datą wsteczną, tj. od 1 września 1948 r.8
Trzy miesiące potem, 12 czerwca 1948 r., stanowisko burmistrza objął Józef Sierż, według ustaleń Tadeusza Filipkowskiego, sprowadzony na Warmię
i Mazury aż z Katowic, przez ówczesnego wojewodę olsztyńskiego Wiktora Jaśkiewicza. Krzykalski został przeniesiony na stanowisko wiceburmistrza.
Sytuacja taka nie trwała jednak długo. Józef Sierż przestał być burmistrzem już 16 lipca 1948 r. W zaistniałej sytuacji na stanowisko powrócił wspomniany wcześniej Leon Krzykalski, który ostatecznie funkcję tę pełnił do 3 grudnia
1949 r. Ostatnim burmistrzem, przed reformą administracyjną z wiosny 1950 r.,
był Stanisław Perkowski. Stanowisko objął 4 grudnia 1949 r.9, a w kwietniu roku
następnego sprawowany urząd przekazał nowemu włodarzowi, czyli przewodniczącemu Prezydium MRN. Był nim Adam Dzierżanowski.

T. Filipkowski, op. cit., s. 177.
APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 3, Protokóły z posiedzeń Prezydium MRN w Iławie, 1948, k. 6, Protokół nr 3, 4 III 1948.
8
Ibidem, t. 4, Protokóły z posiedzeń Prezydium MRN w Iławie, 1948, k. 2v., Protokół nr 2, 19 II 1949;
k. 6, Protokół nr 3 z posiedzenia Prezydium MRN, 7 III 1949.
9
Wcześniej, w październiku 1949 r., podczas zebrania MRN w Iławie, został wiceburmistrzem; ibidem,
t. 2, Wyciągi z protokołów posiedzeń plenarnych MRN w Iławie, 1949, k. 79, Protokół z plenarnego posiedzenia MRN, 7 X 1949; T. Filipkowski, op. cit., s. 177.
6
7
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Gwałtowne zmiany na stanowisku włodarza miasta, związane z podejrzeniami o nadużycia, miały też swoje późniejsze reperkusje. W czasie plenarnego
posiedzenia MRN zwołanego 12 stycznia 1949 r. radni musieli pośrednio wrócić
do – jak się wydawało – kwestii dawno zamkniętych10. Przypomniano, że Grabowski nie doprowadził do końca pewnych spraw podatkowych miasta. Następnie,
jak wiadomo, został aresztowany, choć nie jest jasne, czy właśnie w związku z tą
sprawą. Kolejny burmistrz, o którym mówiono, Józef Sierż, także nie zamknął
tych spraw i wiadomo, że nie zgłosił opodatkowania młyna miejskiego. Głównie
z tego powodu, w połowie lipca 1948 r. został zwolniony ze sprawowanej funkcji, po czym – jak napisano w dokumencie – „uciekł z miasta”. Dług Iławy pozostał. W takiej sytuacji, na początku 1949 r., radni zdecydowali, by ciążącą na
Zarządzie Miejskim karę grzywny, za niezgłoszenie do opodatkowania młyna
miejskiego, zapłacić z funduszy miejskich. Była to kwota 1500 zł., plus „odsetki”,
w niewiadomej jednak już dziś wysokości.
Latem 1948 r., gdy toczyło się postępowanie wyjaśniające w sprawie domniemanych nadużyć osób z kręgu iławskich władz miejskich, członkowie Prezydium MRN uznali, że należy wstrzymać decyzję odnoszącą się do uhonorowania w sposób szczególny dokonań Grabowskiego, a mianowicie przyznania mu
odznaczenia państwowego – Złotego Krzyża Zasługi. Uchwałę dotyczącą odznaczenia podjęto jeszcze podczas plenarnego posiedzenia MRN w kwietniu 1947 r., gdy
nic nie zapowiadało późniejszych problemów Grabowskiego11. Wniosek, poparty jednomyślnie, uzasadniano wówczas, jako wyróżnienie za „położone zasługi
dla miasta” i za „nieskazitelną i wytężoną pracę”. Także nieco wcześniej, pod koniec marca, w czasie posiedzenia radnych miejskich, przewodniczący komisji
Kontroli Gospodarki Społecznej zaproponował, by przyznać burmistrzowi „gratyfikację w wysokości 10 000 zł”, w dowód za wyrażone dla niego votum zaufania za „racjonalną i planową gospodarkę miejską i prowadzenie umiejętnej polityki finansowej” (średnie zarobki w Polsce w tym czasie wynosiły nieco ponad
11 tys. zł miesięcznie). Ostatecznie zdecydowano o podniesieniu wysokości nagrody do 15 000 zł12.
Jednak nie zawsze była wśród radnych taka jednomyślność. Zaledwie dwa
miesiące wcześniej, podczas sesji MRN zwołanej w połowie lutego 1947 r., oczekiwano od sekretarza Wydziału Powiatowego wyjaśnień w sprawie prawa do

10

12 I 1949.

APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 2, k. 3v, Wyciąg z protokółu nr 1 z plenarnego posiedzenia MRN,

11
Ibidem, t. 1, Protokoły posiedzeń MRN, 1947, k. 12a, Protokół nr 3, 26 IV 1947; t. 3, k. 21, Protokół
nr 11, 29 VII 1948.
12
Ibidem, k. 8a, Protokół nr 3 z posiedzenia MRN, 27 III 1947.
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przysługiwania burmistrzowi „dodatku specjalnego”, wynoszącego do 100%
jego podstawowego wynagrodzenia, „z tytułu nadzoru nad przedsiębiorstwami należącymi do miasta”13. Mimo wyjaśnień, jeden z radnych złożył formalny
wniosek, by jednak powołać komisję, której członkowie wyraziliby opinię na temat „wydajności pracy burmistrza, no i zasadności przyznania mu dodatku”.
Przyznać należy, że iławscy radni w tym czasie byli dość hojni, nie tylko
w stosunku do włodarza miasta. Latem 1947 r. zgodzili się na udzielenie premii
kilku pracownikom Zarządu Miejskiego za „prace nadgodzinowe”, choć jednocześnie nie wyrazili zgody na wypłatę wynagrodzeń za niewykorzystane przez
niektórych z nich urlopy. W lutym 1948 r. członkowie Prezydium MRN podjęli decyzję o prawie dwukrotnym podwyższeniu zarobków gońca zatrudnionego
w Zarządzie Miejskim z 2000 zł miesięcznie do wysokości 3800 zł14.
Gdy w pierwszym półroczu 1949 r. w iławskim Zarządzie Miejskim brakowało aż trzech osób do pracy na stanowiskach „biurowych”, czynności te, zazwyczaj po
godzinach, także w niedziele, wykonywał Julian Lisowski – ówczesny sekretarz Zarządu Miejskiego. Jednak dopiero po stanowczej interwencji burmistrza radni miejscy zatwierdzili wypłacanie temu urzędnikowi dodatkowego wynagrodzenia15.
Z kolei sekretarz MRN, zobowiązany do protokołowania posiedzeń, za wywiązywanie się z tej funkcji bez problemu otrzymywał zapłatę, co w rozliczeniach
traktowane było jako premia dla tego pracownika za pracę w nadgodzinach.
Osobom zatrudnionym we władzach miejskich Iławy przysługiwała też premia „za pracę biurową”, a podczas posiedzenia MRN w marcu 1947 r. pojawił
się wniosek radnego Wiśniewskiego, by premię (po 500 zł co miesiąc) wypłacać
wszystkim urzędnikom Zarządu Miejskiego, za wyjątkiem osób odbywających
tam wówczas praktykę zawodową16.
Pewną formą nagrody, choć także przejawem działań propagandowych,
była decyzja członków Prezydium MRN w Iławie z końca lipca 1948 r., by około
70% osób zatrudnionych w iławskim Zarządzie Miejskim urlopować w dniach
19 i 20 września 1948 r. Mieli pojechać do Wrocławia na trwającą w tym mieście
Wystawę Ziem Odzyskanych17.
Nasuwa się spostrzeżenie, że iławscy radni, darząc dużym zaufaniem włodarzy miasta, nie zawsze trafnie oceniali ich zaangażowanie i uczciwość. Nie cichła sprawa burmistrza Grabowskiego, ale i zapewne członkowie Prezydium
Ibidem, k. 2, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947.
Ibidem, t. 1, k. 21, Protokół nr 6 z posiedzenia MRN, 31 VII 1947; t. 3, k. 3v, Protokół nr 3 z posiedzenia Prezydium MRN, 25 II 1948.
15
Ibidem, t. 4, k. 17, Protokół nr 10 z posiedzenia Prezydium MRN, 25 VIII 1949.
16
Ibidem, t. 1, k. 7, Protokół nr 3 z posiedzenia MRN, 27 III 1947.
17
Ibidem, t. 3, k. 23, Protokół nr 11 z posiedzenia Prezydium MRN, 29 VII 1948.
13
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MRN woleliby zapomnieć o swojej decyzji z kwietnia 1948 r. dotyczącej jego następcy – burmistrza Józefa Sierża – który, jak wspomniano, w niesławie i potajemnie wyjechał z miasta. Wiosną 1948 r. cieszył się on jeszcze takim poparciem
radnych, że wypłacono mu gratyfikację pieniężną, co było wyrazem uznania, bo
burmistrz „szedł po linii bronienia interesu miasta” (chodziło o wynegocjowanie
korzystnej dla Iławy kwoty za dzierżawę pomieszczeń dla Spółdzielni „Mazur”)18.

Miejska Rada Narodowa (1946–1950)
Lokalną władzę uchwałodawczą, czyli skład Miejskiej Rady Narodowej, powołano w czerwcu 1946 r. (wiosną tego toku rady powstały w większości miast Warmii
i Mazur19). Początkowo składała się z 16 osób, co było zgodne ze wspomnianą Ustawą o organizacji i zakresie działania rad narodowych z września 1944 r.20 W Iławie,
w pierwszych latach powojennych nie przekraczającej liczby 5 tys. mieszkańców, skład
MRN nie mógł przekraczać właśnie tej liczby osób (przypomnijmy: w 1939 r. miasto
liczyło prawie 13 tys. mieszkańców, w grudniu 1945 r. było tam zarejestrowanych około 1138 osób, w połowie lutego 1946 – 2259 mieszkańców, a na koniec 1947 r. – 4620
osób, natomiast w 1950 r. zameldowanych było około 6300 mieszkańców21).
W dostępnym materiale źródłowym brak jest szerszych informacji na temat
pierwszego półrocza działalności MRN w Iławie. Wiadomo na pewno, że jedno
z posiedzeń radnych miejskich odbyło się 20 grudnia 1946 r. Następne zwołano
13 lutego 1947 r. i są to pierwsze ślady archiwalne odnoszące się do działalności
tego organu władzy22. Wśród członków pierwszego składu MRN znaleźli się: Franciszek Duch, Jadwiga Gajewska, Mieczysław Gołębiewski, Władysław Jarzyński,
Antoni Koczarski, Zygmunt Kuligowski, Henryk Ligocki, Henryk Nowicki, Konrad Ostolski, Julian Romański, Bolesław Soral23.
Ibidem, t. 3, k. 13v, Protokół nr 8 z posiedzenia Prezydium MRN, 23 IV 1948.
Zob.: A. Wakar, Administracja publiczna, w: Województwo Olsztyńskie 1945–1965, pod red. J. Sikorskiego, J. Szymańskiego i W. Wrzesińskiego, Rocznik Olsztyński, t. VI (1964), Olsztyn 1966, ss. 27–51; F. Sokołowski, Z badań nad administracją Okręgu Mazurskiego. 1945–1946, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 1974, nr 3, ss. 291–311; W. Wach, Na marginesie artykułu F. Sokołowskiego, KMW, 1975, nr 2, s. 281;
E. Kierejczyk, Województwo olsztyńskie w latach 1945–1949. Kształtowanie się administracji ogólnej, rad narodowych i samorządu terytorialnego, Olsztyn 1980. Na temat struktur administracji powiatowej patrz M. Płotek,
Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945–1946, Dąbrówno 2011.
20
Ustawa z 11 IX 1944 r. (znowelizowana w 1946 r.) o organizacji i zakresie działania rad narodowych,
Dz. U., 1944, nr 5 poz. 22.
21
T. Filipkowski, op. cit., s. 141, 145, 146, 160.
22
APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 1, k. 1, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947. Tadeusz Filipkowski podał, że MRN pierwsze posiedzenie miała dopiero 13 lutego 1947 r. (por. T. Filipkowski, op. cit.,
s. 158). Była to faktycznie pierwsza sesja Rady, ale w 1947 r.
23
APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 1, k. 1, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947.
18
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Kandydatów na radnych rekomendowały partie polityczne, związki zawodowe i organizacje społeczne, np. Liga Kobiet lub Zrzeszenie Kupców. Struktury typujące swoich delegatów miały także prawo cofania tych rekomendacji.
Rotacje wśród członków MRN w Iławie były duże. Bywały sytuacje, że podczas
każdego posiedzenia członkowie Prezydium MRN rozpatrywali po kilka wniosków dotyczących zamiaru oddania mandatu radnego. Choć nie było zazwyczaj problemu z uzupełnieniem składu, otwartą kwestią pozostawało, czy osoby
chętne do pracy w charakterze radnego miały ku temu stosowne predyspozycje.
O wyborze decydowały porozumienia międzypartyjne, a z czasem coraz częściej
przygotowanie merytoryczne przestawało być głównym kryterium przy typowaniu kandydata – ale jego postawa ideowa.
Podczas sesji MRN zwołanej 23 maja 1947 r. padł wniosek, by do składu
włączyć jeszcze trzech radnych sympatyzujących ze Stronnictwem Pracy, partią, której działalność została zawieszona w lipcu 1946 r. Wniosek został zanegowany, jako niezgodny ze wspomnianą Ustawą KRN z 1944 r. (nikt nie wspomniał o sytuacji tej partii). Odrzucenie tego zgłoszenia nie przeszkodziło jednak,
by podczas tej samej sesji radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję sympatyków Stronnictwa Pracy, aby plac przy Dworcu Głównym otrzymał imię
gen.Władysława Sikorskiego24. Dodajmy, że nieco wcześniej, w połowie lutego 1947 r.,
radni miejscy uznali także za zasadny wniosek, przygotowany przez miejscowych
członków PPS, by jednej z ulic w mieście nadać imię Ignacego Daszyńskiego25.
Kilka miesięcy później wniosek o dokooptowanie do składu MRN członków nieistniejącego de facto Stronnictwa Pracy prawdopodobnie wpłynął ponownie, bo w czasie posiedzenia Prezydium MRN w styczniu 1948 r. zdecydowano,
by nie powiększać liczby radnych o członków tej partii, znowu powołując
się na tę samą podstawę prawną26. Natomiast podczas posiedzenia zwołanego w kwietniu 1948 r. członkowie Prezydium MRN, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, zdecydowali o tym, by Stronnictwo Ludowe wytypowało jednego członka
do składu MRN. Nie wspominano o ograniczeniach wynikających z interpretacji Ustawy KRN, a warunkiem miała być jedynie „znajomość z dziedziny
oświaty” kandydata. Zwrócono się także do Związku Zawodowego Pracowników Poczty, by delegowano swojego kandydata do składu radnych miejskich.
W tym przypadku warunkiem było, aby osoba taka była „fachowcem z dziedziny buchalterii”. W styczniu 1949 r. postanowiono natomiast, by radnymi stały
się dwie kolejne osoby, reprezentujące Związek Młodzieży Polskiej (Kazimierz
Ibidem, k. 16, Protokół nr V z posiedzenia MRN, 23 V 1947.
Ibidem, k. 2, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947.
26
Ibidem, t. 3, k. 1v, Protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium MRN, 16 I 1948.
24
25
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Pluciński) i Związek Nauczycielstwa Polskiego (Genowefa Sobiesiak)27. W lipcu
1949 r. w ławie doszło do spotkania Alojzego Daszkiewicza, przedstawiciela lokalnych struktur Stronnictwa Ludowego (a jednocześnie wiceprzewodniczącego
Prezydium MRN), i Antoniego Kazimierczaka, reprezentującego Powiatową Radę
Związków Zawodowych28. Zdecydowano o zgłoszeniu wniosku do Prezydium
o uzupełnieniu składu MRN o trzy kolejne osoby, dyrektora Oddziału Państwowego Banku Rolnego, pracowniczkę fabryki mat trzcinowych i pracownika Technicznej Obsługi Rolnictwa. Zostali przyjęci bezzwłocznie i jednogłośnie.
Znany jest skład członków MRN w Iławie z wiosny 1949 r. Przewodniczącym był wówczas nadal Seweryn Piwowarczyk, a radnymi miejskimi: Tadeusz
Banaszkiewicz, Konrad Bobrowski, Alojzy Daszkiewicz, Władysław Dąbrowski,
Anna Falkowska, Jadwiga Gajewska, Bernard Górny, Antoni Kaźmierczak, Stefan Kukowski, Ryszard Matuszewski, Jan Meler, Stanisław Piasecki, Jan Pisarek,
Antoni Rybacki, Genowefa Sobiesiak, Bolesław Soral i Jan Zaborski. Obecny też
był ówczesny burmistrz Iławy Leon Krzykalski. Trudno natomiast już dziś stwierdzi, na ile jest wiarygodna odnotowana informacja, jakoby w obradach sesji MRM
7 marca 1949 r. brał udział także dawny burmistrz Maksymilian Grabowski29.
Pierwszym przewodniczącym utworzonej w czerwcu 1946 r. MRN został
Ludwik Krzyżak. Po nim funkcję tę sprawował Seweryn Piwowarczyk (od lipca 1948 r. do października 1949 r., wcześniej był wiceprzewodniczącym). Sekretarzem MRN został Leonard Ewertowski, a członkami Prezydium: burmistrz
Maksymilian Grabowski (w styczniu 1948 r. w Prezydium zastąpił go Mieczysław Gołębiewski) oraz Antoni Wiśniewski30.
Zaakcentować należy powód pierwszej zmiany na stanowisku przewodniczącego MRN w Iławie w lipcu 1948 r. Ludwik Krzyżak31, jako członek lokalnych struktur opozycyjnego i w zasadzie nieistniejącego już Polskiego Stronnictwa Ludowego, dłużej tego stanowiska zajmować nie mógł, stąd decyzja, by zastąpił go Piwowarczyk, reprezentujący przynależną do „Bloku Demokratycznego” Polską Patrię Socjalistyczną, zresztą bardzo aktywną w Iławie (do partii tej należeli m.in.: burmistrz
Maksymilian Grabowski, starosta powiatowy Edmund Ligocki, wicestarosta Tadeusz Hattowski oraz przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej Mieczysław Krajewski32). Wiadomo również, że po przeprowadzonej „czystce kadrowej”, poprze27
Ibidem, t. 3, k. 12, Protokół nr 8 z posiedzenia Prezydium MRN, 23 IV 1948; t. 4, k. 1v., Protokół nr 1
z posiedzenia Prezydium MRN, 12 I 1949.
28
Ibidem, k. 10, Protokół nr 9 z posiedzenia Prezydium MRN, 29 VII 1949.
29
Ibidem, t. 2, k. 40, Wyciąg uchwały z protokołu nr 3 z posiedzenia plenarnego MRN, 7 III 1949.
30
Ibidem, t. 1, k. 1, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947; T. Filipkowski, op. cit., s. 177, 178.
31
B. Łukaszewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945–1947, Olsztyn 1991, s. 96.
32
T. Filipkowski, op. cit., s. 157; R. Syrwid, op. cit., s. 159, 336.
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dzającej „zjednoczenie” Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej
(co nastąpiło 15 grudnia 1948 r. podczas Kongresu Zjednoczeniowego w Warszawie33), radnym przestał być Antoni Wiśniewski, późniejszy wieloletni, charyzmatyczny dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Olsztynie.
Jesienią 1949 r. Seweryn Piwowarczyk złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego MRN w Iławie, motywując to pogarszającym się stanem zdrowia
i coraz większym nawałem pracy, z czym sobie nie radził. Radni przystali na jego
prośbę i podczas sesji zwołanej 7 października 1949 r. nowym przewodniczącym MRN został Bolesław Zubek, pracownik tartaków państwowych w Iławie,
znany z działalności związkowej34 (funkcje tę pełnił do reformy administracyjnej z wiosny roku następnego). Wiadomo, że w tym czasie wśród nowych radnych miejskich znaleźli się także m.in.: Antoni Kaźmierczak (Powiatowa Rada
Związków Zawodowych), Julian Pisarek (Związek Młodzieży Polskiej) oraz Genowefa Sobiesiak (Liga Kobiet).
Jesienią 1949 r., podczas sesji MRN, w której brał udział przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Iławie, padła propozycja, by „dokonać reorganizacji
prezydium MRN, a chodziło o to, „aby byli tam reprezentanci wszystkich organizacji i ugrupowań politycznych”35. Wniosek uznano za słuszny i zdecydowano, by poza przewodniczącym Bolesławem Zubkiem, reprezentującym PZPR,
w składzie prezydium MRN w Iławie znaleźli się – jako wiceprzewodniczący
Alojzy Daszkiewicz (Stronnictwo Ludowe) – oraz Julian Pisarek i Genowefa Sobiesiak. O dawnym wniosku miejscowych sympatyków Stronnictwa Pracy nikt
nie wspomniał, a zresztą w tym czasie pamięć o tej partii, jako zbyt „mieszczańsko-burżuazyjnej” nie miała już racji bytu w powojennej Polsce.
W obradach plenarnych MRN brały udział także osoby zapraszane. Z racji sprawowanego urzędu, byli to członkowie władzy wykonawczej, a więc Zarządu Miejskiego. Obecny bywał także przewodniczący PRN i sekretarz Wydziału Powiatowego. Normą stało się, że na obrady plenarne MRN przybywali także szefowie
przedsiębiorstw miejskich. Zapraszano np. kierownika Spółdzielni Pracy „Odbudowa”, kierowniczkę żłobka w Iławie, ewentualnie lekarza z miejscowego ośrodka
zdrowia lub osoby delegowane z Referatu Pomocy Społecznej PRN lub inspektora z Wydziału Gospodarki Komunalnej z Prezydium PRN w Iławie. Od 1949 r.
coraz częściej na plenarnych posiedzeniach MRN zaczynał się pojawiać Tomasz
33
Na temat „zjednoczenia ruchu robotniczego” na Warmii i Mazurach zob. R. Tomkiewicz, Przemiany
roku 1948 w realiach województwa olsztyńskiego, w: Zwrot polityczny’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym (seria: Polska mniej znana 1944–1989), Warszawa 2013, ss. 411–429.
34
APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 2, k. 75, Wyciąg uchwały z protokołu nr 9 z posiedzenia plenarnego
MRN, 7 X 1949; k. 76, Prośba Seweryna Piwowarczyka; k. 77, Protokół z plenarnego posiedzenia, 7 X 1949.
35
Ibidem, k. 79, Protokół z plenarnego posiedzenia MRN, 7 X 1949.
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Nowiński, jako przedstawiciel Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. Zdarzały się sytuacje, że w sesjach uczestniczył przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego PZPR z Olsztyna (np. Seweryn Niedzielski). Po 1950 r. bywały
sesje MRN, na które zapraszano nawet po kilkunastu gości36.

Przełom roku 1950
Punktem zwrotnym w funkcjonowaniu lokalnych władz administracyjnych
było ogłoszenie Ustawy z 20 marca 1950 r. „o terenowych organach jednolitej
władzy państwowej”37. Zlikwidowano w terenie organy rządowej administracji
pierwszej i drugiej instancji. Ten akt prawny definitywnie zamykał okres funkcjonowania systemu po części opartego na zasadach znanych z okresu przedwojennego. Przestał istnieć Zarząd Miejski, zlikwidowane zostało stanowisko burmistrza Iławy. Pozostała Miejska Rada Narodowa, której członkowie (w latach
1950–1973) nadal stanowili władzę uchwałodawczą. Nie oznaczało to bynajmniej oddania władzy społeczeństwu, choć propagandowo przekształcenia te przedstawiano jako przekazanie pełni władzy członkom rad narodowych reprezentującym mieszkańców. Miejska Rada Narodowa w Iławie (i jej Prezydium) od tej pory
stały się „terenowym organem jednolitej władzy państwowej.
Aktywność radnych wzrastała podczas sesji plenarnych zwoływanych raz
w miesiącu (kilka razy w roku dodatkowo organizowane były sesje nadzwyczajne, np. z okazji świąt państwowych, rocznic czy okazji lokalnych). Podczas
drugiej sesji MRN zwołanej 11 lipca 1950 r. utworzono komisje, w których pracować mieli radni (zbierano się zazwyczaj dwa razy w miesiącu). Komórki te zakresem kompetencji odpowiadały tematyce, jaką zajmowały się referaty Prezydium
(finanse, zdrowie, nauka itd.)38. Zdumiewa, że nie powstała wówczas osobna komisja zainteresowana wyłącznie sprawami gospodarki Iławy. Jednak w kolejnych latach zakres prac przynależnych poszczególnym komórkom powiększał
się, co w efekcie powodowało ich podział, tworzenie nowych, zajmujących się
węższymi wycinkami życia obywateli. Członkowie komisji czuwali nad wykonywaniem postanowień radnych podejmowanych w czasie sesji plenarnych, doty-

36
Ibidem, zespół: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, sygn. 454, t. 2, Protokóły z sesji MRN
w Iławie, 1953, k. 53, Protokół nr VIII z Sesji MRN, 25 VIII 1953; t. 4, Protokóły z sesji MRN w Iławie, 1955,
k. 8, Protokół nr IX/55, 15 XII 1955; t. 27, Protokóły z posiedzeń Prez. MRN w Iławie, 1950, k. 1, Protokół nr 1,
26 VI 1950; k. 14, Protokół nr 5, 4 VIII 1950.
37
Ustawa z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Dz. U. 1950 nr 14 poz. 130.
38
T. Filipkowski, op. cit., s. 178.
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czących np. działalności instytucji, przedsiębiorstw i zakładów pracy (także gastronomii) podległych miastu39.
Rolę dawnej władzy wykonawczej przejęło kolegialne pięcioosobowe Prezydium, odtąd określane jako organ „wykonawczo-zarządzający”. Posiedzenia
Prezydium MRN zwoływano dwa razy w miesiącu. Dodajmy, że przewodniczący Prezydium był przedstawicielem administracji ogólnej i nie sposób było tego
urzędu łączyć z reprezentacją lokalnej społeczności. Scalenie władzy uchwałodawczej i wykonawczej propagandowo nazwano elementem „jednolitej władzy
państwowej”, jakoby „lepszej” od systemu znanego dotąd, a w istocie będącej elementem centralnego zarządzania państwem.
Uściślając kwestię nazewnictwa, należy wyraźnie zaznaczyć pewną niejednorodność określenia „Prezydium MRN”, a mianowicie fakt, że nazwa ta potocznie
jednocześnie odnosiła się i do pięcioosobowej, kolegialnej „najwyższej władzy
wykonawczej” administracji miejskiej, i do rodzaju urzędu administracji lokalnej, podzielonego na wydziały, gdzie zatrudniano szereg pracowników.
Plany posiedzeń plenarnych MRN i plany pracy dla poszczególnych komisji
przygotowywane były w Prezydium (do 1950 r. powstawały tam plany pracy dla Zarządu Miejskiego i tam oczekiwano na sprawozdania władzy wykonawczej). W Prezydium wstępnie rozpatrywano sprawy kadrowe, socjalne i finansowe. Potem trafiały one na obrady plenarne MRN, gdzie, po zreferowaniu problemu przez członka
Prezydium, decyzje podejmował ogół radnych. O ile sprawa wymagała zatwierdzenia, przesyłano taki wniosek do rady hierarchicznie wyższej (czyli do PRN)40.
Skład pięcioosobowego Prezydium MRN w Iławie (w jakimś sensie zastępującego zlikwidowany Zarząd Miejski) wyłoniony został podczas pierwszej po
reformie plenarnej sesji MRN w dniu 22 czerwca 1950 r. Przewodniczącym Prezydium został Adam Dzierżanowski (wcześniej zatrudniony w Urzędzie Stanu
Cywilnego). Jego zastępcą został Zygmunt Radzanowski, a sekretarzem Jan Wyderko. Skład dopełniało dwóch członków – Edmund Marchlewicz i Anna Macfałda. Wiadomo również, że już w grudniu tego roku nowym sekretarzem Prezydium MRN był Zygmunt Borowski41.
39
Zob. np. wyniki kontroli pracy miejscowego Zarządu Budynków Mieszkalnych lub protokół ze zleconej przez radnych z Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej inspekcji w piekarniach, hotelu, wybranych sklepach spożywczych i w „Gospodzie Ludowej”, APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie,
t. 49, k. 1, 1v; Protokół z 23 V 1952 oraz k. 2, Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Gospodarki Drogowej w Iławie, 23 V 1952; k. 6, 7 i n, Protokoły z kontroli Komisji Urządzeń i Osiedli, Komisji Gospodarki Drogowej, 16 I 1952.
40
APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 2, k. 10, Protokół z posiedzenia plenarnego MRN, 19 II 1949; t. 4,
k. 2v., Protokół nr 2 z posiedzenia Prezydium MRN, 19 II 1949; k. 28, Protokół nr 16 z posiedzenia Prezydium
MRN, 3 XII 1949.
41
APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, Wstęp do inwentarza; ibidem, t. 27, k. 1, 2, Protokóły nr 1 i 2, Iława, 26 VI, 7 VII 1950; Filipkowski, op. cit., s. 178.
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Przykładowo, w 1952 r. członkowie iławskiego Prezydium MRN odbyli
40 posiedzeń (zwoływanych w piątki), na których podjęto 168 Uchwał (trzech
z nich nie wykonano, bo zostały anulowane przez hierarchicznie wyżej usytuowane Prezydium PRN w Iławie)42. W tym czasie skład MRN Iławy odbył 12 posiedzeń plenarnych, podjęto 36 chwał, z których wszystkie zostały zaakceptowane przez Iławską PRN. W 1952 r. średnia frekwencja radnych w Iławie wahała
się od 60% do 70%.
W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych w Prezydium MRN w Iławie – w znaczeniu „urzędu” – zatrudnionych było średnio około 25 osób. Jednostka ta składała
się z poszczególnych wydziałów (referatów), odpowiadających różnym dziedzinom aktywności Rady. Były to komórki zajmujące się sprawami bezpieczeństwa
publicznego, finansowo-podatkowymi, budownictwa, gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej, handlu, oświaty, kultury, służby zdrowia. W strukturze Prezydium znalazło się także Kolegium Karno-Administracyjne, Zarząd Budynków
Mieszkalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miejskie
Przedsiębiorstwo Transportowe43. Skargi i zażalenia od obywateli przyjmowano
w Referacie Ogólno-administracyjnym Prezydium MRN.
Do Prezydium MRN trafiały sprawozdania ze wszystkich sekcji urzędu. Były
to na ogół bardzo szczegółowe opracowania, pisane bez daru syntetycznego spojrzenia na problem, bo i czasy, w których powstawały, sprzyjały rozbudowanej
sprawozdawczości. Nic nie mogło zostać pominięte i ujść uwadze urzędników.
Pisano np. o dokładnych limitach finansowych, jakie przypadały na przygotowanie w mieście zieleńców, o rocznym wynagrodzeniu dla pracownika zajmującego się dbaniem o skwery w Iławie i o jego problemach z dostępem do narzędzi. Innym razem członkowie Prezydium MRN analizowali informacje na temat
wysokości poborów osoby zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki w szkole.
W połowie sierpnia 1952 r. musiano zająć stanowisko w „sprawie naprawy wjazdu
[z] ul. Koszarowej do Ośrodka Zdrowia”44. Od 1954 r. w Iławie działało 24 komitety blokowe, w zamyśle mające być organami pomocniczymi dla radnych miejskich „do umocnienia łączności między mieszkańcami a radą narodową”. Także
z tych jednostek zaczęła do Prezydium napływać obfita sprawozdawczość.
Nie wszyscy członkowie Prezydium MRN w Iławie wykonywali swoje obowiązki sumiennie. W sytuacji, gdy niesubordynacja powtarzała się, podejmowano uchwały o wyeliminowaniu danej osoby z dalszych prac. W Iławie dotyczyło
to nawet jednego z członków Prezydium MRN, osoby na co dzień zatrudnionej
APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, t. 2, k. 8–12, Sprawozdanie roczne, 1952.
Ibidem, t. 2, k. 1–7, Protokół nr 1/53, 26 I 1953; k. 8–12, Sprawozdanie roczne, 1952.
44
Ibidem, t. 49, Protokóły z przeprowadzonych kontroli, 1952, k. 11, Uchwała Prezydium MRN
nr 88/52, 19 VIII 1952.
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w miejscowym tartaku. Zdecydowano, „w porozumieniu z wyższymi czynnikami
urzędowymi i Partyjnymi” [tak w oryginale] osobę tę wykluczyć ze składu MRN.
Na to miejsce przyjęto „młodego i doświadczonego [działacza] Związku Nauczycielstwa Polskiego, który miał „sprawniej rozpatrywać bolączki wchodzące w zakres spraw urzędowych, jak i prywatnych”45. Decyzję Prezydium MRN w Iławie,
zgodnie z zasadą hierarchiczności, zatwierdził następnie skład Prezydium PRN.

Zakres obowiązków i kompetencji władz miejskich
Aktywność członków władz miejskich Iławy w latach 1945–1956, zasiadających w Miejskiej Radzie Narodowej lub pracujących w Zarządzie Miejskim, a po
1950 r. w Prezydium MRN, od pierwszych dni istnienia tych urzędów koncentrowała się na kilku nurtach działań na rzecz miasta i jego mieszkańców. Było to przywracanie i rozbudowa infrastruktury komunalnej oraz prace mające na celu polepszenie komfortu życia mieszkańców. Zaczęto więc od koordynacji prac związanych
z odtworzeniem wodociągów i kanalizacji, elektryfikacją, zapewnieniem podstawowej opieki zdrowotnej i sanitarnej, szkolnictwem46, a także uprzątnięciem nieczystości i gruzów oraz zapoczątkowaniem remontów gmachów przeznaczonych na cele
publiczne i na mieszkania.
Przedwojenną zabudowę Iławy nie ominął los, jaki spotkał w mniejszym lub
większym stopniu wszystkie miasta byłych Prus Wschodnich. Mieczysław Hoffmann, omawiając rozwój przestrzenny Iławy, przypomniał, że w 1945 r. „został
zniszczony ratusz miejski, legło w gruzach Stare Miasto, zniszczona była zabudowa mieszkaniowa w strefie [dzisiejszych] ulic Niepodległości, Dąbrowskiego,
Królowej Jadwigi, Kardynała Wyszyńskiego i dalej do dworca Iława Główna.
Zdewastowano część domów w nowych osiedlach, powstałych w latach trzydziestych”47. Cześć z nich należało bezzwłocznie rozebrać, bo zagrażały bezpieczeństwu, inne prowizorycznie dostosowywano do zamieszkania48. O kompleksowych remontach na razie nie myślano.
W Iławie pierwszy okres zorganizowanego odgruzowywania przypadł
dopiero na lata 1947–1955, bo wcześniej aktywność w tej materii miała jedynie
charakter działań spontanicznych. Szacuje się, że do połowy lat pięćdziesiątych
Ibidem, k. 8, Uchwała Prezydium MRN nr 86/52, 19 VIII 1952.
Iławscy radni po analizie doniesień komisji lokalowej, na wniosek dr Vettera z miejscowego Ośrodka Zdrowia, zdecydowali na początku 1947 r. o konieczności wykonania w mieście kilku studni, APO, Zarząd
Miejski w Iławie, t. 1, k. 3, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947.
47
M. Hoffmann, Rozwój przestrzenny Iławy (w latach 1945–1996), w: Iława, Olsztyn 1999, s. 206.
48
Por. fragment wspomnień dr. Zenona Tomaszewskiego, w: Z. Dudzińska, Służba zdrowia, w: Iława.
Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1972, s. 412; R. Tomkiewicz, Iławska codzienność. 1945–1948, s. 95.
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zrealizowano tylko około 50% prac związanych z odgruzowaniem, co jednak nie
było aż tak złym wynikiem na tle województwa49. Wiosną 1947 r. radni miejscy
upoważnili członków Zarządu Miejskiego do sprzedaży cegieł z budynków, które, jak określano, „nie nadawały się do odbudowy”50. Z uzyskanych kwot zamierzano sfinansować rozbiórkę dalszych domów i opłacić wywóz gruzów. Dopiero
podczas plenarnej sesji MRN w dniu 18 marca 1955 r. radni Iławy zdecydowali
o powołaniu Komitetu Miejskiego ds. Odgruzowania51.
W czasie posiedzeń plenarnych wysłuchiwano i omawiano sprawozdania
z wykonania wcześniej podjętych uchwał, zapoznawano się z działalnością poszczególnych referatów oraz przedsiębiorstw miejskich. Podejmowano decyzje
o ewentualnych zmianach personalnych w składzie Prezydium MRN. Decydowano także o wysokości diet dla radnych (np. w marcu 1953 r. podniesiono je
z 9 do 12 zł za posiedzenie). Radni mieli ponadto obowiązek zapoznawać się
z dokumentami wydawanymi przez hierarchicznie wyższe Prezydia Powiatowej
Rady Narodowej w Iławie i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.
Od momentu powołania MRN, czyli od czerwca 1946 r., do radnych należał też wybór burmistrza miasta i członków Zarządu Miejskiego. Zakres obowiązków lokalnej władzy uchwałodawczej obejmował też uchwalanie budżetu,
w tym m.in. podatków miejskich – np. za prowadzenie działek warzywnych lub
naliczanych „od nieruchomości” za posiadanie garaży, kiosków i baraków. Ustalano także „podatek hotelowy” oraz podatek „od zbytku mieszkaniowego”, co
w sytuacji niedostatku lokali miało skłonić zajmujących większe mieszkania do
odstąpienia potrzebującym części pomieszczeń. W lutym 1947 r. iławscy radni dyskutowali na temat wniosku dotyczącego obniżenia „kwoty dzierżawy za
jezioro” oraz na temat podatków od młyna i wodociągów miejskich, co miało
przełożyć się na polepszenie sytuacji finansowej mieszkańców. Bywały sytuacje,
gdy uwagę radnych zaprzątały sprawy mniejszej wagi, np. jeden z nich złożył
wniosek „o usunięcie drzewa pochyłego na narożniku ulicy Głównej”52.
W styczniu 1948 r. członkowie iławskiej MRN podjęli decyzję o podziale miasta na trzy strefy ekonomiczne. Realizacją tego postanowienia (przez co rozumiano opracowanie planu działań i jego wykonanie) miał zająć się Zarząd Miejski53.

49
Np. w Węgorzewie odgruzowywanie trwało do końca lat pięćdziesiątych, Por. też R. Tomkiewicz,
Miasta Warmii i Mazur w roku 1945 i później – specyfika, cechy wspólne, odmienności, w: Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku [Pamięci Profesora Tadeusza Filipkowskiego], Olsztyn 2011, ss. 84–86.
50
APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 1, k. 8, Protokół nr III z posiedzenia MRN, 27 III 1947.
51
Ibidem, Prezydium MRN w Iławie, t. 4, k. 8, Protokół nr IV/55, 18 III 1955.
52
Ibidem, Zarząd Miejski w Iławie, t. 1, k. 2, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947; k. 4, Protokół
nr 2 II z posiedzenia MRN, 20 II 1947.
53
Ibidem, t. 3, k. 1, Protokół nr 1 z posiedzenia Prez. MRN, 16 I 1948.
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Do obowiązków radnych należało również podejmowanie decyzji o nadawaniu nazw ulic. W połowie 1947 r. zdecydowano, by powołać komisję, której zadaniem miało być „dokładne opracowanie projektu nazw ulic i placów”.
Pracami kierował radny Wiśniewski, a w jej składzie znaleźli się ponadto burmistrz Iławy (Grabowski) i referent kwaterunkowy (Cegielski). Komisja pracowała jednak mało efektywnie, a gdy w październiku 1947 r. powrócono do sprawy ustalania nowych nazw, okazało się, że dotąd rozpatrywano tylko jedną
propozycję (chodziło o nadanie ulicy imienia Mariana Buczka). Patron ten wywoływał pewne kontrowersje i w takiej sytuacji burmistrz zdecydował, że sprawą nazewnictwa ulic powinna się zająć „komisja międzypartyjna”54.
Zajmując się sprawami miasta, w tym zwłaszcza gospodarką komunalną,
szkolnictwem, handlem i usługami, właśnie tym ostatnim kwestiom radni poświęcali szczególnie wiele uwagi. Niejednokrotnie mówiono, że mieszkańcy Iławy nawet po podstawowe produkty i towary musieli jeździć do innych miast. Przytaczając głosy mieszkańców, twierdzono, że podobno w pobliskiej Ostródzie towarów
w sklepach było pod dostatkiem. Naiwnie powtarzano, że lepsze zaopatrzenie zależeć miało tylko od „dołożenia większych starań przez personel” danego sklepu55
(tego typu tematyka nie była zresztą obca także radnym z innych miast regionu).
Zadania zlecane Zarządowi Miejskiemu, jako władzy wykonawczej, czasem
były nietypowe, a wynikały ze specyfiki lat powojennych. W kwietniu 1948 r. członkowie Zarządu konsultowali z Prezydium MRN sprawę „wynagrodzenia w naturze”, jakie zamierzano „wypłacić” pracownikom młyna miejskiego. Innym razem
zobowiązano burmistrza do zajęcia się „wyremontowaniem wagi w Rzeźni Miejskiej”. W strukturze iławskiego Zarządu Miejskiego pracował też poborca podatkowy, który działał wspólnie z osobą określaną w dokumentach jako „poborca
społeczny”. Ich aktywność polegała przede wszystkim na egzekwowaniu podatku gruntowego, czynszów za mieszkania i opłat za wodę, choć, jak wynika z dostępnych materiałów, w okresie bezpośrednio powojennym zazwyczaj nie przynosiło to efektów, a wiec i zysków miastu. Nierzadko więc podejmowano decyzje
o częściowym umorzeniu domiarów56.
Zdumiewające może wydawać się to, że radni miejscy Iławy podczas sesji
plenarnych musieli także wysłuchiwać relacji niedotyczących bezpośrednio miasta, np. „sprawozdania referatu rolnego z przebiegu kampanii siewnej i sadzenia
54
Ibidem, t. 1, k. 24, Protokół nr VII z posiedzenia MRN, 29 VIII 1947; k. 32v, Protokół nr IX z posiedzenia MRN, 30 X 1947.
55
Ibidem, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, t. 4, k. 3, Protokół nr III/55, 18 II 1955.
56
Ibidem, Zarząd Miejski w Iławie, t. 3, k. 3v, Protokół nr 3 z posiedzenia Prezydium MRN, 25 II 1948;
t.4, k. 1v, Protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium MRN, 12 I 1949; k. 12v, Protokół nr 8 z posiedzenia Prezydium MRN, 23 IV 1948.
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ziemniaków” lub „sprawozdania z przygotowań do sianokosów”, ewentualnie debatowali na temat „przyspieszenia wywózki drewna z lasów państwowych”57.
Jesienią 1953 r. MRN w Iławie składała się z 23 osób, wytypowanych do
sprawowania tej funkcji (Czesław Denech, Ludwik Dolecki, Władysław Dziewiątkowski, Genowefa Figurska, Antoni Kremski, Władysław Jędraszek, Stefan
Kukowski, Fryderyk Kupisz, Ludwik Lewandowski, Stanisław Lewandowski, Jan
Maciejewski, Edmund Marchlewicz, Tomasz Nowiński, Jan Prusinowski, Czesław Pudełkiewicz, Genowefa Rogowska, Lidia Rosińska, Stanisław Stanisz, Hildegarda Sztrymer, Władysław Stępień, Stefan Szraga, Zofia Wadecka, Aleksander
Wroński, Czesław Żurawski58).
Półtora roku później, w lutym 1955 r., liczba radnych MRN w Iławie wzrosła do 38 osób, z których osiem zasiadało w Prezydium MRN59. Były to już osoby
wybrane w pierwszych powojennych wyborach do rad narodowych, które odbyły się w grudniu 1954 r. W składzie MRN znaleźli się: Jan Borkowski, Aleksander
Brzozowski, Franciszek Cichewicz, Walter Czarkowski, Kazimierz Czarnota, Aleksander Danielak, Irena Dąbrowska, Antoni Detyna, Władysław Dziewiątkowski,
Genowefa Figurska, Stanisław Hanczko, Franciszek Jabłoński, Bronisław Kasprowicz, Roman Kołodziej, Tadeusz Kopczyński, Aleksandra Kopias, Jan Koronkiewicz, Leon Kowalski, Józef Krotowski, Franciszek Kubasiuk, Stanisław Kultys,
Fryderyk Kupisz, Leon Kurszewski, Alojzy Lewandowski, Felicja Licznerska, Kazimierz Michalski, Jadwiga Olszewska, Klara Ruda, Jan Słowiński, Stanisław Stanisz,
Stefan Stępka, Halina Sumińska, Stefan Szraga, Gertruda Szefler, Kaziemierz Szupryczyński, Józef Świniarski, Marian Uchacz, Bolesław Zalewski.
Także wówczas wybrani zostali zastępcy radnych MRN. Byli to: Teodor
Abramowicz, Ludwik Drozdowski, Czesław Donoch, Krystyna Gajewska, Jerzy
Gasiułajtys, Paweł Jadanowski, Halina Klatt, Władysława Kęsicka, Edmund Marchlewicz, Jan Śliwiński, Edward Więckowski. Osoby te również miały obowiązek
uczestnictwa w plenarnych posiedzeniach MRN.
W Iławie, nie inaczej niż w innych miejscowościach Warmii i Mazur, od
początku lat pięćdziesiątych stopniowo malała aktywność radnych podczas sesji plenarnych. Odzwierciedlają to protokóły bezbarwnych i nijakich posiedzeń,
w czasie których jednomyślnie zatwierdzano zgłaszane przez przewodniczącego
57
Ibidem, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, t. 2, k. 34, Protokół nr 5/53 z sesji MRN,
27 V 1953; t. 32, Protokóły z posiedzeń Prezydium MRN w Iławie, 1956, k. 22, Protokół nr X/56 posiedzenia
Prezydium MRN, 8 III 1956.
58
Ibidem, t. 2, k. 82, Lista obecności radnych na Sesji MRN, 28 IX 1953.
59
Ibidem, t. 4, k. 1, Protokół nr III/55, 18 II 1955; k. 4, Lista obecności radnych MRN, 18 II 1955; Zbigniew Grabowski podawał, że skład MRN w Iławie w tym czasie liczył 40 osób, por. Z. Grabowski, Administracja publiczna, w: Iława. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1972, s. 314.
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wnioski. Na ogół nie dyskutowano wcale. Brakowało też tzw. wolnych wniosków
ze strony radnych miejskich60.
Zapadały oczywiście decyzje w sprawach gospodarczych, np dotyczące poprawy zaopatrzenia, czy porządkowych, odnoszących się do posprzątania ulic, ale
potem nie zawsze można było się doszukać w życiu miasta ich realnych efektów.
Pogłębiało to rozłam między obywatelami Iławy a radnymi. Z biegiem lat rosło zobojętnienie i traktowanie władz miejskich jako „nie swoich” reprezentantów, niemających wiele wspólnego z prawdziwym samorządem.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na protokóły posiedzeń iławskich
radnych z roku 1956, gdy mogło się wydawać, że „władza zbliżyła się do obywateli”. W dokumentach odzwierciedlających przebieg zebrań próżno jednak szukać nawiązań do wydarzeń w kraju oraz prób naprawy życia na lokalnym gruncie. Pewnym zwiastunem nowego mógł się wydawać jeden z punktów obrad
prezydium MRN z 26 października 1956 r., gdy zajęto się „analizą pracy urzędujących członków prezydium MRN” w Iławie61. Jednak okazało się, że chodziło
o sposoby nadzorowania eksmisji w mieście. O pewnej przemianie władz miejskich Iławy, próbie zbliżenia członków Prezydium MRN do obywateli, świadczyć mogła jednak zapowiedź zorganizowania w listopadzie 1956 r. „spotkania
radnych z wyborcami w celu omówienia problemu mieszkaniowego”62.
W okresie pierwszego powojennego dziesięciolecia zmienił się system administrowania miastem. Dokonała się centralizacja władzy, prowadząca w efekcie do
znacznego ograniczenia (lub wyeliminowania) realnego wpływu obywateli na
zarządzanie Iławą. Niezmienne natomiast pozostawały sprawy, jakimi musieli
zajmować się radni, członkowie Zarządu Miejskiego, a potem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Burmistrzowie [1945–1950]
Maksymilian Grabowski [1 czerwca 1945 – 12 czerwca 1948, faktycznie do
4 marca 1948]
Leon Krzykalski – tymczasowo [4 marca 1948 – 12 czerwca 1948]
Józef Sierż [13 czerwca 1948 – 16 lipca 1948]
Leon Krzykalski [17 lipca 1948 – 3 grudnia 1949]
Stanisław Perkowski [4 grudnia 1948 – 22 czerwca 1950]
Por. np. APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, t. 32, Protokóły z posiedzeń, 1956.
Ibidem, k. 81, Protokół nr XXXIV/56 posiedzenia Prezydium MRN w Iławie, 26 X 1956.
62
Ibidem, k. 88, Protokół nr XXXVI/56 posiedzenia Prezydium MRN w Iławie, 15 XI 1956.
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Przewodniczący Prezydium MRN [po 1950]
Adam Dzierżanowski [22 czerwca 1950–1954]
Zygmunt Lewandowski63
Jerzy Fajkowski [1954–1958]
Ryszard Tomkiewicz, Die Stadtverwaltung von Iława (Deutsch Eylau). 1945–1956. Ein Überblick über
die Problematik
Zusammenfassung
Das System der Verwaltungsbehörden war nach 1945 nicht einfach die Fortsetzung dessen, was vor
dem Ausbruch des Krieges bekannt gewesen war. Den Organen der territorialen Selbstverwaltung (städtische
Verwaltungen) und den Repräsentanten der allgemeinen Verwaltung vor Ort (Woiwoden und Starosten)
wurde ein neues Element hinzugefügt – die Nationalräte, die mit der Auflösung der Selbstverwaltung im Jahr
1950 den Kern der Lokalverwaltung bilden sollten.
Eine Besonderheit der Nachkriegszeit bestand darin, dass in den einzelnen Ortschaften zuerst die
Exekutive berufen wurde. Die lokalen Strukturen der Legislative (also der erwähnten Nationalräte) wurden
dagegen deutlich später, nämlich erst im Frühjahr 1946 berufen. In Iława war es nicht anders. Der erste
Bürgermeister, der Vizebürgermeister und die übrigen drei Mitglieder der Stadtverwaltung wurden bereits
im Juni 1945 berufen, die Vertreter des Städtischen Nationalrates jedoch erst ein Jahr später (die Nationalräte
wurden „von oben“ gebildet, angefangen bei der Woiwodschaftsebene). Es darf nicht vergessen werden, dass
es die Mitglieder des Städtischen Nationalrates waren, die die Änderungen in der Zusammensetzung der
Stadtverwaltung vornahmen. Eine Besonderheit – nicht nur in Iława – bestand darin, dass die Mitglieder
des Stadtrates an den Beratungen des Städtischen Nationalrates teilnahmen. Auch der Vorsitzende des
Kreisnationalrates kam zu den Sitzungen. Seit 1949 erschien ein Vertreter des Stadtkomitees der Polnischen
Vereinigten Arbeiterpartei.
Ein Wendepunkt war die Bekanntmachung des Gesetzes vom 20. März 1954: „über die Organe
der einheitlichen staatlichen Behörden vor Ort“. Mit diesem Rechtsakt war die Zeit des teilweise auf den
Vorkriegsgrundsätzen aufgebauten Systems abgeschlossen. Die Stadtverwaltung hörte auf zu existieren, der
Posten des Bürgermeisters von Iława wurde aufgehoben. Was blieb, war der Städtische Nationalrat, dessen
Mitglieder weiterhin die Legislative bildeten. Die Rolle der bisherigen städtischen Behörden von Iława (also
die Exekutive) übernahm das Präsidium des Städtischen Nationalrates, als ausführendes und verwaltendes
Organ. Es bestand aus Abteilungen, die den verschiedenen Lebensbereichen entsprachen, mit denen sich
die städtischen Behörden befassen sollten. Die Arbeiten des fünfköpfigen Präsidiums des Städtischen
Nationalrates leitete der Vorsitzende, also eine Person, deren Aufgabenbereich und Kompetenzen dem
früheren Bürgermeisteramt ähnlich waren, die aber in der neuen Situation ein Vertreter der allgemeinen
Verwaltung war. Damit wurden die Legislative und die Exekutive zusammengelegt.
Das System der Stadtverwaltung veränderte sich im besprochenen Zeitraum von Grund auf, da eine
Zentralisierung der Macht vollzogen wurde, die zu einer deutlichen Beeinträchtigung (oder Eliminierung)
des realen Einflusses der Bürger auf die Verwaltung von Iława führte. Dies änderte jedoch nicht die
Tatsache, dass die Angelegenheiten, mit denen sich die städtischen Behörden in beiden Zeiträumen mit
unterschiedlichem Erfolg befassten, unverändert blieben. Die Ratsmitglieder beschäftigen sich ähnlich wie
die Mitglieder der städtischen Verwaltung und später das Präsidium des Städtischen Nationalrates weiterhin
mit den Angelegenheiten der städtischen Wirtschaft, Handel und Dienstleistungen, Schulwesen und Kultur,
Gesundheitswesen, Kleingewerbe und Handwerk, der städtischen Energiewirtschaft, Wasserleitungen und
Kanalisation.

63
W monografii Iławy z 1972 r. znalazła się informacja, że Zygmunt Lewandowski był wcześniej burmistrzem, por. Z. Grabowski, Administracja publiczna, s. 307.
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Wie im ganzen Land wurden auch in Iława die städtischen Verwaltungsbehörden (Städtische
Verwaltung, Städtischer Nationalrat und Präsidium des Städtischen Nationalrates) fast bis ans Ende des
besprochenen Zeitraums aus den Delegierten der einzelnen politischen Gruppierungen und gesellschaftlichen
Organisationen nominiert. Erst am 6. Dezember 1954 fanden im Nachkriegspolen die ersten Wahlen für den
Nationalräten statt.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Ryszard Tomkiewicz, The Iława municipal administration: 1945–1956. Outline of problematic
Summary
The system of administrative power in 1945 was not a simple continuation of the well-known
before the war. The organs of local self-government (municipalities) and representatives of the general
administration in the area (provincial governors and mayors) was accompanied by a new element – the
national council, which together liquidation of self-government in 1950., were to be the backbone of the local
administration. The specificity of the postwar period was that in particular localities, first invoked executive
power, and local power structures the legislative (ie, those councils), invoked much later, not until the spring of
1946. It was no different manufacturer’s products. The first mayor, deputy mayor and the other three members
of the Municipal Board, appointed in June 1945., While the City Council one year later (councils created “from
above”, from the provincial level). It should be remembered that it is the members of the City Council to make
changes in the Management Board of the City. The specificity, not only Iława was that in the meeting the City
Council always attended by members of the Municipal Board. At the meeting came also the chairman of the
District National Council. Since 1949. more often at the plenary meetings of the City Council Iława began
to appear representative of the Municipal Committee of the Polish United Workers’ Party. The turning point
was the announcement of the Act of 20 March 1950. “By local organs of a single state authority.” This piece of
legislation closed period of the system in part based on the principles of the known pre-war period. City Board
ceased to exist, has been closed for the post of mayor of Iława. The remaining Municipal National Council,
whose members were still the power to adopt resolutions. The role of the existing municipal authorities Iławy
(the executive) has taken over the Bureau of the City Council, as the body-executive management, consisting
of departments, corresponding to different areas of life, which the city authorities had to deal with. The work
of the five-headed Presidium City Council its chairman, so a person responsibilities and powers resembling
the position of the former mayor, but in a new situation which is representative of the general administration.
They merged the same power to adopt resolutions and executive. Over the period in question, essentially
unchanged system of administration of the city, he made the centralization of power, leading to significantly
reduce (or eliminate) the real impact of the citizens on the management of Iława. This did not change the
fact, however, that it remained immutable things, which in both periods dealt with varying degrees of success
municipalities. Councillors, as well as members of the Municipal Board, and then the Presidium of the City
Council is still engaged in the affairs of the urban economy, trade and services, education and culture, health
services, small manufacturing and craft, urban energy, water supply and sanitation. In Iława, as well as across
the country, almost until the end of the period municipal administrative authorities (Municipal Government,
Municipal National Council and the Presidium of the City Council) were nominated from among the persons
delegated to the various political parties and social organizations. It was not until 6 December 1954 r. Held the
first in post-war Poland elections to councils.
Translated by Jerzy Kiełbik
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DATKI DLA UBOGICH KONRADA VON JUNGINGEN
W TRAKCIE OBJAZDÓW PAŃSTWA ZAKONNEGO
1. Uwagi wstępne
Głównym celem zakonów rycerskich, powstających w Ziemi Świętej w dobie krucjat, była walka z „niewiernymi” i opieka nad pielgrzymami przybywającymi do świętych miejsc. Zakon Szpitala Świętego Jana (joannici) za główny
cel obrał sobie prowadzenie szpitali, przytułków, czyli ogólnie pojętą działalność
charytatywną, a templariusze (Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona) obronę Ziemi Świętej i pielgrzymów. Początki Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, trzeciego z wielkich
zakonów rycerskich okresu wypraw krzyżowych, podobnie jak u joannitów, zaczynają się od szpitala założonego dla pielgrzymów1. Mimo takich początków,
badania nad tekstem reguły zakonu wykazały, że jego treść w zdecydowanej
większości opiera się na regule templariuszy, co oznacza, że przewagę w zakonie
osiągnęła działalność rycerska2. Działalność szpitalna nie została jednak całkowicie zarzucona. Reguła zakonu niemieckiego, ustalona w latach 1244–1246, zawierała ustępy o organizacji szpitali i opiece nad chorymi3.
Zakon krzyżacki, po upadku Akki w 1291 r. i zakończeniu wypraw krzyżowych w Ziemi Świętej, swoje władztwo terytorialne rozbudował w Prusach. Tam
1
Pod uwagę bierze się dwa szpitale założone w Ziemi Świętej. Pierwszy z nich powstał w Jerozolimie przed połową XII stulecia. O jego istnieniu informują dwa dokumenty papieskie z 1143 r. Zawarto
w nich informację o sporze toczącym się pomiędzy szpitalem a Joannitami o własność szpitala w Jerozolimie
i w Niemczech. W wyniku sporu papież podporządkował szpital Joannitom. Nie mamy wiadomości o tym, co
działo się później z niemieckim szpitalem. Najprawdopodobniej w 1187 r., gdy zdobyto Jerozolimę, szpital został
zlikwidowany. Drugi szpital powstał w Akce w roku 1189 lub 1190, z inicjatywy kupców z Bremy i Lubeki. Służył on niemieckojęzycznym krzyżowcom biorącym udział w III krucjacie do Ziemi Świętej. Inicjatywa kupców
spotkała się z dużym poparciem ze strony rodu Hohenstaufów oraz niemieckiej szlachty i książąt. Dzięki nim już
w roku 1196 bractwo szpitalne otrzymało od papieża Celestyna III przywilej, który uwalniał je spod kurateli biskupa
i zapewniał wolny wybór własnego przełożonego. W roku 1199 bractwo szpitalne zostało przekształcone w zakon
rycerski. Por. H. Boockmann, Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, Warszawa 1998, ss. 32–33.
2
S. Gouguenheim, Krzyżacy, Malbork 2012, s. 40.
3
G. Labuda, Powstanie i rozwój państwa krzyżackiego w Prusach, w: Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka–społeczeństwo–państwo–ideologia, pod red. M. Biskupa, Gdańsk 1986, s. 214.
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też prowadził akcje chrystianizacyjne najpierw wśród Prusów, a później wśród
Litwinów. Kontynuował on także swoją działalność szpitalną. Przy budowanych
zamkach i lokowanych miastach, zgodnie z regułą, zakładano szpitale i przytułki4.
Podobne działania podejmowały inne zakony rycerskie po opuszczeniu Ziemi
Świętej. Przejmowały one, w miarę wrastania wspólnot w środowisko europejskie, szpitale miejskie i przytułki5. Ponadto zakon krzyżacki zajął się także rozdawnictwem jałmużn6.
Artykuł niniejszy to próba ukazania dobroczynnej działalności krzyżackiej, wyrażanej poprzez datki dla ubogich poczynione przez wielkiego mistrza
Konrada von Jungingen, w czasie jego objazdów państwa.
Temat dobroczynności wielkich mistrzów wobec ubogich doczekał się do
tej pory zaledwie jednego opracowania7. Artykuł jest jednym z serii prac autora, poświęconych wydatkom wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, opartych
źródłowo na księdze podskarbiego malborskiego8. Niestety, rozprawa Marka RaJ. Trupinda, Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, Malbork 2002, ss. 19–20. W rozdziale 4 Reguły Zakonu Krzyżackiego czytamy: „Ponieważ zakon ten miał wcześniej szpital niż rycerstwo, jak wynika jasno z jego imienia, dla którego jest nazywany szpitalem, tak i my postanawiamy, że w głównym domu lub tam, gdzie mistrz za radą kapituły zdecyduje, tam będzie szpital po
wszystkie czasy. Gdziekolwiek jednak, jeśli ktoś zechce dać fundusze na założenie szpitala, komtur krajowy za
radą najmądrzejszych braci może [to] zaakceptować lub odrzucić. W innych domach tego zakonu, gdzie nie
ma szpitala, żaden szpital nie będzie założony bez specjalnego polecenia mistrza za radą mądrych braci”
5
M. Starnawska, Szpitalnictwo zakonów krzyżowych w miastach śląskich w średniowieczu, w: Curatores
pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, pod red. A. Barciaka, Katowice 2004, s. 134.
6
J. Trupinda, op. cit., ss. 21–22. W rozdziale 7 Reguły Zakonu czytamy: „Ponieważ troska o chorych
wymaga wielkich wydatków, zgodnie z nadaniami w przywilejach zakonu może być zarządzone ze specjalną
zgodą mistrza lub komtura krajowego powołanie kolektorów jałmużny dla chorych i wysyłanie [takich], którzy są duchownego życia i są wybrani do tego celu, którzy także potwierdzają odpust papieża dla świeckich, a
także przypominają ludziom, że mogą wesprzeć szpitale jałmużną. Oni powinni być ponadto tak dobrego życia, a żeby swoim złym przykładem, jak synowie Eli czynili nie odwracać ludzi od ofiary dla Boga i od dawania jałmużny dla chorych. Ponadto, nie powinni być nieumiarkowani w swoich wydatkach i jeśli podróżują
przez kraj, kiedy przyjdą do domu zakonu, powinni wdzięcznie przyjąć od braci, którzy tam są, co im oferują
i być temu radzi, żeby bez umiaru nie żądać więcej.”
W rozdziale 14 zaś czytamy: „To jest zbawienny przepis tego zakonu, doradzany przez pobożność, ze
we wszystkich domach tego zakonu, gdzie są kościoły lub kaplice, dziesiąta część całego chleba wypiekanego
w piecu tegoż domu jest dawana biednym lub zamiast dziesięciny chleba, wspólna jałmużna jest dawana trzy
razy w tygodniu.” Ibidem, ss. 27–28.
7
M. Radoch, Wspieranie ubogich przez wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1399–1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego), Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 2004, nr 1 (243), ss. 69–86.
8
Idem, Pieniężne zapomogi Zakonu Krzyżackiego dla rycerstwa komturstwa ostródzkiego na wyprawy krzyżackie w latach 1399–1409 (w świetle księgi wielkiego skarbnika malborskiego), w: Szkice z dziejów Ostródy i okolic, pod red.
R. Sajkowskiego, Ostróda 2003, ss. 29–52; idem, Tabliczki wotywne wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego Konrada
i Ulryka von Jungingen dla kościołów w Prusach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego z lat 1399–1409) w: Mieszczanie, wasale, zakonnicy. Studia z dziejów średniowiecza, pod red. B. Śliwińskiego, nr 10, Malbork 2004, ss. 163–172; idem,
Kontakty wielkich mistrzów krzyżackich z dominium warmińskim w latach 1399–1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego), KMW, 2005, nr 1 (247), ss. 17–36; idem, Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na placówki szpitalne w Prusach w latach 1399–1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego), KMW, 2007, nr 1 (255), ss. 3–18; idem, Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na karłów w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego), w: Zbytek
i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, pod red. L. Kostuch, K. Ryszewskiej, Kielce 2010, ss. 411–427; idem, Wydatki
4

Datki dla ubogich Konrada von Jungingen w trakcie objazdów państwa zakonnego 471

docha posiada duże luki, nie wszystkie bowiem wydatki dobroczynne wielkich
mistrzów zostały uwzględnione w opracowaniu. Autor wylicza wydatki z kasy
wielkiego mistrza, bez powiązania ich z objazdami państwa i innymi podróżami
zwierzchników Zakonu, tracąc przez to kontekst chronologiczny i geograficzny.
Według autora niniejszej rozprawy, uzasadnione jest ponowne zgłębienie tematu wydatków dobroczynnych.
Jak zauważył Antoni Gąsiorowski: „Objazdy kraju, zjawisko występujące regularnie w średniowiecznych państwach europejskich, były istotnym czynnikiem
zarządu, administracji kraju w średniowieczu”9. Objazd taki miał przede wszystkim
na celu ugruntowanie pozycji monarchy w państwie i społeczeństwie. Szczególne
znaczenie miał objazd hołdowniczy, uznawany za fundamentalny akt „doczesnej”
władzy panującego. Dzięki objazdowi władca mógł lepiej zarządzać swoim państwem poprzez kontrolę urzędników terytorialnych, majątków, punktów obronnych, granic. Wyjazdy nadgraniczne były okazją do spotkań z władcami państw
ościennych. Podczas objazdów monarcha przyjmował skargi i prośby od swoich
poddanych, wydawał przywileje, uczestniczył w lokalnych sądach10. Postój w mieście czy zamku umożliwiał najuboższym, dotkniętym różnego rodzaju klęskami
elementarnymi, powodzią, pożarem czy chorobą, stawienie się przed wielkim
mistrzem z prośbą o wsparcie. Ubodzy wychodzili także na drogi, aby prosić
o pomoc11.
Badanie objazdów państwa umożliwia zestawione itinerarium. Według
Saturnina Kwiatkowskiego, itinerarium „ma na celu wykazanie miejscowości,
w których [władca – ŁS] przebywał i oznaczenie czasu, kiedy tam przebywał”12.
Poprawnie skonstruowane itinerarium może być efektownym narzędziem badań nad kluczowymi zagadnieniami średniowiecznej władzy. Wspomniany
wyżej A. Gąsiorowski pisze: „– – zestawienie uzupełnia możliwości badawcze
studiów nad majątkiem królewskim i sposobem jego użytkowania poprzez system stacji oraz nad średniowieczną skarbowością (świadczenia na rzecz króla
wielkich mistrzów krzyżackich na ryby w latach 1399–1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego), w: Od antyku do
współczesności. Studia historyczne z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora zwyczajnego dr. hab.
Józefa Piotra Śliwińskiego, pod red. A. Kołodziejczyk, K. Łożyńskiego, Olsztyn 2012, ss. 67–88; idem, Wydatki Konrada
i Ulryka von Jungingen na konfekty w latach 1399–1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego. Kilka uwag o zastosowaniu konfektów, nabywanych przez wielkich mistrzów krzyżackich, w leczeniu różnych dolegliwości, w: Życie codzienne
na dawnych ziemiach pruskich. O zdrowiu i chorobie, pod red. J. Kiełbika, Olsztyn 2014, ss. 7–19.
9
A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły (1386–1414), Warszawa 1972, s. 9.
10
K. Neitmann, Der Hochmeister des Deutschen Ordens In Preussen – ein Residenzherrscher unterwegs.
Untersuchungen zu den Hochmeisteritineraren im 14. und. 15. Jahrhundert, Köln–Wien 1990, ss. 59–60.
11
S. Jóźwiak, Władza a społeczeństwo, w: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, pod red. M. Biskupa, R. Czai, Warszawa 2008, s. 142.
12
S. Kwiatkowski, Itinerarium Władysława III Warneńczyka, króla Polski i Węgier, w: Album uczącej się
młodzieży polskiej poświęcone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu z powodu jubileuszu Jego pięćdziesięcioletniej
działalności literackiej, Lwów 1879, s. 453.
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ze strony miast i klasztorów w postaci stacji, podwód, ospów). Studium itinerariów pomaga poznać średniowieczny system komunikacji, przebieg dróg, usytuowanie przepraw itp. Duże znacznie mają też itineraria dla dyplomatyki, pozwalając na kontrolę dat dokumentów królewskich i związanych z królem i ułatwiając
w sposób znaczny studia nad kancelariami królewskimi”13.
Jak wykazują itineraria wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, przez
większość czasu przebywali oni w stołecznym Malborku14. Z reguły wielcy mistrzowie opuszczali konwent malborski cztery do pięciu razy w roku, organizując
dłuższe lub krótsze objazdy po państwie. Łącznie pozostawali oni poza stolicą
cztery miesiące w roku15. Analiza itinerarium Konrada von Jungingen dowodzi,
że wielki mistrz nie miał stałego systemu objazdów państwa. Podczas jego panowania dominują krótkie, trwające 2–3 tygodnie podróże w pobliżu stołecznego
Malborka. W latach 1399, 1402 i 1405 dokonuje on objazdu państwa trwającego
około dwóch miesiące. Przez ten czas nie wracał do stołecznego Malborka16.
Wszystkie wydatki poczynione w czasie podróży były notowane w księdze
podskarbiego. Urząd podskarbiego (Tressler) pojawił się w Zakonie około 1240 r.
Bardzo szybko stał się on jednym z najważniejszych dostojników. Zarządzał
trzema głównymi skarbcami Zakonu: podskarbiego (z jego zasobu opłacano
najważniejsze przedsięwzięcia), kasą wielkiego mistrza (wydatki najważniejszej
osoby w Zakonie, do której zalicza się omawiane w pracy wydatki dobroczynne) i kasą konwentu malborskiego (z której utrzymywano zabudowania zamkowe, mieszkających braci oraz przybywających gości). Podskarbi prowadził księgi rejestrujące przypływ i odpływ gotówki do wyżej wymienionych skarbców17.
Do naszych czasów zachowały się zapiski za lata 1399–1409, które są podstawą
do napisania niniejszego opracowania18.
Na koniec naszych rozważań trzeba zastanowić się nad średniowiecznym
znaczeniem słowa „ubogi”. Według Otto Oexle’go: „Ubóstwo jest więc stanem
niedostatku materialnego, braku środków, a ubogi jest inops (potrzebujący) lub
egens (cierpiący niedostatek). Brakuje mu środków niezbędnych do życia, tzn.
nie może się wyżywić i ubrać z własnego majątku, jest więc w tym względzie zdany
na innych. Do ubogich w tym znaczeniu należą zatem ludzie, którzy zawsze żyją
na progu możliwości utrzymania, np. pracownicy najemni, dniówkowi, prostyA. Gąsiorowski, op. cit., s. 9.
Ł. Sobczak, Punkty węzłowe w sieci drogowej na obszarze Prus w XIV i XV w., w: Ekonomia i historia. Zarys wybranych problemów gospodarczo-społecznych, pod red. T. Gutowskiego, I. Janickiej, Gdańsk 2015, s. 263.
15
K. Neitmann, op. cit., s. 59.
16
Ibidem, ss. 67–85.
17
S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1410.
Rozwój – przekształcenia – kompetencje, Toruń 2001, ss. 104–114.
18
Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409 (dalej: MTB), hrsg. v. E. Joachim, Königsberg 1896.
13
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tutki”19. Warto uzupełnić powyższy cytat wypowiedzią Bronisława Geremka: „Są
to więc ludzie ułomni, chorzy, starcy, wdowy i sieroty. Oni to stanowią właściwą
i uprawnioną klientelę dobroczynności. Oni mają prawo do opieki, do miejsca
w przytułku i szpitala, do wsparcia, do żebrania”20.

2. Jesienny objazd wielkiego mistrza Konrada von Jungingen z 1399 r.
i wydatki dobroczynne dla ubogich zanotowane podczas jego trwania
Wielki mistrz Konrad von Jungingen wyruszył ze stolicy pomiędzy 5 a 11 września 1399 r. 5 września Konrad wystawił dokument pozostając uff unserm huse
Marienburg21, zaś w dniu 11 września (dornstage nach nativitatis Mariae) był już
w Sztumie (Stuhm)22. Podczas pobytu w tym niewielkim mieście, będącym siedzibą wójta, podskarbi zanotował, że wielki mistrz wypłacił 1⁄2 ferto den Schulern23. Ze Sztumu orszak udał się w podróż do Międzyłęża (Mezelancz). Pierwszy zapisek z Międzyłęża pochodzi z 13 września. Podskarbi zakonny zanotował
datek w wysokości zwei scot dla tamtejszych uczniów24. Orszak pozostał tu przez
co najmniej dwa dni, ponieważ jeszcze 15 września księga skarbowa odnotowuje
w tym miejscu wypłaty dla wytwórni cegieł i stajennych25. Kolejnym miejscem
podróży był Sobowidz (Sobowitz). Zapiski z Sobowidza pochodzą z 17 września
(der mittwochen vor Mathei)26. Wielki mistrz nie pozostał tu długo, gdyż następnego dnia jest już w Gdańsku (Danzig). W drodze do Gdańska czytamy o następujących datkach: 4 scot arme luthen als unser homeister ken danczk ponadto
16 schyling den schulern zu danczk27. Nieco niżej księga wspomina o 4 skojcach
dla uczniów, którzy śpiewali wielkiemu mistrzowi28. Miało to miejsce 19 września (am fritage vor Mathei)29. Niestety, księga nie wspomina, co śpiewali uczniowie wielkiemu mistrzowi. Tego samego dnia przekazano datek dla przytułku
nędzników w Gdańsku30.
19
O. G. Oexle, Ubóstwo i opieka nad ubogimi około 1200 roku. Przyczynek do zrozumienia dobrowolnego ubóstwa Elżbiety z Turyngii, w: Społeczeństwo średniowiecza: mentalność – grupy społeczne – formy życia, pod
red. O. G. Oexle, Toruń 2000, s. 147.
20
B. Geremek, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu: XIV–XV wiek, Wrocław 1971, s. 68.
21
Codex diplomaticus Prussicus, Bd. VI, hrsg. v. J. Voigt, Königsberg 1853, nr 85.
22
MTB, s. 31.
23
Ibidem, s. 31.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ibidem, s. 32.
29
Ibidem.
30
Ibidem: item 2 scot in den stok in Enelenden hove zu Danczk am fritage vot Mathei.
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Z Gdańska wielki mistrz wyrusza do Mirachowa (Merchau) dokąd dociera am dinstage nach Mathei, czyli 23 września31. Podskarbi zanotował tu wypłatę
2 scot weyne zu bessern32. Następnego dnia, czyli 24 września (an der mittewochen vor Michaelis), wielki mistrz dociera do Bytowa33. Podskarbi zapisał w Bytowie, pod datą 25 września, datek dobroczynny w wysokości 4 skojców den armen
schulern zu Butow34. Następnym etapem podróży były Swornegacie (Schwornigatzt). Adnotacja z tego miejsca pochodzi z dnia 27 września (sonnobunde vor
Michaelis)35. 1 października wielki mistrz był już w Strzeczonej (Streczin), do której dotarł przejeżdżając przez Człuchów (Schlochau) i Czarne (Hammerstein)36.
W trakcie pobytu w tym miejscu wielki mistrz przekazał 1⁄2 ferto den schulern37.
Z Strzeczonej orszak skierował się do Człuchowa, a następnie do Chojnic (Konitz).
W Chojnicach o datkach dobroczynnych czytamy: 1⁄2 ferto do selbis den
schulern gegeben. Item 4 scot eyner armer blynden fruwen38. W Chojnicach wielki mistrz nie został długo, ponieważ kolejny zapisek z dnia 4 października (sonnobunde Francisci) pochodzi z położonej niedaleko Chojnic (około 25 km)
Tucholi (Tuchel)39. W Tucholi pozostał przez dwa dni, podczas których przeznaczył pół wiardunka dla miejscowych uczniów40. Drugi datek dobroczynny
w Tucholi mistrz przekazał za przeniesienie listu przez uczniów41. Z Tucholi orszak kieruje się do Świecia nad Wisłą (Schwetz), gdzie pierwszy zapisek powstał
6 października (montage nach Francisci). Podskarbi zanotował w Świeciu: Item
1⁄2 ferto arme schuler zur Zwecze am Montage nach Francisci. Item 1⁄2 ferto der
schuler zur Swecze am selbe Tage42. Pod datą 8 października czytamy: item 1⁄2 ferto
do selbis den schuler43. Kolejne zapiski dotyczące hojności wielkiego mistrza zostały spisane w Grudziądzu (Graudentz) dnia 9 października. Informują nas one
o: 1 ferto der juncfruwen zu Graudentz alzo się homeister zu sungen am Donrstage
zu Dyonisii”44. To drugi zapisek mówiący o wynagrodzeniu śpiewu. Nieco niżej
pod datą 10 października natrafiamy na kolejny zapisek: Item 1⁄2 ferto den Schulern do selbis am selbe Tage45. W Radzyniu Chełmińskim (Rheden) wielki mistrz
Ibidem, s. 32.
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Pobyty potwierdzone odpowiednio 29 września i 1 października. Por. K. Neitmann, op. cit., s. 73.
37
Ibidem, s. 32.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Ibidem, s. 33.
41
Ibidem, s. 33: item 2 scot den schulern, die eynen brif brochten.
42
Ibidem, s. 33.
43
Ibidem.
44
Ibidem.
45
Ibidem.
31
32
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przekazał 1⁄2 fert den Schulern46. Zapisek pochodzi z dnia 12 października (sonntage vor Galli)47. Wielki mistrz kontynuował swój objazd w kierunku wschodnim. W okolicach Nowego Miasta Lubawskiego (Neuenmarcke) przekazał on
w dniu 17 października 4 scot armen luthen48.
Kolejny zapisek dobroczynny jest odnotowany dopiero pod datą 23 października (den mittwoche nach Symonis et Jude) i jest to datek dla uczniów w wysokości pół wiardunka z Postolina, zapisany jednak podczas pobytu w Sztumie49.
Do Sztumu wielki mistrz przybył po drodze odwiedzając Iławę (Deutsch Eylau)
i Przezmark (Preussisch Mark)50. Ze Sztumu wielki mistrz skierował się do stołecznego Malborka, gdzie zakończył swój objazd w dniu 25 października51.

3. Letni objazd wielkiego mistrza Konrada von Jungingen z 1402 r.
i wydatki dobroczynne dla ubogich zanotowane podczas jego trwania
Konrad von Jungingen wyruszył w objazd z Malborka 25 lub 26 lipca 1402 r.52
Niestety, dostępne źródła nie pozwalają na stworzenie dokładnego itinerarium
wielkiego mistrza. W okresie od 28 lipca do 1 sierpnia 1402 r. Konrad von Jungingen miał przebywać w Grabinach Zameczku (Grebin), Koźlinach (Güttland),
Sobowidzu, Międzyłężu, Walichnowach (Falkenau), Mątowach Wielkich (Montau), Białej Górze (Weissenberg), Benowie (Bönhof)53.W tym okresie wielki
mistrz nie przekazał datku o charakterze dobroczynnym54.
Po 15 sierpnia 1402 r. Konrad von Jungingen wyrusza w dalszą podróż.
Tu też księga podskarbiego nie zawiera dokładnych dat pobytów wielkiego
mistrza. W czasie pobytu w Elblągu (Elbing) przekazano 1⁄2 firdung den schulern zum Elbinge und aber 1⁄2 firdung den schulern zum Elbinge55. Ponadto szpitalowi elbląskiemu przekazano 16 scot ane 1 sch. den armen luthen56. Z Elbląga
wielki mistrz pojechał na północ do Kadyn (Cadinen) i Fromborka (Frauenburg),
gdzie też przekazano datki dla uczniów57. Kolejne datki dobroczynne odnotowano
Ibidem.
Ibidem.
48
Ibidem.
49
Ibidem.
50
K. Neitmann, op. cit., s. 73.
51
Ibidem, s. 73.
52
Ibidem, s. 77.
53
Ibidem.
54
MTB, ss. 178–179.
55
Ibidem, s. 180.
56
Ibidem.
57
Ibidem, s. 180: item 7 sch. den schulern zu Codyn und 4 scot den schulern zur Frauwenburg.
46
47
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w drodze do Świętomiejsca (Heylgenbeyle) z Bałgi (Balge). Podskarbi zanotował
tu 2 skojce dla biednych ludzi z Świętomiejsca58. Z Bałgi przez Pokarmin (Brandenburg) wielki mistrz dotarł do Królewca (Königsberg), gdzie czytamy o 3 wiardunkach dla armen sichen im hospital59. Wielki mistrz w Królewcu po raz drugi
przekazuje datek dla uczniów, którzy przenieśli list60. W czasie swojej dalszej
podróży Konrad odwiedza Talpaki (Taplacken), Prudnoje (Alt Wehlau), Gwardiejsk (Tapiau), Niekrasowo (Schaaken), Chrabrowo (Powunden), Melnikowo (Rudau), Juditten (dawna wieś, obecnie będąca częścią Kaliningradu), po
czym wraca do Królewca61. 8 i 9 września 1402 r. księga skarbowa odnotowała pobyt wielkiego mistrza w Bagrationowsku (Preussisch Eylau), gdzie przekazał on 1 wiardunek dla uczniów62. Kolejny datek dla uczniów Konrad przekazał
w Einsiedel, w czasie podróży powrotnej do Malborka63. Podczas postoju w Elblągu wielki mistrz ponownie wspiera tamtejszych uczniów: 1 firdung den schulern zu Elbinge64. Przekazuje tam także datek dla ubogich: item 2 scot den sichen
zum Elbinge gegeben65. 14 września Konrad von Jungingen dotarł do stolicy państwa krzyżackiego, kończąc tym samym swój objazd.

4. Jesienny objazd wielkiego mistrza Konrada von Jungingen z 1405 r.
i wydatki dobroczynne dla ubogich zanotowane podczas jego trwania
Ze stołecznego Malborka wielki mistrz wyrusza w dniu 8 października
1405 r.66 11 października przebywa w Przezmarku, po drodze mijając Sztum
i Dzierzgoń (Christburg)67.W Dzierzgoniu Konrad przekazał 3 sch. den schulern68 oraz 1 m. dem spitteler69. Kolejnym znanym miejscem pobytu wielkiego
mistrza była Nidzica (Neidenburg), do której dotarł 19 października, podróżując
przez Zajezierze (Seegertswalde), Morąg (Mohrungen) i Olsztynek (Hohenstein)70.
W Morągu podskarbi zanotował wsparcie dla uczniów w wysokości dwóch
Ibidem, s. 180: 2 scot armen luthen vom Heylgenbeyle an deme wege, als unser homeister von der Balge reyt.
Ibidem, s. 180.
60
Ibidem, s. 180: item 1⁄2 firdung den schulern zu Konigisberg gegeben, dy unserm homeister eynen bryf
brachten:
61
K. Neitmann, op. cit., s. 77.
62
MTB, s. 181.
63
Ibidem, s. 181: 1 firdung den schulern zum Eynsedel.
64
Ibidem, s. 181.
65
Ibidem.
66
K. Neitmann, op. cit., s. 82.
67
Ibidem, s. 82.
68
MTB, s. 365.
69
Ibidem.
70
K. Neitmann, op. cit., s. 82.
58
59
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skojców71. Podobny wydatek zanotowano podczas odwiedzin Olsztynka72. Z Nidzicy Konrad von Jungingen kieruje się do Działdowa (Soldow), gdzie przekazuje 2 scot den schulern zu Soldow73. Kolejnym punktem postoju była Wierzbica (Vierzighuben), gdzie po raz kolejny wielki mistrz wspiera uczniów:
2 scot den schulern von Ilgenburg zu den Vyrczighuben gegeben74. W Nowym Mieście Lubawskim, do którego dotarł orszak wielkiego mistrza po opuszczeniu
Wierzbicy, czytamy o kolejnym datku dla uczniów: 1⁄2 fird. den schulern vom Nuwenmarckte75. W Brodnicy (Strasberg) Tresslebuch przekazuje informację o 6 sch.
den schulern zu Strasberg76. W kolejnym punkcie postoju, czyli Golubiu Dobrzyniu (Gollub), wielki mistrz przekazuje 6 sch. den schulern77. W tym samym miejscu pomoc otrzymują też ubodzy ludzie78. Z Golubia Dobrzynia wielki mistrz
kieruje się do Torunia, po drodze mijając Kowalewo Pomorskie (Schönsee),
w którym przekazał 2 skojce dla uczniów79. W Toruniu (Thorn) Konrad przekazuje kolejny datek dal uczniów: item 11 sch. den schulern80. Po opuszczeniu Torunia orszak Konrada von Jungingen wyrusza do Radzynia Chełmińskiego. Podczas pobytu w tym mieście w księdze podskarbiego zanotowano:
Item 2 scot den schulern zum Reddyn81. W Grudziądzu wielki mistrz przekazuje 6 sol. den schulern82. Po przekroczeniu Wisły w Świeciu czytamy o kolejnym datku dla uczniów83. 21 listopada wielki mistrz przebywał w Raciążu (Reetz)84. W tym miejscu przekazał 3 szylingi dla uczniów85 oraz item 3 m.
der frowen Russynne86. Kolejnym miejscem postoju w czasie objazdu 1405 r.
była Tuchola, gdzie zanotowano 6 sch. den schulern87. W Chojnicach przekazano 6 szylingów dla uczniów88. Po opuszczeniu Chojnic wielki mistrz
udał się do Bytowa, gdzie jego pobyt potwierdzony jest 1 i 2 grudnia89. KonMTB, s. 365.
Ibidem.
73
Ibidem.
74
Ibidem.
75
Ibidem, s. 366.
76
Ibidem.
77
Ibidem, s. 366.
78
Ibidem, s. 366: item 2 m. armen luthen.
79
Ibidem, s. 366.
80
Ibidem.
81
Ibidem.
82
Ibidem, s. 367.
83
Ibidem: Item 6 sol. den schulern zur Swecze.
84
K. Neitmann, op. cit., s. 83.
85
MTB, s. 367.
86
Ibidem.
87
Ibidem.
88
Ibidem.
89
K. Neitmann, op. cit., s. 83.
71
72
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rad przekazał tam następujące datki: item 6 sch. den schulern zu Butow. item
7 scot den alden cropil90. 6 grudnia wielki mistrz podarował 2 skojce dla tamtejszych uczniów91. W Wielkim Garcu (Gartz) Konrad ponownie wsparł tamtejszych
uczniów dwoma skojcami92. W drodze powrotnej do Malborka, w Mątowach na
Żuławach, wielki mistrz przekazał: item 5 fird., die Thymo des meisters kemerer den
Niclus croplin und badern und armen luten vorgab93. Swój objazd Konrad zakończył
w Malborku, gdzie odnotowano jego pobyt w dniu 22 grudnia94.

4. Podsumowanie
Jak wspomniano na wstępie, wielki mistrz Konrad von Jungingen nie miał
ustalonego systemu objazdów państwa. Analiza itinerarium Konrada pozwala na wyznaczenie 3 objazdów państwa zakonnego w latach 1399, 1402 i 1405.
W trakcie przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami etapowymi wielki
mistrz wspierał ubogich poprzez rozmaite datki. Zdecydowana większość dobroczynnych datków została przekazana na rzecz uczniów (szczególnie jest to
widoczne w czasie objazdu w 1405 r.). Wielki mistrz wspierał także ubogich ludzi (arme luthen), karłów, płaczących, nędzników, niewidome kobiety. Datki dla
ubogich były uzupełnieniem działalności dobroczynnej realizowanej przez zakon
krzyżacki zgodnie z jego Regułą. W czasie objazdu w 1399 r. wielki mistrz przekazał ubogim 6 wiardunków, 26 skojców i 16 szylingów; w roku 1402 było to 71⁄2
wiardunka, 31 skojców i 1 szyling; zaś w 1405 r. 6 marek, 51⁄2 wiardunka, 23 skojce,
47 szylingów i 12 solidów.

MTB, s. 367.
Ibidem.
92
Ibidem.
93
Ibidem.
94
K. Neitmann, op. cit., s. 83.
90
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IWAN KARP OK. 15351591, STAROSTA NOWODWORSKI
I JEGO RODZINA. Z DZIEJÓW SZLACHTY POGRANICZA
POLSKOLITEWSKIEGO W XVI W.
Iwan Karp był młodszym z dwóch synów egzula briańskiego Karpia Jesypowicza, wójta jatwieskiego i zabielskiego oraz Michajłówny z rodu Korczaków1.
Urodził się około 1535 r. czyli dobre 30 lat od momentu przybycia ojca na Grodzieńszczyznę i ziemie północnego Podlasia. Po raz pierwszy młodego Karpia odnajdujemy w 1548 r. wśród dwunastu paziów królowej Barbary Radziwiłłówny.
Wiemy, że nie znalazł się tam przypadkowo. Jego ojciec bowiem był zaufanym
księcia Jerzego Radziwiłła Herkulesa, ojca Barbary. Oprócz tego, że wojskowo
służył pod księciem hetmanem, to również był jego namiestnikiem w rozległych
dobrach lipskich. Stanowiły one wówczas drugi po Goniądzu tak duży kompleks włości radziwiłłowskiej. A zatem nie może dziwić, że i młody Iwan cieszył się łaską książęcą. Nie tylko dopuszczono go do ścisłego otoczenia królowej
Barbary, ale także poruczono mu zadanie informatora dworskiego. Realizował je
dla Radziwiłłów i z ich namaszczeniem. Dobrym tego przykładem jest list Stanisława Maciejowskiego, kasztelana lubelskiego, ochmistrza dworu do Mikołaja Radziwiłła Rudego, podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego, datowany
w Krakowie 17 lutego 1549 r2. Wspomniano w nim właśnie o pisemnych doniesieniach młodego Karpia. Potwierdzenie powyższego odnajdujemy również
w dalszej korespondencji kasztelana z księciem. W liście z 5 kwietnia 1551 r. zawarta jest wiadomość, iż zebrane nowinki Karp przekaże ustnie. Bez wątpienia
zaświadcza to o jego głębokim zaangażowaniu w tamtejsze sprawy radziwiłłowskie. Możemy uznać, że faktycznie należał do wąskiego kręgu wtajemniczenia
skoro pewne informacje miał przekazać bezpośrednio pryncypałowi. Musia-

1
Szerzej na ten temat patrz S. Karp, Los szesnastowiecznego egzulanta briańskiego na przykładzie Karpia
Jesypowicza (ur. ok. 1480 – zm. przed 10 X 1547), w: Studia Podlaskie, t. XXIII, Białystok 2015, (w druku).
2
Listy z lat 1548–1550 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza. Listy Polskie XVI wieku, pod red. K. Rymuta, t. 2, Kraków 2001, s. 220.
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ły zatem być to wiadomości bardzo poufne3. Z dokumentów wynika, że jeszcze po śmierci królowej Barbary Karp był dwukrotnie wymieniony wśród sług
zmarłej4. Następnie, 13 lipca 1551 r. w Wilnie, razem z Feliksem Chodorowskim
został przyjęty na służbę u Zygmunta Augusta. Początkowo służył na dworze
w charakterze pokojowca mniejszego5, ale z czasem, 1 kwietnia 1555 r., awansował do rangi dworzanina konnego. Służbę odbywał w „cztery konie”6. Prawdę mówiąc później nie osiągnął już wyższych stanowisk i do końca swej dworskiej kariery zadowolił się pozycją dworzanina konnego7. Był nim co najmniej
do 6 listopada 1562 r. Warto wspomnieć, że obowiązki wypełniał m.in. z Jerzym Bażyńskim8, Feliksem Chodorowskim9, Marcinem Dulskim10, MikołajemWołłowiczem11, Stanisławem Jundziłłem12, Maksymilianem Wiśniowieckim13, Janem Radzanowskim14, Janem Rupniowskim15, Marcinem Chocimow3
Listy z lat 1550–1551 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza Listy Polskie XVI wieku, pod red. K. Rymuta, t. 3, Kraków 2004, s. 121.
4
Bez podania imienia. Vide: Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego (dalej: ASK), dz. 1, ks. nr 158, k. 184, 186.
5
Ibidem, dz. 1, ks. nr 110, k. 793v.
6
Wspólnie z Jerzym Bażyńskim, Feliksem (Szczęsnym) Chodorowskim, Marcinem Dulskim i Marcinem Sieniawskim. Byli to zatem reprezentanci zamożnej szlachty, czy jak w przypadku Dulskich rodziny zbliżonej do magnaterii. Vide: AGAD, ASK, dz. 1, ks. nr 158, k. 184, 186.
7
M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Kraków 1998, s. 70, 73.
8
Przedstawiciel senatorskiego rodu. Syn Jana, kasztelana elbląskiego i starosty gniewskiego (1546).
Vide: A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899, ss. 135–136.
9
Pochodził z zasłużonej rodziny ziemi lwowskiej. Późniejszy wojski lwowski (1578). Vide: A. Boniecki, op. cit.,t. III, Warszawa 1900, s. 32; S. Uruski, A. A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,
t. II, Warszawa 1905, s. 217. Żył jeszcze 9 I 1581, ale zmarł ante 7 II tegoż roku. Vide: Urzędnicy województwa
ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy. Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka, oprac. K. Przyboś, w: Urzędnicy
Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. 3, z. 1, Wrocław 1987, s. 164.
10
Przedstawiciel rodziny pochodzącej z Prus mocno aspirującej do szeregów ówczesnej magnaterii. Marcin, syn Wojciecha, chorążego pomorskiego, sam starosta augustowski i rajgrodzki (1583). „Wojownik przeciw Moskwie” z lat 1578–1581, a zatem wspólnie z Iwanem Karpiem. Z kolei jego rodzony brat Jan był
kasztelanem chełmińskim w latach 1572–1580, podskarbim wielkim koronnym w 1581 r., starostą suraskim,
brańskim i łowczym podlaskim. Vide: A. Boniecki, op. cit.,t. V, Warszawa 1902, ss. 80–81. Zmarł w 1590 r. Vide:
S. Uruski, op. cit., t. III Warszawa 1906, s. 287.
11
Reprezentant starego i możnego rodu z WKsL.
12
Przedstawiciel bojarskiej rodziny z WKsL, liczącej się już w XV w. Może to być zarówno Stanisław,
zmarły przed 1570 r., syn Mikołaja, sędziego ziemskiego słonimskiego w latach 1555–1562, tamtejszego poborcy z lat 1567–1568 lub syn Wojciecha, dzierżawcy lejpuńskiego, olkienickiego z lat 1541–1542, namiestnika pieniańskiego i uszpolskiego w 1542 r. oraz w tymże roku ciwuna i horodniczego wileńskiego. Vide: A. Boniecki, op. cit., t. IX, Warszawa 1906, ss.102–103; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I, Województwo wileńskie, XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, Warszawa 2004, s. 77, 91.
13
Właściwie Maksym Aleksandrowicz Wiśniowiecki, starościc rzeczycki, zmarły w drugiej połowie 1565 r.
Co ważne, jego brat Michał od 1559 r. starosta czerkaski i kaniowski, od 15 III 1580 r. był kasztelanem kijowskim.
Zmarł 15 X 1584 r. Vide: J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895, ss. 555–556.
14
Radzanowscy h. Prawdzic w ziemi płockiej znani byli już w 1277 r. Rodzina senatorska.
15
Właściwie Rupniewscy h. Śreniawa. Rodzina o proweniencji XIV-wiecznej bardzo silnie zakorzeniona w ziemi krakowskiej. W XVIII w. weszła do kręgu rodzin senatorskich.
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skim16 oraz Marcinem Sieniawskim17. Wszyscy oni należeli do znakomitych
rodów reprezentujących różne strony ówczesnej Rzeczypospolitej. Widzimy zatem, że już wtedy status materialny młodego Karpia był dość dobry, a na dworze
królewskim oprócz ogłady i wykształcenia zapewne zadzierzgnął też pierwsze
ważne znajomości i przyjaźnie. Niewątpliwie dobrze rokowało to na przyszłość dla
tego młodego szlachcica, dając mu automatycznie solidne podwaliny pod dalszą
karierę. Trzeba zaznaczyć, że o udanym starcie życiowym Iwana zadecydowały nie
tylko ojcowskie kontakty, ale i odziedziczone zasoby finansowe. One to właśnie
umożliwiły mu swobodne wystawienie kosztownego pocztu i kilkuletnie utrzymanie się wśród królewskich dworzan konnych. W tym miejscu należy wspomnieć, iż do przejętych przez niego majątków rodzicielskich należały: Brzozowa18
na Podlasiu, Kwasówka, Nowosiółki i Siemianówka w powiecie grodzieńskim,
Ołona w powiecie trockim oraz grunty o bliżej nieznanym nam areale położone przy rzece Olchowej na granicy z wójtostwem olchowskim w powiecie wołkowyskim19. Poza tym przed 22 marca 1558 r. po bracie Dymitrze dzierżył także
Łosośną w powiecie grodzieńskim20. Z tym, że tą ostatnią na prawie zastawu
i zapewne tylko w jakiejś, choć znaczącej, części. Zaświadcza o tym suma zastawna w wysokości 565 kop groszy litewskich. Majętność tę Karp trzymał jeszcze co najmniej do 15 maja 1564 r. Obowiązek nakazuje wspomnieć, iż zgodnie
z zawartą umową Karp zwolniony był z wystawienia służby wojskowej z tego zastawu. Mieli ją pełnić dotychczasowi właściciele Doroszkiewicze. Mówi o tym
testament Prokopa Chwalimiera Wasiliewicza Doroszkiewicza, spisany 1 tegoż miesiąca w sądzie ziemskim grodzieńskim. Przysłowiowego smaczku dodaje fakt, że testator zastrzegł możliwość wykupu dóbr z rąk Karpia jedynie przez
żonę Hannę Sasinówną Doroszkiewiczową lub spłodzone z nią potomstwo: Jacka, Rainę i Hannę. Co ciekawe, kategorycznie wykluczył on możliwość wykupu
rodzinnej ziemi przez brata Bogdana i jego dzieci21.
Nie można nie zauważyć, że majątki Karpia położone były zarówno w Koronie, jak i na ziemiach WKsL. Warto też podkreślić, że będąc już nawet tylko
16
Chocimowscy h. Oksza znani w pow. sandomierskim już w XV w. Zapewne syn Andrzeja, podstolego sieradzkiego, starosty przedborskiego. Vide: A. Boniecki, op. cit., t. III, Warszawa 1900, s. 14. Inne źródła
podają, iż był tam stolnikiem. Vide: Urzędnicy województwa łęczyckiego i sieradzkiego XIV–XVIII wieku. Spisy,
w: Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. 2, z. 2, oprac.
E. Opaliński i H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993, s. 173.
17
A. Marchwińska, Królewskie Dwory żon Zygmunta Augusta. Organizacja i składy osobowe, Toruń 2008,
w: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Rocznik 92, Zeszyt 1, s. 189.
18
Od połowy XVII w. zwane Karpowiczami.
19
Piscowaja kniga grodnienskoj ekonomii, t. I, Wilna 1881, ss. 579–582.
20
Akty izdavaemye Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov, (dalej: AVAK), Akty Grodnenskago
zemskago suda. t. XXI, Wilna 1894, nr 469, s. 303.
21
Akty izdavaemye Kommissîeû vysočajše učreždennoû dlâ razbora drevnih aktov v Vil’ně. Akty Grodnenskago zemskago suda, t. I, Wilna 1865, ss. 437–438.
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przedstawicielem samej szlachty podlaskiej, to i tak zgodnie z panującym wówczas prawem miał on swobodny dostęp do urzędów w państwie litewskim, łącznie z możliwością nabywania dóbr na takich samych zasadach jak pozostała
tamtejsza szlachta22.
Wiemy, że w poniedziałek 4 lipca 1558 r. Karp zaopatrzył się w sukna i aksamity sprowadzane przez żyda grodzieńskiego Izaka Izrailewicza. Prawdopodobnie ich wspólne kontakty handlowe trwały od dawna, bowiem ojciec dostawcy mieszkał w jednym z karpiowskich majątków23. Z kolei nieznane są nam
przyczyny, dla których 1 czerwca 1559 r. w Grodnie jeden z ziemian hospodarskich tegoż powiatu w imieniu swego brata wniósł skargę na Iwana Karpia24.
Obaj bracia pozostają dla nas anonimowi. Zapewne sprawa ta nie miała żadnego związku z nieudokumentowaniem przez Karpia w tymże roku praw do
uchodów w puszczy graniczącej z podlaską Brzozową. Możemy się jedynie domyślać, iż zaistniałe podczas rewizji majątku puszczańskiego w 1559 r.25 niedociągnięcie wynikało nie tyle z braku takich praw, lecz z przyczyn technicznych
w ich przedstawieniu26. Wskazują na to inne przekazy wykorzystane podczas
późniejszych wieloletnich procesów sądowych o te właśnie prawa. Ponadto należy pamiętać, że do 6 listopada 1562 r. Iwan Karp służył na dworze królewskim27
i z tego też zapewne względu nie całkiem wdrożył się jeszcze w zawiadywanie
spadłymi nań dobrami. Poza tym najprawdopodobniej właśnie w opisywanym
okresie Karp rozpoczął aktywną działalność państwową i czasu na właściwe zadbanie o schedę zwyczajnie nie starczyło. W dniu 11 maja 1565 r. poruczono mu
bowiem spisanie i oszacowanie strat poczynionych przez wojsko. Karp wystąpił
wtedy z mianem posłańca Wielkiego Księcia Litewskiego. Warto podkreślić, że
była to szersza i dobrze skoordynowana akcja lustracyjna zrealizowana zarówno przez stronę litewską, jak i polską. Poza tym wzięła w niej udział większa grupa posłańców-lustratorów, a jednym z nich był też przyszły bliski powinowaty
Karpia, Iwan Wahanowski28. Poza sporządzeniem i wyceną wyrządzonych szkód
obaj mieli precyzyjnie określić każdą rotę, która „wszelaką żywność bez zapłaty
brała [a] także inne rzeczy, bądź jakiekolwiek inne dolegliwości uczynili miesz-

H. Łowmiański, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983, s. 392.
AVAK, t. XXI, Wilna 1894, nr 524, s. 342.
24
Nacyjanalny gistaryczny archiu Biełarusi w Mińsku (dalej: NGABM), f. 1755, inw. 1, nr 5, k. 49v. Niestety, dokument nie jest czytelny.
25
G. Wołłowicz, Rewizija puszcz i pierechodow zwierinnych w bywsziem Wielikom kniaziestwie Litowskom,
sostawlennaja starostoj mstibogowskim Grigorijem Bogdanowiczem Wołowiczem w 1559 g., Wilna 1867, s. 181.
26
Lietuvos valstybes istorijos archyvas w Wilnie, (dalej: LVIA), Z.110 Ap. 1, nr 617, k.41-v.
27
M. Ferenc, op. cit., s.180.
28
Zapewne przyszły szwagier Iwana Karpia.
22
23
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kańcom”29. Wypełnianie tej odpowiedzialnej misji Karp rozpoczął z Piotrkowa
4 czerwca 1565 r. Jego trasa wiodła poczynając od granicy Podlasia z Koroną do
powiatu brzeskiego i wzdłuż granicy do powiatu kobryńskiego aż do rzeki Jasiołdy i do włości pińskiej, a rzeką Jasiołdą do góry aż do rzeki Narwi, Narwią
do Knyszyna, Augustowa, stamtąd do Tykocina, z Tykocina do Bielska, do Drohiczyna, [dalej do] Mielnika, Łosicz, [i] Szereszowa. Rekonesans miał zakończyć
w Kamieńcu. Zadysponowano, iż 24 czerwca tegoż roku Karp powinien wspólnie zjechać się z posłańcem z Korony30.
Już miesiąc później, w poniedziałek 23 lipca 1565 r., Karp stawił na popis chorągwi grodzieńskiej poczet składający się z dziewięciu zbrojnych konno i czterech drabów. Dwóch piechurów wyposażył w broń palną, tj. rusznice,
a dwóch w oszczepy31. Zgodnie ze wskazówkami podanymi przez Henryka Łowmiańskiego wynikałoby, że w sumie w majętnościach dysponował prawie 72 służbami ludzi, co w przeliczeniu daje przeciętnie 144 dymów i około 936
poddanych(!)32. Dowodzi to o dobrej zasobności materialnej naszego bohatera.
Widzimy też, że w owym czasie jego kariera nabierała rozpędu. 24 lipca 1567 r.
w Grodnie, pod przewodnictwem Iwana Wołłowicza, marszałka królewskiego, Iwan Karp, dworzanin królewski wraz z bliskim krewniakiem Iwanem Grigoriewiczem Tryzną33, przyjmował poselstwo Iwana Groźnego34. Z pewnością
udział w oficjalnych uroczystościach podjęcia ważnych dyplomatów silnego sąsiada był dla Karpia zarówno sporym wyzwaniem, jak i wyróżnieniem. Równocześnie jasno odzwierciedla jego wzrastające znaczenie wśród zaufanych
dworu. Niebawem po tych wydarzeniach, 10 września tegoż roku, Iwan Karp
z dóbr ojczystych stawił na popis poczet składający się z sześciu zbrojnych jeźdźców oraz trzech drabów z rusznicami. Wszyscy oni zostali sfinansowani z podlaskiej Brzozowej, grodzieńskich Nowosiółek, Radutiszok, Mienowskowo i trockiej
Ołony35. Przy czym tej ostatniej w tym czasie Karp chyba w całości nie posiadał, bowiem na tym samym popisie, ale nieco później, 10 października, Hanna Korsakówna Semenowa Tuhanowska wystawiła z Ołony jednego woja konno36. Uszczu29
Listy królewskie rozwiózł Fiodor Czeczot. Vide: Russkaja Istoriczieskaja Biblioteka, (dalej: RIB),
t. XXX, Litowskaja Mietrika, czast’ trietaja. Knigi publicznych dieł, otd. 1, cz. 3, t. I, Juriew 1914, kol. 797–798.
30
M. Lubawskij, Litowsko-russkij sejm, Moskwa 1900, suplement, s. 149; RIB, t. XXX, Juriew 1914, kol. 801–802.
31
RIB, t. XXXIII, Piotrograd 1915, kol. 346.
32
H. Łowmiański, Popisy wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego w. XVI jako źródło do dziejów zaludnienia, 1958, s. 433.
33
Babką Iwana Karpia była siostra Karpia Tryzny, seniora tego rodu.
34
A. Gostiew, W. Szwed, Kronon. Latopis Goroda na Nemanie (1116–1990 ), Grodno 1993, s. 141. Starsze
dzieła lokują te wydarzenie w roku 1566. Vide: W. Wijuk Kojałowicz, Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1897, s. 67; K. Niesiecki, Herbarz polski, t. V, Lipsk 1840, s. 44.
35
RIB, t. XXXIII, Piotrograd 1915, kol. 674.
36
Z pozostałych posiadłości dołożyła dodatkowych pięciu jeźdźców oraz trzech uzbrojonych drabów.
Vide: RIB, t. XXXIII, Piotrograd 1915, kol. 830.
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plona ilość wyekwipowanych przez Karpia żołnierzy, i co trzeba podkreślić,
w zaledwie dwuletnim przedziale czasowym, sugeruje nagły i niemały ubytek
posiadanych włości. Wiedząc jednak o dobrej i niezachwianej kondycji materialnej naszego bohatera, możemy przypuszczać, iż był to jedynie zbieg okoliczności
przy realizowanych w owym czasie zmianach inwestycyjnych. Przesądza o tym
uzyskana wkrótce dzierżawa nowodworska.
Przed 1 stycznia 1568 r. Karp ożenił się z Katarzyną Fiodorówną Wahanowską37 herbu Syrokomla. Jednak dopiero 15 lipca bądź sierpnia38 tegoż roku
w Grodnie dokonał dla niej małżeńskiego zapisu. W darowiźnie były m.in.: perły
i złoto – i jak to określono w akcie – kosztowności darował z wdzięczności chcąc
nagrodzić małżonkę za doznane jej cnoty39. Niewątpliwie dla Karpia była to znacząca parantela. Wybranka była córką Fiodora Michałowicza Wahanowskiego,
zamożnego i ustosunkowanego szlachcica. On to właśnie 1 maja 1528 r., zgodnie z Uchwałą Walnego Sejmu w Wilnie, stawił na popisie aż siedemnastu wojów konno40. Przyjmując ponownie wyliczenia Henryka Łowmiańskiego, traktujące stawiennictwo „jednego konia” za odpowiednik 91 głów poddanych, daje to
nam pokaźną liczbę 1547 chłopów. Oprócz tego w 1540 r. Wahanowskiego odnotowano z odpowiedzialnym urzędem wojskiego kamienieckiego. Miał wtedy
także dom w Bielsku41. Natomiast z koneksji rodzinnych panny młodej zdecydowanie większą trudność nastręcza ustalenie pochodzenia jej matki. Pewne jest
jedynie to, iż wywodziła się z rodziny o interesującym i niezidentyfikowanym
do tej pory herbie42. Jego wyobrażenia znane są nam dzięki licznym i dość dobrze zachowanym wyciskom pieczęci herbowych jej trzech wnuków – Dymitra,
Mikołaja i Józefa Karpiów, starościców nowodworskich. Pochodzą one już jednak z początku XVII w. Poza tym nie można nie zauważyć, że Iwan wybrał partnerkę z tego samego co on kręgu etnicznego (Rusinka) i wyznaniowego (prawosławie). Oboje również pochodzili z rodzin dostatku szlacheckiego wówczas już
o zbliżonym statusie materialnym. Chociaż niewątpliwie strona panny młodej
37
Warto pamiętać, że jedna z czterech córek Hrehorego Tryzny, kasztelana smoleńskiego, wyszła za
Fiodora Wahanowskiego. Pozostałe za Dymitra Sapiehę i Onikieja Korsaka. Vide: St. Ptaszycki, Dzieje rodów litewskich, Warszawa 1888, s. 12.
38
Data miesięczna interesującego nas dokumentu nie jest czytelna. Z pewnością jednak zawiera się pomiędzy 16 VI i 21 VIII 1568 r. Takie bowiem daty noszą w księdze grodzkiej grodzieńskiej kolejno dokumenty poprzedzający i następny. Świadkami Karpia byli Ostafi Chalecki i Fedor Kuncewicz, chorąży grodzieński.
Ten ostatni w 1568 r. był także poborcą grodzieńskim.
39
NGBAM, f. 1755, inw. 1, nr 5, k. 69–70.
40
AVAK, t. XXIV, Wilna 1897, s. 39.
41
J. M. Szczerba, Jurydyki i libertacje królewskich miast podlaskich do połowy XVII wieku, Studia Podlaskie, Białystok 1990, t. I, s. 39.
42
J. Puzyna, Niektóre pieczęcie litewskie z XVI i XVII wieku, Miesięcznik Heraldyczny, R. 12, nr 4, 5, Warszawa 1933, s. 58, 76, poz. 12, tab. nr 5, poz. 22.
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miała nieco zasobniejszą kiesę i dłuższy staż w tym względzie. Należy pamiętać,
że Iwan zawdzięczał kondycję finansową karierze ojca, niegdyś niezamożnego
bojara, który w 1528 r. zarządzał zaledwie około 91 poddanymi.
15 stycznia 1568 r. w Kojdanowie Iwan Karp otrzymał od Zygmunta Augusta dobra Nowy Dwór pod Ostryną w powiecie lidzkim. W gruncie rzeczy
przejął je za kwotę 1500 kop groszy litewskich. Formalnie była to pożyczka
dla króla, której Karp udzielił na pięć kolejnych lat, od 31 grudnia 1567 r. do
31 grudnia 1572 r. Pieniądze przekazał Mikołajowi Naruszewiczowi, podskarbiemu ziemskiemu. Zaznaczono, że miały one zasilić skarb państwa w przygotowaniach do wojny z Moskwą. Choć wydatek dla świeżo upieczonego starosty
nie należał do małych, to najpewniej takie rozwiązanie było bardzo korzystne
dla niego samego. Oprócz ornej ziemi w skład uzyskanej dzierżawy wchodziło
m.in. sporo jezior. Jedno z nich najbliżej położone od centrum włości zlokalizowane było na rzece Kotrynie, drugie zaś w odległości półtorej mili od dworu.
Następne dwa, zwane Połchowo i Jaśkowo, oddalone były też o milę. Dalej położonych było aż sześć jezior, które wraz z uroczyskiem Bels z pewnością przynosiły niemałe profity. Zgodnie z przypieczętowanymi ustaleniami, Karp miał dość
dużą swobodę we władztwie nad tą włością, łącznie z możliwością oddania jej
w zastaw osobom trzecim. Wiemy, że w tamtejszych dobrach funkcjonował
młyn, a z samych przychodów od mieszczan, poddanych i szynków piwnych,
miodowych, gorełczanych oraz żarnow miestnych rocznie do kasy wierzyciela
wpływało 40 kop groszy litewskich43. Należy podkreślić, że w ten sposób Iwan
Karp, obok Hrehorego i Jana Chodkiewiczów, Marcina Strawińskiego, Romana
Sanguszki, Pawła Paca i Pawła Sapiehy, wszedł do grona bliskich wierzycieli dworu królewskiego44. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie był on obecny 14 maja 1569 r.
w Bielsku podczas uroczystego składania przez szlachtę tej ziemi przysięgi na
wierność królowi i Koronie Polskiej. W jego imieniu homagium wykonał sąsiad
Jan Stanisławowicz Sławski, właściciel Mikicina. W tymże czasie Karp miał przebywać w Wilnie. Jakie ważkie sprawy tam go zatrzymały, tego nie wiemy45. Warto podkreślić, że pełnił już wtedy funkcję sędziego. Na mocy listu królewskiego z 5 sierpnia 1569 r., wspólnie z Janem Wołkiem, podkoniuszym wileńskim
i starostą wasiliskim, jako komisarz królewski miał rozsądzać zatarg między Lenartem Dawgierdem (!) i Bartoszem Kozubowskim, leśniczym bersztańskim46.
Notabene obowiązki sędziego Karp sprawował prawie do końca życia, bo jesz43
Rossijskij gosudarstwiennyj archiw driewnich aktow (dalej: RGADA), f. 389, ML 48, k. 188v–191;
M. Lubawskij, Litowsko-russkij sejm, Moskwa 1900, s. 788.
44
J. Kiaupiene, „Mes, Lietuva”, Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes bajorija XVI w., Kronta 2003, s. 176.
45
Akta Unji Polski z Litwą 1385-1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, s. 236, 262.
46
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 52 ( 1569–1570), par. A. Baliulis, R. Firkovicius, Vilnius 2004, nr dok. 61, s. 59.
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cze 20 września 1588 r. kancelaria królewska wystosowała list z zaleceniem, aby
Piotra Głubockiego, ziemianina lidzkiego, osądził jako szlachcica, a nie chłopa47.
Z kolei w 1570 r. w sądzie ziemskim bielskim w Surażu sam miał kolejną rozprawę o Brzozową. Potomkowie krewnych dawno zmarłej Pelagii Hryńkowej,
pierwszej żony ojca Iwana, pomimo wcześniejszych zrzeczeń swych rodzicieli
domagali się spłaty z byłego wójtostwa. Proces wznowili: Sebastian i Szymon, synowie zmarłego Chwiedora, Baltazar, Maciej, Wojciech, Jan, Szymon i Wawrzyniec, synowie Jana oraz Grzegorz i bratankowie Serafina, Stanisław syn Stanisława, Mikołaj, Jerzy, Maciej oraz Wojciech, synowie Jana, Waśkiewiczowie. Byli to
drobni bojarzy dziedziczący na Niereśli i w jej okolicach. Poprzednio spór wiedli
z Karpiem m.in. na sądzie wiecowym w Drohiczynie. Należy przyznać, że w Surażu też go definitywnie nie rozstrzygnięto, choć przychylono się do racji starosty.
Sprawa została przez sąd odłożona, ponieważ w ciągu 32 minionych lat nastąpiła pewna odmiana osób. Należy przypomnieć, że ostatni proces w tej kwestii
rzeczywiście odbył się w 1538 r., jeszcze za czasów Karpia Jesypowicza. Warto też nadmienić, że na obecnej rozprawie starostę nowodworskiego reprezentował Marcin Milewski, a Waśkowiczów niejaki Filip Sokołowski. Wiemy też, że
późniejszy sąd „generalny” Trybunału Koronnego aprobował postanowienie sądu
ziemskiego z Suraża oraz sądu wiecowego z Drohiczyna48. Bez wątpienia ważne
jest też, o co tak naprawdę toczyła się ta gra. Na stan gospodarczy spornej majętności nieco światła rzuca informacja, iż w 1577 r. Iwan Karp z włók osiadłych
w Brzozowej, parafia goniądzka, opłacił poborcom kwotę 11,5 zł i 20 gr. Dodatkowo od gospodarującego tam jednego ogrodnika wniósł 4 gr49. Z kolei w rejestrach poborowych powiatu bielskiego parafii goniądzkiej, przeprowadzonych
w latach 1580–1581, majątek starosty w samej tylko Brzozowej oszacowano na
13,25 włóki. Tym razem odnotowano również jednego ogrodnika, zaznaczając
przy tym jednak, iż nie miał on roli. Powyższe dane pozwalają ulokować Karpia
na poziomie średniej własności ziemskiej i to zarówno na terenie powiatu goniądzkiego, jak i później tykocińskiego50. Z kolei w 1581 r. widnieje on w wykazie
dziedziców dóbr podlaskich parafii goniądzkiej bez podania areału Brzozowej51.
Natomiast jeśli chodzi o jego ukierunkowanie towarzysko-polityczne, to należy zaznaczyć, że utrzymywał on bliskie kontakty nie tylko z Radziwiłłami. CałRGADA, f. 389, ML 74, k. 353v.
LVIA, f. 1135, SA 17, nr 47, 5–5v.
49
AGAD, ASK I, województwo podlaskie, k. 283v.
50
Wykaz z 1577 r. pomniejsza ten majątek o 1,75 włóki. Vide: M. Butkiewicz, Dobra szlacheckie w powiecie tykocińskim, Lublin 1998 r., s. 95.
51
Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych. Rekognicyarz poborowy woj. podlaskiego z r. 1581, oprac.
F. Piekosiński, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, t. II, Lwów 1911, s. 12.
47
48
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kiem dobrze współpracował też z możnymi Sapiehami, udzielając im przy tym
znacznych pożyczek. Świadczy o tym zapis testamentowy Pawła Sapiehy, kasztelana kijowskiego z 6 października 1580 r. Wynika z niego, iż testator winien był
Karpiowi znaczną sumę 1400 kop groszy litewskich. Ten stary dług obwarował
staroście na majątku Le[j]puńska Jurgielewszczyna52.
Niespełna miesiąc wcześniej, w poniedziałek 12 września 1580 r., w Brańsku
Karp toczył spór ze spadkobiercami Hioba Pretfusa53 z Grabowa i Kamionki, nieletnimi Gabrielem i Stanisławem. Były to dawne zaszłości, które dotyczyły najazdu
na wieś Iwana zwaną Popowskie i zamordowania poddanego z Ołonej, niejakiego
Dobryka Januszkowicza. Oczywiście w trakcie utarczki poraniono tam także kilku innych włościan. Morderstwa dokonał zaufany człek Pretfusów, Franciszek Grilich54. Pomimo wcześniejszego wyroku sądu Trybunału Koronnego
w Lublinie, na mocy którego Karp uzyskał w ramach zadośćuczynienia 60 kop
groszy, sprawa utknęła w martwym punkcie. Stało się tak dlatego, że matka Pretfusów Urszula i ojczym Maciej Strubicz55 sprzeciwili się wyrokowi i nie zezwolili Franciszkowi Moniuszce, woźnemu generalnemu koronnemu na egzekucję
zasądzonej kwoty. Trzeba zaznaczyć, że sąd wycenił zabójstwo na 30 kop groszy, a za zaniechanie przez dziedziców wymierzenia kary Grylichowi naliczono
drugie 30 kop56. Do kolejnej rozprawy doszło w poniedziałek 19 września 1580 r.
w grodzie brańskim. I tym razem zakończyła się ona praktycznie niczym, ponieważ najstarszy z braci Pretfusów, Aleksander, wcześniej zmarł, a dwaj pozostali, jako niepełnoletni, nie zostali uznani przez sąd za stronę zdolną do czynności prawnych. Warto dodać, że na tym procesie pełnomocnikiem Karpia był
Andrzej Lewicki, a wspierał go uczciwy Piotr Więckowicz, bojar z Ołony. Z ko52
Sapiehowie. Materiały historyczno-genealogiczne i majątkowe, t. I, Petersburg 1891, s. 286; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, (dalej: SGKP), t. III, Warszawa 1882, ss. 631–632 odnotowuje osadę i folwark Jurgielew pow. sejneński, gm. Kopciowo, par. Wiejsieje. Z kolei wieś Jurgielwszczyznę
umiejscawia przy ujściu rzeki Serejki do Białej Hańczy.
53
Właściwie Hiob Prayetfuess, potocznie zwany także Breitfus. Architekt, inżynier wojskowy, horodniczy wileński, starosta wasilkowski, a od 1549 r. tykociński. Z pochodzenia Niemiec od 1540 r. na służbie
Zygmunta Augusta. Budowniczy twierdzy w Kamieńcu Podolskim w latach 1542–1547, dworu królewskiego
w Knyszynie oraz fortyfikacji zamkowych w Wilnie. Przebudowywał także zamek w Tykocinie. Zmarł w 1571 r.
przed 15 X. Vide: Redakcja, Prayetfuess Hiob albo Job (zm. 1571), w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB),
t. XXVIII, Kraków–Warszawa–Wrocław 1984, ss. 367–368.
54
W kilku akapitach dokumentów procesowych występuje jako Grilicz.
55
Urodzony na Śląsku, prawdopodobnie w Nysie, w rodzinie szlacheckiej. Kartograf, rysownik, pisarz
i sekretarz królewski. 21 IV 1559 r. w Krakowie przyjęty na służbę u Zygmunta Augusta jako sekretarz ds. niemieckich. Adoptowany do herbu Topór przez Gabriela Tarłę. Niedługo po 1571 r. ożenił się z wdową po Hiobie Prayetfuessie i zamieszkał w jej dobrach Grabowa i Kamionka. Miał z nią trzech synów: Jana, Andrzeja
i Macieja Samuela. Żył jeszcze 28 II 1605 r. Vide: T. Kempa, Maciej Strubicz (Strobicz) h. Topór (zm. ok. 1605),
w: PSB, t. XLIV, Warszawa–Kraków 2006–2007, ss. 452–428.
56
Moniuszce „ku świadectwu więtszemu” towarzyszyli Andrzej Zimnoch i Maciej Dopiszewski. Vide:
NGBAM, f. 1708, inw. 1, nr 1, k. 65v.
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lei pozwanych bronił Filip Sokołowski. Pewną ciekawostką może być to, że ten
ostatni był etatowym obrońcą wielu sądowych adwersarzy Karpia. Trzeba też
zaznaczyć, że w tym sporze uprzednio zapadł dekret wiecowy w Drohiczynie,
a następnie kolejny przed sądem Trybunału Koronnego w Lublinie. Oba były
korzystne dla Karpia57. Zresztą nie mogło być inaczej – pomijając nawet sam
fakt morderstwa i rozboju – skoro sprawę rozpatrywał Jan Dulski, kasztelan
chełmiński, starosta brański, rogoziński i suraski. Był on przecież rodzonym bratem Marcina dawnego kolegi Karpia z czasów „paziowania”. Niestety, w wyniku
zastosowania przez oskarżonych dość sprytnego kruczka prawnego, jakim było
zaprzeczenie powołania przez siebie na umocowanego Marcina Czajkowskiego,
kontynuowanie procesu w grodzie brańskim przełożono na 19 października tegoż roku. Wówczas to właśnie młodzi Pretfusowie mieli wykonać przysięgę dotyczącą braku wspomnianych umocowań prawnych do reprezentowania ich na odbytym już procesie w sądzie ziemskim suraskim58. W rzeczywistości powyższy
spór sądowy przeciągnął się do 28 listopada 1580 r.59, a następnie do poniedziałku 2 stycznia 1581 r. W pozwie spisanym w piątek 23 grudnia 1580 r. w Brańsku wzięto bowiem pod uwagę, że Pretfusowie są jeszcze niepełnoletni i faktycznie sami nie mogli wtedy wykonać stosownej przysięgi. Trzeba przyznać, że
w imieniu dziesięcioletniego Gabriela60 i ośmioletniego Stanisława61 Pretfusów
całością spraw rodzinnych, łącznie z zarządem w majątkach, niepodzielnie kierował ojczym, Maciej Strubicz62. A zatem pomimo uzyskania korzystnych wyroków, starosta Karp w dalszym ciągu nie mógł doczekać się ich realizacji. Prawdopodobnie powyższa sprawa komplikowała się również ze względu na dość
dobre ustosunkowanie i wpływy Strubicza, sekretarza królewskiego. Nie bez
znaczenia były też zapewne dawne zasługi w różnych dziedzinach nieżyjącego
ojca młodych Pretfusów. W rezultacie dzisiaj nie wiemy, kiedy i ostatecznie w jakim kształcie ta sprawa znalazła swe realne zakończenie.
Równocześnie w 1581 r. Iwan Karp zakończył przeszło dziesięcioletni spór
z Waśkowiczami o bliskość dziedziczenia po Apolonii Mordasowej. Rezygnując
z wzajemnych pretensji w końcu doprowadził do zawarcia ugody. Podpisali ją
Hrehory syn zmarłego Wawrzyńca S[z]ymonowicza, Sebastian i Szymon, synowie nieboszczyka Chwiedora, Jerzy (Jurga), Stanisław, Łukasz i Mikołaj, synowie
NGBAM, f. 1708, inw. 1, nr 7, k. 117–118, k. 120–121v, k. 122–124, k. 124v–125v, k. 160–161.
Ibidem, k. 233v.
59
Ibidem, k. 214–214v.
60
Wynika z tego, że urodził się w 1570 r.
61
Dzięki temu datujemy jego narodziny na 1572 r.
62
NGBAM, f. 1708, inw. 1, nr 7, k. 285, 313–316v, 329-v. Proces odroczono „względem przeszkody królewskiej i grasującej zarazy”. Sprawę rozpatrywali podstarości Joachim Górski i sędzia Melchior Kostro, urzędnicy grodzcy bielscy.
57
58
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nieboszczyka Serafina, Baltazar, Maciej, Wojciech, synowie nieboszczyka Jana,
Stanisław, syn nieboszczyka Stanisława, Mikołaj, Maciej, Jerzy, Wojciech, synowie nieboszczyka Jana, Tomasz, Szczęsny, Wojciech, synowie nieboszczyka Jana,
Waśkowiczowie z Niereśli. W ratyfikowanym przez strony dokumencie podkreślono, że od tej pory powzięte decyzje „na wieki wolnem [starostę Karpia ze spłaty] czynią”. Porozumienie przypieczętowano przed gremium sędziowskim ziemskim suraskim pod zaręką 2000 zł. Oczywiście i Karp wypuścił Waśkowiczów
z wszelakich pozwów, a przede wszystkim ze szkód i „zakładu niezdzierżanej
ugody przez króla Jegomości Zygmunta Augusta na Waskowiczy o to imienie
Brzozową mianych”63. Należy przyznać, że faktycznie w następnych pokoleniach
rodzin Karpiów i Waśkowiczów więcej już do tej kwestii nie wracano.
Przed 24 września 1582 r. Iwan Karp został deputatem do sądu Głównego Trybunału WKsL. Charakterystyczne jest to, że mandat uzyskał z województwa trockiego. Tego właśnie dnia w Nowogródku rozsądzał sprawę między braćmi kniaziami Fiodorem i Aleksandrem Połubińskimi64. Pamiętając, iż już przed
5 sierpnia 1569 r. był on sędzią królewskim, to z pewnością możemy osiągniętą funkcję deputacką potraktować jako uwieńczenie jego kariery sędziowskiej.
Tym razem przecież to głos demokracji szlacheckiej wyniósł go do tej rangi,
a nie jednostkowa decyzja suwerena. Z obowiązku należy też wspomnieć, że
w jednym ze źródeł, nie podając istoty zdarzenia, wzmiankowano Karpia również i w 1583 r.65 Czy miało to jakiś związek z procesem, jaki prowadził on
w poniedziałek 28 lutego tegoż roku w sądzie ziemskim bielskim odprawionym w Tykocinie – tego nie wiemy. W każdym razie skarżył tam Jakuba Manikowskiego, ówczesnego dzierżawcę z Mikicina, o wycięcie 6 dębów w karpiowskim lesie. Kradzież miała miejsce na uroczysku zwanym z dawien dawna
„U dwu głów”. Z tym, że szkody Manikowski poczynił i w drugim areale, na
tzw. Grądkach, nieopodal Brzozowej. W sumie uzurpator przygotował do wyrębu następne 294 dęby. Z nich to właśnie chciano wyrobić klepki66 i wańki67,
aby następnie spławić je drogą wodną do Gdańska. Prawdopodobnie więkAGAD, Suraskie ziemskie 3, k. 453v–454.
Lietuvos vyriausiojo tribunolo sprendimai 1583–1655, par. V. Raudeliunas, A. Baliulis, Vilnius 1998,
ss. 509–510. W skład gremium sędziowskiego wchodzili jeszcze: Malcher Snowski Grauż, kasztelan witebski
i ówczesny marszałek sądu Głównego Trybunału WKsL Jan Nielubowicz, Iwan Tuchanowski oraz Jan Hołownia, pisarz ziemski nowogródzki. Vide: Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego
1582–1696. Spis, pod red. A. Rachuby, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, IHPAN, Warszawa 2007, s. 61.
65
Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANKr.), Zbiory Zygmunta Glogera (dalej: ZZG) 15, s. 43.
66
Krótka deska dębowa zazwyczaj przeznaczona do wyrobów bednarskich. Vide: J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1902, s. 356.
67
Inaczej wańczos, wasiłka. Drewno obrobione z trzech stron, a z czwartej pokryte korą. Materiał na
klepkę do naczyń bednarskich. Vide: J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. VII,
Warszawa 1919, s. 456.
63
64
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sza część ze ściętych i przygotowanych do dalszej wycinki drzew była sztukami bartnymi o dużej wartości. Poniesioną szkodę starosta Karp wycenił na
600 grzywien groszy. I tym razem adwersarz, którego notabene reprezentował znany już nam Filip Sokołowski, chciał uzyskać drugie odroczenie procesu wymawiając się nieznajomością [zaistnienia] pierwszego odroczenia.
Niewiele się przy tym przejmując argumentował, że w owym czasie walczył z Tatarami na Podolu, a list króla, w którym nakazano mu wyrób tychże klepek zostawił w szkatule na wozie w taborze wojskowym. Tłumaczeniom tym sąd nie
dał wiary, ponieważ, jak to określono w uzasadnieniu, już mniej więcej od roku
wojsko Jego Królewskiej Mości jest rozpuszczone. Pomimo tego, sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez najbliższy odprawiający się sąd Trybunału
Koronnego w Lublinie. Prawdopodobnie jednak nastąpiło to dopiero w 1584 r.
Powyższy werdykt ogłosił Michał Nieciecki, woźny ziemski generalny68. Ze zgromadzonych źródeł czerpiemy też informację, że Iwan Karp był właścicielem Hotonia (!), a w 1585 r. skwitował Alemaniego69. Czego ta kwitacja miałaby dotyczyć, tego nie wiemy.
Widzimy natomiast, że Karp cały czas dysponował znacznymi nadwyżkami pieniężnymi. Świadczy to niezbicie o jego świetnej kondycji finansowej
wynikającej zapewne z umiejętnego gospodarowania w majątkach. Niewątpliwie sprzyjały temu także warunki zewnętrzne kraju. Nie można zapominać,
że ówczesna Rzeczypospolita była „spichlerzem Europy”, co oczywiście przekładało się na wymierne korzyści całej braci szlacheckiej żyjącej w okresie tzw.
Złotego Wieku70. Co ważne, starosta Karp potrafił dość dobrze wykorzystać dogodne warunki i nieustannie zwiększał swój stan posiadania, a zatem i dochodów. Widać, że jako posesjonat był nastawiony na duży rozwój „warsztatu pracy”. Już 12 kwietnia 1585 r. w Brześciu wziął w zastaw od kniazia Aleksandra
Prońskiego71, stolnika Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosty łuckiego dobra
i miasto Sławatycze. W skład tego sporego kompleksu wchodziły dwory Lipowy
Ostrów i Jabłeczno, a po drugiej stronie Bugu wsie Jabłeczna, „Leszniuju”, SłaLVIA, f. 1135, SA 17, nr 47, 2–3v.
A. Boniecki, op. cit., t. IX, Warszawa 1906, s. 279.
70
W połowie XVI w. państwo polsko-litewskie obejmowało prawie 1 mln km2 i posiadało ok. 11 mln
mieszkańców. Tym samym obok Rosji i Imperium Osmańskiego było jednym z największych państw europejskich. Niewątpliwie potęgę polityczną i militarną zbudowano na świetnych podstawach ekonomicznych,
a w tym m.in. dzięki eksportowi płodów rolnych i drewna do zachodniej Europy.
71
Pochodził z książąt riazańskich, dziedziczących na Prońsku. Od lipca 1576 r. do początku 1588 r. stolnik litewski, 8 XII 1580 r. starosta łucki, 15 I 1591 r. kasztelan trocki. W 1573 r. był jednym z posłów do Francji
zawiadamiających o wyborze na tron Henryka Walezego. Z kolei w 1586 r. gorliwy stronnik arcyksięcia Maksymiliana. Z nim to właśnie pod Byczyną dostał się do niewoli. Żonaty z Fedorą, córką księcia Romana Sanguszki, wdową po Stanisławie Radzimińskim, wojewodzie podlaskim. Vide: J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy
od końca XIV wieku, Warszawa 1895, s. 402; S. Uruski, op. cit., t. XIV, Warszawa 1917, ss. 352–353.
68
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watycze, Domaczów, Kobiałku, Łoplewku. Termin ważności umowy ustalono na
12 kwietnia 1588 r., a transakcję dobito za 4400 kop groszy litewskich. Poza tym
warunki przewidywały, że pobraną sumę Proński zwróci Karpiowi bądź jego synom w Nowosiółkach w powiecie wołkowyskim. Warto pamiętać, że była to jedna z najstarszych majętności tej rodziny. Dodatkowo w ramach kontraktu Karp
otrzymał bliżej nieokreślony port wodny na Bugu. Przy czym z transakcji zawartej pod zaręką 2000 kop groszy litewskich została wyłączona czwarta część
miasta Sławatycze. Już wcześniej bowiem zastawiono ją wojewodzie wileńskiemu72. Zgodnie z przyjętą praktyką, powinności wojskowe, czyli służbę hospodarską ziemską, z powyższych dóbr w dalszym ciągu miał wypełniać własnym
sumptem właściciel Proński, ale władzę sądowniczą nad tamtejszymi poddanymi przejął formalnie zastawnik Karp. Dnia 11 stycznia 1587 r. do ksiąg ziemskich brzeskich dokument ten przedłożył w imieniu Iwana Jesifowicza Karpia,
starosty nowodworskiego, Józef Filipowicz Hański, „podpisok” ziemski brzeski.
Należy zaznaczyć, że już wtedy Karp był wdowcem73. Najpewniej też z sumy obciążającej same Sławatycze wkrótce został spłacony. Kiedy dokładnie to nastąpiło, trudno dziś wyrokować. W każdym razie zmarły bezpotomnie syn kniazia
Prońskiego, Aleksander Oktawian, miał w swoim dziedzictwie Sławatycze jeszcze dużo później. Natomiast pozostałą kwotą Karpia ulokowaną na majątku Jabłeczna podzielili się jego synowie w dniu 30 października 1591 r. Zaskakujące jest to, że opiewała ona na 5200 kop groszy litewskich i tym samym znacznie
przekraczała pierwotną wysokość omawianego zastawu74. Jednakże nie wiemy
jakiej wielkości był to areał.
Warto podkreślić, że przez znaczną część swojego żywota Karp chlubnie
kontynuował wojskowe tradycje rodzinne. Będąc synem wojownika spod Orszy, sam wielokrotnie bił się za Rzeczpospolitą. Znamienne, że tak jak i ojciec
– dawny wychodźca briański – głównie walczył z Moskwą. Chociaż z drugiej
strony można to równie dobrze zrzucić na karb takiego, a nie innego ukierunkowania ówczesnego teatru wojny. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pomimo za72
Ze względu na brak daty zawarcia tego zastawu trudno dziś dociec, którego z dwóch Radziwiłłów
on dotyczył. Zastawnikiem jednej czwartej miasta Sławatycze mógł być zarówno Mikołaj Radziwiłł Rudy,
zm. 27 IV 1584 r. w Wilnie, hetman wielki litewski w latach 1553–1566 i 1576–1584, kanclerz wielki litewski od
1566 r., wojewoda wileński od 1566 r., jak i jego syn Krzysztof Radziwiłł Piorun, ur. 1547 r. – zm. 4 XI 1603 r.
w Łosośnej, wojewoda wileński od 1584 r., hetman wieli litewski od 1589 r., kasztelan trocki od 1579 r., hetman wielki litewski od 1572 r., podczaszy wielki litewski od 1569 r., krajczy wielki litewski od 1566 r., starosta kokenhauski, solecki, żyżmorski, urzędowski, aiński, borysowski, nowomyski. Obaj reprezentowali birżańską linię swej rodziny.
73
NGBAM, f. 1741, inw. 1, nr 61, k. 144–146v. Kniaź Proński przyznał transakcję 13 kwietnia tego roku.
Aktykowano ją do „ksiąg zamku hospodarskiego brzeskiego”. Świadkami umowy byli: kniaź Janusz Łukomski,
Stefan Łowejko wojski mozyrski i Wasilij Haraburda.
74
NGBAM, f. 1755, inw. 1, nr 11, k. 781–782v.
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awansowanego wieku, Karp wziął udział w wojnie z Moskwą w kampanii pod
Połockiem w 1579 r., jak i pod Pskowem. W tej ostatniej zapewne przez cały czas
jej trwania, tj. od 8 września 1581 r. do 6 lutego 1582 r. Prawdopodobnie w jakimś momencie tamtych wydarzeń popadł w poważne tarapaty, a pomógł mu
z nich wyjść niejaki Mateusz Marcin Wampierski. 10 czerwca 1595 r., w podzięce za jego pomoc i „ważne dla ojca usługi”, Mikołaj Iwanowicz Karp, starosta nowodworski, wypłacił mu 50 kop groszy litewskich75. Trzeba przyznać, że nie była
to taka mała kwota. Przy czym niewątpliwie także te ostatnie zasługi wojskowe
Iwana Karpia zostały docenione przez brać szlachecką przy wyborach deputackich do Trybunału Głównego WKsL. Jak pamiętamy, deputatem został on przed
24 września 1582 r.
Oprócz naturalnej dla każdego posesjonata służby wojskowej, Iwan Karp
dość aktywnie brał udział w życiu politycznym Rzeczypospolitej. Doskonałym
tego przykładem może być choćby jego uczestnictwo na zjeździe stanów WKsL.
w Wilnie między 8 a 20 listopada 1587 r. Karp, po raz kolejny reprezentant województwa trockiego, optował tam za wyborem na tron polski arcyksięcia Maksymiliana. Wspólnie jednak z pozostałymi czterdziestoma pięcioma szlacheckimi
delegatami zjazdowymi stawiał przy tym twarde warunki, „– – ale Wszakoż nie
pi[e]rwej na panowanie, którego z tych [kandydatów] pozwalać mają, ażby pi[erwej] prawa, wolności, przywileje, spisy pospolite i prywatne in genere wszytkie litewskie iuste et legitime od wszech zeszłych panów naszych nadane i otrzymane, tak też wszytkie grawamina, egzorbitancyje, ekscesy w WKsL. bez odwłoki
naprawić i w swą klubę wstawić poprzysiągł. Przyszły król miał też zagwarantować to wszytko, cokolwiek na głównych zjeździech, jako w Wilnie, tak i Wołkowysku – – postanowiono, stwierdzić i do egzekucyi przywieść. Poza tym Statut
nowo poprawiony, Trybunał, przymierze z Moskwą na przeszłym sejmie elekcyi zastanowione stwierdzić i o wieczny pokój jako najpilniej się starać. Następnie zażądano, aby obietnic prywatnych ante electionem et coronationem z strony jego uczynionych, żadnemu z tych, komu co obiecano, nie iścił. Z kolei elektorom szlacheckim zjazd nakazał o Ziemię Iflanską – – według zastanowienia na
przeszłym sejmie elekcyi z pany Polaki – – postępować”76. Na obradach starostę
określono „p[an] Karp stary”77. Nie mogło być zresztą inaczej, jako że przywiódł
on tam ze sobą trzech synów: Dymitra, Mikołaja i Józefa. Wszyscy oni 17 tegoż
miesiąca sygnowali pieczęcią ojcowską „Instrukcję daną poselstwu litewskiemu
Opis dokumentow Wielenskago centralnago archiwa drewnich aktowych knig, t. IV, Wilna 1904, s. 34.
Akta zjazdów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I. Okresy bezkrólewi. oprac. H. Lulewicz, Warszawa
2006, s 289.
77
Ibidem, ss. 277–279.
75
76
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wysłanemu do obu elektów polskich”78. A zatem wśród grona siedmiu senatorów i czterdziestu pięciu delegatów szlacheckich na zjeździe byli obecni czterej
Karpiowie.
Znamienne jest notoryczne występowanie przy różnych okazjach starosty
Iwana Karpia jako przedstawiciela województwa trockiego. Jednoznacznie wskazuje to, iż za główną siedzibę obrał sobie dworzyszcze w starej ojcowskiej Ołonie.
Ostatnie wzmianki o staroście Karpiu pochodzą z 10 stycznia 1591 r. Prawdopodobnie już wtedy czuł rychły koniec żywota i pilnie porządkował sprawy rodzinne. Tego dnia w Warszawie, na mocy przywileju Zygmunta III, ustąpił starostwo nowodworskie synowi Mikołajowi79. Niedługo później zmarł. Pochowano
go w cerkwi w Brzozowej. Tam właśnie wówczas zlokalizowana była rodzinna
nekropolia80. 30 października 1591 r. synowie podzielili ostanie większe części
ojcowskiej schedy81. Wiemy, że już dużo wcześniej otrzymali oni z majątku rodzicielskiego znaczne uposażenia.
Iwan Karp, starosta nowodworski z Katarzyny Fiodorównej Wahanowskiej pozostawił trzech synów: Dymitra82, Mikołaja83 i Józefa84 oraz trzy córki: Elżbietę (Halszkę), Katarzynę i Rainę Marynę. Prawdopodobnie miał też
i czwartą, również Marynę. Niestety, przy obecnym stanie badań należy na razie
rozpatrywać ją wyłącznie w sferze domniemania. Nie wiemy też, dlaczego znakomity heraldyk Adam Boniecki dodatkowo błędnie przypisał mu syna Kazimierza85. Z pewnością był on jednak dopiero jego prawnukiem, tj. synem Jana
(1604–1644), podstolego podlaskiego86.
Ponieważ losy wszystkich bezpośrednich męskich potomków starosty
Iwana Karpia zostały przez autora opracowane i już po części opublikowane,
niewątpliwie warto bliżej przyjrzeć się życiu jego córek.
Najstarszą z nich najprawdopodobniej była Elżbieta (Halszka). Przed
20 sierpnia 1574 r. wyszła za mąż za Andrzeja Koryckiego herbu Ciołek. WnioIbidem, ss. 287–290.
RGADA, f. 389, ML 77, k. 215.
80
Wnuk Jan Karp, podstoli podlaski w swym testamencie odnotował „[w Brzozowej] dziadowie, pradziadowie moie chowali się, [a] pierwey tam była cerkiew”. Vide: Metryka Litewska 130, k. 269; S. Karp, Jan
Karp (1604–1644), podstoli podlaski, życie i działalność, w: Studia Podlaskie, t. XXI, Białystok 2013, s. 44.
81
NGBAM, f. 1755, inw. 1, nr 11, k. 781.
82
S. Karp, Dymitr Karp (ok. 1560–1621), podwojewodzi wileński. Nota biograficzna, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 4 (282), ss. 757–771.
83
Jego postać przedstawiono bliżej w: S. Karp, Karpiowie z Rykijowa na Żmudzi do końca XVIII wieku.
Dzieje linii litewskiej i kurlandzkiej (w druku).
84
S. Karp, Józef Karp (ok. 1570–1637), marszałek wołkowyski – nota biograficzna. Podkowa Leśna 2015
(maszynopis w posiadaniu autora).
85
A. Boniecki, op. cit., t. IX, Warszawa 1906, s. 279.
86
S. Karp, Jan Karp (1604–1644), podstoli podlaski, życie i działalność, w: Studia Podlaskie, t. XXI, Białystok 2013, ss. 29–49.
78
79
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sła mu w posagu niebagatelną kwotę 1500 zł. Powyższą gotówkę w tymże dniu
małżonek zabezpieczył na swojej ojcowiźnie – podlaskich dobrach Niewodnica.
Trzeba zaznaczyć, że rodzina pana młodego pochodziła z Korytnicy w ziemi stężyckiej województwa sandomierskiego87 i chociaż była napływową na Podlasiu,
to w owym czasie zdobyła tam już spore znaczenie i wpływy. Mąż Karpiównej
był najstarszym z czterech synów88 Mikołaja i Elżbiety z Uchańskich Koryckich.
Ojca Mikołaja z pewnością należy uznać za bardzo prężną osobistość tego rodu.
W latach 1533–1540 sprawował on wysoki urząd namiestnika brańskiego, pomiędzy 1537–1553 był sędzią ziemskim bielskim, a od 12 czerwca 1531 do 1536
r. był tamtejszym podsędkiem89. Miał też liczne zasługi na polu militarnym90.
Niestety, zmarł w 1553 r. osierocając niepełnoletnie dzieci. Jeszcze w 1569 r. Andrzej nie stanowił sam o sobie. Jego opiekunami byli dwaj wujowie – Arnolf, wojewoda płocki i Jakub, prymas Polski, Uchańscy91. Dopiero w 1574 r. został odnotowany jako dziedzic rodzinnej Niewodnicy92, Woli Niewodnickiej93, Czaplina,
Trypuć, Niecek, Barszczówki, Mińców i położonego w parafii brańskiej Hodyszewa94. Natomiast w 1597 r. posiadał już tylko Niewodnicę, Barszczówkę
i w parafii brańskiej Kiewłaki. Ten stan rzeczy był zapewne rezultatem podziałów wewnątrzrodzinnych. Jeśli chodzi o ten zasób, to z samej tylko Niewodnicy podatek poborowy w 1580 r. wyniósł 50 zł i 18 gr. Fizycznie opłacił go Jan
Chubaczewicz, sługa Koryckiego. Należy także zaznaczyć, że w 1591 r. naliczono
w tej majętności 40 włók chłopskich osiadłych czyli około 660 ha. Chociaż nie
wiemy, ile było tam wówczas wszystkich gruntów, to mając tylko tę wiedzę można dobra niewodnickie zaliczyć do średniej własności ziemskiej95. O zamożności małżeństwa Koryckich dobrze też zaświadcza sfinansowanie budowy miejscowego kościoła. Zgodnie ze starym zwyczajem umiejscowiono go w bezA. Boniecki, op. cit., t. XI, Warszawa 1907, s. 195.
Pozostali to: Mikołaj, Tomasz i Hieronim.
89
Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku, Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki,
J. Urwanowicz, Kórnik 1994, s. 50, 55, 64.
90
Mikołaj Korycki należał do grona szlachty oddanej królowej Bonie. Zapewne jej właśnie zawdzięczał swoją karierę i to zarówno majątkową, jak i urzędniczą. W 1537 r. służył w polskim wojsku zaciężnym, a w 1538 r. dowodził podczas kampanii chocimskiej 50 piechurami. Szerzej na ten temat:
M. Lewczyński, Szlachta podlaska w wojsku polskim, w Drobna szlachta Podlaska XVI–XIX wieku. Materiały
sympozjum w Hołnach Mejera (26–27 maja 1989 roku), pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Białystok 1991, s. 14.
91
Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych, cz. 1, Niewodnica, (dalej:
Niewodnica), oprac. J. Maroszek, W. F. Wilczewski, Białystok 1997 r., ss. 8–9.
92
Obecnie Niewodnica Kościelna.
93
Aktualnie Niewodnica Korycka.
94
Źródła dziejowe, t. XVII, cz. 3, Polska XVI wieku pod względem geograficznym i statystycznym, t. VI,
Podlasie (województwo), wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1910, s. 52; Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych. Rekognicyarz poborowy woj. podlaskiego z r. 1581, oprac. F. Piekosiński, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we
Lwowie, t. II, Lwów 1911, s. 10.
95
Źródła dziejowe, t. XVII, cz. 1, Polska XVI wieku pod względem geograficznym i statystycznym, t. VI,
Podlasie (województwo), Warszawa 1908, s. 113; Niewodnica, s. 9.
87
88
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pośrednim sąsiedztwie dworu96. Dokument fundacyjny wystawiono 30 stycznia 1596 r. w miejscowym dworze. Świątyni nadano, oprócz głównego wezwania
– św. Trójcy i Narodzenia N. M. P. – także imiona świętych Andrzeja Mikołaja,
Stanisława, Elżbiety, Marii Magdaleny. Słusznie zauważyli historycy J. Maroszek
i W. F. Wilczewski, że święci Andrzej i Elżbieta byli patronami fundatorów, a św.
Mikołaj patronem ojca Koryckiego. Przy czym nie mamy jasnego wytłumaczenia, dlaczego obrano za patronkę Marię Magdalenę. Sugestia, iż była zapewne patronką matki Elżbiety Karpiównej jest raczej nieaktualna. Natomiast powołanie
św. Stanisława za patrona faktycznie mogło być ukłonem w stronę ówczesnego plebana niewodnickiego, Stanisława Łęczyńskiego97. Fundatorzy, oprócz
wydzielenia placu pod budowę, uposażyli kościół nadając sześć włók ziemi z poddanymi, trzy pola w Czaplinie na folwark, szkółkę z ogrodem, lasem
i łąkę przy drodze z Choroszczy do Suraża. Zagwarantowali także wolny dostęp
do młyna, 50 zł. gotowizny oraz rocznie po kopie żyta i owsa z włóki gospodarskiej. Nałożono również obowiązek zwiezienia wspomnianych zbóż na wskazane przez proboszcza miejsce, jeśli nie wykraczało to poza obręb parafii. Natomiast proboszcza zobowiązano do utrzymywania magistra szkoły, kantora, sług
kościelnych, a przede wszystkim odprawiania modłów za fundatorów98. Oryginał dokumentu fundacyjnego oblatowano w poniedziałek po św. Katarzynie w 1597 r. w księgach kancelarii ziemskiej bielskiej w Tykocinie99. Niestety,
powyższy pergamin nie zachował się, a dzisiejsi badacze bazują na odpisach powstałych z kopii dokumentu złożonego w Wileńskim Archiwum Diecezjalnym.
Nie wiemy z jakiego powodu w 1596 r. Anna Chwalczewska100, córka
zmarłego Piotra101 wzmiankowała Elżbietę i jej brata Józefa, Karpia w aktach
96
Kościół zbudowano z drewna sosnowego. Obok znajdowała się dzwonnica, a w niej stary piętnastowieczny dzwon. Drewnianą plebanię i pozostałe zabudowania gospodarcze pokryto słomą. Budynek kościoła
miał kształt prostokąta o wymiarach 23,5 m × 8,5 m. Wysokość wynosiła 10,7 m. Postawiono go na podmurowaniu z kamieni i gliny. Pierwotny słomiany dach podczas kolejnych remontów pokryto gontem. Na środku dachu
znajdowała się kopuła z małą sygnaturką. Ściany obito tarcicami, podłogę także wykonano z drewna. W XVII w.
po prawej stronie usytuowany był ołtarz św. Antoniego z Padwy, a w nim umieszczono jego obraz. Pośrodku kościoła znajdowały się obszerne murowane podziemia, w których chowano zmarłych kapłanów i inne znaczniejsze
osoby. Z tym, że przy ołtarzu św. Antoniego również znajdowały się mniejsze murowane lochy. W nich to chowano
zmarłych kolatorów kościoła. W drugiej połowie XIX w. prawie trzystuletni budynek kościelny uległ zniszczeniu.
18 czerwca 1884 r. uzyskano pozwolenie na budowę nowego kościoła. Vide: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, Warszawa 1886, s. 138; http://www.niewodnica-parafia.pl/.
97
Niewodnica, s. 10.
98
Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa djecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych,
oprac. ks. J. Kurczewski, Wilno 1912, s. 241.
99
Niewodnica, s. 11.
100
Nieodnotowana w biografii ojca. Vide: W. Pociecha, Chwalczewski Piotr, h. Trąby (+1566), w: PSB,
t. IV, Kraków 1938, ss. 2–3.
101
Piotr Chwalczewski h. Trąby, od 1545 r. doradca do spraw ekonomicznych w kancelarii królowej
Bony, od 1553 r. starosta knyszyński, w latach 1557–1558 kierował reformą gospodarki rolnej w WKsL. (tzw. po-
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suraskich102. Trzeba też nadmienić, że w 1598 r. w aktach grodzkich brańskich
błędnie przypisano Elżbiecie za ojca Mikołaja Karpia103. W rzeczywistości był jej
bratem. Z kolei w innym miejscu pomyłkowo uznano ją jako córkę Karpia Jesypowicza104. Kiedy zmarła, tego nie wiemy. W każdym razie przeżyła męża. Andrzej Korycki, komisarz królewski z 1589 r.105, zmarł około 1598 r. Niewątpliwie
za życia miał dobry kontakt z braćmi żony. Oni to właśnie obdarzyli go dużym
zaufaniem ustanawiając swym pełnomocnikiem 10 kwietnia 1592 r106.
Małżeństwo Koryckich miało troje dzieci: córkę Barbarę primo voto Mikołajową Boglewską (1611), secundo voto Sebastianową Boglewską (1615)107 oraz
synów Jana i Piotra. Ci ostatni w 1615 r. dokonali podziału ojcowizny. Wzmiankowano ich jeszcze w 1635 r., z tym, że syn Elżbiety, Piotr Korycki zmarł przed
1642 r108. Do jej potomków należał również Bazyli Szujski, syn Jana, chorążego
brzesko-litewskiego. W roku 1637 w jednym z oblatowanych aktów wspomniał
Elżbietę z Karpiów, swą babkę109.
Drugą spośród córek Iwana Karpia była najpewniej Katarzyna. Krótko
przed 12 maja 1593 r. poślubiła Felicjana Morawca herbu Ogończyk. W tymże dniu skwitowała z posagu braci Dymitra, Mikołaja, starostę nowodworskiego, i Józefa Karpiów. Równocześnie zrzekła się także jakichkolwiek dalszych pretensji spadkowych z dóbr rodzinnych110. Prawdopodobnie to właśnie jej męża
wzmiankował pod rokiem 1581 Seweryn Uruski. Według niego, miał być synem
Jana. Rodowód ich sięga XIV w., a wywodzą się z województwa krakowskiego111. Nie wiemy, w jakich okolicznościach i kiedy zszedł z tego świata mąż Karpiównej. W 1612 r. była już w drugim małżeństwie za Samuelem Magnuszewskim herbu Ogończyk112. On również pochodził się ze starej koronnej szlachty.
Gniazdem tej rodziny jest Magnuszew w powiecie wareckim województwa mazowieckiego. Zasłużony Uruski bierze ich początek od Świętosława, właściciela Magnuszewa w 1377 r. Wiemy, że Samuel pochodził z linii Jana, tamtejszego
dziedzica w 1546 r. Był synem Wojciecha i Doroty Trzcińskiej. W roku 1612 zapisał Katarzynie z Karpiów dożywocie. W 1613 r. nabył Trzcianki i Giełcze od
miar włóczny). Miał wybitne osiągnięcia na tym polu. Z kolei w 1566 r. został kasztelanem biechowskim, zmarł
w grudniu tegoż roku. Zasiadał w Senacie. Brat biskupa łuckiego Jerzego. Vide: PSB, t. IV, Kraków 1938, ss. 2–3.
102
ANKr., ZZG 55, s. 1101.
103
ANKr., ZZG 55, s. 1127.
104
Niewodnica, s. 9.
105
A. Boniecki, op. cit., t. XI, Warszawa 1907, s. 195.
106
AGAD, Brańskie grodzkie 6, k. 331.
107
A. Boniecki, op. cit., t. XI, Warszawa 1907, s. 195.
108
Niewodnica, 10.
109
ANKr., ZZG 12, s. 703.
110
AGAD, Brańskie grodzkie 8, k. 6-v.
111
S. Uruski, op. cit., t. XI, Warszawa 1914, s. 253.
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siostry Agnieszki. Z kolei w 1631 r. miał proces z krewniakiem po mieczu, Stanisławem. Następnie w 1633 r. wyposażył córkę Jadwigę, która wyszła za Zygmunta Trojanowskiego. Prawdopodobnie już wtedy Samuel był wdowcem. W 1637 r.
sprzedał Żabieniec, Trzciankę i Giełczę synowi Janowi. Transakcję tę potwierdził
w 1638 r. W tym też roku Kazimierz Magnuszewski cedował bratu spadek po
ciotce (!) Katarzynie. Z małżeństwa Samuela i Katarzyny pozostało troje dzieci:
Jadwiga, Jan i Kazimierz. Warto nadmienić, że do dalszych potomków Katarzyny z Karpiów Samuelowej Magnuszewskiej zaliczamy m.in. Hieronima (Jarosza)
i Pawła Magnuszewskich, elektorów Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1669
r. oraz Tomasza Magnuszewskiego, rotmistrza królewskiego z 1696 r. Wspomniani elektorzy reprezentowali ziemię czerską113.
Trzecia córka starosty nowodworskiego, Raina Maryna, wyszła za Mikołaja Korzeniewskiego herbu Waga114. Należał on do starej bojarskiej rodziny z województwa brzeskiego115. Karpiówna wniosła mu w posagu 6000 zł. Sumę tę zapisano na Korzeniewie w województwie brzeskim. Kiedy to nastąpiło, tego nie
wiemy. Możemy jedynie przypuszczać, że co najmniej około 1590 r. Przesądza
o tym osiągnięcie przed 2 stycznia 1616 r. wieku dorosłego przez ich dwóch najstarszych synów oraz córki, przed 1612 r. Poza tym należy zwrócić uwagę, że jej
suma posażna była czterokrotnie większa od tej, którą wcześniej otrzymała starsza siostra Halszka. Po raz pierwszy Mikołaja spotykamy 24 listopada 1591 r. Widać, że tak jak i Andrzej Korycki również był bliskim zaufanym swych szwagrów.
Tego dnia w Jabłecznej obok krewniaka Fiodora Pocieja, sędziego ziemskiego
brzeskiego, i Jana Guboriewicza pieczętował akt dzielczy braci Mikołaja, Dymitra i Józefa Karpiów116. Również w 1612 r. świadkował Mikołajowi Karpiowi.
Trzeba jednak zaznaczyć, że musiało to nastąpić przed 7 kwietnia tegoż roku,
ponieważ już wtedy nie żył. Tego dnia wdowa po nim Raina z Karpiów Korzeniewska wspólnie z zięciem Sadowskim oraz z czeladzią i ze sługami Klimem
i Stasiukiem, Bieszkowicami najechała gospodarstwo młynarza Iwana Jeproszewicza. Ten ostatni był poddanym Stanisława Korzeniewskiego, szwagra Karpiowej. Najeźdźcy okrutnie go pobili, a nawet w rzece chcieli utopić. Trzy dni później, 10 tegoż miesiąca, Korzeniewska ponowiła atak na młynarza, chcąc go
definitywnie wyrugować z tej posesji. Później w skardze złożonej w grodzie
brzeskim Stanisław Korzeniewski wypominał jej, że „młyn na [pobliskiej] rece
113
A. Boniecki, op. cit., t. XVI, Warszawa 1913, s. 252, 254, 257; S. Uruski, op. cit., t. X, Warszawa 1913,
ss. 108–109.
114
A. Boniecki, op. cit., t. XI, Warszawa 1907, s. 232.
115
Odnotowani już w połowie XV w. w rejonie Brześć-Kobryń. Mają wspólne korzenie z Pociejami
i Możejkami.
116
NGBAM, f. 1755, inw. 1, nr 11, k. 782v.
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Łusne leżaczogo jest wspólny, a i jemu również przysługuje takie same prawo do
łowienia ryb”117. Oprócz tego w owym czasie wdowa, choć nie ze swej winy, uwikłana była jeszcze w co najmniej dwa spory sądowe. Pierwszy dotyczył rozboju
i zabójstwa, którego 18 lutego 1612 r. dopuścił się jej poddany Sidor Soroka,
karczmarz z Korzeniewa. Wraz z synami i czeladzią okradł i uśmiercił goszczącego w karczmie Jakuba Opackiego, mieszczanina rososzskiego. Wypada wspomnieć, że napadnięty wspólnie z Ławrynem Mokr[z]eckim wracał z majątku
Kiwiczyce118 w województwie brzeskim i nieszczęśliwie dla siebie zanocował
w korzeniewskiej gospodzie119. Ze skargi wniesionej do grodu brzeskiego przez
matkę ofiary Katarzynę, córkę Zofię i Józefa Opackich oraz Szczęsnego Krumela, męża Zofii, wynika, że łupem Sidora Soroki padło 10 zł gotowizny, czapka
warta 4 zł, pas za 1 zł, nóż za 6 gr i chubka za 15 gr. Oględzin zwłok 5 marca 1612 r.
dokonał Stanisław Słaboszowski, woźny województwa brzeskiego, a wspomagali go przy tym szlachcice Bartosz Jabłoński i Kondrat Bogusławski120. Zakończenia tej sprawy nie znamy. Również nic nam nie wiadomo, jaki udział w tym procesie miała Raina Maryna, pomijając fakt, iż była właścicielką feralnej karczmy.
Z kolei drugi zatarg, w jakim chcąc nie chcąc uczestniczyła dotyczył oszustwa.
A mianowicie, nieco wcześniej razem z mężem puściła w zastaw Janowi Abramowi i Zuzannie Heliaszównie z Żardeckich Święcickim jeden z folwarków Korzeniewa, Jurkowszczyznę. Święciccy dość szybko odstąpili go prawem wlewkowym Krzysztofowi Monwid Dorohostajskiemu, marszałkowi WKsL, staroście
wołkowyskiemu, mścibowskiemu i szereszowskiemu. Ponieważ z jakiś względów 9 kwietnia 1612 r. Święcicka odmówiła przekazania nieruchomości w ręce
sługi marszałka Wojciecha Izbickiego, sprawa trafiła do sądu. Na procesie fakt
ten potwierdzili Marcin Wojciechowicz Łojko, woźny województwa brzeskiego
oraz szlachcice Mikołaj Zaleski i Paweł Ostrowski121. Z lektury dokumentów
procesowych wynika jednoznacznie, że Korzeniewski za życia bardzo zadłużył
swoją część ojcowizny. Aby ją oddłużyć, wdowa kolejno zastawiała różne jej połacie. W 1614 r. oddała w zastaw bliżej nieznany nam areał Abramowi i Barbarze
z Karlińskich Tyszkiewiczom. Prawdopodobnie był on dość spory, bo transakcję
zawarto za sumę 6000 zł. W tym miejscu należy pamiętać, że tyle właśnie wynosił posag Karpiównej i zapisano go aż na dwóch trzecich całości dóbr mężowskich. Można zatem wnosić, że po tej transakcji dziedziczka dzierżyła już tylko
NGBAM, f. 1705, inw. 1, nr 79, k. 96.
Ówczesną właścicielką była Zofia Mikołajowa Pacowa, podkomorzyna brzeska.
119
Ponieważ w dokumentach procesowych wymieniona jest tylko jedna śmiertelna ofiara tego napadu,
możemy sądzić, że jego towarzysz, Mokrzecki, przeżył te tragiczne zajście i później zeznawał na rozprawie.
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jedną trzecią Korzeniewa. Wiedzę tę czerpiemy, ze skargi jej umocowanego
Krzysztofa Przewłockiego, wniesionej do sądu ziemskiego brzeskiego 10 stycznia 1615 r. Chodziło o bezprawne skoszenie łąk na uroczysku Wołszanica przez
ludzi zastawników Święcickich, m.in. to właśnie ten teren pozostawał jeszcze
w bezpośrednim władztwie Korzeniewskiej. Wyrządzoną szkodę oszacowano na
10 kop groszy i pomimo wcześniejszych uzgodnień między stronami do wypłacenia zadośćuczynienia w dniu 24 grudnia 1614 r. nie doszło122. Zakończenie
obu procesów sądowych jest dla nas nieznane. Widzimy natomiast, że pomimo
aktywnej działalności Rainy Maryny, mającej na celu zniwelowanie mężowskich
długów, w dalszym ciągu dobra były mocno obciążone. Z tego też względu dziedziczka kolejno pooddawała następne skrawki majętności. I tak w niewiadomym nam czasie dalsze grunty korzeniewskie przejęli Roman Farnowski, Adam
Kościuszko Siechnowicki i Hrehory Rudnicki123. 12 czerwca 1615 r. odstąpiła
jeszcze inną włókę ziemi zwaną – z uwagi na mieszkającego tam poddanego
Wojcuka Kuleszewicza – wojcukowską. Transakcji ze „stałym klientem” Adamem Kościuszką Siechnowickim dobiła za 40 kop groszy. Należy dodać, że powyższy grunt leżał pomiędzy ziemią korzeniewską poddanego Sidora Soroki,
karczmarza-rozbójnika, która notabene zastawiona już była Abramowi Tyszkiewiczowi, gruntem Bałabanów „sioła Nejedew” majątku Korzeniewo i ziemią
Adama Kościuszki „sioła Chackow” również przynależną formalnie do Korzeniewa124. Widać zatem, że realna majętność wdowy była już faktycznie bardzo
poważnie uszczuplona. Dobrze, że stosowana przez nią polityka z biegiem czasu
przyniosła nienajgorsze efekty. W końcu udało się jej wykupić od Święcickich
Jurkowszczyznę. Prawdopodobnie nastąpiło to niedługo przed 2 stycznia 1616 r.
i miało swoje drugie dno. Tego dnia bowiem w Jurkowszczyźnie matrona scedowała trzem synom otrzymane niegdyś od męża zapisy, równocześnie zachowując sobie dożywocie na wartym jedynie 1000 zł. folwarku Jurkowszczyzna. Jak pamiętamy, Karpiówna na dwóch trzecich Korzeniewa miała ulokowaną kwotę
6000 zł. Z tym, że dodatkowo zatrzymała do swej dyspozycji także młyn na rzece LenieObie te nieruchomości własnym sumptem wykupiła od Święcickich125.
Trzeba przyznać, że pomimo oswobodzenia Jurkowszczyzny, w dalszym ciągu

NGBAM, f. 1741, inw. 1, nr 7, k. 103–104.
Ibidem, nr 8, k. 44v.
124
Pieczętarzami umowy byli: Mikołaj Kościuszko Siechnowicki, Wasilij Przychodzki i Jan Andrejewicz Skinder. Z tym, że później Kościuszko nabył wlewkiem od Andrzeja Mas[s]alskiego jeszcze jakiś
inny grunt obok. Dokument zastawu aktykowano w księgach ziemskich brzeskich 20 czerwca 1615 r. Vide:
NGBAM, f. 1741, inw. 1, nr 7, k. 339–342v.
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NGBAM, f. 1741, inw. 1, nr 8, k. 44–45. Pieczętowali: Mikołaj Kościuszko Siechnowicki, Paweł Kościuszko i Jan Sadowski „przyjaciel” Rainy Maryny Korzeniewskiej.
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sytuacja materialna rodziny Korzeniewskich nie była do pozazdroszczenia. Pozostałą większą częścią dóbr władali przecież zastawnicy Tyszkiewiczowie. Z kolei ich właśnie zobowiązali się spłacić bracia Jerzy i Andrzej Korzeniewscy. A oddając matce w spokojne dzierżenie Jurkowszczyznę, pragnęli wynagrodzić jej rezygnację z przysługującego wielokrotnie większego dożywocia. Ponieważ trzeci,
małoletni jeszcze wtedy, syn Jan w owym czasie był na naukach, starsi poręczyli
za niego. Warto nadmienić, że małżeństwo Korzeniewskich miało jeszcze cztery
córki: Halszkę, Katarzynę, Rainę i Wierę. Wszystkie one także były wtedy jeszcze
niepełnoletnie i z tego też względu matka zatrzymała je przy sobie. Oficjalnie
jednak zastrzegła w zawartym z synami porozumieniu, że w przyszłości każdej
z nich ma zostać wypłacony równy posag z czwartej części Korzeniewa126.
Z obowiązku trzeba wspomnieć, że w 1619 r. wdowę Rainę z Karpiów Korzeniewską wzmiankuje także heraldyk Adam Boniecki127. Z innego źródła czerpiemy informację, że 5 czerwca tegoż roku wielebny Zachariasz Ławrientiewicz
(Ławrynowicz) „swieszcziennik” soboru św. Michała Archanioła złożył do sądu
ziemskiego brzeskiego skargę na Rainę Marynę oraz Andrzeja, Jerzego i Jana
Korzeniewskich. Stało się tak dlatego, że rodzina Korzeniewskich nie dotrzymała swej tegorocznej darowizny półtorej włóki128 dla cerkwi „Stepankowskoju” w Korzeniewie129. Z powyższego zobowiązania wywiązali się niedługo potem, 20 stycznia 1620 r. Warto nadmienić, że oryginał dokumentu funduszowego unickiej
cerkwi „Stepankowskiej” istniał jeszcze 1 marca 1754 r. Odnotowano go tam
podczas przeprowadzonej rutynowej wizytacji. W tym czasie bowiem dokonywano jej na całym obszarze dekanatu brzeskiego130. Jakie były dalsze losy Rainy
Maryny z Karpiów Korzeniewskiej po realizacji zapisu na miejscową cerkiew,
tego nie wiemy. Herbarze milczą także o jej potomstwie.
Wiele też wskazuje, że Iwan Karp, starosta nowodworski, miał jeszcze
czwartą córkę, Marynę. Z pewnością nie można utożsamiać jej z poprzedniczką Rainą Maryną. Ta ostatnia bowiem we wszystkich dokumentach notorycznie
występuje jako Raina bądź Raina Maryna. Natomiast interesująca nas Maryna Karpiówna w odnalezionym przekazie wzmiankowana jest wyłącznie z jednym imieniem. Poza tym mniej więcej w tym samym czasie obie były mężatkami
zupełnie innych szlachciców. Dodatkowo potomstwo opisywanej Maryny było
126
NGBAM, f. 1741, inw. 1, nr 8, k. 34–37. Świadkowali: Piotr Pociej, Mikołaj Kościuszko Siechnowicki i Ławryn Worotynicki.
127
A. Boniecki, op. cit., t. XI, Warszawa 1907, s. 232.
128
Pół włóki w siole Stepanki i jedną włókę we wsi Wolicy.
129
Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskuû Kommissieû vysočajše učreždennoû w Vil’ně. Akty Brestskago zemskago suda, t. II, Wilna 1867, ss. 50–51.
130
LVIA, f. 634, inw. 1, nr 50, k. 21. Dobrami Korzeniewo władał wówczas Antoni Pociej, strażnik wielki litewski.

Iwan Karp (ok. 1535–1591), starosta nowodworski i jego rodzina

501

wtedy jeszcze niepełnoletnie, w przeciwieństwie do dorosłych już dzieci Rainy
Maryny. Również status materialny obu panien był bardzo zróżnicowany. Tak
więc wszystkie te wskazówki niewątpliwie wykluczają dublowanie jednej i tej
samej postaci, choć taka sugestia może się nasuwać, bo faktycznie obie równocześnie występują na terenie powiatu brzeskiego. Wiemy, że Maryna Karpiówna
była żoną Grygorija Połnowskiego. W źródłach brak jednak bliższych informacji na ten temat. Zwłaszcza trudno coś bliżej powiedzieć o jej mężu, bo heraldycy zupełnie nie znają tej bojarskiej rodziny. Głucho też o tym, co stało za
zapisem testamentowym kniazia Gawryła Kaszbułatowicza Petyhorskiego, w którym darował małżeństwu Połnowskim włókę ziemi w Bajkach w powiecie brzeskim.
Wartość tego gruntu oszacowano wtedy na 15 kop groszy litewskich. Niestety,
po śmierci męża, która nastąpiła przed 23 grudnia 1609 r., niejaki Jan Łuszczyk
wyrzucił osamotnioną Marynę z tej posesji. Trzeba zaznaczyć, że działał on za
wiedzą i aprobatą swej żony, również Maryny, a także Aleksandry Krzysztofowej Niedzielskiej oraz kniazia Jurka Gawryłowicza Petyhorskiego. Trudno dziś
stwierdzić, co było powodem tej napaści i gdzie później wygnanka, mająca na
utrzymaniu małoletnie dzieci, się podziała. Niewiele światła w tej sprawie wnosi
informacja, że 27 czerwca 1610 r. w imieniu Maryny procesował się o wyrządzone krzywdy pełnomocnik Zygmunt Połyniewski (!)131. Faktycznie tu urywa się
po niej wszelki ślad, stąd też nic nie wiadomo także o dalszych losach jej potomstwa. Nie wiemy też jak zakończył się powyższy spór i czy udało się jej wrócić
do utraconego władztwa. Automatycznie też przychodzi na myśl wątpliwość,
dlaczego możni bracia nie wsparli siostry w kłopotach. Poza tym należy zadać pytanie, czy ten mały spłachetek ziemi we wsi Bajki rzeczywiście był jedynym gruntem, jakim dysponowało małżeństwo Połnowskich? Wydaje się to mało prawdopodobne, bo przecież starsze siostry, tak jak przystało na dostatek szlachecki,
otrzymały sowite posagi. Chyba że bracia Karpiowie, wydając Marynę za mąż za
biedniejszego bojara, zwyczajnie zaoszczędzili na przysługującym jej posagu.
Reasumując, z całą pewnością możemy uznać starostę nowodworskiego
Iwana Karpia za nietuzinkową postać rejonu Podlasia, Grodzieńszczyzny i ziemi
wołkowyskiej drugiej połowy XVI w. Z pochodzenia etniczny Rusin, wyznawca
prawosławia, wychowanek polskiego dworu królewskiego i jego późniejszy bywalec. Obracał się wśród przedstawicieli potężnych rodów magnackich. Zaufany
współpracownik wpływowych książąt Radziwiłłów i możnych Sapiehów. Pożyczkodawca Zygmunta Augusta, długoletni sędzia z jego ramienia, a następnie wybrany przez szlachtę na deputata do sądu Głównego Trybunału WKsL.
131
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Uczestnik wileńskiego zjazdu stanów WKsL w 1587 r. Żołnierz spod Połocka i Pskowa. Dobry gospodarz i organizator. Przyczynił się nie tylko do utrwalenia stanu posiadania rodziny, ale też wydatnie go powiększył. Dzięki niemu
trzej synowie na życiowym starcie otrzymali dość mocne wsparcie finansowe.
Niewątpliwie zdecydowanie pozwoliło to im później sięgnąć po wysoki centralny urząd podwojewodziego wileńskiego (Dymitr), oraz znaczący lokalny
podkomorzego wołkowyskiego (Mikołaj) i marszałka wołkowyskiego (Józef).
Dzięki temu w pierwszej połowie XVII w. powiat wołkowyski został zdominowany przez rodzinę Karpiów. W następnych latach wydała ona kolejnego marszałka (Stefan Józefowicz) i wielu innych pomniejszych urzędników tego powiatu.
Poza tym Iwan zapoczątkował wśród rodziny tradycję służenia na dworze
królewskim. Dzięki wskazanej drodze i kontaktom dworzanami królewskimi za
młodu byli także jego dalsi zstępni, np. wnuk (Stefan, marszałek wołkowyski),
a nawet prawnuk (Józef, podkomorzy ziemi bielskiej). Z córek starosty Karpia
jedna została ulokowana na rodzinnym Podlasiu w prężnej i wpływowej lokalnie
rodzinie Koryckich, druga w rodzinie bojarskiej Korzeniewskich, z dawna zasiedziałej w województwie brzesko-litewskim. Następna wyszła kolejno za dwóch
przedstawicieli znanych i mających ugruntowaną pozycję czternastowiecznych
rodów koronnych.Byli to Morawiec z województwa krakowskiego i Magnuszewski
z Mazowsza. Niewątpliwie powyższe mariaże były pierwszymi w rodzinie Karpiów, które tak dalece wychodziły poza ich dotychczasowy kręg etniczny i wyznaniowy. Przy czym bardzo odległy był także teren zamieszkania powyższych
rodzin. Natomiast faktycznie ożenek czwartej domniemanej córki pod każdym
względem znacznie odbiega od pozostałych. W związku z Połnowskim vel Połyniewskim trudno doszukać się sukcesu i to zarówno w aspekcie prestiżowym,
jak i materialnym. Chociaż trzeba przyznać, że jeśli nawet rzeczywiście do niego
doszło, to dla samej rodziny Karpiów nie miało to większego znaczenia, bo jego
główna siła i trwanie – jak zresztą każdej ówczesnej rodziny szlacheckiej – opierała się przecież na potomkach męskich.
Charakterystyczne jest to, że Iwan Karp – w drugim pokoleniu mieszkaniec Podlasia – od 1569 r. z automatu „koroniarz” – był przez całe swoje życie
równocześnie obywatelem WKsL z województw trockiego i nowogródzkiego.
Co więcej, szeroko rozwinął wschodnie ukierunkowanie rodziny, nabywając dobra, uczestnicząc w życiu publicznym i politycznym, a następnie sięgając po funkcje w państwie litewskim. Tą drogą poszli też jego synowie, robiąc
kariery w WKsL. Do większej aktywności w nabywaniu majętności i urzędów
podlaskich, tj. w Koronie, wrócili dopiero wnukowie naszego bohatera i to pochodzący od jego najmłodszego syna, Józefa, marszałka wołkowyskiego. Na tere-
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nie Podlasia po okresie prosperity w XVII i względnym dobrobycie w XVIII w.
potomkowie tego ostatniego, ciągle ubożejąc, trwali jako posesjonaci już tylko
w samych Karpowiczach (Brzozowej) do pierwszej dekady XIX w.

Юрий Костяшов

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКО
ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В историографии не раз высказывалось мнение, что вооруженное
противоборство России и Германии в годы Первой мировой войны не
имело под собой фундаментальных причин. Об этом писали и некоторые
современники. Хрестоматийный пример – знаменитая «Записка» Петра
Дурново, члена Государственного совета, а ранее и министра внутренних
дел, которая была подана императору Николая Второму в феврале 1914
года, буквально за несколько месяцев до начала войны. Будучи германофилом, Дурново предостерегал царя от выступления против Германии,
полагая, что эта война будет гибельной для монархии.
«Жизненные интересы России и Германии, – писал он, – нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух
государств». Он задает вопрос, что может дать русским завоевание таких
земель, как Восточная Пруссия и Познань, густо населенных поляками?
И отвечает, что ничего. Более того, он пишет, что «беспокойные», как он
выразился, поляки в Восточной Пруссии только «оживят центробежные
стремления», которые и так существуют в Царстве Польском (Дурново,
конечно, написал Привислинский край). И далее автор очень убедительно
и подробно показал, что экономические, политические и другие интересы
России и Германии фактически нигде не противоречат друг другу1.
Восточная Пруссия была упомянута им не случайно. Всем было ясно,
что если война и начнется, именно эта окраинная немецкая провинция
может стать театром военных действий. Какое же значение имела она
в русско-германских отношениях в годы, предшествующие Великой войне? Ответ на этот вопрос можно попытаться дать, опираясь на донесения
русских консулов в Восточной Пруссии. Накануне войны в провинции
1
Документ был впервые опубликован в СССР в журнале «Красная новь» (1922, N 6). URL: http:
//www.pravoslavie.ru/smi/print36667.htm.
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располагалось три консульских учреждения: генеральное консульство
в Кёнигсберге, консульство в Мемеле и вице-консульство в Пиллау. Сам
этот факт говорит о необычайно интенсивных связях Восточной Пруссии
с Россией2. О том, что эти связи были вполне добрососедскими свидетельствуют многочисленные почтовые карточки с изображением мирных
сценок на российско-германской границы, которые нередко украшались
портретами глав двух правящих дружественных династий (рис. 1).
Визуальный образ границы России с Восточной Пруссией накануне
войны, запечатленный современниками, выглядел на редкость умиротворенно. По воспоминаниям русских путешественников, серьезных проблем
при въезде в соседнее государство не возникало.
Фундаментом прочных двусторонних связей Восточной Пруссии
с Россией являлись тесные торговые отношения. Еще в XIX веке Германия стала основным экономическим партнером России: с начала 1870-х
и вплоть до 1910-х годов она прочно занимала первое место среди зарубежных стран по объемам ввозимых в Россию товаров. При этом их
суммарная стоимость за 40 лет (1870–1910) увеличилась почти в 3 раза со
159 до 450 млн. рублей. За этот же период стоимость российского экспорта
в Германию возросла в 4,5 раза с 88 до 390 млн. рублей в год. Накануне
Первой мировой войны на долю Германии приходилось более 40% всего
российского импорта и треть экспорта3.
Немалые выгоды от двустороннего сотрудничества приходились на
долю Восточной Пруссии. Кёнигсберг полусерьезно называли «русским
портом»: товары русского происхождения составляли около трех четвертей его морского вывоза. Об этом еще в 1880 г. писал русский консул
Фридрих Вышемерский: «Вследствие своего географического положения
Кёнигсберг уже с давних пор играет роль отпускного порта для северозападного края и пограничных губерний, а в настоящее время вследствие
соединения его железными дорогами с внутреннею Россиею, район его
влияния распространяется также на губернии малороссийские, юго-западные, а отчасти и южные». Далее консул указывал, что процветание
2
В Германии, помимо посольства в Берлине, имелись консульские учреждения еще в 24 городах и землях: Бадене (Карлсруэ), Брауншвейге, Бремене, Бреславле, Веймаре, Висмаре, Вюртемберге,
Гамбурге, Данциге, Дрездене, Кенигсберге, Киле, Лейпциге, Любеке, Мекленбурге, Мемеле, Мюнхене,
Нойштадте, Пиллау, Ростоке, Свинемюнде, Штральзунде, Торне, Штеттине. – Zob. Ю. Костяшов, Российские консульские учреждения в Восточной Пруссии в конце XIX – начале XX в. w: Калининградские
архивы, N 2, Калининград 2000, c. 80–89.
3
Пересмотр торгового договора с Германией. Доклад VIII съезду предпринимателей промышленности и торговли, Санкт-Петербург 1914, с. 2–9; Документы внешней политики СССР, т. 5, Москва
1961, с. 745.
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Восточной Пруссии в решающей степени определяется ее торговлей с соседней страной: «Неурожай в России – и все дела здесь почти прекращаются, как это и испытано в настоящем году, когда торговая деятельность
здешнего порта упала до самых незначительных размеров»4.
Основываясь на донесениях русских консулов, можно заключить, что
основным предметом экспорта из России было зерно, прежде всего овес,
подвоз которого в Восточную Пруссию в начале века превышал 500–600
тыс. тонн в год. Оно считалось качественным и ценилось выше германского, а большая его часть переправлялась дальше в Западную Европу.
Кёнигсберг стал важнейшим пунктом очистки, сортировки и отчасти
переработки русского сельскохозяйственного сырья, прежде всего бобовых культур, а также льна, пеньки, жмыха, шкур, мяса и т. п. По железной
дороге из России прибывали по 400–500 вагонов с грузами ежедневно: эти
перевозки по взаимной договоренности оплачивалась по внутреннему
российскому тарифу, что существенно стимулировало торговый обмен5.
Следующей по значимости статьей экспорта в Восточную Пруссию
из России была древесина. Русский лес в огромных количествах (до 1 млн.
куб. м в год) сплавлялся по рекам (рис. 3) и по железной дороге6. Объясняя
причины возрастающего спроса на древесину, консул Артемий Выводцев
писал в 1905 г. о грандиозных масштабах строительства в Кёнигсберге, который «застраивается громадными зданиями, так как все спешат сбывать
и застраивать городские участки в ожидании снесения старых крепостных стен, о чем уже давно ведутся переговоры с военным ведомством»7.
Об этом же свидетельствует донесение 1914 г. консула в Мемеле
Сергея Протопопова: «Лесная промышленность Мемеля, как и Тильзита,
существует исключительно за счет русского леса, привозимого, главным
образом, в виде сырья, дающего материал местным деревообрабатывающим фабрикам и заводам. В 1910 г. в Мемеле и на пути к нему из Тильзита

4
Сборник сведений по департаменту торговли и мануфактур. Консульские донесения, т. 1,
Санкт-Петербург 1880, с. 92–94.
5
Консульские донесения, N 63, Санкт-Петербург 1889, с. 2–3; З.М. Поляновский, К вопросу
о торговле русским зерном и семенами в Кёнигсберге (Из записки императорского российского консула
в Кёнигсберге), w: Торговые обычаи Кёнигсбергской биржи, Санкт-Петербург 1913, с. 53–65.
6
Торговля осиновым лесом в Кёнигсберге, w: Бюллетень Справочной части по внешней торговле,
N 4, Санкт-Петербург 1912, с. 3; Положение лесного рынка в Кёнигсберге, w: Бюллетень Справочной части по внешней торговле, N 2, Санкт-Петербург 1914, с. 15–16; Лесной рынок в Кёнигсберге, w: Краткий
обзор донесений императорских российских консульских представителей за границей за 1913 год,
Петроград 1915, с. 73–74.
7
А. Выводцев, Торговля Кёнигсберга в 1905 году, w: Сборник консульских донесений, N 6, СанктПетербург 1906, с. 493–496.
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насчитывался 31 лесопильный завод»8. Для удобства перевозки грузов на
пограничных станциях обеими странами были построены за свой счет
специальные приспособления для перестановки вагонов с русской (более
широкой) колеи на германскую. Согласно подписанным соглашениям
перевозка переставленных русских вагонов должна была производиться
прусской железной дорогой9.
Со своей стороны, русские купцы охотно закупали в Восточной
Пруссии племенной скот, элитные семена, сельхозинвентарь; владельцы
местных судостроительных заводов с гордостью говорили, что половина
царского флота была построена на верфях Восточной Пруссии. Велика
была роль Кёнигсберга как транзитного пункта для русского импорта
– машин, оборудования, искусственных удобрений, соли. Отсюда ежегодно отравлялось в Россию до полумиллиона бочек сельдей10.
В последние годы перед войной, благодаря «громадному размеру»
двусторонней торговли в Кёнигсберге были предприняты чрезвычайные
меры по модернизации транспортной системы и портовых сооружений.
На берегах Преголи и в кёнигсбергских гаванях были построены мощные
холодильники, зернохранилища и другие складские помещения, оборудованные самой совершенной по тем временам техникой и удобными подъездными путями. В результате производственные мощности кёнигсбергского порта возросли в несколько раз11. По сообщениям консулов, русские
предприниматели и купцы были завсегдатаями многочисленных ярмарок,
которые проводились не только в Кёнигсберге, но и в других городах Восточной Пруссии.
Помимо многообразных экономических связей, Восточная Пруссия
была не просто важной, но в чем-то и знаковой территорией для россиян. Через Восточную Пруссию проходил главный путь из Петербурга на
Берлин и далее на Париж, который известный писатель Николай Лесков
назвал «столбовой русской дорогой»12. Именно здесь происходило их знакомство заграницей. Как заметил Александр Герцен, «Европу в первый раз
встречает русский путник в Кёнигсберге»13. До войны вышло несколько
8
Краткий обзор донесений императорских российских консульских представителей за границей
за 1914 год, Петроград 1915, с. 68.
9
Соглашение о взаимном пользовании на условиях обмена бесперегрузочными товарными вагонами системы Брейдшпрехера, Königsberg 1912, с. 4–6.
10
Сборник консульских донесений, N 6, Санкт-Петербург 1906, с. 496.
11
Техническое оборудование Кёнигсбергского порта, w: Восточно-Европейский Земледелец,
N 2(19), Кёнигсберг 1926, с. 5–6.
12
А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, Москва 1954, с. 499.
13
А. Герцен, Письма из Франции и Италии, w: Собрание сочинений, т. 5, Москва 1955, с. 26–27.
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изданий путеводителя по Кёнигсбергу и его окрестностям. Не случайным
следует признать тот факт, что в крупных городах Восточной Пруссии существовали гостиницы, которые специализировались на приеме русских
гостей (рис. 4). С конца XIX в. здешние морские курорты стали излюбленным местом отдыха для россиян, несмотря на то, что летом здесь шли
частые дожди и море представлялось слишком холодным. Бесспорным
их достоинством считалась дешевизна по сравнению с другими европейскими курортами. Кранц и другие места Замландского побережья представляли интерес в первую очередь для небогатой публики: помещиков
средней руки и представителей интеллигенции – писателей, профессоров
университетов, артистов и музыкантов14.
Учебные заведения провинции, прежде всего Альбертина, сохраняли
свою привлекательность для российских подданных, в основном для обедневших выходцев из числа остзейского дворянства, для студентов из
Царства Польского и Литвы. Хотя значение Кёнигсберга как образовательного центра по сравнению с XVIII в. упало, он всё еще сохранял свое
значение для россиян в качестве варианта получения высшего образования «эконом-класса». Согласно донесению консула А. Выводцева, в 1907 г.
в здешнем университете находились 75 российских подданных. Для сравнения: в Париже и в Дрездене в том же году обучалось по полторы тысячи
русских студентов15.
Следующая ипостась Восточной Пруссии не слишком хорошо известна. Речь идет о российских подданных, массовым потоком хлынувших
на заработки в самую восточную германскую провинцию в последние десятилетия перед войной. Численность рабочих, выезжающих из России
в Германию в начале XX в., составляла, по данным российского МИД, несколько сот тысяч чел. – всего более 0,5 млн. пересечений границы ежегодно. При этом на территории трех консульских округов (Кёнигсберг,
Данциг и Мемель) по найму трудились не менее 80 тыс. сезонных российских рабочих. Прежде всего это были крестьяне из Привислинского края,
а также жители Белоруссии, Украины, Литвы и русских губерний СевероЗапада империи. Они нанимались на полевые работы, занимались ремонтом мелиорационных сооружений, строили шоссейные дороги и железнодорожные пути, работали на кирпичных заводах. Особенно иностранные

Zob. С. Василенко, Воспоминания, Москва 1979, с. 332–333.
Сводка отчетов миссий и консульств о консульской деятельности за 1907 г., Санкт-Петербург
1908, с. 24.
14
15
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рабочие были востребованы в южных районах Восточной Пруссии, на
Балтийском побережье, в Кёнигсберге и его окрестностях16.
Прусские власти из опасений перед «славянизацией» провинции
одно время даже ввели запрет на выдачу разрешений на въезд в Восточную Пруссию для работы по найму выходцам из России. Однако он
довольно быстро был отменен, так как, по словам генерального консула в
Данциге Д. Островского, из-за бурного роста промышленности «немецкие
деревни и фольварки начали сильно чувствовать недостаток рабочих рук:
всё молодое население ушло на фабрики», а «немецкому сельскому хозяйству угрожал полнейший крах», если бы на место убывающего населения
«с каждым годом всё больше и больше» не начали приезжать российские
подданные, что стало «истинным спасением» 17. Консул в Кёнигсберге Владимир Жуковский писал в 1907 г. в МИД, что его резиденция постоянно заполнена толпами жалующихся на своих работодателей соотечественников,
которые производят «грязь и шум», из-за чего представительству приходилось по требованию арендодателей не раз менять свое местоположение18.
И все-таки, несмотря на недовольство и многочисленные жалобы рабочих, Восточная Пруссия вплоть до Первой мировой войны оставалась
вожделенным местом для десятков тысяч российских гастарбайтеров. Для
них главным стимулом была относительно высокая плата за труд: около
2 марок за 12-часовой рабочий день, что составляло в пересчете на рубли примерно 25 руб. в месяц. В России такую зарплату получали только
высококвалифицированные заводские рабочие, а разнорабочие – от 5 до
8 рублей в месяц, т. е. в 3–5 раз меньше19.
Нельзя не сказать и еще об одной специфической публике. За Восточной Пруссией закрепилась слава убежища русских анархистов, нигилистов и революционеров. По переписке русского консульства можно
сделать вывод, что их розыск был постоянной головной болью наших
дипломатов в Кёнигсберге20. Вообще, граница с Восточной Пруссией, если
верить мемуарам, напоминала какой-то проходной двор: контрабандисты,
16
Zob. Ю. Костяшов, Российские рабочие в Восточной Пруссии в конце XIX – начале XX века,
w: Вестник РГУ им. И. Канта, N 12, Калининград 2010, с. 148–154.
17
Д. Островский, К вопросу о русских сельских рабочих в Германии, w: Известия Министерства
иностранных дел, кн. 6, Санкт-Петербург 1912, с. 211.
18
Сводка отчетов миссий и консульств о консульской деятельности за 1907 год,. Санкт-Петербург, 1908, с. 25–26, 31, 33.
19
Д. Островский, op. cit., c. 212.
20
Zob. В.Н. Смельский, Розыски П.А. Кропоткина в 1876 г. w: Голос минувшего, N 1, Москва 1917,
с. 84–90; Н.А. Морозов, Повести моей жизни. Москва 1961, т. 1, с. 10–11, 16, 302–310; т. 2, с. 27; М. Лядов,
Из жизни партии, Москва 1956, с. 69–70, 78–79, 118–119.
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революционеры, дезертиры, эмигранты, жаждущие попасть в Америку.
Переправкой нелегалов занимался большой интернациональный коллектив контрабандистов (там были русские, поляки, литвины, немцы, всеми
руководили евреи). У них на содержании находились немецкие пограничники и таможенники, так что лишних вопросов не задавали. Кстати, тогда
в ходу был паспорт-удостоверение жителя приграничной зоны, который
позволял беспрепятственно перемещаться через границу и находиться
в соседнем государстве в 30-верстной зоне21. Так что в XXI в. мы возвращаемся к практике, которой уже более 100 лет.
Обозревая период последних десятилетий существования Российской империи, можно с уверенностью сказать, что Восточная Пруссия
занимала особое место в экономической и общественно-политической
жизни России. Это место определялось прежде всего географическим положением пограничной немецкой провинции, которая выступала в качестве
моста, перевалочного пункта между Россией и Германией, а также остальной Европой. Помимо интенсивных экономических связей, она стала для
российских подданных, включая и преследуемых властями нигилистов,
своего рода дверью на Запад, в иной мир – мир свободы, достоинства
и прогресса.
Восточнопрусский фактор оказывал стабилизирующее влияние на
двусторонние отношения, местная политическая и экономическая элита не желала конфронтации, а тем более войны с Россией. Да и Россия,
честно говоря, не имела серьезных противоречий с Германией. Несмотря
на это, две страны оказались втянуты в кровопролитную бойню именно
на восточнопрусской земле, жители которой в наименьшей степени были
заинтересованы в этом конфликте. Война, а затем и большевистская революция в России нанесли сокрушительный удар по этим, складывавшимся
десятилетиями и веками, отношениям.

21
Zob. О. Любатович, Далекое и недавнее, w: Былое, N 5, Петербург 1906, с. 208–247; Н. Яковлева,
По Пруссии, w: Европа, Москва 1904, с. 256–257; А. Брейтфус, Мемельская переправа 90-х годов, w: Историко-революционный сборник, т. 1, Москва 1924, с. 170–175.
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Рис. 1. Российско-германская граница на переходе Эйдткунен-Кибартай. Немецкая почтовая
открытка кануна Первой мировой войны с портретами кайзера Вильгельма II
и русского царя Николая II

Рис. 2. Титульный лист «Сборника консульских донесений» (Санкт-Петербург
1900)

Восточная Пруссия в контексте российско-германских отношений

Рис. 3. Русские сплавщики леса на реке Неман (Мемель) под Тильзитом.
Немецкая открытка конца XIX в.

Рис. 4. «Русский отель» в Тильзите. С немецкой открытки конца XIX в.
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LITWA I LITWINI W PRZEDEDNIU I NA POCZĄTKU
WOJNY ŚWIATOWEJ
Przed Wielką Wojną w guberniach kowieńskiej, suwalskiej i wileńskiej
(w dwóch ostatnich w granicach współczesnej Republiki Litewskiej) mieszkało
mniej więcej 3 mln 220 tys. ludzi1, wśród których odsetek Litwinów, według spisu powszechnego z 1897 r., wynosił 58,3%2. Mniej liczni byli Polacy, do których
należała większość wielkiej własności ziemskiej. Polacy i polskojęzyczni mieszkańcy przeważali wśród chrześcijańskiej ludności miast. Stosunki między Litwinami a Polakami układały się rozmaicie. Z jednej strony – walka czy raczej
rywalizacja o język nabożeństw w kościołach i polemika prasowa, z drugiej
– poprawne stosunki osobiste między Polakami i Litwinami, przy dobrej znajomości języka polskiego wśród znacznej części Litwinów. W wielu litewskich rodzinach rozmawiano i po litewsku, i po polsku. Urodzony w 1896 r. gen. Stasys Raštikis, głównodowodzący armii litewskiej w latach 1935–1939, w swoich
wspomnieniach nie ukrywał, że w rodzinnym domu mówiono i po polsku, i po
litewsku; ojciec lepiej znał litewski, matka – polski. Pacierzy i katechizmu uczono
dzieci w domu po polsku. Czytać w obu tych językach, jeszcze przed pójściem
do rosyjskiej szkoły podstawowej, Stasys nauczył się od rodziców3.
Konflikt „litwomanów” i „polonizatorów” (stosując terminologię współczesnego historyka polskiego4) ani przed wojną, ani w czasie wojny i nawet po
wojnie nie miał oblicza brutalnej walki litewskiego chłopstwa z polskim ziemiaństwem, które w większości miało litewski rodowód – w odróżnieniu od
niektórych krajów ościennych Imperium Rosyjskiego, gdzie taka walka, niestety, miała miejsce. Na Łotwie (z wyjątkiem Łatgalii) w okresie pierwszej rewolucji rosyjskiej wybuchła miejscowa „pugaczowszczyzna”, straszne rzeczy działy się na terytorium dzisiejszej Ukrainy w latach 1917–1919. Ruch narodowy LiVisuotinė lietuvių enciklopedija, t. XII, Vilnius, 2007, s. 107.
E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas. Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietuva, Vilnius 1996, s. 232.
3
S. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos. Kario atsiminimai, t. I, Vilnius, 1990, s. 37, 53.
4
Por.: K. Buchowski, Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach
polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku, Białystok 2006.
1
2

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2015, nr 3(289)
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twinów nie uważał ziemiaństwa na Litwie, przez jego pochodzenie, za całkowicie obcą warstwę, starał się – acz bez większego powodzenia – je relituanizować.
Wspólnota wiary chłopstwa i ziemiaństwa oraz wielki wpływ na obie warstwy
Kościoła katolickiego działały w kierunku łagodzenia napięć społecznych i minimalizowania jaskrawych przejawów przemocy5.
W rolnictwie Litwy istniał nadmiar rąk do pracy, co przy słabym rozwoju
przemysłu i nikłych szansach znalezienia zajęcia w miastach było główną przyczyną emigracji Litwinów do różnych guberni Imperium Rosyjskiego i do Ameryki Północnej. W latach 1899–1914 do Stanów Zjednoczonych wyjechało 252 tys.
Litwinów6. Również znacząca stała się w tym okresie emigracja z Litwy do Stanów Zjednoczonych i Afryki Południowej Żydów. Diaspora litewska w Ameryce Północnej miała swoje organizacje społeczne i polityczne i utrzymywała szerokie kontakty z krajem rodzinnym. Dalszych około 300 tys. wychodźców
z Litwy mieszkało, według spisu z 1897 r., w Rydze, Petersburgu, Libawie i innych ośrodkach przemysłowych Imperium. W 1913 r. takich wychodźców było
więcej, przede wszystkim w trzech wymienionych miastach: w Rydze – 35 tys.,
w Libawie – 15 tys., w Petersburgu – 30 tys.7 Znaczna część nielicznej inteligencji litewskiej, absolwentów wyższych uczelni rosyjskich, mieszkała i pracowała na Syberii, Kaukazie, w Turkiestanie. W tzw. guberniach litewskich do pracy
w urzędach państwowych nie przyjmowano katolików – Litwinów i Polaków.
Po pierwszej rewolucji rosyjskiej odpowiednia ustawa w tej kwestii została skasowana, ale dostęp katolików do służby państwowej nadal pozostawał prawie
nieosiągalny. Dlatego wielu wykształconych Litwinów nadal szukało i znajdowało pracę na rozległych przestrzeniach Rosji.
Poziom piśmienności ludności Litwy był stosunkowo wysoki w porównaniu do guberni rdzennie rosyjskich. W 1897 r. odsetek osób piśmiennych sięgał na Litwie 54%, przy czym na wsi odsetek kobiet piśmiennych był wyższy niż
w miastach8. Do 1914 r. odsetek osób piśmiennych niewątpliwie wzrósł. Stosunkowo duża liczebność potrafiących czytać i pisać związana była z pokaźną
ilością na Litwie państwowych i cerkiewnych szkół początkowych, w których
nauczanie odbywało się w języku rosyjskim, jak też tajnych wiejskich szkółek
litewskich, gdzie przeważnie uczono tylko czytania, pisania i rachunków. Władze carskie troszczyły się o szkolnictwo w języku rosyjskim ze względów politycznych, w celu integracji bądź rusyfikacji mieszkańców Litwy. Z tych samych
powodów tępiły tajne nauczanie w języku litewskim, jak również polskim. RozPor. T. Balkelis. Moderniosios Lietuvos kūrimas, Vilnius 2012, s. 143.
S. Vaitekūnas. Lietuvos gyventojai per du tūkstantmečius, Vilnius 2006, s. 287.
7
Ibidem, s. 279.
8
Ibidem, s. 90.
5
6
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wój prasy litewskiej w Imperium Rosyjskim nastąpił dzięki skasowaniu wiosną 1904 r. zakazu druku książek i prasy w języku litewskim czcionką łacińską, jak też dzięki przemianom politycznym i złagodzeniu ucisku „inorodców”
w wyniku pierwszej rewolucji rosyjskiej. Litewscy działacze społeczni wykorzystali nowe, acz ograniczone przez administrację carską, możliwości. Przedstawiciele
Litwinów byli wybierani do wszystkich czterech kolejnych Dum Państwowych
i uczestniczyli w ich pracach w stołecznym Petersburgu. Korzystali z możliwości
obrony interesów Litwinów w różnych aktualnych dla nich sprawach.
Lata po pierwszej rewolucji rosyjskiej aż do wojny światowej były okresem znacznego wzrostu gospodarczego w Rosji, nie wyłączając guberni litewskich. Chociaż przemysł na Litwie, w porównaniu z Łotwą, nadal pozostawał słabo rozwinięty, to zauważalne od 1907 r. jego ożywienie szybko przeszło
w stały wzrost, który trwał aż do samego wybuchu wojny9. Rosła również produkcja rolnicza, choć reforma rolna Stołypina jeszcze nie zdążyła przebudować
strukturalnie wsi litewskiej. W guberniach kowieńskiej i wileńskiej do parcelacji wsi na zagrody chłopskie przystąpiono w 1911 r., ale wybuch wojny przerwał dalszy ciąg reformy. W obu guberniach reforma został przeprowadzona na ziemiach 2154 wsi – w porównaniu do 6100 wsi, które rozparcelowały
w latach 1919–1937 władze Litwy niepodległej10.
Ogólnie biorąc, w XX w. przed wojną światową zauważalny był wzrost stopy życiowej, od 1905 r. istniały, chociaż ograniczone, możliwości działalności
społecznej i politycznej. W szkołach został wprowadzony jako osobny przedmiot język litewski, zezwolono na zakładanie szkół prywatnych. Jednak lokalna
administracja carska, wykorzystując zawiłe formuły ustaw, a często nawet postępując wbrew ustawom, usiłowała nadal prowadzić politykę rusyfikacyjną11, aczkolwiek miała wyraźnie mniejsze możliwości samowolnego postępowania niż
przed pierwszą rewolucją rosyjską, a tym bardziej – niż przed skasowaniem zakazu druku w języku litewskim czcionką łacińską.
Stosunek do władzy carskiej społeczeństwa litewskiego w ogóle i ruchu narodowego w szczególności w latach przedwojennych stał się ugodowy. Władza
pozostawała dla nich obca, lecz jej ucisk był już mniej dotkliwy. Niepodległość
Litwy, o której rozprawiano w 1905 r., wydawała się już niepodobieństwem, autonomia – w bliskiej przyszłości – nieosiągalną. Szermierz walki z caratem na
Litwie w latach pierwszej rewolucji rosyjskiej – socjaldemokracja – zmarginalizowała się, rozdzierały ją zatargi między skrzydłami prawym i lewym – tzw. feLietuvos TSR istorija, t. I, Vilnius 1985, s. 341.
P. Čepėnas. Naujųjų laikų Lietuvos istorija, t. 1, Vilnius 1992, ss. 434–435.
11
Por.: J. Matusas. Lietuvių rusinimas per pradžios mokyklas, Kaunas1937, ss. 138–143.
9

10
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deralistami i autonomistami. Imperium Rosyjskie wydawało się niezachwiane,
pokojowy rozwój zapewniał umacnianie litewskości na Litwie, gdzie rusyfikacja nie przyniosła zamierzonych rezultatów. Zakaz czcionki litewskiej – przejaw, mówiąc słowami francuskiego historyka Daniela Beauvois, „popowstańczej
antypolskiej obsesji caratu”12, miał na celu oddzielenie Litwinów od wpływów
polskich, powstrzymanie ich polonizacji i stopniową rusyfikację. Ale postęp rusyfikacji Litwinów był znikomy, procesu polonizacji krańców wschodnich i południowo-wschodnich nie udało się zatrzymać, a na Litwie Zaniemeńskiej, Żmudzi
i części Auksztoty kształtował się nowoczesny naród litewski.
Ruch narodowy Litwinów bardziej obawiał się polonizacji aniżeli rusyfikacji. Nawet w ocenie działalności sławetnego uśmierzyciela Powstania Styczniowego M. Murawjowa punkt widzenia Litwinów i Polaków był wtedy odmienny.
Jeden z ojców niepodległości Litwy, P. Klimas, w swej niewielkiej pracy o polityce Murawjowa w kwestii agrarnej podkreślał jej korzystny dla chłopstwa litewskiego charakter, nie czyniąc żadnych zarzutów byłemu generał-gubernatorowi
wileńskiemu z powodu okrutnego zdławienia powstania13.
Niemożliwość czy raczej niechęć zbliżenia i współpracy z Polakami była
zaakcentowana przez litewski ruch narodowy w związku z uroczystymi obchodami 500. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem, jakie odbyły się w Krakowie. Doniosłym wydarzeniem uroczystości stało się odsłonięcie pomnika króla Władysława II Jagiełły, 15 lipca 1910 r., na pl. Matejki. Twórcą pomnika był
rzeźbiarz i architekt Antoni Wiwulski, mający żmudzkie korzenie. W uroczystościach uczestniczyły delegacje wszystkich narodów słowiańskich i Węgrów.
Zabrakło Litwinów, chociaż w odezwie organizującego uroczystości Komitetu
Grunwaldzkiego współudział ich przodków został należycie doceniony: „Nie
mamy dzisiaj dostępu do pobojowiska, na którem przed pięciuset laty padła,
u stóp Polski i Litwy, wszechmoc Krzyżackiego zakonu, na którem polała się
krew dwóch bratnich narodów. Nie jest nam danem, na polach Grunwaldu
i Tannenbergu uczcić pamięć zwycięskich wodzów i twórców polsko-litewskiej
unii. Ale dla całego narodu otworem stoi Kraków, dawna siedziba zwycięzcy
spod Grunwaldu”14. Przedstawicieli litewskiego ruchu narodowego zapraszano
do udziału w uroczystościach, ale ich odpowiedź była odmowna.
Wybitny działacz tego ruchu, w przyszłości prezydent Litwy, Antanas Smetona w artykule w gazecie „Viltis”, której był redaktorem, tłumaczył motywy od12
D. Baeuvois, Rosyjsko-polska wojna o oświatę na terenie Ukrainy (1863–1914), w: Europa NIE prowincjonalna, Warszawa–Londyn 1999, s. 402.
13
Por.: P. Klimas. Muravjovo laikmetis Lietuvos žemės ir žemininkų istorijoje, Vilnius 1920, ss. 7–18.
14
Ku chwale narodu. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie 1910–1976, Kraków 1976, s. 5.
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mowy. A. Smetona bez zawziętości przypomniał dawne i współczesne niezrozumienie przez Polaków odrębności i potrzeb Litwinów, odrzucił oskarżenie,
że nieprzyjaźń wobec Polaków zakorzeniła się pod wpływem Rosjan. Co prawda A. Smetona wyraził uznanie, iż historyk krakowski Feliks Koneczny, nawołujący do odrodzenia tradycji unijnych, przyznał, że Polacy na Litwie są spolonizowanymi Litwinami, lecz zaproszenie odrzucił, pisząc: „W jakim celu, dlaczego
i dla kogo zostały zamierzone uroczystości w Krakowie, my, Litwini, nie wiemy,
ponieważ wspólnie (z Polakami – A.K.) świętować nie szykowaliśmy się, w życiu Litwinów stosunki z Polakami dotychczas sprowadzały się tylko do nieporozumień, z polskiej strony nie było ani jednego poważnego kroku dla złagodzenia tych stosunków”15.
W końcu zdecydowano wysłać do Krakowa jako korespondenta litewskiego pisarza i działacza społecznego księdza J. Tumasa-Vaižgantasa. Jego pobyt na
uroczystościach grunwaldzkich zaowocował artykułami w „Viltis” i dzienniku
rusińskim we Lwowie. J. Tumas-Vaižgantas był dość krytyczny przy naświetlaniu uroczystości, chociaż z szacunkiem wypowiadał się o Ignacym Janie Paderewskim, biskupie Bandurskim i... Romanie Dmowskim. O dwóch pierwszych
nawet z zachwytem16, a z przywódcą endecji, jak można wnioskować, pisarz–
ksiądz litewski przeprowadził rozmowę, z której wyciągnął niekonwencjonalny wniosek: Polacy, którzy okazują gorącą miłość do Litwy i Litwinów, uważają
i terytorium, i naród litewski za części Polski i Polaków; co innego endecy, którzy
stawiają sprawy otwarcie i z którymi można szukać modus vivendi. „Litwin endek
zawsze dogada się z endekiem Polakiem” – zacytował ks. J. Tumas-Vaižgantas opinię „wybitnego działacza endeckiego”17 (prawdopodobnie R. Dmowskiego).
Jednak litewski rozmówca „wybitnego endeka” nie był politykiem nie tylko
z urzędu, ale również z usposobienia. Natychmiast po uroczystościach krakowskich J. Tumas-Vaižgantas udał się do Lwowa, gdzie spotkał się z wrogimi Polakom działaczami rusińskimi i ogłosił w rusińskim dzienniku „Diło” artykuł
o uroczystościach grunwaldzkich w Krakowie. Jeżeli nawet istniała choćby nikła szansa rozpoczęcia dialogu „endeka Litwina z endekiem Polakiem”, to została ona zaprzepaszczona. Endecka „Gazeta Narodowa” zjadliwie pisała, że ksiądz-pisarz we lwowskiej restauracji „pił za braterstwo Litwinów z hajdamakami”18.
Szukanie wśród Rusinów sprzymierzeńców dla „litwomanów” w konflikcie z „polonizatorami” dodatkowo jątrzyło w stosunkach wzajemnych i w ówcze15
Žalgirio mūšio sukaktuvių belaukiant, w: A. Smetona. Raštai, t. IV, Santykiai su lenkais, Kaunas [1930],
ss. 195–196.
16
Vaižganto raštai, t. XVII, Kelionių vaizdai, Kaunas 1931, ss. 23–25.
17
Ibidem, s. 43.
18
Ibidem, ss. 14–15.
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snej sytuacji było zbędne. Niechcianym, ale potężnym sprzymierzeńcem pozostawała władza carska, która z jednej strony ciemiężyła Litwinów, a równocześnie utrzymywała barierę przeciwko wzmacnianiu na Litwie polskości. Druga
z powyższych okoliczności stała się jednym z czynników lojalnej wobec Rosji
postawy Litwinów w chwili wybuchu wojny. Litewscy endecy podobno istnieli,
ale kogoś w rodzaju litewskiego Józefa Piłsudskiego nie było i być nie mogło.
Wojna była zaskoczeniem dla większości mieszkańców Litwy, co nie powinno dziwić. Wykształceni i światli obywatele mocarstw zachodnich przez cały lipiec 1914 r. nie wierzyli, że tragedia w Sarajewie, a nawet austro-węgierskie ultimatum Serbii z 23 lipca doprowadzi do wszecheuropejskiej wojny. Wypowiedzi
dyplomatów i mężów stanu, jak również doniesienia gazet codziennych, utwierdzały Europejczyków w przekonaniu, że kryzys potrwa długo, ale ostatecznie zostanie uregulowany pokojowo19.
Na Litwie kres dezorientacji położyło ogłoszenie mobilizacji w Imperium
Rosyjskim i koncentracja wojsk na pograniczu z Niemcami. Świadek wydarzeń
wspominał: „Wojska rosyjskie zalewały nasz kraj. Nieprzerwanie ciągnęły gromady wojska: pieszo, konno i nawet zmotoryzowane. Ludzie się dziwili, skąd Rosja
ma tak dużo wojska”20. Różni świadkowie Litwini zgodnie przyznawali, że wojskowi – tak oficerowie, jak szeregowcy – byli nastawieni do miejscowej ludności
przyjaźnie. Mobilizacja na Litwie została przeprowadzona według władzy carskiej
pomyślnie. Entuzjazmu wśród powoływanych do wojska i ludności w ogóle nie
stwierdzono, raczej odwrotnie, ale dezercja nie występowała. Prasa litewska wyrażała poparcie dla rządu Rosji i nawoływała do zachowania spokoju.
W artykule redakcyjnym popularnego tygodnika katolickiego tłumaczono,
że nie trzeba się obawiać swoich wojsk, obawiać się „powinniśmy tylko złodziejów i oszustów, a szczególnie cicilików (pogardliwa nazwa socjalistów i socjaldemokratów – A.K.), którzy zawsze szukają powodów do mącenia wody i robienia
tumultu”21. Litewskie duchowieństwo katolickie w zasadzie trzymało się jeszcze poglądu, że każda władza pochodzi od Boga. Wydawany w Wilnie dziennik
katolicki „Viltis” również zajął stanowisko ultralojalne wobec Rosji. W artykule redakcyjnym wojna został określona jako „wielka światowa” i dokonano następującego porównania: „W obecnej chwili Litwa znowu znajduje się jakby
w czasach Witolda Wielkiego, kiedy do walki stanęli z jednej strony potęga teutońska, a z drugiej – Litwini i Słowianie. – – Obecnie znowu nastąpił czas, kiedy koniecznie trzeba powstrzymać współczesną próbę okrutnego Drang nach
M. S. Neiberg. Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków, Kraków 2013, s. 96.
J. Mažiuika. Didžiojo karo atsiminimai. w: Karo archyvas, t. VI, Kaunas MCMXXXV, s. 292.
21
J. D. [Vedamasis], Šaltinis, 1914, nr 31, s. 1.
19
20
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Osten. Dziś Rosji przypadł zaszczyt pokierowania bohaterską walką, ciężar wojny jednak będzie zmuszona nieść przede wszystkim Litwa, na której terenach los
prawdopodobnie sprawi nowy Grunwald”22.
Litewscy działacze społeczni i polityczni opracowali w Wilnie tzw. bursztynową deklarację, którą wręczyli przewodniczącemu Rady Ministrów Rosji
I. Goremykinowi. Wyrażano w niej nieomal entuzjastyczne poparcie dla wojny z „germanizmem”. Zaznaczano, że „dzieje Litwy – to krwawy koszmar walk
z germanizmem. W walce tej połączyliśmy się mocno ze slawizmem. Sami nie
będąc Słowianami, my niczym przezroczysty bursztyn wleliśmy się do morza slawizmu”, wyrażano przekonanie, że dzięki zwycięstwu Rosji zostaną wyzwoleni
„spod jarzma germanizmu” bracia Litwini z Prus Wschodnich, ponieważ „dziejową misją Rosji – być wyzwolicielką narodów”. W zakończeniu deklaracji patetycznie podkreślano: „W jedności – siła. Nawet nieduże jednostki etnograficzne mają
być wciągnięte w strefę działań. Rosja zjednoczy je nie po to, by ujarzmić, lecz po
to, by zgromadzić je w potężne zjednoczenie narodów. Cały naród litewski żyje
nadzieją na to zjednoczenie”23.
Deklaracja został opublikowana w petersburski dzienniku „Вечернее
время”, ale premier I. Goremykin, który raczył przyjąć przedstawicieli litewskich, nie wykazał zainteresowania, tylko powiedział urzędowo: „Proszę przekazać
mieszkańcom Litwy moje szczere podziękowanie za wyrażane uczucia”24.
W deklaracji nie wspomniano o pragnieniu uzyskania przez Litwinów autonomii, jej patetyczna retoryka miała za podstawę realizm polityczny. Działacze litewscy uważali, że w razie ewentualnego zwycięstwa Rosji tylko lojalna
postawa ułatwi im osiągnięcie rozszerzenia praw kulturalnych i politycznych
w Imperium. Jak wiadomo, takie zwycięstwo nie nastąpiło, nie stało nawet Imperium... Ale już w 1914 r. zostały cofnięte ograniczenia w przyjmowaniu Litwinów-katolików do szkół oficerskich. Co więcej, do szkół wojskowych posyłano
zmobilizowanych młodych Litwinów, mających pełne lub niepełne średnie wykształcenie, jak również nielicznych studentów. W wojsku Republiki Litewskiej
w latach 1919–1920 zdecydowaną większość oficerów stanowili ludzie młodzi,
którzy ukończyli szkoły wojskowe w latach wojny i walczyli w szeregach armii
rosyjskiej. W przypadku zwycięstwa w wojnie światowej Rosji liczni już oficerowie Litwini mogli stać się czynnikiem ułatwiającym integrację społeczeństwa
litewskiego z Imperium, ale historia wyznaczyła im inną misję – obrońców niepodległości świeżo utworzonego państwa litewskiego.
[Vedamasis], Viltis, 06(19).08.1914, s. 1.
Lietuvių deklaracija, Viltis, 22.08/04.09.1914, s. 1.
24
M. Yčas. Atsiminimai. Nepriklausomybės keliu, t. 1, Kaunas 1991, s. 231.
22
23
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Jest rzeczą zrozumiałą, że gremialnie prorosyjscy litewscy działacze społeczni i polityczni, życząc swojemu krajowi szerokiej autonomii, pamiętali o różnych
krzywdach, których sprawcą na Litwie była administracja carska. Ich prorosyjskość jednak wiązała się też z – nazwijmy to – czynnikiem polskim. W sierpniu 1914 r. przedstawiciele wszystkich litewskich nurtów politycznych, z wyjątkiem socjaldemokratów, utworzyli w Wilnie nieoficjalne „Centrum Litewskie”.
W związku z odezwą do Polaków naczelnego wodza wojsk rosyjskich, wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, w której zapowiadano zjednoczenie ziem
polskich pod władzą Rosji, „swobodnych w swej wierze, języku i samorządzie”,
„Centrum Litewskie” nie pozostało obojętne. W ogólnej tajnej dyrektywie wyraziło ono m.in. obawę, że Polacy będą się starać włączyć do swej autonomii,
pod przykrywką tradycji unijnych, również Litwę. W celu przeciwdziałania
„zakusom polskim” nakreślona została linia polityczna, jej sedno zostało
sformułowane następująco: „W związku z tym, że niebezpieczeństwo polonizacji jest groźniejsze niż rusyfikacji czy nawet germanizacji, należy koniecznie
bronić się ze wszystkich sił przed hegemonią polską. Lepiej pozostać pod władzą Rosji nawet w stanie status quo, aniżeli znaleźć się pod polska hegemonią”25
(w składzie autonomicznej Polski – A.K.).
Mylny byłby jednak wniosek, że prorosyjskość litewskiej inteligencji („litwomanów”) na początku wojny była uwarunkowana tylko przez polonofobię.
Jest wiele autentycznych świadectw obaw przed Niemcami. Proboszcz parafii
Žvingiai w zapadłym zakątku południowej Żmudzi w osobistym pamiętniku
pod datą 29 lipca (10 sierpnia) 1914 r. zapisał: „Wydaje mi się, że żaden naród nie
ma takiej pychy, jak Niemcy. Niemiecka «Weltpolitik» i militaryzm były prawdziwym koszmarem dla Europy. Może obecnie połączonym mocarstwom Europy uda się tę niemiecką fanaberię poskromić”26. Półtora roku później w zapisie
z 5 (18) stycznia 1916 r., kiedy Litwa była już okupowana przez Niemców, K. Pakalniškis zrelacjonował ciekawą rozmowę. Na plebanii położonego niedaleko
Žvingiai miasteczka, w której po spaleniu przez wojska niemieckie jego własnej
plebanii i kościoła parafialnego przebywał autor pamiętnika, zjawił się pewien
podoficer z Poznania. W toku przyjaznej konwersacji proboszcz zapytał gościa,
co będzie z tą Litwą pod władzą niemiecką. Odpowiedź wystraszyła K. Pakalniškisa: „Gospodarkę Niemiec urządzi, drogi przeprowadzi, ale za pięćdziesiąt lat
Litwy już nie będzie. German to nie Ruski, my w Poznańskiem dobrze poznaliśmy jego nieustający nacisk”27.
Ibidem, s. 235.
K. Pakalniškis. Rusų-vokiečių karo užrašai, Karo archyvas, t. XI, Kaunas MCMXXXIX, s. 114.
27
Ibidem, ss. 171–172.
25
26
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Większość chłopów litewskich traktowała armię rosyjską jak swoją, nie
tylko dlatego, że przed wojną wielu Litwinów odbywało obowiązkową służbę
wojskową, a latem 1914 r. zmobilizowano nowe dziesiątki tysięcy. Postępowanie
wojsk rosyjskich na Litwie mieściło się w normach nowoczesnego europejskiego stosunku do ludności cywilnej w czasie wojny. Opublikowane w latach międzywojennych na Litwie i już po drugiej wojnie światowej na uchodźstwie zbiory pamiętników28 nie zawierają skarg na złe traktowanie Litwinów na początku
wojny przez wojskowych – rabunki albo konfiskaty mienia, gwałty, znęcanie się
i zabójstwa. Współcześni takich wydarzeń nie odnotowali, aczkolwiek wojsko
carskie podziwiane też nie było.
Znajdujemy we wspomnieniach opisy bałaganu i bezhołowia w wojsku,
niechlujstwa żołnierzy, przymusowej deportacji z pasa przyfrontowego i grabieży mienia Żydów podejrzanych o sprzyjanie Niemcom i szpiegostwo. Prasa
litewska była prorosyjska nie tylko ze względu na cenzurę prewencyjną, która
w toczącym wojnę mocarstwie stanowiła rzecz naturalną. Prasa poważnie traktowała możliwość przyłączenia do Rosji Prus Wschodnich i scalenie wszystkich
Litwinów. Zatem jej prorosyjskość wynikała też z interesu narodowego.
Jednakże ewentualne zespolenie Litwinów w Imperium Rosyjskim w żaden sposób nie gwarantowało im autonomii. Sprawa w całości zależała od
władz Rosji, których nie chciano drażnić natarczywością. Kierowana przez
A. Smetonę gazeta zamieściła jego artykuł, w którym autor wyrażał życzenie
przyłączenia „Pruskiej Litwy” i tylko pośrednio – bez słowa „autonomia” – więcej wolności. A. Smetona rozważał: „Nasz kraj rodzinny ma prawo spodziewać
się, na równi z innymi krajami, zadośćuczynienia za brzemię, które dźwiga wraz
z innymi narodami, ludźmi i majątkiem, składając ofiary na rzecz całego państwa. Wycieńczony przez wojnę, powinien się wzmacniać w wolniejszym powietrzu. Naczelny wódz Rosji złożył obietnicę zjednoczenia w całość ich (Polaków
– A.K.) krajów, udzielenia prawa zarządzania i decyzji, przyznania narodowi polskiemu podstawy przynajmniej kulturalnej całości. Również my, Litwini, uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy narodem...”29.
Podobno nie tylko Smetona, ale też prawie wszyscy litewscy działacze polityczni wierzyli na początku wojny światowej w zwycięstwo Ententy, uważali, że w Rosji, sprzymierzonej z demokratycznymi mocarstwami, Francją i Wielką Brytanią, pojawi się więcej wolności dla „inorodców”. Bezwzględna lojalność
wobec jej władzy miała być dla Litwinów rękojmią przychylności Rosji dla li28
Por.: Lietuva Didžiajame kare. Surinko ir suredagavo Petras Ruseckas. Vilnius 1939; A. Gintneris, Lietuva caro ir kazierio naguose. Atsiminimai iš I Pasaulinio karo laikų 1914–1918, Čikaga 1970.
29
A. Smetona. Karo ženkle gyvenant, Vairas, 1914, nr 14, s. 2.
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tewskich dążeń narodowych, w tym autonomii. Była to postawa dość wątpliwa,
mając na uwadze niechęć carskiej biurokracji do tworzenia większych jednostek administracyjnych na bazie etnicznej. „Władza, tworząc sztucznie osobne
jednostki oraz grupując administracyjne ośrodki etnograficzne według narodowości, tylko podkreślałaby na szczeblu państwowym istnienie różnych narodowości i zanegowałaby nakaz cesarza strzec interesów państwowych” – tłumaczył
w 1899 r. ministrowi spraw wewnętrznych I. Goremykinowi w ściśle tajnym piśmie generał-gubernator warszawski30. Również największa rosyjska partia liberalna – konstytucyjni demokraci (kadeci) – nie zgadzała się z tworzeniem narodowych jednostek terytorialnych na kresach Imperium.
Zatem całość ewentualnej Polski autonomicznej mogła stanąć pod znakiem zapytania, nie mówiąc już o Litwie. Tylko że natarcie wojsk rosyjskich
na Prusy Wschodnie już jesienią 1914 r. skończyło się porażką, a we wrześniu
Niemcy panoszyli się i w Wilnie, i w Warszawie. Na Litwie okupacja niemiecka
wyróżniała się wyjątkowo grabieżczym charakterem. Całą władzę, w odróżnieniu od Kongresówki, sprawowali bezpośrednio wojskowi i urzędnicy niemieccy.
Ludność pokładała nadzieję w powrocie Rosjan, ale rewolucja 1917 r. pogrzebała oczekiwania zwolenników orientacji rosyjskiej. Jednak już w 1918 r. gorącymi
orędownikami inaczej pojętej orientacji rosyjskiej stali się nagle bolszewicy litewscy różnych narodowości – Litwini, Żydzi i Polacy.

Por. D. Mačiulis, D. Staliūnas. Vilnius – Lietuvos sostinė: politinės idėjos istorija (XIX a. pabaiga – XX
pirma pusė), s. 36 (książka jest w druku).
30
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ARTYLERIA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU.
„BÓG WOJNY NA POLACH WIELKIEJ WOJNY”
Artyleria przełomu XVIII i XIX w. była rodzajem broni, która już wówczas
królowała na polach bitew. Było to następstwem jej znacznego rozwoju, co zwróciło uwagę strategów na korzyści, jakie można czerpać z jej uczestnictwa w boju.
Znaczenie tej broni wzrastało od początków XVII w. poprzez właściwe jej wykorzystanie i współdziałanie z formacjami piechoty. Początek XIX w. ostatecznie
wykrystalizował systemy oraz zasady działania artylerii, rozwinięto możliwości
techniczne, wyznaczając kierunki rozwoju i zasady działania w przyszłości.
Zastosowanie artylerii w początkach XIX w. uwidoczniło również jej niedoskonałości. Należały do nich m.in.: słaba ruchliwość, niewielka siła niszcząca
używanej amunicji, słaba celność i stosunkowo niewielki zasięg. Mankamenty
te starano się zlikwidować poprzez innowacje taktyczne. Początkowo udawało się to poprzez zastosowanie szrapnela, jako amunicji do niszczenia siły żywej
na większe odległości, czy też skomasowanie posiadanego sprzętu w pododdziały
zwane w terminologii polskiej bateriami. Podział na baterie pozwolił na w miarę
szybkie i skuteczne dowodzenie.
Pierwsza połowa XIX w. jest okresem, który przyniósł w rozwoju artylerii osiągnięcie maksymalnie możliwej ruchliwości, wprowadzenie nowego rodzaju pocisku – wspomnianego wyżej szrapnela, skonstruowanie nowego działa, jakim była haubica oraz pojawienie się wielu ważnych detali. Udoskonalenia
wymusiły rozpoczęcie prac nad modernizacją systemów artyleryjskich. Starano
się wykorzystywać nowości ówczesnej techniki, wyniki badań z dziedziny chemii
i fizyki, a przede wszystkim zdobycze rewolucji przemysłowej. Pozwoliło to na postęp w pracach nad balistyką wewnętrzną i zewnętrzną, co miało znaczący wpływ
na dalszą modernizację1.
Połowa XIX w. jest okresem, w którym zaczęto uzbrajać piechotę w karabiny z lufami bruzdowanymi. Broń tego typu uzyskała znaczną przewagę nad
1

R.Bresse, Histoire de l’artillerie de terre francaise, Paris 2003, ss. 8–92.
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starymi systemami poprzez wydłużenie ognia celowanego, to z kolei wymusiło
prace nad zastosowaniem luf gwintowanych w artylerii. Dotychczasowy zasięg
ognia skutecznego dział niegwintowanych wynosił nie więcej niż 1,5 km, natomiast wprowadzenie luf bruzdowanych pozwoliło na jego wydłużenie do około 4,5 km przy większych kalibrach. Początkowo wprowadzane wówczas nowe
działa ładowane były, podobnie jak wcześniejsze, od przodu. Artyleria gwintowana otrzymała w spuściźnie po poprzednich epokach łoża i stary osprzęt artylerii gładkolufowej, który przez pewien czas pozostał niezmieniony. To samo
dotyczyło samej teorii strzelania, organizacji oraz taktyki użycia bojowego nowo
wprowadzanych systemów broni2. Dopiero doświadczenia z użyciem zmodernizowanych systemów w czasie wojny o niepodległość Włoch w 1859 r. i wojny
prusko-austriackiej 1866 r. pozwoliły na zasadnicze zmiany.
Masowe wprowadzenie na wyposażenie armii wielu państw nie tylko karabinów gwintowanych, ale również broni odtylcowej, zmusiło konstruktorów
i wynalazców do poszukiwania nowych rozwiązań technicznych umożliwiających
udoskonalenie systemów artyleryjskich. Dotyczyło to nie tylko zmian konstrukcyjnych samych armat, ale również zastosowania nowego prochu, nowych pocisków oraz systemów celowniczych. Jednymi z pierwszych, którzy wprowadzili
do masowego użycia armaty z lufami gwintowanymi byli Włosi. Prace rozpoczęli
po 1859 r. Zakończono je w 1861 r. wprowadzeniem do użytkowania armat systemu Lenk’a3. W połowie lat sześćdziesiatych XIX w. większość państw europejskich oraz Stany Zjednoczone posiadały na swym wyposażeniu ten nowy rodzaj
broni. Pierwsze działa gwintowane były jednak ładowane odprzodowo. Toteż
równocześnie rozpoczęto prace nad armatami ładowanymi odtylcowo. Były to
opracowane w początkach lat sześćdziesiątych armaty systemów Wahrendorff ’a,
Armstronga, Whitworth’a i stalowe działa Kruppa. Modernizowano też łoża
– podniesiono czopy mocujące do nich działa, pozwoliło to na zwiększenie celności i zasięgu ognia.
W czasie wojny prusko-austriackiej doszło do pojedynków pomiędzy bronią odprzodową i odtylcową. Początkowa przewaga artylerii austriackiej, która
uwidoczniła się dzięki zastosowaniu lepszej taktyki, szybko zostaje zrekompensowana przez użycie artylerii i karabinu odtylcowego. Doskonale wyszkolona,
karna i lepiej uzbrojona piechota pruska prędko dostosowała się do działań artylerii austriackiej, znacznie szybciej rozwijając tyralierę, ograniczając tym samym straty własne. Wojna ta uwidoczniła jednak niedoskonałość artylerii po
obydwu stronach. Zauważono wówczas brak możliwości skupienia większej ilo2
3

A. Kiersnowski, Historia rozwoju artylerii, Toruń 1925, ss. 237–238.
Ł. Chrzanowski, Artyleria austro-węgierska w latach 1860–1890, Przemyśl 2008, ss. 52–53.
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ści artylerii i ześrodkowania jej ognia w celu osiągnięcia przewagi nad przeciwnikiem już w pierwszej fazie boju. Poza tym słaba ruchliwość artylerii nie pozwalała na jej skupienie na głównym kierunku działań wymuszonym aktualną
sytuacją na froncie na szczeblu taktycznym. Spowodował to konieczność utworzenia większych pododdziałów artylerii, dywizjonów (2 do 4 baterii działających
w jednej formacji). Ostateczne zwycięstwo armii pruskiej, uzbrojonej w karabiny
systemu Dreyse, zwróciło uwagę państw na potrzebę modernizacji nie tylko karabinu piechoty, ale również artylerii jako podstawowego rodzaju broni.
Kolejnym konfliktem, który wpłynął na modernizację artylerii była wojna prusko-francuska 1870–1871 r. W czasie jej trwania ostatecznie uwidocznił
się zanik kartacza, jako broni przeciw nacierającej piechocie, na rzecz granatu
odłamkowego. Poza tym proch dymny, będący w masowym użyciu, osiąga szczyt
swojej doskonałości, zachowując jednak główną wadę, jaką było znaczne wydzielanie dymu po wystrzale, co wpływało na zmniejszenie szybkostrzelności. Przed
rokiem 1870 proch dymny, czyli saletrzany, był podstawowym rodzajem ładunku miotającego w artylerii. Miał on wiele wad, np. zbyt szybkie spalanie, co powodowało takie sprężanie gazów, że nie można było stosować nowych pocisków
o kształcie walcowatym w artylerii cięższej. Toteż w wielu krajach skupiono się
na wynalezieniu prochu, który miałby znacznie mniejszą prędkość spalania, pozwalającą na wykorzystanie go do artylerii większych kalibrów. Prace na stworzeniem nowego rodzaju ładunku prochowego prowadzono jeszcze przez wiele
lat i zakończone one zostały sukcesem. Początki jednak nie były łatwe. Wprowadzenie w początkach lat sześćdziesiątych prochu piroksylinowego nie zakończyło badań, gdyż ten rodzaj ładunku okazał się za mało stabilny w działaniu
i użytkowaniu. W 1865 r. Frederick Abel otrzymał trwałą bawełnę strzelniczą,
która po kolejnych próbach okazała się na tyle stabilna, iż po zastosowaniu piorunianu rtęci jako inicjatora, mogła posłużyć jako materiał miotający.
Obie te substancje – piroksylina i bawełna strzelnicza – posłużyły ostatecznie do
opracowania prochów bezdymnych, które mogły z sukcesem zastąpić proch saletrzany. Ostatecznie w wielu państwach wprowadzono proch nitroglicerynowy,
będący mieszaniną roztworu piroksyliny z nitrogliceryną. Wynalazł go w 1882 r.
Paul Vieille. Następnym rodzajem prochu bezdymnego był balistyt. Opracowany został w 1888 r. przez Alfreda Nobla. Natomiast Anglicy wynaleźli w 1889 r.
swój własny bezdymny materiał miotający. Był nim kordyt, wynaleziony przez
Fredericka Abla i Jamesa Dewara. Kordyt stosowany był przede wszystkim przez
Royal Navy, w artylerii brytyjskiej używano go do końca I wojny światowej4.
4
T. Zawadzki, Pierwszy wyścig zbrojeń, w: Wielka Wojna 1914–1918. Jak 100 lat temu w Europie zaczęła się rzeź, Warszawa 2014, ss. 64–66.
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Zastępując proch czarny bezdymnym okazało się, że istniejący sprzęt artyleryjski nie odpowiada warunkom odmiennego spalania nowego prochu. Te
same właściwości balistyczne stosowanych pocisków w artylerii na proch dymny można osiągnąć przy 3–4 krotnie mniejszej ilości prochu bezdymnego, przy
czym ciśnienie w lufach i komorach nabojowych jest o 1,5 do 2 razy mniejsze.
Doświadczenia jednak wykazały, że w związku z zupełnie odmiennym spalającego się prochu bezdymnego, ciśnienia rozkładały się wewnątrz lufy inaczej niż
przy prochu saletrzanym. Zauważono wówczas, że największe ciśnienie przypada bliżej wylotu lufy, a nie jak dotychczas, w komorze nabojowej. Poza tym
stwierdzono, że wytrzymałość łóż i podwozi ówcześnie stosowanych była za niska, co mogłoby spowodować znaczne zagrożenia dla obsługi dział. Problem ten
starano się zlikwidować poprzez zastosowanie takich ładunków miotających, jakie odpowiadały sile ładunków stosowanych w okresie wcześniejszym. Za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, wszystkie kraje europejskie zaczęły stosować amunicję do dział na nowy proch, który dawał tę samą prędkość początkową pocisku
i nie naruszał odporności sprzętu. Zadowalano się brakiem znacznego zadymienia podczas strzału.
Oprócz prac nad wprowadzeniem nowych ładunków miotających, starano
się opracować nowy ładunek kruszący dla pocisków artyleryjskich. Do lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. podstawowym ładunkiem kruszącym stosowanym w artylerii była piroksylina. Jednakże jako materiał kruszący nie miała ona
zbyt dobrych własności niszczących, szczególnie przy prowadzeniu ostrzału nowo
powstających twierdz pierścieniowych. Dopiero w połowie lat siedemdziesiątych
XIX w. niemiecki chemik Hermann Sprengel odkrył możliwość zastosowania kwasu pikrynowego do detonacji spłonki. Pierwszymi którzy zaczęli masowo stosować
ten nowy ładunek kruszący byli Francuzi, wprowadzając go do szerokiego użycia
od 1887 r. pod nazwą melinit. Siła niszcząca tego nowego materiału kruszącego była
tak duża, że zagrażać zaczęła nowo budowanym twierdzom. Stąd zaczęto poszukiwać
materiałów budowlanych mogących przeciwstawić się sile niszczącej melinitu, zczęto więc wprowadzać do budowy twierdz na masową skalę beton i żelazobeton.
Jednakże i tak zapowiadało to koniec znaczenia twierdz pierścieniowych w systemach obronych państw. Rozpoczęto budowę nowych, znacznie mniejszych
i bardziej odpornych na działanie ładunków kruszących, fortyfikacji polowo-ziemnych, które dodatkowo zmniejszano przy jednoczesnym ich rozproszeniu
w terenie. Dało to początek tworzenia tzw. twierdz pasmowych. Melinit nie był
jednak pozbawiony wad. Okazał się materiałem kruszącym nadal niezbyt stabilnym i dodatkowo trudnym w zapłonie. Dopiero wprowadzenie od 1901 r. do masowej produkcji wynalezionego w 1863 r. trotylu, pozwoliło na opracowanie amu-
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nicji artyleryjskiej, która miała odpowiednią siłę niszczącą, przy jednoczesnym
bezpiecznym jej użytkowaniu. Trotyl oficjalnie został wprowadzony jako ładunek kruszący w armii pruskiej w 1902 r., jako ostatnia wprowadziła go do szerokiego użytku w 1907 r. Wielka Brytania5.
Wprowadzenie broni gwintowanej w piechocie w krajach europejskich
pozwoliło na wydłużenie donośności ognia skutecznego. Nowoczesne w owym
okresie karabiny systemów Dreyse i Chassepot z łatwością mogły razić obsługi armat z większej odległości. Starania związane z wydłużeniem donośności zasięgu dział związane były również z próbami zastosowania materiału do wyrobu luf armatnich. Wszechstronne zastosowanie luf stalowych pozwoliłoby na
wprowadzenie silniejszych ładunków miotających, a tym samym nadanie większej prędkości początkowej pociskom. Na przeszkodzie w szybkim zrealizowaniu tego zamierzenia stanęły względy wytrzymałościowe. Lufy wykonane ze spiżu były łatwiejsze w produkcji, jednak ich żywotność obliczana była na oddanie
tylko około 200–300 strzałów, po których następowało znaczne zużycie bruzd,
co w efekcie doprowadzało do spadku donośności i celności6. Dopiero okres
wojny prusko-francuskiej ujawnia przewagę armat wykonanych ze stali nad armatami wykonanymi ze spiżu. Po 1870 r. rozpoczęto produkcję luf armatnich do
nowych wzorów dział przy zastosowaniu stopu stali z niklem. Materiał tego typu
pozostawał nadal odporny na wszelkiego rodzaju rozdęcia części wewnętrznej
luf, przy jednoczesnym znacznie zmniejszonym ich zużyciu. Z najważniejszych
państw tylko Austro-Węgry pozostały przy starym sposobie wykonywania luf
armatnich i do końca I wojny światowej używało armat, których lufy wykonane były z tego właśnie stopu (8 cm armata polowa wz. 5/8). Było to następstwem
prowadzenia prac przez jednego z najznakomitszych wynalazców w dziedzinie
artylerii, jakim był austriacki generał Uchatius. Generał ten zajmował się w swej
pracy szczególnie możliwościami ciągliwymi materiałów do wyrobu luf. Uważał
on bowiem, że tylko lufa armatnia wykonana z odpowiedniego stopu spiżowego
zachowuje właściwości pozwalające na odpowiednio celne i bezpieczne dla obsługi strzelanie artyleryjskie.
Kolejnym elementem mającym wpływ na zasięg i skuteczność działania
artylerii była konstrukcja zamka działowego. Od momentu wprowadzenia systemy dział odtylcowych zetknięto się z problemem uszczelnienia komory zamkowej, co rozwiązywano na wiele sposobów. Do najdoskonalszych z nich należał
francuski system opracowany w 1877 r. przez płk. Charlesa Ragon de Bange’a,
polegający na zastosowaniu wzajemnego przywierania powierzchni uszczelnia5
6

Ibidem, s. 67.
K. Szczegłow, 75 mm armata wz.1897, Warszawa 1988, s. 1.
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jących, które siłą swą przewyższały największe ciśnienie gazów wydostających
się na zewnątrz. System ten wykorzystywał prężność gazów poprzez spotęgowanie ich działania na przywieranie poduszki do ścian komory nabojowej. Poduszka de Bange’a sporządzana była z włókien azbestu, nasączonego smarem i obciągniętego płótnem, co pozwalało na dokładne uszczelnienie komory, nawet przy
znacznej temperaturze powstającej podczas spalania ładunku prochowego. Do
tego typu dział we Francji w 1883 r. wprowadzono również ujednoliconą amunicję. Dotychczasowe granaty i szrapnele zostały zastąpione nowym granatem
kartaczowym. Było to możliwe na skutek wynalezienia nowego typu zapalnika.
Wprowadzono go już od 1880 r., posiadał on podwójne działanie – uderzeniowe
i czasowe. Dwa rodzaje nastaw pozwoliły na skuteczne zastąpienie dwóch rodzajów amunicji przez jedną, która wykonana była również z odpowiednio opracowanego stopu stalowego.
W nowo opracowanym systemie dział zmodernizowano również zespoły
celownicze. Dotychczas użytkowany zwykły kwadrant, ze skalą w stopniach, zastąpiony został od 1888 r. nowym, wykonanym z cienkiej ramki stalowej, której
dwie strony ułożone były względem siebie pod kątem prostym. Jedna ze stron
służyła jako podstawa dla przyrządu, a całość połączona była ze sobą za pomocą łuku mosiężnego z odpowiednim wyskalowaniem, zgodne z kątowymi nastawami celowniczymi dla działa. U zbiegu ramion dodatkowo umieszczone było
ruchome ramię, w którym znajdowała się poziomnica z płynem, umożliwiająca
przy odpowiednim ustawieniu dokładne spoziomowanie działa w wysokości dla
danej odległości strzelania. Każda zmiana kąta odpowiadała jednej tysięcznej,
a zatrzymanie ramienia kwadrantu następowało na skutek zatrzaśnięcia sprężynowego zatrzasku zębatego na graniastych wcięciach łuku kwadrantu.
Ostatecznie w latach siedemdzieiątych i osiemdziesiątych XIX w. wszystkie znaczące państwa wprowadziły do użytkowania artylerię o lufach bruzdowanych, ładowanych odtylcowo. W związku jednak z posiadaniem znacznych ilości
dział odprzodowych, artyleria tego starego typu pozostawała jeszcze przez jakiś
czas na wyposażeniu, jednakże jej znaczenie było już marginalne i przeznaczono ją przede wszystkim do wzmocnienia obrony twierdz i fortyfikacji. Wprowadzanie nowych systemów artylerii następowało w różnym czasie i w różny
sposób: w Niemczech od 1873 r., we Francji od 1875 r., w Monarchii Austro-Węgierskiej od 1875 r., w Rosji od 1877 r., a we Włoszech od 1878 r. Jednym z ostatnich państw, które wprowadziły do szerokiego użycia działa z lufami bruzdowanymi i ładowanymi odtylcowo była Wielka Brytania. Jeszcze
w 1873 r. na wyposażenie armii brytyjskiej wprowadzona zostaje trzycalowa
armata odprzodowa o długości lufy 22 kalibrów. Pozostaje ona do dziś najdo-
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skonalszym typem działa odprzodowego. Jednak postępy w dziedzinie artylerii na kontynencie powodują ostateczne zarzucenie prób nad artylerią odprzodową na Wyspach oraz ostateczne opracowanie i wprowadzanie od 1879 r.
działa odtylcowego z zamkiem śrubowym wzoru Treuille de Beaulieu. Artyleria brytyjska po wielu próbach z tym działem ostatecznie od roku 1883 wprowadza na swoje wyposażenia armatę polową z lufą odlewaną ze stali oraz
z zamkiem systemu de Bange’a. Te nowo opracowane dwunastofuntowe armaty
wzoru 1884 przetrwały na wyposażeniu armii brytyjskiej do 1895 r.
Zakończone sukcesem próby wprowadzenia dział o zwiększonej donośności zapoczątkowały również wprowadzanie w armiach państw europejskich
dział mogących łączyć zalety armat z zaletami moździerzy. Stosowane wówczas armaty przystosowane były przede wszystkim do strzelania na wprost,
czyli przy widoczności celu ze stanowiska ogniowego. Moździerze mogły strzelać
ogniem stromotorowym, przy jednoczesnym braku widoczności celu ze stanowisk, czyli ogniem pośrednim lub półpośrednim. Jednak zasięg ich w porównaniu do nowo wprowadzanych dział o zwiększonej donośności pozostawał nadal
niewielki. Możliwość strzelania z armat ogniem pośrednim starano się osiągnąć
poprzez stosowanie wszelkiego rodzaju podstaw pod koła i łoża. Jedna już wówczas zdawano sobie sprawę, że jest to rozwiązanie archaiczne7. Dopiero wprowadzenie pod koniec XIX w. sprawnych systemów oporopowrotniczych pozwoliło
na skonstruowanie nowego typu dział, jakimi były haubice.
Zastosowanie prochu bezdymnego, wprowadzenie do masowej produkcji
luf armatnich wykonanych ze stali, zastosowanie nowoczesnych w tamtych latach systemów zamkowych oraz wiele innych nowości technicznych uwidoczniło konstruktorom możliwości oraz kierunki dalszego rozwoju artylerii. Wymagało to jednak przebudowy całego ówczesnego parku artyleryjskiego. Na przeszkodzie takim radykalnym zmianom stały przede wszystkim kwestie finansowe. Mnogość nagromadzonego sprzętu, wielkość posiadanej amunicji w zapasie,
a wreszcie i stan wyczekiwania, celem dostatecznego zbadania i porównania nowych wzorów sprzętu i amunicji, doprowadziły do stanu, kiedy w początkowym
okresie Wielkiej Wojny masowo stosowano sprzęt artyleryjski jeszcze z okresu
ostatnich trzydziestu lat XIX w.
W ostatnich dwudziestu latach XIX w. starano się maksymalnie ograniczyć
odrzut dział. Towarzyszył on każdemu wystrzałowi i powodował przede wszyst7
Pierwszymi, którzy na szerszą skalę zaczęli wprowadzać ten system strzelania ogniem pośrednim byli
Szwajcarzy. Wprowadzili oni w latach osiemdziesiątych XIX w. na wyposażenie dwunastocentymetrowa haubicę o wadze 1600 funtów. Oryginalność tej konstrukcji polegała na podkładaniu pod działo klinowej podstawy oporowej, na którą nasuwano sprzęt, a po obu stronach wykopywano rowki w ten sposób, żeby koła zostawały luźno w powietrzu.
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kim problem z celnością, uniemożliwiał maksymalne wykorzystanie możliwości nowych ładunków, czyli zwiększenie odległości strzału, powodował znaczne
zagrożenie dla obsług dział i pomimo wprowadzenia prochu bezdymnego mógł
przyczynić się do zdradzenia pozycji artylerii obserwatorom przeciwnika. Odrzut starano się ograniczyć na wiele sposobów. Jednym z najciekawszych był system rosyjskiego generała Engelhardta. Polegał on na zastosowaniu specjalnych
lemieszy przy ogonach łoża z jednoczesnym wykorzystaniem hamulców piastowych na kołach lub pod nie podkładanych. W podobnym kierunku zmierzały
pomysły prywatnych firm Hotchkiss’a i Nordenfeldt’a. Jednak przystosowywanie starych wzorów dział do odmiennych własności balistycznych prochu bezdymnego było tylko półśrodkiem. Od 1886 r. wprowadzono we Francji pierwszy
nowoczesny karabin na amunicję bezdymną, co zainicjowało lawinowe zmiany
w broni strzeleckiej we wszystkich krajach. Broń taka pozwalała na skuteczne
prowadzenie ognia na znacznie większe odległości, a wprowadzanie od lat dziewięćdziesiątych broni maszynowej na tego typu naboje przyspieszyło prace nad
zastosowaniem artylerii o zwiększonej donośności.
Proces eliminowania odrzutu w artylerii pod koniec XIX w. potoczył się
dwutorowo. Pierwszy kierunek był reprezentowany m.in. przez Engelhardta,
Hotchkiss’a i Nordenfeldt’a, polegał on na zamontowaniu hamulców na łożach
i ogonach dział, czyli zastosowania elastycznego łoża. Natomiast drugim kierunkiem rozwoju były próby z zastosowaniem łoża stałego, przy jednoczesnym wykorzystaniu krótkiego lub długiego odrzutu lufy. Pierwszy z tych kierunków nie
pozwalał, z uwagi na uwarunkowania fizyczne, na zwiększenie szybkostrzelności i celności. Natomiast drugi dawał szersze możliwości wykorzystania zjawisk
fizycznych, co w efekcie wpłynęło również na zwiększenie szybkostrzelności
przy prowadzeniu bardzo celnego ognia. Jednym z prekursorów zastosowania
odrzutu lufy był rosyjski konstruktor polskiego pochodzenia Baranowski. Opracował on już w 1872 r. pierwszą armatę z krótkim odrzutem lufy, umożliwiającą oddanie do 10 strzałów na minutę z amunicji zespolonej. Jednak pomimo zachęcających wyników armaty Baranowskiego, większość firm zbrojeniowych
nadal zajmowała się ograniczeniem odrzutu poprzez zastosowanie sztywnego
łoża. Dopiero wprowadzenie w działach długiego odrzutu lufy oraz połączenie
jej z oporopowrotnikiem pozwoliło na opracowanie nowoczesnej armaty pozwalającej na optymalne jej wykorzystanie na polu walki.
Do zakończonego sukcesem opracowania nowoczesnego działa z długim
odrzutem lufy połączonym z łożem za pomocą sprawnego oporopowrotnika
przyczyniło się opracowanie zapoczątkowanej w 1879 r. przez francuskiego inżyniera Canet’a teorii hydraulicznego oporopowrotnika. Pierwszy projekt działa
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wykorzystujący to zjawisko powstał w 1888 r. Konstruktorem był pracujący w zakładach zbrojeniowych Kruppa inżynier Konrad Hausner. Jednak pomimo sukcesów nowej konstrukcji, Niemcy nadal pozostawali przy starych rozwiązaniach.
Było to następstwem opracowanej w latach osiemdziesiątych przez niemieckiego
generała Wille’a teorii negującej potrzebę szybkostrzelności dział i skupienie się
przede wszystkim na ich celności przy wykorzystaniu jak najmniejszego zużycia amunicji. Efektem tej teorii i wywodów było wprowadzenie jeszcze w 1896 r.
na wyposażenie armii niemieckiej 7,7 cm armaty polowej, która w okresie późniejszym została przekonstruowana i wyposażona w nowoczesny oporopowrotnik przyjmując nazwę 7,7 cm armaty wz. 1896 nowego wzoru (1896n/A)8.
Nie tylko w Niemczech, ale i w innych krajach uwierzono bezkrytycznie w teorię Wille’a. W Wielkiej Brytanii jeszcze w 1897 r. wprowadzono do użytkowania
armatę wykorzystującą krótki odrzut lufy, wzorowany na francuskich rozwiązaniach z 1896 r.9
Rewolucją kończącą ostatecznie spory w wykorzystaniu konstrukcyjnym
dział było wprowadzenie w 1897 r. we Francji do użytkowania nowoczesnej 75 mm
armaty szybkostrzelnej wz. 1897. Jej konstruktorem byli francuscy oficerowie,
mjr Joseph Deport i ppłk St. Claire-Deville, a opracowana ona została we francuskiej firmie Schneider w Crusot. Firma ta po połączeniu z firmą Canet w Hawrze, od 1897 r. nosiła nazwę Foyres et Chantiers de la Mediterranea. W 1897 r.
mjr Deport otrzymał od Szefa Departamentu Artylerii Armii Francuskiej, gen.
Mathieu, polecenie skonstruowania nowoczesnej armaty wykorzystującej długi
odrzut lufy z jednoczesnym połączeniem jej z łożem za pomocą hydraulicznego
oporopowrotnika. Z polecenia wywiązał się i pod koniec 1897 r. przedstawił francuskiemu ministrowi wojny gen. Mericierowi, armatę własnej konstrukcji wykorzystującą osłabienie długiego odrzutu lufy przez hydrauliczny opornik i pneumatyczny powrotnik. W armacie tej wykorzystano nowo opracowany zamek śrubowy
poruszający się na mimośrodowym trzpieniu. Podczas pierwszych prób armata ta
była w stanie oddać do 25 strzałów na minutę. Nowa armata została przyjęta entuzjastycznie i do końca 1900 r., w głębokiej tajemnicy, prowadzone były ostateczne
próby z jej wykorzystaniem. Fakt posiadania nowoczesnej, bardzo celnej i szybkostrzelnej armaty został ujawniony w 1900 r. Nastąpiło to w efekcie wydania przez
balistyka Balliera rozprawy dotyczącej oporopowrotników hydraulicznych.
Opracowanie i wyprodukowanie nowoczesnej armaty wywołało w wielu krajach szok, gdyż okazało się, że dotychczas produkowany sprzęt artylerii polowej
jest przestarzały i nie spełnia wymogom pola walki. Opracowanie rozprawy Bal8
9

S. Wetzig, German artillery 1864–1910, Atglen 1996, ss. 4–7.
J. Bruchmuller, Artyleria niemiecka w bitwach przełamujących Wielkiej Wojny, Oświęcim 2013, ss.13–16.
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liera ostatecznie pogrzebało koncepcję użycia artylerii opracowaną przez Wille’a.
Państwa dotychczas inwestujące w jego rozwiązanie zmuszone zostały do szybkiej
modernizacji dotychczas posiadanego sprzętu, co łączyło się z olbrzymimi kosztami. Unowocześnianie niemieckiej 7,7 cm armaty zgodnie z nowym standardem
rozpoczęło się od 1906 r. i kosztowało Rzeszę Niemiecką około 100 mln marek10.
Pozostałe państwa również zaczęły produkować nowe armaty. Najszybciej dokonała tego carska Rosja, gdzie wprowadzono opracowaną w zakładach Putiłowskich
76,2 mm armatę polową wz. 1902. W 1902 r. Włochy zaczęły używać nową 75 mm
armatę wz. A11. W Wielkiej Brytanii i USA modernizacja miała miejsce od 1903 r.,
w Japonii od 1905 r., a w Monarchii Austro-Węgierskiej od 1908 r.
Powstanie 75 mm armaty wz. 1897 można nazwać rewolucją w dziedzinie
artylerii, gdyż całkowicie zmieniła sposób taktycznego użytkowania sprzętu artyleryjskiego, a w efekcie sposób prowadzenia działań wojennych. Dotychczasowe
użycie artylerii polegało na jej zastosowaniu w ramach wsparcia działań piechoty
i kawalerii. Natomiast w momencie wprowadzenia nowych systemów, artyleria
stała się, obok karabinów maszynowych, najważniejszym środkiem walki, bez
którego nie można już było prowadzić działań wojennych. Szczególnie okres
I wojny światowej jest konfliktem, gdzie artyleria i karabiny maszynowe decydowały o wyniku bitew. Dopiero wprowadzenie czołgu nieznacznie zmniejszyło znaczenie artylerii. Rewolucja w artylerii dokonana została za pomocą urządzenia, które pozwoliło na celne i szybkie prowadzenie ognia, bez konieczności
zmiany ustawienia dział na stanowiskach ogniowych. Dokonane zostało to poprzez połączenie lufy z łożem za pomocą hydraulicznego opornika i pneumatycznego powrotnika.
Nowo opracowany olejowo-powietrzny oporopowrotnik składał się z dwóch
stalowych cylindrów, z których jeden pełnił rolę opornika, a drugi powrotnika. Zadanie hydraulicznego opornika polegało na maksymalnym ograniczeniu
efektu odrzutu lufy, natomiast zadanie pneumatycznego powrotnika polegało
na doprowadzeniu po wystrzale lufy do położenia pierwotnego. Oporopowrotnik za pomocą śrub był przymocowany na stałe do kołyski działa, z którą współpracował podczas każdego ze strzałów i poprzez nią połączony został z łożem
armaty. Największa dopuszczalna długość odrzutu wynosiła 1250 mm. Łoże zastosowane przy tej armacie było jednoogonowe, a w związku z tym kąt ostrzału
poziomego wynosił tylko około 6 stopni. Natomiast nowo zastosowane czopy
boczne armaty pozwoliły na prowadzenie ognia w pionie w zakresie od -11 do
K. Szczegłow, op. cit., s. 2.
Wz. A, czyli lufa wzoru stalowego (w języku włoskim acciacio – stalowe) w odróżnieniu do wz. B (w języku włoskim bronzo – brąz, spiż).
10
11
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+18 stopni. Sektor ostrzału tej armaty w związku z tym pozwalał tylko na prowadzenia ognia bezpośredniego, a przy odpowiednich warunkach – półpośredniego. Nowo zastosowany oporopowrotnik pozwolił też na rozpoczęcie prób
nad haubicami, które w głównej mierze przeznaczone miały być do prowadzenia ognia pośredniego, czyli bez bezpośredniej widoczności celów. We Francji prace nad tego typu działem zostały zakończone i dzięki zastosowaniu systemu oporopowrotniczego do konstruowanej haubicy, przyjęto na uzbrojenie
armii francuskiej nową 120 mm haubicę wz. 189612. Pozostawiono w niej zmodernizowany zamek śrubowy systemu de Bange’a. Zamki tego typu miały jednak jedną wadę – nie posiadały ładunków miotających w mosiężnych łuskach,
ale w workach z surowego jedwabiu. Podatne były na wszelkiego rodzaju niekorzystne warunki pogodowe podczas oraz na uszkodzenia mechaniczne, istniało też ryzyko samozapłonu. Wymagały one również użycia specjalnych zapałów,
które musiały być przenoszone osobno, a ich zakładanie do zamków wymagało
umieszczane zawsze naprzeciwko kanału zapałowego. Stosowanie łusek mosiężnych jako nośników ładunków początkowo nie został przyjęte entuzjastycznie.
Uważano wówczas, że łuska może służyć tylko jako środek zastępczy dla worków prochowych oraz jako uszczelniacz komory nabojowej. Dodatkowe problemy wiązały się z zapalaniem ładunków znajdujących się wewnątrz łusek. Pokonano je wprowadzając specjalne zapłonniki, w których zastosowano piorunian
rtęci oraz ładunek inicjujący zapał prochu właściwego. Ostatecznie, początkowo
niezbyt przychylnie przyjęta, łuska mosiężna do amunicji artyleryjskiej wyparła
całkowicie w nowych systemach artyleryjskich ładunki prochowe przenoszone
w samych tylko woreczkach.
Wprowadzenie do użytkowania wydolnego systemu ograniczenia odrzutu, jakim był oporopowrotnik, pozwoliło ostatecznie na opracowanie dział mogących strzelać ogniem pośrednim, haubic. Prowadzenie tego typu ognia miało
szczególne znaczenie podczas walk w terenie górzystym. Pierwsze nowoczesne
haubice opracowane zostały krótko po zakończeniu prac nad armatą wz. 1897.
Prekursorami w tej dziedzinie byli Francuzi ze swą haubica wz. 1896, Niemcy z doskonałą, jak na owe czasy, 10,5 cm haubicą wz. 1898/09, 15 cm haubicę
wz. 1902 i 21 cm moździerzem, Rosjanie ze swą 48 liniową haubicą wz. 1904
i później wz. 1909 oraz 1910 oraz Austriacy ze 100 mm haubicą wz. 1914. Wraz
ze wzrostem kalibru przy tego typu działach zetknięto się z problemem wagi
pocisku wraz z łuską. Poradzono tu sobie poprzez zastosowanie amunicji roz12
Wzór tej haubicy jest wcześniejszy za sprawą prac nad jej konstruowaniem. Zakończenie prac głównych nastapiło w 1896 r., a na przełomie 1897 i 1898 r. dodano do niej nowo opracowany, wzorowany na armacie Schneidera, oporopowrotnik, pozostawiając wzór z 1896 r.
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dzielnego ładownia. Zaczęto ją stosowac do sprzętu o kalibrze 100 mm i więcej.
Amunicja taka ładowana była osobno – pocisk oraz ładunek prochowy w mosiężnej łusce.
Początek I wojny światowej zastał większość państw europejskich w trakcie końcowego procesu zmian dotyczących artylerii. W większości z nich w artylerii pieszej stosowano już na szeroką skalę armaty ładowane odtylcowo i posiadające skuteczne oporopowrotniki. Państwa te posiadały w jednostkach pierwszoliniowych nowoczesny sprzęt artyleryjski, a sprzęt starszych modeli, czy to
odtylcowo ładowanych dział na proch bezdymny, czy też sprzęt nieposiadający
sprawnych oporopowrotników, skupiony został w jednostkach obrony krajowej
lub też był na wyposażeniu twierdz i rejonów umocnionych. Sprzęt ten pozostał
na wyposażeniu armii praktycznie do końca Wielkiej Wojny. Stan posiadania
sprzętu artyleryjskiego na początku wojny w przybliżeniu przedstawia tabela.

FRANCJA13
Lp.

Rodzaj sprzętu

Ilość

Przeznaczenie

1.

75 mm armata polowa
wz. 1897

3840 szt.

Jednostki liniowe

2.

65 mm armata górska

120 szt.

Jednostki liniowe

Ciężkie działa polowe w tym:
105 mm armaty wz. 1913,
120 mm armaty wz. 1890,
120 mm armaty wz. 1878,
155 mm haubice wz. 1904

3.
4.

Ciężkie działa z zamkami wzoru de Bange’a

5.

Różnego rodzaju sprzęt
artyleryjski wyprodukowany
w okresie od 1877 do 1882 r.

Podporządkowane bezpośrednio
dowództwom armii
308 szt.
380 szt.

Przeznaczone dla tworzonych parków oblężniczych

ok. 7500 szt.

Przeznaczony jako wyposażenie
twierdz, rej. umocnionych itp.

NIEMCY14
1.

7,7 cm armaty polowe
wz. 1896 n/A15

ok. 7000 szt.

Jednostki liniowe

2.

10,5 cm haubice wz. 1898/09

ok. 1500 szt.

Jednostki liniowe

G.Herr, Artyleria , Warszawa 1926, ss. 10–11.
A. Kiersnowski, op. cit., ss. 367–371.
15
7,7 cm Feld Kanone 96 neuer Art. (7,7 cm armata polowa wz. 1896 nowego wzoru).
13
14
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Ciężkie działa polowe w tym:
10,5 cm armaty wz. 1904,
13 cm armaty dalekonośne,
15 cm haubice ciężkie wz. 1902,
1913, 21 cm moździerze
wz. 191016

ok. 2000 szt.

Jednostki liniowe
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ROSJA17
1.

3’’ armata polowa wz. 190218

6672 szt.

Jednostki liniowe i w zapasie mobilizacyjnym

2.

3’’ armata górska wz. 1904
i 1909

440 szt.

Jednostki liniowe i w zapasie mobilizacyjnym

3.

48 liniowa haubica wz. 1909
i 191019

538 szt.

Jednostki liniowe i w zapasie mobilizacyjnym

4.

6’’ haubice polowe wz. 1910

173 szt.

Jednostki liniowe i w zapasie mobilizacyjnym

5.

42 liniowe armaty ciężkie
wz. 1910

84 szt.

Jednostki liniowe i w zapasie mobilizacyjnym

6.

3’’ armaty wz. 1895 (starego
modelu)

125 szt.

W jednostkach pospolitego ruszenia

AUSTRO-WĘGRY20
1.

Armaty polowe różnych typów
w pułkach artylerii polowej

Ogółem
202 baterie

W jednostkach linowych

2.

Haubice polowe różnych modeli w pułkach haubic polowych

Ogółem
56 baterii

W jednostkach linowych

3.

8 cm armaty polowe wz. 5/8
w dywizjonach artylerii konnej

Ogółem
27 baterii

W jednostkach linowych

21 cm działa artyleryjskie przeznaczone były przede wszystkim do niszczenia umocnień polowych
i umocnień stałych o słabszej odporności. W związku z tym w terminologii niemieckiej nosiły nazwę moździerzy, aczkolwiek w nomenklaturze artyleryjskiej były one typowymi haubicami.
17
A. A. Manikowskij, Wyposażenie bojowe wojska rosyjskiego w czasie wojny 1914–1918, Oświęcim 2013,
ss. 132–133; G. F. Nafziger, The Russian Army in World War I, West Chester 2005, ss. 71–75.
18
Właściwe nazewnictwo w nomenklaturze rosyjskiej jest 3’’ (calowa) szybkostrzelna armata polowa
wz. 1900–1902. W polskiej nomenklaturze armata ta nazywana jest 76,2 mm armata polowa wz. 1902 lub też
potocznie ,,Armatą prawosławną”.
19
Zgodnie z nomenklaturą rosyjską, działa większych kalibrów podawane były w zapisie liniowym
lub pudowym, a nie jak działa polowe w zapisie calowym. Kaliber 48 linii odpowiadał kalibrowi 121,92, czyli
uproszczonemu kalibrowi 122 mm. Natomiast kaliber 42 linii odpowiadał kalibrowi 106,68, czyli uproszczonemu kalibrowi 107 mm.
20
M. Ch. Ortner, The Austro-Hungarian Artillery from 1867 to 1918. Technology, organization and tactics, Wiedeń 2007, ss. 358–359.
16
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4.

Ciężkie haubice różnych modeli
w dywizjonach ciężkich haubic

Ogółem
28 dywizjonów

W jednostkach linowych

5.

12 cm armata polowa M 80

96 szt.

Artyleria ciężka garnizonów Wiedeń,
Gorizia, Kraków, Przemyśl, Lwów
itd.

6.

15 cm armata polowa M 80

42 szt.

Artyleria ciężka garnizonów Wiedeń,
Pula, Kraków, Przemyśl, Nowy Sad

7.

18 cm armata polowa M 80

36 szt.

Artyleria ciężka garnizonów Wiedeń
i Nowy Sad

8.

15 cm haubica M 99/4

130 szt.

Artyleria ciężka różnych garnizonów

9.

15 cm moździerz M 80

20 szt.

Artyleria ciężka garnizonu Wiedeń

10.

24 cm moździerz M 80

48 szt.

Artyleria ciężka różnych garnizonów

11.

30,5 cm moździerz M 11

24 szt.

Artyleria ciężka różnych garnizonów

Z powyższej tabeli wynika jeden zasadniczy wniosek. Armia francuska posiadała zdecydowanie mniej artylerii. Jednak sprawność francuskich
75 mm armat skutecznie przeciwstawiła się większej ilości niemieckich 77 mm,
które okazały się słabsze od ich francuskich odpowiedniczek. Dopiero wprowadzony w 1916 r nowy model armaty 77 mm pozwolił na wyrównanie szans
w walce. Jednakże wielkiej dysproporcji w ilości posiadanej ciężkiej artylerii nie
można było wyrównać jakością. Poza tym działa francuskie okazały się i tak
słabsze niż ich niemieckie odpowiedniki. Znaczna przewaga w sprzęcie artylerii ciężkiej miała duży wpływ na początkowe sukcesy wojsk niemieckich i tylko
sprawność francuskiej piechoty oraz problemy w zaopatrywaniu niemieckiej artylerii ciężkiej zapobiegły zajęciu Paryża w 1914 r., co w efekcie doprowadziło do
długich walk przez kolejne cztery lata.
W I wojnie światowej artyleria przekształciła się w główną i zasadniczą siłę
ogniową. W okresie tym ostatecznie ustaliły się odpowiednie rodzaje dział: lekkie i manewrowe działa polowe (armaty, haubice i moździerze) przeznaczone
do bezpośredniego wsparcia piechoty, kawalerii i w późniejszym okresie czołgów;
działa średniego kalibru (armaty i haubice) przeznaczonych w głównej mierze
do zwalczania środków artyleryjskich przeciwnika i burzenia umocnień polowych; ciężkie i najcięższe działa strzelające ogniem stromotorowym (haubice
i moździerze) oraz pierwsze działa przeciwpancerne. Poważnie wzrosła donośność armat. W początkach konfliktu światowego wynosiła ona średnio: dla armat polowych 6–8 km, dla haubic 5–7 km, a dla dział ciężkich do 13–14 km.
Pod koniec wojny natomiast donośność wzrosła: dla armat polowych do 11 km,
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dla haubic polowych 8–10 km, natomiast donośność dział ciężkich wzrosła nawet do 17–23 km21.
Osiągnięcia techniczne zastosowane w konstrukcji sprzętu artyleryjskiego
z końca XIX w. legły u podstaw dalszego jego rozwoju w wieku XX. Zastosowanie prochu bezdymnego w artylerii pozwoliło zwiększyć prędkość początkową
pocisku, a przez to znacznie wydłużyć donośność skuteczną jej ognia. Dodatkowo poprzez zastosowanie sprawnych oporopowrotników i skutecznych zamków
do dział zwiększono szybkostrzelność. Poza tym proch bezdymny zastosowany w nowych systemach artylerii pozwolił na celne prowadzenia ognia zaraz po
wystrzale. Łatwiejsza stała się dokładna obserwacja pola walki. Zaszła więc konieczność maskowania ugrupowań bojowych artylerii i skrytego wykonywania
manewrów w polu. Zmiany te nastąpiły dzięki rewolucji przemysłowej z drugiej
połowy wieku XIX. Rewolucja ta pozwoliła na stworzenie odpowiedniej bazy
przemysłowej, która dzięki wielu nowym rozwiązaniom w dziedzinach takich
jak: chemia, matematyka, fizyka, metalurgia umożliwiła stworzenie nowych gałęzi wiedzy wojskowej, jak: balistyka wewnętrzna i zewnętrzna, naukowa teoria
wytrzymałości luf i łóż artyleryjskich22.

Pruska 7 cm armata polowa C73. Podstawowy rodzaj armat ostatniego dwudziestolecia XIX w.
Źródło: Zbiory własne autora.

21
22

T. Krzemień, Wojska rakietowe i artyleria – dziś i jutro, Warszawa 1984, ss. 18–19.
Artyleria i rakiety, praca zbiorowa pod red. naukową K. P. Kazakowa, Warszawa 1972, ss. 106–107.
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Zdobyczna rosyjska 152,4 mm armata wz.1877 na podwoziu niemieckiej 13 cm armaty obsługiwana
przez austro-węgierskich artylerzystów gdzieś na froncie serbskim pod koniec 1915 r.
Foto: Zbiory własne autora.

Austriacka 7 cm armata górska M 99 podczas strzelań szkolnych na jednym z poligonów
Źródło: The Austro-Hungarian Artillery from 1867 to 1918, s. 223.
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7,7 cm niemiecka armata polowa wz.1896n/A na stanowisku ogniowym w 1916 r.
Źródło: Zbiory własne autora.

75 mm armata szybkostrzelna wz 1897 na stanowisku ogniowym podczas ćwiczeń w prowadzeniu
ognia w 1917 r.
Źródło: zbiory własne autora.

542

Piotr Ochociński

Rosyjska ośmiodziałowa bateria 76,2 mm armat polowych wz. 1902 ze składu artylerii konnej
Źródło: Zbiory własne autora.

K RONIKA NAUKOWA
Magdalena Szeląg

SPRAWOZDANIE ZE ,,SPOTKANIA WSCHODNIEGO”
CENTRUM BADAŃ WSCHODNICH OBN
Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zorganizowało sesję z cyklu ,,Spotkania Wschodnie”, które odbyło się 21 października 2015 r. w Domu Polskim. Rozpoczęcie miało miejsce
o godz. 11.00. Na wstępie głos zabrał Tadeusz Baryła z CBW OBN, który przywitał
zebranych gości i wprowadził w tematykę związaną z portami południowego Bałtyku oraz ich znaczącą rolą, jaką odgrywają w gospodarkach narodowych.
Podczas sesji zostały zaprezentowane następujące wystąpienia: prof. dr
hab. Tadeusz Palmowski z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił referat ,,Porty
Trójmiasta na tle innych portów bałtyckich”; dr Tadeusz Bocheński, reprezentujący Uniwersytet Szczeciński, przybliżył uczestnikom spotkania ,,Morskie porty
handlowe na Zalewie Szczecińskim” oraz mgr Tadeusz Baryła z Ośrodka Badań
Naukowych w Olsztynie zaprezentował ,,Porty obwodu kaliningradzkiego: koncepcje rozwoju i stan obrotów towarowych w warunkach kryzysu”.
Prof. dr hab. T. Palmowski omówił problematykę związaną z zagospodarowaniem i rozwojem portów Gdańska i Gdyni, podkreślając ich istotną
rolę dla gospodarki państwa polskiego. Prelegent na początku zwrócił uwagę
na funkcjonowanie poszczególnych portów, przybliżając słuchaczom ich organizację i strukturę. Wystąpienie było uzupełniane dokładnymi mapami, wykresami i danymi przedstawianymi na slajdach. Przedstawiono port w Gdańsku, który posiada kilkanaście terminali, punkty przeładunkowe, kilka stoczni i bazy wydobywające surowce. Wyróżniono cztery duże terminale, a wśród
nich DCT, jeden z największych w Polsce terminali kontenerowych, obsługujący największe kontenerowce świata. Referent przybliżył strukturę przeładunku, wymienił odpowiednie terminale, które umożliwiają wymianę surowców.
Krótka charakterystyka przeładunków w portach Gdańska i Gdyni wykazała wskaźnik wzrostu obsługi kontenerów w ostatnich latach. W Trójmieście znajduje się pięć terminali, które obsługują takie ładunki. Port w Gdyni
świetnie powiązany komunikacyjnie z Gdańskiem, ale też z siecią transporKomunikaty Mazursko-Warmińskie, 2015, nr 3(289)
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tową z Morzem Śródziemnym, jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem. Profesor przedstawił, ilustrując to wyświetlanymi slajdami, układ przestrzenny
portu, jego strukturę oraz terminale. Wykaz struktury przeładunków ukazał zwyżkową sytuację w dniu dzisiejszym, co daje nadzieję na lepszą przyszłość gospodarczą. Co istotne, zostały przedstawione możliwości rozbudowy i usprawnienia
funkcjonowania portów. Projekty zapewniają wzrost konkurencyjności, a nowe
inwestycje, jak np. rozbudowa terminali, remonty stacji towarowych, spowodowałaby wzrost przeładunków. Wspomniane zostały projekty modernizacyjne
współfinansowane z budżetu UE, które mają na celu jeszcze lepsze usprawnienie
działalności portów. W planach są przebudowa terminalu gazowego i obrotnicy
dla większych statków. W Gdyni zainicjowano utworzenie Doliny Logistycznej.
Następnie swoje badania udostępnił słuchaczom dr T. Bocheński. Przedstawił możliwości handlowe czterech portów: Świnoujścia, Stepnicy, Polic, Szczecina. Za pomocą wyświetlanych slajdów przybliżył strukturę organizacyjną portów, ich funkcjonowanie oraz opis poszczególnych terminali. Prelegent omówił
i porównał strukturę przeładunków oraz obrotów ładunkowych portów. Port
w Szczecinie posiada kilkanaście specjalistycznych terminali towarowych. Natomiast port Police służy głównie do obsługi statków i, co warto podkreślić, przez
dłuższy czas zajmował czwartą pozycję w wykazie przeładunków polskich portów. Prelegent zwrócił uwagę, że dzisiaj port ten spełnia głównie funkcje przemysłowe. Pojawiają się plany jego rozbudowy o bocznicę kolejową ze stacji
Police Chemie do terminalu morskiego oraz o nową linię kolejową, co usprawniłoby prace w obrębie portu. Stepnica natomiast ma niewielką rolę w porównaniu z innymi portami Zalewu, głównie towarową. W planach jest rozbudowa
bazy promowej w Świnoujściu, jej modernizacja pozwoliłaby na dalszy rozwój.
Pozytywnie kształtuje się więc przyszłość portów, sprzyjają temu warunki rozwoju oraz zwiększenie dostępności transportowej umożliwiające rozszerzenie
zasięgu obsługi i rozbudowę zaplecza. Referent ujawnił także słuchaczom plany
mające na celu zwiększenie konkurencyjności portów. Pogłębienie torów wodnych,
basenów portowych, przebudowa obrotnic, modernizacja nabrzeży oraz usprawnienie urządzeń, to tylko niektóre z nich, mające na celu umożliwienie obsługi większych statków.
Podczas spotkania podkreślono szczególne znaczenie polskich portów dla państwowej gospodarki. Obsługiwały one połączenia żeglugowe z portami morskimi
Skandynawii czy Europy Zachodniej. Z przedstawionej struktury przeładunkowej
wynika jasno, że połączenia promowe funkcjonowały z Gdańskiem, Gdynią i Świnoujściem, natomiast kontenerowe z Gdańskiem, Gdynią, Szczecinem i Świnoujściem.
Zwrócono głównie uwagę na wymianę handlową portów.
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Kolejny prelegent, mgr T. Baryła z OBN, zajął się tematyką związaną z obwodem kaliningradzkim, gdzie głównym portem regionu jest Kaliningrad, odgrywający znaczącą rolę na tym obszarze. Pełni on funkcje przemysłowe oraz
obsługuje połączenia kontenerowe. Na obszarze portu działa stocznia, która ma
jednak obecnie pewne problemy. Przedstawiono pokrótce infrastrukturę portu
oraz jego główną działalność gospodarczą. Konkurencją dla Kaliningradu jest
strona niemiecka i rozwój portu gdańskiego. Ważniejszymi portami są Bałtyjsk,
Pionierskij, są też porty rzeczne w Kaliningradzie, Czerniachowsku i Sowiecku. Prelegent przedstawił sytuację gospodarczą Obwodu, szczególnie podkreślając trudną sytuację firm występujących na tym terenie w kontekście obecnej
sytuacji międzynarodowej. Najsłabiej w przedstawionym zestawieniu wypadł
jednak Kaliningradzki Morski Port Handlowy. Przedstawione zostało tło gospodarcze, które wpływa na działalność portów. Referent omówił plany rozwoju i modernizacji poszczególnych ośrodków. Rok 2014 poświęcono na liczne
spotkania na temat strefy portowej obwodu kaliningradzkiego, na których zaprezentowano rozwiązania gospodarcze, mające na celu usprawnienie i zwiększenie konkurencyjności względem innych portów bałtyckich. Jednym z takich
zamierzeń jest wybudowanie przez stronę rosyjską międzynarodowego portu
morskiego obsługującego statki pasażerskie. Źle wypada w ogólnym zestawieniu gospodarczym Obwodu brak odnogi z gazociągu North Stream. Podkreślono
na zakończenie wystąpienia, iż Kaliningrad jest niewątpliwe miastem posiadającym
perspektywy rozwoju i współpracy, ale jest też bardzo zmonopolizowany, co może
wskazywać na przyszłą klęskę planów modernizacyjnych.
Po tym ostatnim wystąpieniu odbyła się dyskusja. Padły ze strony uczestników spotkania pytania o rozwój innych portów i ich konkurencyjność względem tych przedstawionych. Podjęto również temat zagospodarowania terenów
i przyrody przyportowej. Stwierdzono, że obecna polityka ochrony przyrody
w znanym nam formacie blokuje przebudowę niektórych obiektów i powinno
się szukać nowych, lepszych rozwiązań, które zarówno chroniłyby przyrodę, jak
i pozwalały na dalszą modernizację strefy portowej. Rozmawiano również
o możliwościach rozwojem Elbląga i perspektywach modernizacji Kanału Elbląskiego. Poruszono kwestie budowy w Świnoujściu terminalu LNG do przesyłu
gazu skroplonego i przystosowania do tego portu.
Podsumowując, spotkanie było okazją do przemyśleń na temat stanu polskich
portów oraz ich znaczącej roli w gospodarce. Prelegenci skupili się na funkcjach
handlowych i przemysłowej portów, wykazując to, co udało się już osiągnąć oraz
przybliżając plany modernizacji poszczególnych obiektów.

Magdalena Szeląg

SPRAWOZDANIE Z SESJI Z CYKLU ,,ŻYCIE CODZIENNE
NA DAWNYCH ZIEMIACH PRUSKICH”
W Salonie Wystawowym Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
27 października 2015 r. odbyła się konferencja naukowa z cyklu ,,Życie codzienne
na dawnych ziemiach pruskich”. Ośrodek Badań Naukowych, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku zorganizowały sesję naukową pod hasłem
,,Wierni i duchowni”. O godz. 10.00 konferencję otworzył prof. dr hab. Stanisław
Achremczyk, który przywitał przybyłych gości, wprowadzając ich w tematykę
związaną z obrzędowością i religijnością mieszkańców ziem pruskich.
Referaty zgłosiło siedemnaście osób związanych z ośrodkami: olsztyńskim, warszawskim, toruńskim i olsztyneckim. Niestety, kilkoro referentów nie
mogło stawić się osobiście, przesłali jednak swoje referaty, które zostaną przeznaczone do druku w materiałach z sesji. Podczas obrad swoje wystąpienia zaprezentowało dwunastu prelegentów: prof. dr hab. Dariusz Makiłła (UKSW),
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (OBN), dr hab. Janusz Hochleitner (UWM),
dr Jerzy Kiełbik (OBN), mgr Robert Klimek (Olsztyn), mgr Grażyna Czerniak
(UWM), mgr Sylwia Skiendziul (UWM), dr Danuta Bogdan (OBN), mgr Danuta Syrwid (MWiM), dr Jan Chłosta (TN im. W. Kętrzyńskiego), mgr Marta Żebrowska (MBL-PE), mgr Wiesława Chodkowska (MBL-PE).
Konferencja składała się z trzech części oddzielonych krótkimi przerwami.
Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki związanej z religijnością ludności
zamieszkującej tereny pruskie oraz pokazanie jej różnorodności wyznaniowej.
Pierwsza część sesji była poświęcona zagadnieniu religijności w różnych
jej aspektach, związanych z prawnymi wymogami, które regulowały życie społeczności. Obrady w pierwszej części konferencji rozpoczęły się pod przewodnictwem dr. Jana Chłosty. Pierwsze wystąpienie, zatytułowane ,,Religijność ustanowiona ustawą. Z dziejów kościoła w księstwie pruskim za rządów księcia
Albrechta (1525–1568)”, wygłosił prof. dr hab. D. Makiłła. Przedstawił pierwsze
luterańskie państwo w Europie, którego funkcjonowanie związane było z zaangażowaniem Albrechta Hohenzollerna. Większość poddanych księcia stanowili
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Mazurzy, którzy przyjęli nową wiarę. Za odstępstwa przewidziane były kary, gdyż
nie tolerowano katolicyzmu. Podkreślono, że książę Albrecht był inicjatorem wielu
przedsięwzięć mających na celu umocnienie luteranizmu na tym terenie. Referent
przedstawił regulacje prawne, których intencją było wzmocnienie nowego wyznania na ziemiach pruskich.
Kolejny referat, ,,Wierni i parafie w świetle wizytacji biskupa Krzysztofa Szembeka”, wygłosił prof. dr hab. S. Achremczyk. Podkreślał niezwykłą pobożność ludności zamieszkującej Warmię. Zwyczaje związane z obchodami świąt były
bardzo okazałe. Wizytowanie parafii należało do obowiązków biskupa i było wydarzeniem dla miejscowej ludności. Prelegent opisał przebieg wizytacji biskupa
Szembeka.
Dr hab. J. Hochleitner w wystąpieniu ,,Warmińskie pielgrzymki w perspektywie aktywności parafialnej świeckich” przedstawił pielgrzymowanie oraz przejawy religijności Warmiaków. Podkreślił coraz większą rolę świeckich w społeczności parafialnej i miejskiej, szczególnie wzmożoną w XIX w. Referent omówił
różne rodzaje pielgrzymek. Procesje przedstawione zostały jako rozbudowane
formy wyrażania religijności i sposób na jej manifestowanie.
Ostatnie wystąpienie przed przerwą wygłosił dr J. Kiełbik. Swój referat zatutułował: ,,Religijność a prawo, z dziejów pruskich przepisów miejskich
w XVI–XVIII w.” Życie społeczności związane było ściśle z kalendarzem rolniczym i kościelnym, które wyznaczały tryb życia. Prawo związane było z określonym wyznaniem, zawierało nakazy związane z kultem, np. dotyczące uczestnictwa
w życiu religijnym parafii. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na przewidywane kary za nieprzestrzeganie obowiązków religijnych, wynikających z przepisów miejskich.
Po piętnastominutowej przerwie obrady rozpoczęły się pod przewodnictwem dr. Jerzego Kiełbika. Ta część spotkania poświęcona została kultowi
i jego odbiorowi, ale też relacji duchownych ze świeckimi i strukturze parafialnej. Pierwszy referat, noszący tytuł ,,Miejsca kultu Prusów na obszarze Warmii
biskupiej”, wygłosił mgr R. Klimek. Wyjaśniał pochodzenie nazw wielu miejsc
uznawanych za magiczne, które występowały w źródłach średniowiecznej Warmii biskupiej. Pokrótce omówił wybrane obiekty kultu Prusów. Opisał znaczenie różnych miejsc dla ówczesnej ludności. Wykorzystując slajdy przedstawił
topografię miejsc poświęconych kultowi Prusów.
Następny referat, ,,Pogaństwo na Żmudzi w oczach biskupa Macieja Wołonczewskiego”, wygłosiła mgr Grażyna Czerniak. Przedstawiono w nim starodawne wierzenia ludności żmudzkiej oraz stosunek władzy kościelnej do nich.
Referentka wyjaśniła słuchaczom znaczenie poszczególnych wierzeń dotyczą-
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cych sił przyrody. Zjawiskom tym nadawano szczególne znaczenia, które utożsamiano z siłą nadprzyrodzoną. Biskup Wołonczewski zrelacjonował wierzenia
Żmudzinów przed i po chrystianizacji tego terenu, zwracając uwagę na specyfikę ich wiary.
Mgr Sylwia Skiendziul przedstawiła swoje rozważania na temat ,,Znani
średniowieczni duchowni a kobiety”. Przybliżyła słuchaczom stosunek duchowieństwa do kobiet oraz omówiła kilka przykładów ich wzajemnych relacji. Wyjaśniła, jak duchowieństwo postrzegało kobiety i jaki obraz kobiet kształtowało.
Podane zostały przykłady kapłanów, którzy zachwycali się pięknem i mądrością niewiast, ale też często obawiali się problemów wynikających z ich natury.
W czasach średniowiecznych często powtarzano bowiem nieprawdziwe informacje o kobietach.
Ostatnie wystąpienie przed kolejna przerwą zaprezentowała dr Danuta Bogdan. Jej referat nosił tytuł: ,,Parafia jako element samorządu warmińskiego w czasach nowożytnych”. Przedstawiona została struktura parafialna, w której istotną
rolę odgrywał proboszcz. Był on również ważną postacią życia społecznego i samorządowego ówczesnej Warmii. Referentka opisała samorządowe działania parafii oraz prace na rzecz lokalnej społeczności. Podkreślono także ważną rolę, jaką
spełniały bractwa religijne, kształtujące m.in. samorząd warmiński.
Po krótkiej przerwie obrady wznowił prof. dr hab. Stanisław Achremczyk.
Ta część była omówieniem działalności katolików na ziemiach pruskich oraz
przybliżeniem zagadnień związanych z Kościołem ewangelickim. Wystąpienia
rozpoczęto referatem ,,Statut Towarzystwa Wstrzemięźliwości od Palonych Napojów w Diecezji Warmińskiej z 1852 roku” wygłoszonym przez mgr D. Syrwid,
która przedstawiła badania nad ruchem trzeźwości oraz krótki rys historyczny
Towarzystwa. Podkreśliła, że idea wstrzemięźliwości szybko szerzyła się na Warmii. Członek Towarzystwa składał przysięgę na rok oraz odprawiał odpowiednie
modlitwy, mające na celu wspomaganie w wytrwaniu w postanowieniu. Prelegentka omówiła broszurę, napisaną przez ks. Walentego Tolsdorfa, który był inicjatorem powstania Towarzystwa.
Dr J. Chłosta zaprezentował rozważania na temat ,,Katolicy na Mazurach
przed 1945 rokiem”. Przedstawiona została problematyka misji katolickiej na Mazurach w XIX w., dla której ewangelicy nie mieli zrozumienia. Katolicy zakładali
szkoły, fundowali instytucje, budowali kościoły, wydawali prasę, by rozprzestrzenić swoje wyznanie na terenach mazurskich. Prelegent zwrócił uwagę na fakt powstania w tamtych czasach na Mazurach około czterdziestu nowych parafii.
Następny referat, ,,Mazurska plebania ewangelicka z początku XX wieku”,
ilustrowany licznymi slajdami, przedstawiła mgr M. Żebrowska. Było to zapre-
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zentowanie wystroju i urządzenia domu proboszcza ewangelickiego na przykładzie stworzonej wystawy i rekonstrukcji wyposażenia plebanii w chałupie z Bartężka, znajdującej się w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny
w Olsztynku. Lewa strona chałupy przeznaczona została na izbę dla gości, natomiast prawa na prywatne pokoje duchownego. W ekspozycji izby parafialnej znajduje się bogata biblioteczka, wystawa kilku najważniejszych dzieł protestanckich,
toga w kancelarii, obrazy, w tym portret Lutra, świadectwo konfirmacji, krzyże
z lichtarzami, róża Lutra. Po przedstawieniu wyglądu plebanii ewangelickiej, prelegentka zaprosiła zebranych gości do odwiedzenia i zobaczenia na własne oczy odtworzonego wyglądu domu pastora.
Ostatnie wystąpienie sesji to referat mgr W. Chodkowskiej, pt. ,,Postać Anioła Chrzciciela w kościele ewangelickim”. Autorka również wzbogaciła go przedstawieniami rzeźb aniołów oraz innymi ilustracjami. Omówiła przedstawieniea
aniołów na chrzcielnicach, wyjaśniła symbolikę i znaczenie na przykładach konkretnych rzeźb z kościołów ewangelickich z terenów pruskich. Chrzcielnice najczęściej umieszczane były w nawie bocznej kościoła ewangelickiego, w zależności
od przyjętej religijnej interpretacji zawierały dodatkowe detale.
Ostatnim punktem obrad była krótka dyskusja, która wzbogaciła wiedzę
słuchaczy dodatkowa refleksją nad wystąpieniami poszczególnych prelegentów.
Pojawiły się pytania o lokalne miejsca kultu na Warmii i Maurach. Pielgrzymowanie było wyrazem rozwoju świadomości religijnej i coraz większej aktywności świeckich związanych z tym regionem w XIX w. Przytoczono jako przykład
Gietrzwałd, gdzie powstało sanktuarium. Wymiana myśli dotyczyła także działalności katolików na Mazurach. Przedstawiono pracę księży, którzy prowadzili akcję katolicką na Mazurach, przyczyniając się dodatkowo do propagowania
swoją postawą polskości. Przykładem może tu być ks. Walenty Tolsdorf. Wyrażono nadzieję na kontynuowanie podjętej podczas sesji tematyki, bowiem wielu tematów dotyczących innych wyznań na terenach dawnych ziem pruskich nie
podjęto z uwagi na brak czasu.
Cała sesję podsumował prof. Achremczyk, dziękując referentom oraz
przybyłym słuchaczom. Podkreślił znaczenie tegorocznej konferencji dla przybliżenia tematyki związanej z religijnością społeczności zamieszkującej tereny
dawnych Prus. Wyraził nadzieję na pogłębianie badań związanych z tym zagadnieniem w przyszłości.
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Seweryn Szczepański (Olsztyn), Wczesnośredniowieczna rzeźba z Dzierzgonia tzw.
„Potrimpos” w kontekście interpretacji oraz staropruskich wierzeń ................
ks. Tomasz Garwoliński (Olsztyn), Stan badań nad odręcznymi zapiskami Mikołaja
Kopernika w starych drukach biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego
Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie ...........................................
ks. Marek Jodkowski (Olsztyn), Ewangelicy a zobowiązania materialne zględem parafii
katolickich na obszarze historycznej Warmii w pierwszej połowie XIX wieku ....
Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn), Administracja miejska Iławy. 1945–1956. Zarys
problematyki .........................................................................................................

365
387
409
433
449

MISCELLANEA
Łukasz Sobczak, (Gdańsk), Datki dla ubogich Konrada von Jungingen w trakcie objazdów
państwa zakonnego ..............................................................................................
Sławomir Karp (Podkowa Leśna), Iwan Karp (ok. 1535–1591), starosta nowodworski
i jego rodzina. Z dziejów szlachty pogranicza polsko-litewskiego w XVI w. ......
Юрий Костяшов (Kaliningrad), Восточная Пруссия в контексте российско-германских отношений накануне Первой мировой войны ....................
Algis Kasperavičius (Wilno), Litwa i Litwini w przededniu i na początku wojny
światowej ..............................................................................................................
Piotr Ochociński (Toruń), Artyleria przełomu XIX i XX wieku. „Bóg wojny na polach
wielkiej wojny .......................................................................................................

469
479
505
515
525

KRONIKA NAUKOWA
Magdalena Szeląg (Barczewo), Sprawozdanie ze ,,Spotkania Wschodniego” Centrum
Badań Wschodnich OBN ....................................................................................
Magdalena Szeląg (Barczewo), Sprawozdanie z sesji z cyklu ,,Życie codzienne na dawnych
ziemiach pruskich” ................................................................................................

543
546

INHALTSVERZEICHNIS
ARTIKEL UND MATERIALIEN
Robert Klimek, Die Kultstätten der Prußen im Ermland ..........................................
Zusammenfassung ..........................................................................................................
Seweryn Szczepański, Eine frühmittelalterliche Skulptur aus Dzierzgoń (Christburg),
ein sog. „Potrimpos” – im Kontext der Interpretation und der altprußischen
Religion ..................................................................................................................
Zusammenfassung ..........................................................................................................
Pfarrer Tomasz Garwoliński, Der Forschungsstand zu den handschriftlichen Notizen
von Nikolaus Kopernikus in alten Drucken in der Bibliothek des Höheren
Priesterseminars der Kirchenprovinz Ermland „Hosianum” in Olsztyn (Allenstein) ...
Zusammenfassung ..........................................................................................................
Marek Jodkowski, Evangelikale und die Verpflichtungen materieller Hinsicht der katholischen
Pfarreien in der Umgebung historische Ermland in der ersten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts ..................................................................................
Zusammenfassung .........................................................................................................
Ryszard Tomkiewicz, Die Stadtverwaltung von Iława (Deutsch Eylau). 1945–1956.
Ein Überblick über die Problematik ..................................................................
Zusammenfassung ..........................................................................................................

365
386
387
407
409
431
433
448
449
466

MISCELLANEA
Łukasz Sobczak, Konrad von Jungingens Gaben für die Armen während seiner
Inspektionsreise durch den Ordensstaat .............................................................
Sławomir Karp, Iwan Karp (um 1535–1591), der Starost von Nowy Dwór, und seine
Familie. Aus der Geschichte des Adels im polnisch-litauischen Grenzgebiet im
16. Jahrhundert .....................................................................................................
Юрий Костяшов, Восточная Пруссия в контексте российско-германских
отношений накануне Первой мировой войны ............................................
Algis Kasperavičius, Litauen und die Litauer am Vorabend und zu Beginn des Weltkrieges ....
Piotr Ochociński, Die Artillerie an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Der „Kriegsgott” auf den Schlachtfeldern des Grossen Krieges ........................

469
479
505
515
525

WISSENSCHAFTLICHE CHRONIK
Magdalena Szeląg, Der Bericht über die Sitzung des östlichen „Center of Eastern Studies” ....
Magdalena Szeląg, Der Bericht der Sitzung der Serie,, Alltag in den früheren preußischen
lands” .....................................................................................................................

545
548

CONTENTS
ARTICLES AND PAPERS
Robert Klimek, Worship places of the Old Prussians in the bishop’s Warmia ..........
Summary ..........................................................................................................................
Seweryn Szczepański, Early-Medieval stone sculpture from Dzierzgoń so called
„Potrimpos” in context of scholarly interpretations and Old Prussian beliefs ...
Summary ..........................................................................................................................
Tomasz Garwoliński, State of research handwritten writings of Nicolaus Copernicus
in old prints in the library of the Seminary metropolis Warmia „Hosianum”
in Olsztyn ..............................................................................................................
Summary ..........................................................................................................................
Marek Jodkowski, Evangelicals and the obligations material terms of Catholic parishes
in the area of historical Warmia in the first half of the nineteenth century ....
Summary ..........................................................................................................................
Ryszard Tomkiewicz, The Iława municipal administration: 1945–1956. Outline
of problematic ......................................................................................................
Summary ..........................................................................................................................

365
386
387
408
409
431
433
448
449
466

MISCELLANEA
Łukasz Sobczak, Donations for the poor Konrad von Jungingen during detours Teutonic
Order’s state ...........................................................................................................
Sławomir Karp, Ivan Karp (c. 1535–1591), the Nowy Dwór governor and his family.
From the history of the nobility of the Polish-Lithuanian in the sixteenth
century ...................................................................................................................
Юрий Костяшов, East Prussia in the context of Russian-German relations on the eve
of the First World War ........................................................................................
Algis Kasperavičius, Lithuania and Lithuanians on the eve and at the beginning
of World War II ....................................................................................................
Piotr Ochociński, Artillery of the late nineteenth and early twentieth Century. „God
of Wor” in fields of Great War ............................................................................

469
479
505
515
525

REVIEWS AND REPORTS
Magdalena Szeląg, The report of the meeting of the Eastern „Center of Eastern Studies” ...
Magdalena Szeląg, The report of the session of the series ,,Everyday life in the former
Prussian lands” .....................................................................................................

545
548

AUTORZY
mgr Tomasz Garwoliński – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warmińskiej w Olsztynie
dr Marek Jodkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
mgr Sławomir Karp – Podkowa Leśna
doc. dr Algis Kasperavičius – Uniwersytet Wileński
mgr Robert Klimek – Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
prof. dr Yuri Kostiashov – Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Im. Kanta w Kaliningradzie
dr Piotr Ochociński – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
mgr Sobczak Łukasz – Uniwersytet Gdański
dr Seweryn Szczepański – Ośrodek Badań Naukowych im W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
Magdalena Szeląg – Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
dr hab. Ryszard Tomkiewicz – Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

