

209

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego

KOMUNIKATY
MAZURSKO-WARMIŃSKIE
Kwartalnik nr 2(300)
2(292)

Olsztyn 2018
Olsztyn 2016

KOMUNIKATY
MAZURSKO-WARMIŃSKIE
210



Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej
RADA REDAKCYJNA: Stanisław Achremczyk (przewodniczący), Darius Baronas,
Norbert
Kasparek,
Igor Kąkolewski,
Olgierd
Kiec,Andreas
Andrzej Kossert,
KopiczJanusz Jasiński, Igor
Kąkolewski,
Olgierd
Kiec, Andrzej
Kopiczko,
ko, Andreas
Kossert,
Jurij Kostiaszow,
Kuklo, Ruth
Leiserowitz,
Janusz
MałJurij
Kostiaszow,
Cezary
Kuklo, RuthCezary
Leiserowitz,
Janusz
Małłek, Sylva
Pocyté,
łek, SilvaStegner,
Pocytė, Mathias
Tadeusz Wagner,
Stegner, Mathias
Tadeusz
EdmundWagner
Wojnowski
Tomkiewicz
(redaktor), Jerzy
Jerzy Kiełbik,
REDAGUJĄ: Grzegorz
Grzegorz Białuński,
Białuński,Ryszard
Grzegorz
Jasiński (redaktor),
Tomasz
Wyżlic
(redakcja
językowa:
język
niemiecki),
Karol
Maciejko
(z-ca sekreAlina Kuzborska (redakcja językowa: język niemiecki), Bohdan Łukaszewicz,
tarza), Aleksander
Pluskowski
(redakcja
językowa:
język
angielski),Jerzy
Jerzy Sikorski,
Aleksander
Pluskowski
(redakcja
językowa:
język
angielski),
język rosyjski)
Seweryn Szczepański (sekretarz,
(sekretarz),redakcja
Ryszard językowa:
Tomkiewicz
SKŁAD I ŁAMANIE: Patrycja Szymańska
Instrukcja dla autorów dostępna jest na stronie internetowej pisma
Instrukcja dla autorów dostępna jest na stronie internetowej pisma

Wydano
finansowemu
Wydanodzięki
dzięki wsparciu
wsparciu finansowemu
Marszałka
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Archiwum Państwowego w Olsztynie
oraz
oraz
Ministerstwa
NaukiArchiwów
i Szkolnictwa
Wyższego
Naczelnej Dyrekcji
Państwowych
Articles appearing in Masuro-Warmian Bulletin are abstracted and indexed in
BazHum,and
ERIH
Plus andAbstracts
Historical Abstracts
BazHum
Historical
pierwotną
(referencyjną)
czasopisma
jest wyRedakcja KMW
KMWinformuje,
informuje,żeżewersją
wersją
pierwotną
(referencyjną)
czasopisma
jest
danie elektroniczne.
wydanie
elektroniczne.
Adres Redakcji: 10-402
527-66-18,
www.obn.olsztyn.pl;kmw@obn.olsztyn.pl
kmw@obn.olsztyn.pl;
10-402Olsztyn,
Olsztyn,ul.
ul.Partyzantów
Partyzantów87,
87,tel.
tel.0-89
89 527
66 18, www.obn.olsztyn.pl;
Ark. wyd. 13,56; ark. druk. 12,25. Przygotowanie do druku: Patrycja Szymańska, druk Warmia Print, Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 35C
ISSN 0023-3196

Zamek w Świeciu. Topografia i technika budowy zamku krzyżackiego

211

A RTYKUŁY I MATERIAŁY
Bogusz Wasik
ZAMEK W ŚWIECIU. TOPOGRAFIA I TECHNIKA
BUDOWY ZAMKU KRZYŻACKIEGO
Słowa kluczowe:

Świecie, zamek w Świeciu, zamek krzyżacki, kasztel, zakon krzyżacki

Schlüsselwörter:

Świecie (Schwetz an der Weichsel), Ordensburg in Świecie, Kastell,
Deutscher Orden

Keywords:

Świecie, castle in Świecie, teutonic castle, castellum, Teutonic Order

Ze względu na ograniczone ramy artykułu niemożliwe jest przedstawienie
szerszego stanu badań zamku. Zestawienia takiego dokonali jednak Tomasz Torbus1 i Maria Spławska-Korczak2. Ruiny zamku w Świeciu, będące ważnym punktem krajobrazu doliny Wisły, były już przedmiotem zainteresowań w XIX wieku 3.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci zamek omawiany był w różnego rodzaju opracowaniach4. W latach sześćdziesiątych XX wieku przeprowadzono pierwsze badania
archeologiczne5 oraz inwentaryzacje architektoniczne6. W 2005 roku przeproT. Torbus, Die Konventsburgen in Deutschordensland Preussen, München 1998, ss. 647–648.
M. Spławska-Korczak, Zamek krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu, Toruń 2014, ss. 19–25.
3
J. Heise, Die Bau- Und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, H. IV: Die Kreise Marienwerder
(westlich der Weichsel), Schwetz, Konitz, Schlochau, Tuchel, Flatow und Dt. Krone, Danzig 1887, ss. 340–346; C.
Steinbrecht, Die Baukunst des Deutschen Ritterordens in Preussen, Bd. IV: Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit,
Berlin 1920, ss. 15–23.
4
M.in. B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, ss. 304–305; M. Haftka, Zamki krzyżackie w Polsce.
Szkice z dziejów, Malbork–Płock 1999, ss. 312–318; Leksykon zamków w Polsce, red. L. Kajzer, S. Kołodziejski,
J. Salm, Warszawa 2001, ss. 294–297; T. Torbus, op. cit., ss. 185–194, 642–654; idem, Zamki konwentualne państwa
krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014, ss. 212–223.
5
W 1959 roku wytyczono jeden wykop na dziedzińcu, natomiast w 1969 roku Gerard Wilke założył
cztery kolejne na terenie skrzydła południowego i parchamu południowego. Wyniki badań zostały opublikowane
w formie artykułu; G. Wilke, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w 1969 roku
na domniemanym (II) grodzisku pomorskim oraz zamku pokrzyżackim w Świeciu n. Wisłą, Komunikaty Archeologiczne, t. 1, 1972, ss. 126–131.
6
K. Kalinowska, Zamek krzyżacki w Świeciu – dokumentacja historyczna, mps w archiwum WUOZ
w Bydgoszczy, Toruń 1966; F. Polakowski, Zamek w Świeciu n/Wisłą – woj. bydgoskie. Inwentaryzacja – uaktualnienie architektura, mps w archiwum WUOZ w Bydgoszczy; I. Sławiński, Inwentaryzacja detali architektury, mps
w archiwum WUOZ w Bydgoszczy, Toruń 1963.
1
2
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wadzono kolejne badania archeologiczne7, które mimo ograniczonego charakteru wniosły dalsze ważne informacje. W ostatnich latach wiele nowych danych
na temat topografii zamku dostarczyły ponadto badania historyków – Sławomira
Jóźwiaka i Janusza Trupindy8. Niedawno ukazało się także monograficzne opracowanie interesującej nas warowni autorstwa Marii Spławskiej-Korczak9.
Początki Świecia sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy istniały tu grody,
których lokalizacja nie jest znana10. Młodszy z nich, wzniesiony przez księcia
Świętopełka, zdobyli po ciężkich walkach krzyżacy w 1309 roku11. Badania archeologiczne12 wskazują jednak, że zamku murowanego, wbrew starszym sugestiom13
nie wzniesiono w miejscu starszej warowni drewniano ziemnej i nie wtopiono w jej
mury starszych elementów obronnych14. Biorąc pod uwagę płynące z ostatnich badań wnioski na temat techniki budowy zamków krzyżackich15 sytuacja ta jednak
nie dziwi. Zamki regularne (kasztelowe) wznoszone były bowiem najczęściej na
surowym korzeniu (np. w pobliżu starszej warowni), a przypadki murowania takich domów konwentów na zrębach starego grodu słowiańskiego, jak w Gdańsku,
należą do wyjątków16. Maria Spławska-Korczak zasugerowała, iż gród mógł się
znajdować na przedzamczu17, jako dowód wskazując jego podkowiasty kształt. Jest
to jednak także błędne założenie, gdyż rekonstrukcja przedzamcza na takim rzucie, autorstwa Conrada Steinbrechta, nie została oparta na realnych przesłankach18,
7
A. Chęć, W. Miłek, Dokumentacja rysunkowo-fotograficzna badań archeologicznych, przeprowadzonych na zamku pokrzyżackim w Świeciu, pow. loko, woj. kujawsko-pomorskie, mps w archiwum WUOZ w Bydgoszczy, Toruń 2005; A. Chęć, Dokumentacja rysunkowo-fotograficzna nadzorów archeologicznych, przeprowadzonych na zamku pokrzyżackim w Świeciu, pow. loko, woj. kujawsko-pomorskie, mps w archiwum WUOZ
w Bydgoszczy, Toruń 2005.
8
S. Jóźwiak, J. Trupinda, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na
podstawie średniowiecznych źródeł pisanych, Toruń 2012.
9
Jest to publikacja pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem Andrzeja Nowakowskiego; M. Spławska-Korczak, op. cit.
10
M. Arszyński, Sztuka regionu Świecia, w: Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 2, red. K. Jasiński,
Warszawa–Poznań–Toruń 1980, ss. 238–239; G. Wilke, Region Świecia w pradziejach i wczesnym średniowieczu (do
połowy XII w.), w: Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 1, red. K. Jasiński, Warszawa–Poznań–Toruń 1979,
ss. 107–110.
11
Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 9, consilium ed. S. Budkowa et al.,
textum recensuit et ed. Curavit D. Turkowska, commentaries confecit Ch. Pieradzka, Varsoviae 1978, s. 61; Piotr
z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, tłum. S. Wyszmorski, komentarze J. Wenta, Toruń 2004, ss. 75–76; por. też. K.
Jasiński, Dzieje ziem świeckej i nowskiej od schyłku XII w. do 1309 r., w: Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 1,
red. K. Jasiński, Warszawa–Poznań–Toruń 1979, ss. 122–123, 140–141.
12
M. Spławska-Korczak, op. cit., s. 40; G. Wilke, Sprawozdanie, s. 131.
13
m.in. C. Steinbrecht, op. cit., s. 15; M. Arszyński, op. cit., s. 250; M. Haftka, op. cit., s. 313.
14
por. K. Kalinowska, op. cit., s. 55.
15
B. Wasik, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku), Toruń, ss. 27–25, 32, 319.
16
W świetle nowej wiedzy należy także odrzucić w sugestię Mariana Arszyńskiego, jakoby ślady grodu
mogły zostać całkowicie zniszczone podczas budowy; M. Arszyński, op. cit., s. 274, przyp. 96.
17
M. Spławska-Korczak, op. cit., s. 41.
18
Johannes Heise odnotował tylko zachowany mur oporowy fosy od strony zamku wysokiego. Conrad
Steinbrecht wspomina później także o niewielkim, czytelnym jeszcze relikcie muru od strony Wisły. Ponieważ
teren przedzamcza uległ w późniejszych czasach przekształceniom, nie może być pewności, czy był to mur prze-
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a jedynie na formie terenowej, powstałej w wyniku przekształceń i zniszczeń z XIX
stulecia19
W świetle aktualnego stanu wiedzy założyć więc trzeba, iż zamek w Świeciu wzniesiono w nowym miejscu. Należy się zgodzić z Conradem Steinbrechtem,
że w pierwszych latach krzyżacy zaadoptowali najpewniej zdobyty gród20. Nie od
razu też utworzono tu odrębną komturię, gdyż stało się to przed 1320 rokiem21.
Czas rozpoczęcia budowy murowanego zamku jest dość dobrze znany – nastąpiło
to najwcześniej w 1335 roku i prowadzono ją za urzędowania komturów Konrada
von Bruningsheim (1335–1338) i Günthera von Hohenstein (1344 – około 1349)22.
Prace wykończeniowe i budowa przedzamcza ciągnęły się najpewniej jeszcze w kolejnych latach.
Układ przestrzenny zamku gotyckiego
Z racji ograniczonych ram artykułu skupimy się na rekonstrukcji wyglądu
zamku średniowiecznego, pomijając jego nowożytne przekształcenia. Źródłami,
które to umożliwiają są informacje płynące ze średniowiecznych źródeł pisanych23,
opis zamku 1565 roku24 oraz widok i rzut autorstwa Erika Dahlberga z połowy
XVII wieku25 (ryc. 1). Ważnym źródłem są ponadto same ruiny i zachowane w terenie ślady dawnej topografii. Kwestia funkcji pomieszczeń zamku była ostatnio
szeroko analizowana przez Marię Spławską-Korczak26, dlatego w tej kwestii przytoczymy jedynie podstawowej wnioski. Zwrócić jednak należy uwagę na pewne
elementy (jak układy fos i przedzamcza), które są w literaturze nadal przedstawiane
zgodnie z rekonstrukcją Conrada Steinbrechta, podczas gdy analiza terenowa i źródła ikonograficzne, każą ją zrewidować.
dzamcza, a nie np. oporowy związany z dziewiętnastowieczną zabudową. Brak murowanej zabudowy w tym rejonie oraz inny układ przedzamcza na planie Dahlberga przemawiają za tą drugą możliwością; J. Heise, op. cit.,
s. 341; C. Steinbrecht, op. cit., s. 16.
19
Kolejni badacze przyjęli tę, nie popartą dowodami rekonstrukcję, bez większych refleksji i zastrzeżeń,
skupiając swoje rozważania na zamku wysokim; m.in. K. Kalinowska, op. cit., s. 30; M. Spławska-Korczak, op. cit.,
s. 45; T. Torbus, Die Konventsburgen, s. 647.
20
C. Steinbrecht, op. cit., s. 15.
21
M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 32–36.
22
Ibidem, ss. 43–45.
23
Opracowane w ostatnich latach przez cytowanych już Sławomira Jóźwiaka, Janusza Trupindę oraz Marię Spławską-Korczak.
24
Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961, ss. 191–194; późniejsze
wymieniają już zdewastowany zamek.
25
Ichnographia Castri Schwetz In Pomerellia ab Exercitu R. M. Sueciæ d. 4 Octob: 1655 occupati, w dziele
Samuela Pufendorfa De rebus a Carolo Gustavo Sveciæ rege gestis, wydanym w Norymberdze w 1696 r. Ostatnio
opublikowane w przedruku: S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, oprac. W. Krawczuk, Warszawa 2013.
26
M. Spławska-Korczak, op. cit.
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Ryc. 1. Plan i widok zamku z połowy XVII w. autorstwa Erika Dahlberga; Ichnographia Castri Schwetz
In Pomerellia ab Exercitu R. M. Sueciæ d. 4 Octob: 1655 occupati, w dziele Samuela Pufendorfa De
rebus a Carolo Gustavo Sveciæ rege gestis, wydanym w Norymberdze w 1696 r.

Wspomniany plan Erika Dahlberga został poddany krytycznej analizie pod
względem jego wiarygodności i precyzji. Nie bez znaczenia jest tu też osoba samego autora rycin. Szwed Erik Jönson Dahlberg (1625–1703) był wykształconym
inżynierem wojskowym prowadzącym m.in. prace fortyfikacyjne. W Rzeczypospolitej przebywał w latach 1656–1657 jako generalny kwatermistrz wojsk szwedzkich.
Do jego obowiązków należało rozpoznanie terenowe, wykonywanie szkiców fortyfikacji, ocena ich obronności, wytyczanie obozów itp.27 Przebieg tworzenia ryciny
wyglądał w skrócie tak, że na miejscu autor wykonywał wstępny szkic, na który
nanosił siatkę terenu, topografię i rozmieszczenie fortyfikacji. Ukończenie ryciny
następowało natomiast czasem kilka lat później, ale mimo upiększenia szczegóły pozostawały wierne szkicowi28. Stworzył on bezcenny zbiór widoków oraz pla27
B. Heyduk, Dahlbergh w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów „Potopu” 1656–1657, wstęp A.
Przyboś, Wrocław 1971, ss. 20–22.
28
K. Łopatecki, O wykorzystaniu źródeł ikonograficznych w badaniach historyczno-wojskowych na przykładzie wysadzenia zamku w Sandomierzu w roku 1656, Україна в Центрально-Східній Європі, t. 12-13: 2013,
s. 387.
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nów budowli i miast z całej Polski, które wykorzystywane są przez specjalistów
rekonstruujących wygląd niezachowanych budowli29. Nie należy oczywiście podchodzić do tych przedstawień bezkrytycznie i winno się je weryfikować pod kątem wiarygodności. W tym miejscu należy wskazać na różnicę między planami
i widokami. Te pierwsze najczęściej oddają dokładnie rzeczywiste położenie obiektów. Nie można ich wszakże traktować jak rzutów wymierzonych nowoczesnymi,
precyzyjnymi technikami – mają drobne błędy w pomiarach, ale układ budowli
oraz topografii przedstawiają wiernie i są wiarygodne. Przez zastosowanie różnego rodzaju oznaczeń, wypełnień i szrafowań, mają często charakter rysunków inwentaryzacyjnych, na których odmiennie zaznaczono różnego rodzaju materiały
budowlane (mur, częstokół) itp. Widoki są natomiast bardziej stylizowane, mniej
precyzyjne30. Nałożenie planu zamku w Świeciu Erika Dahlberga na współczesną
mapę hipsometryczną (LiDAR) potwierdza wyjątkowo dużą zgodność położenia
i przebiegu głównych elementów (fosy osłaniającej przedzamcze od zachodu, fosy
oddzielającej oba człony zamku wysokiego, trójkątnej łachy na wschód od niego)
ze współczesnym pomiarem laserowym. Ta zaskakująca precyzja pozwala traktować siedemnastowieczny plan jako bardzo precyzyjne źródło, mimo, że dostrzegalne są także niewielkie, ale drugorzędne błędy wynikające z niedoskonałości
ówczesnych pomiarów (przykładowo dom konwentu jest nieco rozciągnięty na osi
północ-południe). Nie podważa to jednak wiarygodności źródła i jego wartości
do rekonstrukcji elementów topografii zamku. Widok jest natomiast bardziej stylizowany, co dobrze widać na przykładzie machikuł wieży głównej. Miejscami są
widoczne także drobne różnice w przebiegu częstokołów miedzy rzutem a widokiem. Rozbieżności nie są jednak aż tak znaczne, jak chciałaby tego Maria Spławska-Korczak31.
Po krótkiej analizie ikonografii Erika Dahlberga wróćmy teraz do rekonstrukcji topografii zamku. Wzniesiono go w widłach Wdy i Wisły. Było to założenie
dwuczłonowe, składające się z otoczonego parchamem domu konwentu i przedzamcza. Od zachodu dostępu do niego broniło ufortyfikowane miasto, przenie29
Przykładowo zamki w Pińczowie i w Kruszwicy: A. Miłobedzki, Zamek Oleśnickich w Pińczowie, w:
Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Materiały z sesji naukowej –
Kielce 20.IX.1997, red. L. Kajzer, Kielce 1997, s. 93; W. Dzieduszycki, M. Maciejewski, M. Małachowicz, Zamek
kruszwicki, Kruszwica 2014; odnośnie zweryfikowanej świetnej wiarygodności panoramy Sandomierza por. K.
Łopatecki, op. cit.
30
Aneks. Ilustracje do „Siedmiu ksiąg… Samuela Pufendorfa”, oprac. W. Krawczuk, płyta CD, w: S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, oprac. W. Krawczuk, Warszawa 2013, s. 8.
31
Według tej badaczki na rzucie zostało zaznaczone przedbramie i pełen obwód murów parchamu, natomiast na widoku brak tego pierwszego, oraz odcinka muru od strony Wisły (M. Korczak-Spławska, op. cit.,
s. 17). Nie jest to jednak zgodne prawdą, gdyż przedbramie byłoby trudno dostrzegalne zza muru parchamu z tej
perspektywy, natomiast brak tego ostatniego elementu zaznaczony jest także na planie. W tym miejscu widnieje
zastępująca mur palisada, która została przedstawiona w inny sposób (kropeczkami). Oba przedstawienia są więc
całkiem zgodne.
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sione w to miejsce z pierwotnej lokalizacji na skarpie po 1338 roku, a więc w tym
samym okresie kiedy wznoszono zamek32. Otoczenie warowni znacznie się zmieniło w wyniku uregulowania nurtu Wisły w XIX wieku i translokacji ówczesnego
miasta33. Od XIX wieku utrzymuje się pogląd, jakoby ujście Wdy zostało sztucznie
przekopane przez krzyżaków w związku z budową zamku. Jak słusznie podkreśliła
jednak Maria Korczak-Spławska, twierdzenie to nie zostało oparte na żadnych dowodach i jest wątpliwe34. Niemniej biegi rzek przesunęły się w stosunku do pierwotnego stanu. Obecnie Wda płynie bezpośrednio pod północnym murem parchamu,
a główny brzeg Wisły oddalony jest od ruin o około 860 m. Jak wynika z siedemnastowiecznego planu, Wisła płynęła wówczas niemal pod samymi murami zamku,
a brzeg Wdy, w przeciwieństwie do stanu obecnego, oddalony był o około 30 m.
Analizowane przez historyków średniowieczne źródła pisane wskazują na to, że
również w średniowieczu Wisła przepływała podobnie35. Także mapa z 1830 roku36
(ryc. 2), ukazująca stan sprzed translokacji miasta i regulacji rzeki potwierdza powyższy przebieg linii brzegowych – Wisła przepływała wówczas pod samym zamkiem, a Wda oddalona była średnio o 30–40 m. Po wschodniej stronie zamku, przy
ujściu Wdy, znajdowała się naturalna trójkątna ostroga, której obrys (południowa
krawędź) jest nadal czytelny na laserowym planie terenu (LiDAR)37. Od zachodu
przedzamcze poprzedzała szeroka na blisko 40 m fosa, łącząca nurt Wdy i Wisły.
Kolejna osłaniała z trzech stron zamek wysoki. Najlepiej zachowana jest ona między dwoma członami warowni (około 21–17 m szerokości). Od wschodu oddzielała zamek wysoki od wspomnianej ostrogi. Zaznaczona jest z tej strony nie tylko
na planie Erika Dahlberga, ale także tym z 1830 roku. Nie była jednak połączona
na całej szerokości z Wisłą, gdyż zamykał ją wał-grobla38. Elementy te do niedawna
były też czytelne w terenie39. Północny ciąg fosy można już rekonstruować jedynie
na podstawie planu z XVII wieku, gdyż został zniszczony w wyniku przesunięcia
się na południe nurtu Wdy. Przekop biegł z tej strony równolegle do rzeki, od której
oddzielony był wałem (groblą) dochodzącym do północno-wschodniego narożni32
M. Arszyński, op. cit., ss. 249–250; M. Grzegorz, W czasach krzyżackich (1309–1466), w: Dzieje Świecia
nad Wisłą i jego regionu, t. 2, red. K. Jasiński, Warszawa–Poznań–Toruń 1980, ss. 172–173; M. Spławska-Korczak,
op. cit., ss. 46–48.
33
K. Wajda, Świecie i powiat świecki w czasach zaboru pruskiego (1815–1919), w: Dzieje Świecia nad
Wisłą i jego regionu, t. 2, red. K. Jasiński, Warszawa–Poznań–Toruń 1980, ss. 285–287.
34
M. Spławska-Korczak, op. cit., s. 55.
35
Przykładowo jedno ze źródeł zawiera informację, iż w 1460 roku przybyły łodziami z Chełmna krzyżacki oddział dostał się do zamku przez stojące nad rzeką gdanisko; S. Jóźwiak, J. Trupinda, op. cit., s. 386; M.
Spławska-Korczak, op. cit., ss. 69–70, 179–180
36
Plan starego Świecia z 1830 r. wg Westphala, za: K. Wajda, op. cit., s. 284, ryc. 1.
37
Mapy projektu ISOK; geoportal.gov.pl
38
Można się jedynie domyślać w nim obecności jakiegoś przepustu.
39
Lekkie zagłębienie po wschodniej fosie oraz rozciągnięte delikatne wyniesienie zamykającego ją od
południa wału dostrzegalne są na mapie hipsometrycznej (LiDAR). Niestety, ostatnio ślady te zostały zniszczone
w związku z budową rampy z drogą prowadzącą na wał przeciwpowodziowy.
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Ryc. 2. Rzut zamku na planie starego Świecia z 1830 r.; wg Westphala, za: K. Wajda, op. cit., s. 284,
ryc. 1.

ka przedzamcza. Z planu Erika Dahlberga wynika, że brzegi fos zamku wysokiego
(północnej, wschodniej) ocembrowano drewnem (palisadą?)40 oraz, iż najprawdopodobniej nie były one stale wypełnione wodą41, którą zapewne wpuszczano
w miarę potrzeby przez przepusty. Ten, jak by się mogło wydawać nietypowy układ
fosy, oddzielonej wałem od rzeki, ma niejedną analogie np. w do tej pory zachowanym układzie przeszkód wodnych wokół zamków w Międzyrzeczu42 i Lidzbarku
Warmińskim43.
Obecny nieregularny kształt przedzamcza jest efektem przekształceń spowodowanych rozbiórką (na planie z 1830 roku znajdują się tam budynki Rentamtu),
podmyciem przez wody rzek (zwłaszcza zniszczeniem jego północnej części przez
40
Podobną cembrowinę fosy odkryto na zamku w Wenecji. Cz. Sikorski, Zamek w pałuckiej Wenecji,
Bydgoszcz 1986, s. 49.
41
Jak wspominano plan Erika Dahlberga ma walory inwentaryzacji, na której różne materiały i elementy
miały swoje oznaczenia. Fosa zamku wysokiego posiada wypełnienie w postaci kropkowania, co odróżnia ją od
rzek i fos z wodą płynącą (też na tym samym planie). Takie same wypełnienie posiadają natomiast, na planach
jego autorstwa, fosy zamków oraz miast w Gniewie i Malborku, co do których wiadomo, że były suche lub ich
wypełnienie kontrolowane było przez śluzy.
42
Zamek położony jest w widłach Obry i Paklicy. Otacza go szeroka fosa połączona z Obrą, a od południa, za wałem łączącym się z przygródkiem, równolegle do fosy płynie Paklica. Por.: J. Pietrzak, Zamki i dwory
obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na
przełomie średniowiecza i nowożytności, Łódź 2003, ss. 39–40.
43
Układ rzek i fos wokół zamku w Lidzbarku Warmińskim szczególnie przypomina rozwiązanie ze Świecia. Zamek położony jest w widłach Łyny i Symsarny, które płyną wzdłuż zachodniego i wschodniego boku założenia zamkowego. Ponadto zamek wysoki i południowe przedzamcze otacza z trzech stron (nie w pełni zachowana)
szeroka fosa, przebiegająca od wschodu równolegle do Symsarny, od której oddzielona była wałem (groblą). Wał
ten dochodził do południowo-wschodniego narożnika przedzamcza młyńskiego, podobnie jak w Świeciu; por. A.
Rzempołuch, Lidzbark Warmiński, Warszawa 1989, s. 27.
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Wdę), regulacją Wisły i budową wału przeciwpowodziowego. Jak wspominano, tak
zniekształcony teren posłużył Conradowi Steinbrechtowi do rekonstrukcji podkowiastego przedzamcza. Na podstawie planu z połowy XVII, ale także z pierwszej
połowy XIX stulecia można jednak stwierdzić, że miało ono znacznie bardziej regularny, niemal prostokątny obrys44. Jak wynika z opisu z 1565 roku, a także z planu
Erika Dahlberga, w czasach nowożytnych niewiele z średniowiecznego przedzamcza się zachowało – nie przetrwała do XVI wieku oryginalna zabudowa wewnętrzna, a z muru obwodowego pozostały tylko niektóre odcinki. Jest to sytuacja dość
zaskakująca, zwłaszcza kiedy porówna się ją z szesnastowiecznym stanem zachowania innych zamków w regionie45. Być może należy to tłumaczyć zniszczeniami podczas ciężkich walk z czasów wojny trzynastoletniej46, jak również podmywaniem
murów przez Wisłę. Przedzamcze mierzyło około 95 × 90 m (ryc. 3–5). W połowie
XVII wieku z jego pierwotnego murowanego obwodu zachował się mur zamykający fosę od strony zamku wysokiego47, odcinek północny i połowicznie zachodni.
Przy tym ta ostatnia strona jest na planie Erika Dahlberga trudna do interpretacji,
gdyż załamuje się w nietypowy sposób i widać także wydzieloną murem przestrzeń
(?) wewnątrz przedzamcza – może ślad zabudowy? Z pozostałych stron w XVI
i XVII wieku były wały i częstokoły48. Ich przebieg z pewnością w znacznej mierze
oddawał zasięg przedzamcza średniowiecznego. Na środku odcinka zachodniego
znajdowała się czworoboczna wieża flankująca bramę wjazdową, umieszczoną po
jej południowej stronie49.
To, jakie budynki stały w średniowieczu na przedzamczu, można już tylko wywnioskować na podstawie ówczesnych przekazów, przy czym nie zawsze
upoważniają one do określenia ich dokładnej lokalizacji, a już praktycznie nigdy
nie wynika z nich rozmiar i wygląd. Obiektem, na którego temat da się stwierdzić najwięcej, był dom (gemach) komtura. Stał on od strony Wisły (przy kurty44
Dookolna zabudowa przedzamcza na planie z 1830 roku w znacznej mierze powiela zarys tegoż z planu
Erika Dahlberga. W międzyczasie uszkodzeniu, bez wątpienia na skutek podmycia, uległ narożnik południowo-zachodni i północno-wschodni tej części zamku.
45
Por. B. Wasik, Zabudowa zamku górnego i przedzamczy na podstawie źródeł pisanych i ikonograficznych
z XVI–XVIII wieku, w: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały,
red. M. Wiewióra, Toruń 2012, ss. 57–71; idem, Zamek w Lipienku na ziemi chełmińskiej, Rocznik Grudziądzki,
t. 21: 2013, ss. 51–74; idem, Zamki pokrzyżackie w województwie chełmińskim w czasach Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, Wiadomości Konserwatorskie, nr 41: 2015, ss. 20–35.
46
Przez 11 miesięcy (1460-1461) zamek wysoki dzierżył oddział krzyżacki, oblegany przez wojska polskie i stanów pruskich, utrzymujące się na przedzamczu; M. Haftka, op. cit., ss. 317–318.
47
Jego relikty dobrze czytelne były jeszcze przed wiekiem; J. Heise, op. cit., s. 341; K. Kalinowska, op. cit.,
s. 40.
48
Stan ten czytelny jest zarówno na planie z połowy XVII wieku, jak i wynika ze wzmianki w lustracji
z 1565 r.; Lustracja, op. cit., s. 191.
49
Wieża jest widoczna zarówno na planie i widoku Erika Dahlberga, jak i opisana w lustracji. Brama
w połowie XVI wieku była już zniszczona, a z rysunków siedemnastowiecznych można wywnioskować, że wtedy
być może już nie istniała; Lustracja, op. cit., s. 191.
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Ryc. 3. Rekonstrukcja rzutu zamku na przełomie XIV–XV w.:
A – zamek wysoki, B – przedzamcze, 1 – przypuszczalna lokalizacja domu komtura, 2 – przypuszczalna lokalizacja stajni, 3 – przypuszczalne położenie obory, 4 – skrzydło główne domu konwentu,
5 – piekarnia, 6 – słodownia, 7 – kuchnia, 8 – pomieszczenie zwierzchnika kuchni, 9 – pomieszczenie
zwierzchnika piwnic, 10 – bergfried, 11 – parcham, 12 – gdanisko, 13 – wieża flankująca bramę przedzamcza; oprac. autor.

Ryc. 4. Rekonstrukcja wyglądu zamku na przełomie XIV–XV w. – widok od południowego zachodu;
oprac. autor.
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Ryc. 5. Rekonstrukcja wyglądu zamku na przełomie XIV–XV w. – widok od północnego wschodu;
oprac. autor.

nie południowej) i musiał być to budynek niemały, gdyż był podpiwniczony, na
parterze mieścił pomieszczenia świeckich rycerzy służebnych (dienerów), a na
piętrze mieszkanie komtura. Jak wynika z tych samych źródeł, w sąsiedztwie,
a więc również od południa, znajdowała się też stajnia50. Nieco później wymieniony jest karwan51 i jeżeli nie można utożsamiać go z ową stajnią, to należy się go
doszukiwać przy północnej kurtynie. Poza powyższymi obiektami można jeszcze
tylko sprecyzować położenie obory, która zlokalizowana była od zachodu52. Oprócz
nich na przedzamczu znajdować musiały się też inne obiekty gospodarcze, jak np.
kuźnia53, których położenia nie znamy. Najprawdopodobniej mieściła się tam także
infirmeria54. Ponieważ budynki, co do których lokalizacji mamy przesłanki zajmowały południowy i częściowo zachodni bok przedzamcza, to można domyślać się,
iż pozostała zabudowa usytuowana była od północy.
Dom konwentu otoczony był parchamem, a od przedzamcza oddzielała go
opisana wyżej fosa. Od południa i północy zamykały ją mury poprzeczne odchodzące od narożników parchamu. Pierwszy zachował się do dziś, a drugi znany jest
z siedemnastowiecznego planu55. Jak wynika z szesnastowiecznego opisu, pierwsza
S. Jóźwiak, J. Trupinda, op. cit., ss. 94–95, 231; M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 69–71.
S. Jóźwiak, J. Trupinda, op. cit., s. 221.
52
Ibidem, s. 224.
53
Ibidem, ss. 218–233.
54
M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 68–69.
55
Krystyna Kalinowska odnotowała jeszcze nierówność terenu powstałą w miejscu niezachowanego
muru poprzecznego; K. Kalinowska, op. cit., s. 40.
50
51
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brama, zamykana kratą, znajdowała się w linii wschodniej kurtyny przedzamcza.
Z siedemnastowiecznego widoku można wnioskować, iż most był wówczas murowany, arkadowy, lecz pierwotnie bez wątpienia był drewniany, oparty na murowanych filarach bądź drewnianych słupach56. Za mostem (w linii parchamu)
znajdowała się kolejna brama z furtą. Przy niej most był podnoszony na łańcuchach (zwodzony)57. Parcham przecinała w tym miejscu szyja bramna z brukowaną
nawierzchnią58, a w bocznych murach znajdowały się furty prowadzące na międzymurze59.
Mur parchamu otaczał pierwotnie dom konwentu z czterech stron, co potwierdziły badania archeologiczne60. Taras parchamu nie był idealnie płaski, na co
wskazują zarówno wyniki wykopalisk, jak i ukształtowanie terenu przed pracami porządkowymi61. Odcinek południowy muru zewnętrznego uległ zniszczeniu
najpewniej na skutek podmycia przez rzekę, podobnie jak sąsiedni ciąg murów
przedzamcza62. Od czasów Conrada Steinbrechta wielu badaczy bezpodstawnie
rekonstruowało parcham z narożnymi basztami63. Narożniki wzmacniają rzeczywiście ryzality, ale wysuwają się one przed lico muru jedynie na około 30–50 cm,
a więc nawet nie o grubość ściany. Brak jest tam reliktów i miejsca, które umożliwiałoby umieszczenie czworobocznych (nawet łupinowych) baszt o boku około
5 m64. Co więcej, brak jest przesłanek źródłowych na obecność tych baszt65. Ponad56
Mosty drewniane były w średniowieczu standardem. Ewentualne formy murowane, jak przykładowo
arkadowy most zamku w Szymbarku, były efektem nowożytnych przebudów; A. R. Chodyński, Zamek w Szymbarku koło Iławy – chronologia budowy (komunikat), w: Sztuka średniowieczna na Pomorzu. II seminarium naukowe
Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. M. Glińska, J. Kochanowska, K. Kroman, Szczecin
1989, s. 90.
57
Lustracja, op. cit., s. 192.
58
Bruk ten został udokumentowany podczas nadzorów archeologicznych w 2005 roku; A. Chęć, op. cit.
59
Lustracja, op. cit., s. 192.
60
G. Wilke, op. cit., ss. 128–129.
61
M. Spławska-Korczak, op. cit., s. 66; por. też rysunki inwentaryzacyjne zamku w archiwum WUOZ
w Bydgoszczy.
62
Uważał tak już Conrad Steinbrecht; C. Steinbrecht, op. cit., s. 21. Niszczycielskie powodzie w Świeciu
odnotowywane były już w średniowieczu. Wiadomo, że w 1540 roku Wisła podmyła mury miejskie do tego stopnia, że konieczne było poszerzanie brzegu w celu ich ratowania; J. Heise, op. cit., s. 338. Nie można wątpić, że to
samo niszczycielskie działanie wody dotyczyło także sąsiedniego zamku. Krystyna Kalinowska negowała jednak
taką interpretację twierdząc, że przeczy temu zachowanie narożnika parchamu oraz wskazywała na zniszczenie
muru przez uderzenie czołowe; K. Kalinowska, op. cit., ss. 48–49. Stanowisko to należy jednak odrzucić. Ewentualny czołowy ostrzał ze statków nie zniszczyłby jedynie parchamu, a uszkodzenia z kierunków ostrzelanych z lądu
byłyby większe. Wisła w tym miejscu łagodnie zakręcała i rozdzielona była przez łachy, przez co jej główny „nacisk” nie szedł w kierunku wspomnianego narożnika, jak chciała Krystyna Kalinowska, ale na przedzamcze, które
ten narożnik osłaniało. Sama konstrukcja przewiązanego, wzmocnionego lekkim ryzalitem narożnika sprawiała,
że był on bardziej stabilny od długiego odcinka prostej kurtyny.
63
C. Steinbrecht, op. cit., Abb. 40–45; M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 62–63; T. Torbus, Die Konventsburgen, ss. 646–647.
64
Wystarczy świeckie ryzality porównać do baszt w narożnikach parchamu zamku w Gniewie, z których
jedna się zachowała.
65
Maria Spławska-Korczak przekonuje, że na rysunku Erika Dahlberga widoczna jest baszta południowo-wschodnia. Widnieje tam w rzeczy samej swego rodzaju wieżyczka, jednak nie jest ona związana z murem

222

Bogusz Wasik

to tak delikatnie zarysowane ryzality nie mogły stanowić dzieł, z których możliwa
by była obrona flankowa, jak chcą niektórzy badacze66. Ryzality te prawdopodobnie
przede wszystkim wzmacniały narożniki, gdyż budowniczowie byli świadomi niedogodnej, zagrożonej niszczycielskim działaniem wody lokalizacji warowni. Przypominają one także nieco rozwiązania z wznoszonych mniej więcej w tym samym
czasie zamków biskupstwa warmińskiego67.
Dom konwentu wzniesiono na rzucie kwadratu o boku około 50 m, z cylindrycznymi basztami i wieżą o średnicach około 10 m w narożnikach68 (ryc. 3–5).
Należy tu poświęcić chwilę terminologii, gdyż są one w literaturze niekonsekwentnie określane. W północno-zachodnim narożniku znajduje się wysoka wieża
zwieńczona machikułami. Wejście do niej usytuowane było około 14–15 m powyżej pierwotnego poziomu gruntu (obecnie około 13 m) i dostępne z ganku zamku jedynie za pośrednictwem drewnianej kładki69. Była to więc typowa tzw. wieża
ostatecznej obrony – bergfried70. Trzy pozostałe były, jak wynika z widoku Erika
Dahlberga, znacznie niższe – mniej więcej tej samej wysokości co mury zamku71.
Powiązane były ściśle funkcjonalnie z zabudową i murem obwodowym – dostępne z budynków, a ich ganki obronne połączone z tymi na murach. Posiadały więc
wszelkie cechy baszt72, a nie wież.
Jedno z długo dyskutowanych zagadnień stanowiła kwestia charakteru zabudowy wewnętrznej domu konwentu. Niektórzy badacze uważali, że posiadał on
jedynie dwa skrzydła (północne i zachodnie)73 lub, iż od południa i zachodu znajdowały się tylko lekkie i wtórne budynki74. Kwestię tę rozwiązały wyniki badań archeologicznych z 1969 i 2005 roku75 oraz analiza źródeł pisanych76. Zamek posiadał
parchamu – ustawiona jest na nasypie. Porównanie skali domniemanej baszty w stosunku do zamku i stojącego
przy niej człowieka karze interpretację autorki odrzucić. Gdyby na rysunku dodać nieistniejącą górną partię muru
parchamu, to domniemana baszta znikłaby za nim. Jest to raczej mała wieżyczka strażnicza w typie bartyzany,
wzniesiona na usypanym w tym miejscu (zaznaczonym na planie Dahlberga) nowożytnym szańcu artyleryjskim.
66
M. Spławska-Korczak, op. cit., s. 62.
67
Por. A. Rzempołuch, Architektura zamków warmińskich w świetle najnowszych badań, Folia Fromborcensia, t. 1: 1992, ss. 7–23.
68
T. Torbus, op. cit, s. 644.
69
M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 84–86.
70
por. J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 2002, s. 546; F. W. Krahe, Burgen des deutschen Mittelalters. Grundrisslexikon, Würzburg 1996, s. 28;
Dodać należy, że określenia „bergfried” nie stosowano we współczesnym znaczeniu w średniowiecznych Prusach;
S. Jóźwiak, J. Trupinda, op. cit., s. 237.
71
Tak też zrekonstruowano w latach siedemdziesiątych XX wieku górną partię baszty północno-wschodniej.
72
J. Bogdanowski, op. cit., ss. 73–82, 513.
73
J. Heise, op. cit., s. 346.
74
K. Kalinowska, op. cit., ss. 47–48.
75
W 1969 i 2005 roku odkryto gotyckie fundamenty skrzydła południowego i zachodniego, w tym odcinki przy przejeździe bramnym; A. Chęć, op. cit.; A. Chęć, W. Miłek, op. cit.; G. Wilke, op. cit., ss. 130–131.
76
Szeroko na ten temat M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 74–80.
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więc dwa duże skrzydła (północne i wschodnie o szerokości około 12–12,5 m) oraz
dwa mniejsze – parterowe (południowe i zachodnie o szerokości około 11,5 m)
(ryc. 6–8). Przeanalizowano już szczegółowo funkcje i charakter poszczególnych
skrzydeł i wnętrz zamkowych77, dlatego też przedstawimy je tu jedynie skrótowo,
uzupełniając niektóre kwestie. Główne było skrzydło północne. Piwnicę i przyziemie stanowiły wielkie sale bez murowanych podziałów wewnętrznych. Pierwsza
sklepiona była krzyżowo, a parter – kolebkowo. Pierwotnie te wielkie przestrzenie
posiadały jednak bez wątpienia przepierzenia w postaci ścianek wykonanych z nietrwałych materiałów (np. szachulcowe)78. Przemawia za tym chociażby obecność
dwóch bliźniaczych otworów wejściowych prowadzących z dziedzińca do przyziemia. Ścianka działowa musiała się znajdować na wysokości szerokiego gurtu sklepiennego między wskazanymi wejściami. Obecność podziałów potwierdza także
ilość pomieszczeń wymieniana w nowożytnych opisach. Piętro było natomiast
podzielone ścianą murowaną (wypadającą nad wymienionym gurtem) i mieściło
dwa główne pomieszczenia zamkowe – kaplicę od wschodu i refektarz od zachodu,
ogrzewany znajdującym się poniżej piecem hypocaustum79. Co ciekawe skrzydło to
nie posiadało gotyckich szczytów i miało dach czterospadowy. Przemawia za tym
zarówno przedstawienie z połowy XVII wieku, jak i brak śladów po ściance szczytu
na zachowanej wieży.

Ryc. 6. Rekonstrukcja zamku wysokiego – przekrój wschód-zachód z widokiem na północ; oprac.
autor.
Ibidem, ss. 81–198.
Obecność tego rodzaju przepierzeń potwierdzają także opisy innych zamków krzyżackich, np.
Grudziądza; B. Wasik, Zabudowa, s. 66.
79
M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 108–136.
77
78
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Ryc. 7. Rekonstrukcja zamku wysokiego – przekrój przez skrzydło północne (główne) widok na południe; oprac. autor.

Ryc. 8. Rekonstrukcja zamku wysokiego z zaznaczeniem nawarstwień nasypowych z czasu budowy –
przekrój północ-południe z widokiem na wschód; oprac. autor.

Ze skrzydła wschodniego zachowały się jedynie piwnice. Jest to obecnie
jedno wielkie wnętrze sklepione kolebkowo z wydzielonym od północy małym,
mieszczącym piec. Pierwotnie, podobnie jak w przypadku skrzydła północnego,
było ono podzielone na więcej lokalności drewnianymi bądź szachulcowymi przepierzeniami, na co wskazuje nowożytna informacja o pięciu piwnicach w tym miejscu80. Parter był natomiast podzielony na dwa wnętrza81, przy czym w północnym
Lustracja, op. cit., s. 193.
W opisie z 1565 roku wymieniony jest tam browar (od północy) i mielcuch (od południa), których podany przez lustratorów wymiar odpowiada rozmiarom skrzydła. Przy browarze znajdowała się także wydzielona
komora. Ibidem, s. 193.
80
81
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znajdował się piec z kominem, którego ślad jest nadal wyraźny na ścianie skrzydła północnego. Zdaniem Marii Spławskiej-Korczak, w średniowieczu w piwnicy
(w pomieszczeniu z piecem) mieścił się browar, a na parterze słodownia (od południa) i piekarnia (od północy)82. Na piętrze znajdowała się sala sklepiona krzyżowo-żebrowo83. W średniowieczu mieściły się tam pomieszczenia sypialne rycerzy
zakonnych84.
Skrzydło południowe, jak wykazały badania archeologiczne, było murowane i niepodpiwniczone85. Parter w czasach nowożytnych zajmowała kuchnia, co
jak się przyjmuje, odpowiada także sytuacji istniejącej w średniowieczu86. Skrzydło
to posiadało również najpewniej magazynowe poddasze, dostępne schodami biegnącymi w grubości ściany87. Przykrywał je najprawdopodobniej dach pulpitowy
oparty o mur obwodowy.
Skrzydło zachodnie miało podobny charakter. W jego północnej części mieścił się przelot bramny. Zgodnie z rekonstrukcyjnymi planami Conrada Steinberchta88 przyjmowano często, że skrzydło to w miejscu wjazdu na zamek nie dochodziło
do północnego89. Wynikało to z błędnej interpretacji planu Erika Dahlberga. Analiza innych planów jego autorstwa wskazuje na to, że często „przerwą” oznaczał
przeloty bramne przechodzące przez budynki (np. w Golubiu). Fakt, że skrzydło
zachodnie domu konwentu w Świeciu ciągnęło się do samego końca, mieszcząc
w przyziemiu pomieszczenie przelotu bramnego, został udowodniony w drodze
badań archeologicznych90 oraz analizy źródeł pisanych. Co więcej, skrzydło to było
częściowo podpiwniczone. Wzmiankowana w opisie z 1565 roku piwnica nie mogła się jednak znajdować na styku skrzydeł, jak to sugerowała Maria Spławska-Korczak91, gdyż przeczą temu wyniki badań archeologicznych92. Zgodzić się natomiast
należy, że z piwnicą tą łączyć można odkryty w 2005 roku łuk (po sklepieniu kolebkowym?) i głębokie zasypisko pod nim93. Piwnica ta ograniczona byłaby od półnoM. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 151–162.
Ślad sklepienia zachował się na ścianie skrzydła północnego.
84
M. Spławska-Korczak , op. cit., ss. 162–164.
85
Podczas badań odkryto tam jedynie bruki pomieszczeń przyziemia; A. Chęć, op. cit.; A. Chęć, W. Miłek, op. cit.; G. Wilke, op. cit., ss. 130-131.
86
M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 172–178; T. Torbus, Zamki konwentualne, s. 217.
87
Lustracja, op. cit., s. 193. W czasach nowożytnych górną kondygnację przekształcono także w mieszkalną, o czym przekonuje informacja o nadbudowanych 10 komórkach służebnych z tarcic. Ibidem, s. 194.
88
C. Steinbrecht, op. cit., s. 18, Abb. 38.
89
Ostatnio tę błędną wizję powtórzył Tomasz Torbus; T. Torbus, op. cit, s. 215.
90
Zostały odsłonięte fragmenty ścian zamykających od północy, południa, zachodu i wschodu pomieszczenie bramne; A. Chęć, op. cit.; A. Chęć, W. Miłek, op. cit.
91
Lustracja, ss. 192–193; M. Spławska-Korczak, op. cit., s. 173.
92
W 1969 roku odkryto ścianę działową skrzydła zachodniego przebiegającą na przedłużeniu ściany
skrzydła południowego oraz bruki pomieszczeń parterowych, co przeczy istnieniu piwnicy w tym miejscu; G.
Wilke, op. cit., ss. 130–131.
93
M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 188–189. Wykop archeologiczny z 2005 roku miał stanowczo zbyt
mały zasięg aby mówić o dostatecznym rozpoznaniu piwnicy i wyjaśnieniu jej lokalizacji.
82
83
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cy ścianą po południowej stronie bramy, ale nie dochodziłaby do odkrytej w 1969
roku ściany działowej (na przedłużeniu ściany skrzydła południowego), za czym
przemawiają wyniki badań archeologicznych oraz rozmiar pomieszczenia podany
w lustracji.
Na parterze, na południe od przejazdu bramnego, jak wynika z nowożytnego
opisu, znajdowały się: „kownata wielka” (najbliżej bramy), komora oraz komórka94.
Jak wynika z badań Marii Spławskiej-Korczak, w średniowieczu mogły tam być
pomieszczenia zarządcy piwnic (kellermeister) i kuchni (kochenmeister)95. Po północnej stronie pomieszczenia bramnego znajdowało się natomiast niewielkie, wąskie wnętrze, do którego wiódł otwór wejściowy od wschodu. Jego funkcja nie jest
jasna. Być może mieściły się tam schody na krużganek, które oparte musiałyby być
o ścianę południową, gdyż na ścianie skrzydła północnego brak po nich śladu96.
Powyżej parteru znajdowało się natomiast zapewne magazynowe poddasze. O tym,
że jakieś pomieszczenie istniało też nad bramą przekonują średniowieczne źródła
pisane97.
Krużganki znajdowały się jedynie przy skrzydle północnym i wschodnim.
W 2005 roku odsłonięto ich solidny, ciągły fundament. Na ścianie skrzydła głównego przed konserwacją czytelne były natomiast jedynie gniazda belek stropowych.
Obecność fundamentu wskazuje na to, że krużganki miały murowane filary lub
arkady (przynajmniej w przyziemiu), chociaż nie ma pewności czy je zrealizowano. Nie posiadały jednak sklepień, a jedynie drewniany chodnik na poziomie
parteru. Natomiast co do poziomu dziedzińca Maria Spławska-Korczak wskazuje,
iż znajdował się on pierwotnie 1,5–2 m poniżej obecnego, uzasadniając to m.in.
zagłębianiem parteru. Jest to jednak niemożliwe, o czym świadczy kilka przesłanek. Podczas badań archeologicznych odkryto w kilku miejscach bruki dziedzińca,
przelotu bramnego i pomieszczeń parteru skrzydła południowego, które znajdują
się na zbliżonym poziomie około 70–90 cm poniżej obecnego poziomu gruntu98.
W zalegającej niżej stratygrafii brak jest przesłanek do wydzielania wcześniejszego (niższego) poziomu użytkowego z okresu funkcjonowania zamku. Co istotne,
w przypadku niższego poziomu użytkowego, wspomniany fundament krużganka byłby zbyt wysokim murem by możliwe było normalne funkcjonowanie tej
przestrzeni99. Jednocześnie wejścia do pomieszczeń przyziemia zostały wykonane
Lustracja, s. 192.
M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 194–195.
96
Za taką interpretacją odkrytego w 2005 roku wnętrza może wskazywać wzmianka w lustracji o komorze wrotnego przy samej bramie, przy której znajdowały się schody wiodące na piętro nad bramą; Lustracja, s. 193.
97
S. Jóźwiak, J. Trupinda, op. cit., ss. 428–429; M. Spławska-Korczak, op. cit., s. 190. W XVI wieku na
piętrze wzniesiono nowe pomieszczenia mieszkalne; Lustracja, ss. 193–194.
98
A. Chęć, op. cit.; A. Chęć, W. Miłek, op. cit.
99
miałby wówczas ponad 1 m wysokości.
94
95
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w taki sposób, że od początku prowadziły do nieco zagłębionego wnętrza100. Pierwotnie różnica poziomów między poziomem dziedzińca, a przyziemia skrzydła
północnego wynosiła około 70-80 cm. Inaczej było natomiast w przypadku skrzydła zachodniego, gdzie pomieszczenie nad piwnicą posiadało posadzkę nieco ponad poziomem dziedzińca101.
Po południowej stronie zamku znajdowało się gdanisko. Korytarz biegł do niego na przedłużeniu wschodniego krużganka, a następnie przez ganek na arkadzie
nad parchamem102. Wieża gdaniska wznosiła się nad Wisłą, na co wskazują źródła
średniowieczne103. Rekonstruować ją więc należy jako wieżę dostawioną do zewnątrz
do lica muru obronnego, gdyż było to najbardziej typowe rozwiązanie dla zamków
pruskich, jak np. w Grudziądzu, czy Malborku. Budowa wieży bardziej wysuniętej, stojącej w nurcie Wisły104 jest mało realna ze względu na zbyt duże trudności
techniczne. Brak w tym momencie też przesłanek w postaci źródeł archeologicznoarchitektonicznych, pisanych oraz analogii dla przyjęcia takiego rozwiązania105.
Technika budowy zamku
Co prawda już Johannes Heise na marginesie swoich rozważań zauważył106,
iż najpierw wzniesiono wieże ze ścianą obwodową, a potem zabudowę wewnętrzną, ale dopiero połączenie badań architektonicznych murów zamkowych (węzłów
ścian, rozmiarów cegieł) z analizą wyników wykopalisk archeologicznych pozwala
wyciągnąć bardzo interesujące i znacznie szersze wnioski na temat techniki i etapów budowy zamku.
Pod inwestycję wybrano łagodne wyniesienie w widłach rzek107. Proporcje
domu konwentu określono najpewniej, podobnie jak w przypadku innych krzyżackich zamków regularnych, metodą geometryczną ad quadratum, na co wskazuje analiza rzutu108. Następnie wykonano wąskoprzestrzenne rowy pod ściany.
100
Wskazuje na to analiza inwentaryzacji Conrada Steinbrechta oraz PKZ, gdyż obecnie otwory są zamurowane i częściowo przemurowane. Wykonano je w taki sposób, że otwór od zewnątrz znajdował się wyżej niż od
strony pomieszczania, a w grubości muru były stopnie. Brak przesłanek aby sądzić, że jest to efekt przemurowania.
101
Wskazuje na to porównanie niwelacji odkrytych reliktów i bruków.
102
Znajdował się on najpewniej w miejscu wykusza widocznego na rycinie Erika Dahlberga.
103
M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 179–180.
104
Ibidem, s. 180.
105
Nawet jeżeli wieże gdanisk były dalej wysunięte i połączone za pośrednictwem dłuższych ganków, jak
w Toruniu, czy Kwidzyniu, to nie wznoszono ich w nurtach rzek, zwłaszcza tak dużych jak Wisła.
106
Analiza przeprowadzona przez autora niniejszego tekstu potwierdziła te obserwacje; J. Heise, op. cit., s. 345.
107
Pierwotny poziom gruntu (warstwę próchniczą, pod którą był calec) zarejestrowano wykopie nr 2
z 1969 roku i F z 2005 roku.
108
B. Wasik, Budownictwo zamkowe, s. 60; idem, Metoda projektowania zamków konwentualnych na ziemi
chełmińskiej. Przyczynek do badań nad zastosowaniem kwadratury w krzyżackim budownictwie zamkowym, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, LVIII: 2013, z. 4, s. 90. Tam też szerzej na temat tej metody.
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W pierwszej kolejności wymurowano kurtynę obwodową przewiązaną z basztami
i bergfriedem. Jej rów fundamentowy miał 1,4 m głębokości. W nim wykonano
fundament z kamieni nie łączonych zaprawą zakończony odsadzką wykonaną tuż
nad pierwotnym poziomem gruntu109. Wyżej wzniesiono staranny, warstwowy mur
kamienny na zaprawie wapiennej, sięgający do około 8 m wysokości powyżej stopy
fundamentu. Powyżej wykonano ceglaną partię kurtyny obwodowej wraz z przewiązanymi z nimi narożnymi basztami i wieżą, przy czym tę ostatnią wykonano na
tym etapie do poziomu czytelnej dylatacji na wysokości progu wejścia do wieży.
Mury wybudowano w wątku gotyckim, przy czym w wieży, w związku z wykonaniem romboidalnej dekoracji z zendrówek, zastosowano jego wariant łańcuszkowy. W kurtynach wykonano od razu otwory okienne, opory sklepień i strzępia
na planowane ściany działowe. Co ciekawe, w obrębie tego etapu zauważalne jest
drobne zróżnicowanie rozmiarów cegieł: w kurtynie północnej i baszcie północno-wschodniej mają około 90–95 × 145–155 × 310–320 mm, a w bergfriedzie
i kurtynie zachodniej – 80–90 × 140–145 × 280–300 mm. Wskazuje to na różne
pochodzenie budulca.
W kolejnym etapie wzniesiono ścianę zamykającą skrzydło główne od strony dziedzińca. Jej fundament nie został rozpoznany, ale najprawdopodobniej wykonano go także w wykopie wąskoprzestrzennym, a wyżej wzniesiono kamienną
partię muru. Został on dostawiony na styk do kamiennego przyziemia kurtyny
obwodowej (ryc. 9). W ten sposób wydzielono piwnice, których poziom użytkowy
był najpewniej na zbliżonej wysokości do pierwotnego poziomu gruntu110. Wyższe ceglane partie ściany dostawiono do strzępi przygotowanych w kurtynie obwodowej i wykonano w wątku gotyckim z cegieł o wymiarach 80–90 × 130–150
× 295–315 mm (ryc. 10). Na końcu we wnętrzu skrzydła północnego dostawiono
ściany pieca hypocaustum.
Przelicowanie z czasów konserwacji uniemożliwia stwierdzenie, czy skrzydło
wschodnie wznoszono jednocześnie z północnym, czy je dostawiono. Wewnętrzną zabudowę wykonywano jednak etapami, gdyż zarejestrowany w wykopie111 kamienny fundament ściany północnej skrzydła południowego dostawiony jest na
styk do skrzydła wschodniego.
Po wzniesieniu murów do pewnej wysokości112 (być może po wymurowaniu partii kamiennych) przystąpiono do prac ziemnych – nasypowych, mających
na celu podniesienie poziomu gruntu na dziedzińcu i parchamie (ryc. 8). NawarG. Wilke, op. cit., ss. 128–129.
Wskazuje na to analiza poziomów niwelacyjnych warstw w stosunku do poziomu posadowienia piwnicy.
111
A. Chęć, op. cit.
112
Na pierwotnym poziomie gruntu zarejestrowanym na parchamie odłożyła się wówczas warstwa zaprawy (budowlana); G. Wilke, op. cit., s. 128.
109
110
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Ryc. 9. Południowa ściana skrzydła północnego w kondygnacji piwnicznej (A) dostawiona na styk do
wschodniej ściany obwodowej domu konwentu (B); fot. autor.
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Ryc. 10. Południowa ściana skrzydła północnego na poziomie pierwszego piętra (A) dostawiona do
strzępi w zachodniej ścianie obwodowej domu konwentu (B). C – opór sklepienia refektarza; fot.
autor.
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stwienia gliniano-piaskowe nanoszono w kilku etapach. Wpierw na parchamie
wykonano nasyp (skarpę), o miąższości około 3 m. Dopiero w dalszym etapie, po
wzniesieniu ścian domu konwentu, u podnóża tegoż stoku przystąpiono do wznoszenia w wąskoprzestrzennym rowie fundamentowym muru parchamu. Po jego
wybudowaniu możliwe było nasypanie kolejnych warstw ziemi na parchamie, które posłużyły do większego wyrównania jego poziomu113. Tymczasem podniesiono
także sukcesywnie o około 2–3 m poziom dziedzińca, wyrównując go114.
Wzniesiony w ostatnich etapach budowy zamku wysokiego mur parchamu
wymurowano do wysokości 6–7 m od stopy fundamentu z kamienia w wątku warstwowym. Zapewniało to izolację przed podciąganiem wilgoci z parchamu. Dopiero wyżej wykonano go z cegły w wątku mieszanym – wenedyjskim i gotyckim115.
Pod koniec budowy podwyższono także bergfried do pełnej wysokości. Na
temat chronologii jego budowy były różne poglądy116, ale analiza wymiarów cegieł
wykazała, że rozmiar budulca zastosowanego w murze parchamu (80–90 × 140–150
× 290–320), górnej partii wieży (80–90 × 135–150 × 290–320) oraz omawianej już
ściany południowej skrzydła głównego, jest zbliżony. Wnioskować więc można, że
ściany wewnętrzne domu konwentu, zwieńczenie bergfriedu i mur parchamu wznoszono najpewniej w zbliżonym okresie, choć nie koniecznie równocześnie. Można się
też domyślać, że zabudowa wewnętrzna powstawała w pierwszej kolejności.
Po wzniesieniu (przynajmniej w stanie surowym) zamku wysokiego z parchamem wymurowano przedzamcze. Świadczy o tym fakt, że mur przegradzający
fosę dostawiony jest do parchamu na styk. Wykonano go w wątku wenedyjskim
z cegieł o wymiarach 80–85 × 130–140 × 295–305 mm.
Zaznaczyć trzeba, iż mimo wieloetapowości budowa zamku wysokiego toczyła się według z góry zaplanowanej koncepcji, na co wskazuje wykonywanie zawczasu oporów i strzępi. Zaprezentowany przebieg budowy i znaczny zakres prac
ziemnych – nasypowych (naniesiono szacunkowo około 7000 m3 ziemi), w wyniku
113
Układ ten jest dobrze czytelny na profilu wykopu 2/69, przy czym na skutek destrukcji muru parchamu, przytykające do niego młodsze nawarstwienia nasypowe uległy częściowemu osunięciu i rozmyciu, przez co
trudno jest ustalić, na ile parcham południowy został ostatecznie wyrównany. Najprawdopodobniej był pochyły;
G. Wilke, op. cit., ss. 128–129.
114
Nawarstwienia o niewątpliwie nasypowym charakterze zarejestrowano w kilku wykopach badawczych
z 2005 roku jednak ich ograniczony zasięg nie pozwala na pełną rekonstrukcję procesu sypania nawarstwień;
A. Chęć, op. cit.
115
Oba te wątki są zauważalne obok siebie w zachowanych oryginalnych partiach muru ceglanego. Stan
zachowania nie pozwala jednak stwierdzić, czy któryś z nich był dominujący.
116
Krystyna Kalinowska próbowała udowodnić wręcz, że górne kondygnacje wieży wykonano po wojnie trzynastoletniej. Koncepcję tę, z czym należy się zgodzić, odrzucili Marian Arszyński i Tomasz Torbus argumentując, że cała wieża jest czternastowieczna, choć jej zwieńczenie mogło powstać około 1360 roku. Sam fakt
etapowości budowy wieży nie powinien budzić kontrowersji, gdyż jest to typowy sposób wznoszenia. Wystarczy
chociażby przywołać bergfried zamku w Brodnicy, czy dom konwentu w Radzyniu Chełmińskim – na ich ścianach
widać wyraźne poziome dylatacje odpowiadające sezonowym etapom budowy; M. Arszyński, op. cit., ss. 75–76; K.
Kalinowska, op. cit., ss. 49–56; T. Torbus, op. cit., s. 220.
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których ukształtowano całe wzniesienie zajmowane przez dom konwentu, są typowe dla kasztelowych zamków pruskich z końca XIII i pierwszej połowy XIV wieku
i pozwalają umieścić zamek świecki w szerszym kontekście117.
Na koniec wrócić należy do sygnalizowanej już kwestii, czy od początku planowano budowę dwóch wyższych i dwóch niższych skrzydeł, czy miały być może
równe, ale pierwotnego planu nie zrealizowano. Odpowiedź jest trudna i niejednoznaczna. Elementem, który sprawiał kłopoty badaczom zastanawiającym się nad
wysokością zabudowy skrzydła południowego są trzy kondygnacje okien szczelinowych widoczne na widoku Erika Dahlberga w kurtynie południowej118. Biorąc
pod uwagę opisaną wyżej technikę budowy zamków, zgodnie z którą w pierwszej
kolejności wznoszono kurtynę obwodową z przygotowanymi otworami okiennymi
itp., może to stanowić argument za tym, że pierwotnie skrzydła miały być równe.
Jednocześnie brak piwnic, a przede wszystkim brak fundamentów krużganka przy
skrzydle południowym i zachodnim oraz brak strzępi na ścianie skrzydła północnego wskazują na to, iż nie planowano wówczas budowy kilkukondygnacyjnych
skrzydeł od południa i zachodu. Oczywiście koncepcja mogła zostać zmieniona
przed budową skrzydła północnego, jednak również kwestię wspomnianych okien
interpretować można inaczej. Przyjmując, że mniejsze skrzydła były parterowe,
a powyżej nich znajdowała się niska kondygnacja magazynowa (poddasze) przykryta dachem pulpitowym, to zastosowanie w tym miejscu trzech kondygnacji
okien szczelinowych pasowałoby także do takiej dyspozycji wnętrz.
Podsumowanie
Zamek w Świeciu jest bardzo interesującą budowlą. Cechy całkowicie typowe, takie jak układ kasztelowego zamku komturskiego i technika budowy, łączą się z wyjątkowymi na terenie Prus. Na te ostatnie, do których zaliczyć należy
kolebkowo sklepione, obszerne wnętrza bez podziałów murowanych i przede
wszystkim zastosowanie cylindrycznych baszt, zwracali już uwagę badacze od
końca XIX wieku119. Zastosowanie tych ostatnich – narożnych, mocno wysuniętych, umożliwiających obronę flankową dzieł obronnych słusznie powszechnie
uznawane jest za import. Baszty te sprawiły, że świecki dom konwentu ma cechy
kasztelu francuskiego – obce kasztelom środkowoeuropejskim, nie posiadającym
cylindrycznych dzieł obronnych umożliwiających skuteczną obronę flankową120.
117
118
119
120

140–141.

Por. B. Wasik, Budownictwo zamkowe, ss. 114, 318–322.
M. Spławska-Korczak, op. cit., ss. 177–178.
M.in. C. Steinbrecht, op. cit., s. 23; T. Torbus, op. cit., ss. 219–221.
T. Durdik, Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa, Wien, Köln, Weimar 1994, ss. 9–10,
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Rozwijający się od początku XIII stulecia system francuski nigdy nie przyjął się
w Europie środkowej, a pojedyncze próby zastosowania tego typu kasztelu (np.
Konopište i Týřov w Czechach) nie znalazły nigdy naśladownictwa121. Taka sama
sytuacja tyczy się zamku w Świeciu, który w połowie XIV wieku w Prusach był ewenementem i wyprzedzał o pół wieku epokę122. Przyjęcie tej formy architektonicznej
tłumaczono raczej słusznie od czasów Conrada Steinbrechta nadreńskim pochodzeniem wznoszących zamek komturów (Konrada von Bruningsheim i Günthera
von Hohenstein)123. Odrębną kwestią pozostaje, czy tak, jak uważa Tomasz Torbus,
zatrudnili oni przybyłego z Nadrenii architekta124. Zastosowanie szczegółowych
cech lokalnej techniki budowy (etapy i charakter prac) wskazuje, że zamek wznosili pruscy specjaliści, a nie przybysz z zachodu, dla którego byłyby one obce. Ponieważ jednak wiadomo, że krzyżacy zatrudniali budowniczych i specjalistów do
wykonywania konkretnych zadań, zmieniając ich w razie potrzeby125, możliwe jest,
że budowniczy nadreński odpowiedzialny byłby jedynie za koncepcję, a budowa
wykonana została przez lokalnych specjalistów. Z działalnością przybysza łączyć
być może także można obecność innych nietypowych rozwiązań, jak brak stałych
podziałów wnętrz w piwnicach i przyziemi głównych skrzydeł. Wzniesienie w jednym narożnik wieży w typie bergfriedu wiązać już należy z środkowoeuropejską
tradycją budowania zamków.
Bogusz Wasik. Schloss in Świecie. Topographie und Bautechnik des Deutschordensschlosses
Zusammenfassung
Der Schlossbau in Świecie wurde etwa im Jahr 1335 begonnen. Das Schloss lag an der Flussgabelung von
Weichsel und Schwarzwasser. Der Fluss strömte ursprünglich unmittelbar unterhalb der südlichen Schlossmauern, das S,chwarzwasser verlief entfernt davon. Auf ihrer Westseite schützte die Ansiedlung ein breiter Festungsgraben. Ein weiterer Festungsgraben umgab das Hochschloss von drei Seiten. Der Ansiedlungsplan glich einem
Rechteck. An der Westseite befanden sich ein Tor mit einem Wehrturm und ein Stall, auf der Südseite lagen das
Haus eines Komturs und Pferdeställe, und im Norden gab es möglicherweise ein Karwan und eine Infirmerie. Das
mit Zwingern umgebene Konvents-Haus errichtete man – quadratisch angeordnet - mit einem zylinderförmigen
Bergfried in der nordwestlichen Ecke und mit drei niedrigeren, ebenfalls zylinderförmigen Wehrtürmen in den
anderen Ecken. Es bestand aus zwei großen Gebäudeflügeln. Im nördlichen Flügel waren u.a. eine Kapelle und
ein Refektorium untergebracht, im westlichen Flügel gab es eine Brauerei, eine Bäckerei und ein Schlafsaal. WähIbidem, ss. 115–116.
Cylindryczne baszty umożliwiające ostrzał flankowy rozpowszechniają się w Prusach dopiero od przełomu XIV-XV wieku (np. zamek w Bytowie). Ich pojawienie się było już związane z rozwojem broni palnej. H.
Domańska, Z Badań nad problemem przystosowania zamków Pomorza Wschodniego do broni palnej w latach 13901520, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, nr 21: 1976, z. 4, ss. 323–325.
123
C. Steinbrecht, op. cit., s. 23.
124
T. Torbus, op. cit., s. 221.
125
M. Arszyński, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230-1454), Toruń 1995, ss.
154–155, 157; S. Jóźwiak, J. Trupinda Uwagi na temat sposobu wznoszenia murowanych zamków krzyżackich
w państwie zakonnym w Prusach w końcu XIV – pierwszej połowie XV wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie,
2011, nr 2(271), ss. 209–211.
121
122
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rend des Mittelalters befanden sich im Süden und im Westen eingeschossige Gebäude, in denen es eine Küche
gab (Südgebäude) und Räume für die Küche und für Kelleraufseher (Westgebäude). Architekturanalysen und
archäologische Untersuchungen ermöglichen es, Etappen und Bautechniken zu rekonstruieren: Nachdem man
die Proportionen der Gebäude nach der Methode „ad Quadratum“ festgelegt hatte, errichtete man zunächst die
äußeren Schutzmauern. Dann wurde Element für Element vom Hauptflügel (Nordflügel) aus die Innenbebauung
realisiert. Anschließend wurden das Hofgelände und die Zwinger um zwei bis drei Meter höher gelegt. In einem
weiteren Schritt errichtete man die oberen Stockwerke des Bergfrieds, mauerte die Zwingermauern auf und vollendete abschließend die Gesamtanlage.
Übersetzt von Tomasz Wyżlic
Bogusz Wasik, The castle in Świecie: The topography and building techniques of the Teutonic Order’s
castle
Summary
The construction of the castle in Świecie began around 1335. It was located on the fork of the Vistula and
Wda rivers. The Vistula initially passed directly under the southern walls of the castle, while the Wda was separated from it. The outer ward protected the wide moat from the west. The next moat surrounded the upper castle
on three sides. The outer ward had a plan similar to that of a rectangle. To the west there was a gate with a tower
and a cowshed, from the south – the house of the commander and stables, and from the north perhaps also the
armoury and infirmary. Surrounded by the parcham, the convent house was built on a square plan with a cylindrical “bergfried” (tower) in the north-west corner and three lower cylindrical towers in the other. It had two fully
raised wings – in the north it housed, amongst others, a chapel and refectory, and in the eastern wing a brewery,
bakery and dormitory. From the south and west there were single storey buildings present in the Middle Ages,
housing a kitchen (in the south) associated rooms and a basement (in the western wing). Based on the analysis
of architecture and the results of archaeological research it is possible to reconstruct the stages and techniques of
construction. After setting the proportions of the building by the “ad quadratum” method, a perimeter curtain
wall was first built. Subsequently, the internal buildings were successively constructed from the main (northern)
wing. The area of the
 courtyard and the parcham were raised by 2–3 metres. Subsequently, the upper floors of the
“Bergfried”, the parcham wall, and, finally, the outer ward were erected.
Translated by Aleksander Pluskowski
Dr Bogusz Wasik
Instytut Archeologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
bogusz.wasik@wp.pl
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A RTYKUŁY I MATERIAŁY
Dariusz Makiłła
SPRAWA PRUSKA W POKOJU OLIWSKIM Z 3 MAJA
1660 R. CZ. 2 ROKOWANIA W OLIWIE I ZAWARCIE
POKOJU
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Wprowadzenie pod toczące się w Oliwie od stycznia 1660 roku rokowania
pokojowe problemu traktatu welawskiego oraz jego objęcie pokojem powszechnym, mającym zakończyć rozpoczętą jeszcze w 1655 roku wojnę, było dla elektora
Fryderyka Wilhelma istotne z kilku powodów. Poza kwestiami sojuszu wojskowego, określającego zasady dalszego udziału Brandenburgii–Prus w wojnie przeciwko Szwedom, w traktacie welawskim odniesiono się również – co miało dla
elektora także szczególne znaczenie – do podstawy wzajemnych stosunków polsko-pruskich, określających jego pozycję prawno-polityczną w księstwie pruskim.
Sprawa ta była – jak wiadomo – przedmiotem licznych zabiegów, podejmowanych
przez niego w czasie toczącej się od 1655 roku wojnie szwedzko-polskiej. Elektor, zerwawszy uprzednio związki z Rzeczpospolitą, kilkakrotnie przymierzał się
do poprawienia swojego stanowiska głównie przez współpracę ze Szwecją, z którą
związał się w traktacie królewieckim z 17 stycznia 1656 roku, stając się lennikiem
Karola Gustawa1. Dopiero jednak w zawartym ze Szwedami 20 listopada 1656 roku
1
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Staatsverträge Schweden, nr. 5–7 (dalej: GStA PK); S.
Pufendorf, De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni Electoris Brandenburgici commentariorum libri 19, Berlin 1695,
5 & 71–73 (dalej: Pufendorf, F. V); Kurbrandenburgs Staatsverträge 1600–1700, hrsg.von Th. von Moerner, Berlin
1867, nr 105–107 (dalej: Moerner); Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg, hrsg. von B. Erdmannsdörffer, Berlin 1877, ss. 453–513, (dalej: UA VII); Urkunden und Actenstücke
zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 23, Tl. 1, hrsg. von M. Hein, Berlin 1929, ss.
244–280 (dalej: UA XXIII, 1); F. Bosse, Zur diplomatischen Vorgeschichte des Königsberger Vertrages auf Grundeiner
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traktacie w Labiawie udało się elektorowi doprowadzić do tego, na czym mu najbardziej zależało, czyli do uznania jego suwerenności w księstwie pruskim oraz
w zajętej przez niego podczas wojny Warmii2. W sensie prawnym była to zupełnie
jednoznaczna polityczno-prawna deklaracja obu stron, w której władza elektora we
wspomnianych terytoriach została uznana za niezależną i nieograniczoną (Serenissimus Princeps et Dominus et […] successores masculi […] sint et maneant Principes
summi absoluti et Suverenÿ, ÿsque Iuribus, quibus Princepes summi et independenti
potestate pollentes gaudent, vel merito gaudere debent, posthac gaudeant, utantur
et fruantur)3. Pod tym względem postanowienia labiawskie, w których posłużono się pojęciem suwerenności na określenie władzy elektora w księstwie pruskim
i w Warmii były pionierskim osiągnięciem w zakresie stosowania pojęcia suwerenności w ówczesnej praktyce polityczno-międzynarodowej4. Jego pełna skuteczność
ujawniłaby się jeszcze bardziej, gdyby Fryderyk Wilhelm znalazłby się wśród zwycięzców powstającej w 1656 roku koalicji antypolskiej, dyktującym Rzeczypospolitej warunki, a tym bardziej uczestniczącym w jej skutecznym rozbiorze5. Istotą
bowiem ówczesnych zabiegów brandenburskich mogłoby być nie tylko zdobycie
niezależności politycznej w Prusach Książęcych i w Warmii, ale przede wszystkim
uzyskanie jej akceptacji prawnomiędzynarodowej.
kritischen Vergleichung von Samuel Pufendorfs schwedischen und brandenburgischen Berichte unter einander und
mit den Acten, Berlin 1887; G. Wittrock, Fördraget i Königsberg och dess förhistoria, Karolinska Förbundets Ǻrsbok,
1921, ss. 1–55 (dalej: KFǺ).
2
GStA PK, Staatsverträge Schweden, nr. 22–23 (M); Moerner, nr 15a–15b; Pufendorf, F. V., 6 & 45–46;
Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 8, hrsg. von
B. Erdmannsdörffer, Berlin 1884, ss. 86–112, 116–133 (dalej: UA VIII); UA XXIII, 1, ss. 322–388; G. Wittrock,
Marienburg och Labiau, KFǺ, 1922, ss. 34–68, 72–116; D. Makiłła, Między Welawą a Królewcem 1657–1701. Geneza królestwa w Prusach (Königtum in Preußen). Studium historyczno-prawne, Toruń 1998, ss. 33–34, 61–103; H.
Quaritsch, Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und Deutschland vom 13. Jahruhndert bis 1806, Berlin 1986, ss. 85–88. Warmię elektor pozyskał od Szwedów w lenno w traktacie malborskim
z 25 czerwca 1656 r. GStA PK, Staatsverträge Schweden, nr 12–16 (M); Moerner, nr 109–111; Pufendorf, F. V., 6
& 21–29; UA VII, s. 545–618; UA XXIII, 1, ss. 298–318; E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm. Der Große Kurfürst
von Brandenburg. Eine politische Biographie. Erster Teil: 1620–1660, Göttingen 1971, ss. 334–336; L. Kubala, Wojna
brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Lwów 1917, ss. 331–335; B. Erdmannsdörffer, Graf Georg
Friedrich von Waldeck. Ein preussischer Staatsmann im 17. Jahrhundert, Berlin 1869, ss. 376–384.
3
Art. 3 traktatu labiawskiego. GStA PK, Staatsverträge Schweden, nr 22 (M); Moerner, Nr. 15a; Pufendorf, F. V., 6, & 45; G. Wittrock, op. cit., ss. 110–115; D. Makiłła, op. cit., ss. 129–143. Uznanie przez Szwedów
elektora za suwerena w Prusach Książęcych i w Warmii stawało się dla nich ustępstwem nie do uniknięcia, jeśli
zamierzali zatrzymać elektora po swojej stronie w toczącej się wojnie. D. Makiłła, op. cit., s. 61.
4
H. Quaritsch, Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und Deutschland
vom 13. Jahruhndert bis 1806, Berlin 1986, ss. 88–85; D. Makiłła, op. cit., ss. 61–71.
5
G. Wittrock, op. cit., ss. 34–68; L. Kubala, op. cit., ss. 131–133; A. Neuber, Das schwedisch–polnische
Krieg Krieg und die österreichische Politik (1655–1657), Prag 1915, s. 8; E. Opitz, Österreich und Brandenburg in
Schwedisch–Polnischen Krieg 1655–1660. Vorbereitung und Durchführung der Feldzüge nach Dänemark und Pommern, Boppard/Rhein 1969, ss. 3–4, 9–10; A. F. Pribram, Franz Paul Freiherr von Lisola 1613–1674 und die Politik
seiner Zeit, Leipzig 1894, ss. 78–80; R. I. Frost, After the Deluge. Poland–Lithuania and the Second Northern War
1655–1660, Cambridge 1993, s. 85; M. Stangreciuk, Traktat w Radnot (6 grudnia 1656) jako pierwsza próba rozbioru ziem Rzeczypospolitej: przyczyny, realizacja, w: Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze
Szwecją w XVII wieku, red. M. Nagielski, Warszawa 2007, ss. 215–224.

240

Dariusz Makiłła

Rok 1657, a zwłaszcza przebieg ówczesnych działań wojennych, które przybrały niekorzystny dla elektora, jako szwedzkiego sojusznika obrót6, rozstrzygnęły
jednak definitywnie, że od strony politycznej formuła labiawska, w której elektora kilkakrotnie określono suwerenem7, a posiadanym przez niego pruskim i warmińskim terytoriom przyznano suwerenność8, okazała się nie do utrzymania, zaś
trwanie przy niej mogło przynieść elektorowi jedynie katastrofę, łącznie z utratą
dotychczasowych osiągnięć9. Zmiana postępowania, jakiej dokonał elektor w trakcie wojny w 1657 roku, doprowadziła do porzucenia związku ze Szwecją i zawarcia
sojuszu z Rzeczpospolitą w Welawie, wymierzonego przeciwko Szwecji oraz zawarcia kompromisu ze stroną polską w sprawie swojego statusu prawnopolitycznego
w Prusach10. Kwestia ta była jednym z zasadniczych problemów, wymagających
uregulowania we wzajemnych relacjach polsko-brandenburskich, których dotychczasowy stan zakłócony został rozpoczętą w 1655 roku wojną. W stosunku do
rozstrzygnięć labiawskich, uzupełnionych sojuszem szwedzko-brandenburskim,
w których władzę elektora w Prusach Książęcych i w Warmii uznano za suwerenną,
w traktacie welawskim zawierano przede wszystkim pokój, zaś wzajemne relacje
oparto o sojusz wojskowy. Przy jego okazji uznawano podmiotowość elektora jako
6
L. Kubala, op. cit., ss. 66–103, 124–184, 217–233; A. Walewski, Historya wyzwolenia Polski za panowania Jana Kazimierza 1655–1660, t. 1, Kraków 1866, t. 1., ss. 171–299, 339–346; E. Opitz, op. cit., ss. 1–19; S. Herbst,
Wojna obronna 1655–1660, w: Polska w okresie Drugiej Wojny Połnocnej, t. 1, Warszawa 1957, ss. 70–109; R. I.
Frost, The Northern Wars. Wars. State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721, Harlow 2000, ss. 173–178;
A. Przyboś, Stefan Czarniecki w latach „Potopu“ 1655–1660, w: Polska w okresie Drugiej Wojny Północnej 1655–
1660, t. 2, Warszawa 1957, ss. 119–179; J. Teodorczyk, Wyprawa zimowa Czarnieckiego 1–20 II 1656 r. Bitwa pod
Gołębiem, w: Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973, ss. 259–295; S. Herbst, Trzydniowa bitwa pod Warszawą 28–30 VII 15656 r., w: Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, red. J. Wimmer, Warszawa
1973, ss. 137–157; K. Przyboś, Operacja zimowo-wiosenna Karola X Gustawa w 1656 roku na ziemi przemyskiej, w:
Rzeczpospolita w latach potopu, red. J. Muszyńska, J Wijaczka, Kielce 1996, ss. 179–200; J. Wojtasik, Wojna szarpana Stefana Czarnieckiego w dobie potopu szwedzkiego (1655–1660), w: Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga
Narodów ze Szwecją w XVII wieku, red. M. Nagielski, Warszawa 2007, ss. 183–200.
7
W art. 6, w którym potwierdzano zachowanie sojuszu wojskowego, zawartego w traktacie malborskim, określono elektora ipsique adeo Suverenitati Seu Summa potestati non est contraria, który otrzymał Ducatum
Borussiae et Principatum Warmiae, absoluti, suverenÿ, independetesque Principes. GStA PK, Staatsverträge Schweden, nr 22 (M); Moerner, nr 15a; Pufendorf, F. V., 6, & 45; G. Wittrock, Marienburg och Labiau, ss. 111–115; D.
Makiłła, op. cit., ss. 129–143
8
[…] in Ducatum Borussiae et Principatum Warmiae vel partem aliquam eorum pretendere, vel Duces et
et Principes in aliquo summae et absolutae […] in qui eta possessione […] summae potestatis et Suverenitatis inquietare debent. (Art.4). GStA PK, Staatsverträge Schweden, nr 22 (M); Moerner, nr 15a; Pufendorf, F. V., 6, & 45; G.
Wittrock, Marienburg och Labiau, ss. 111–115; D. Makiłła, op. cit., ss. 129–143
9
M. Philippson, Der Grosse Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 1, Berlin 1897, ss. 272–274;
E. Opgenoorth, op. cit., ss. 298–302; UA VIII, ss. 213–215; A. F. Pribram, op. cit., ss. 118–128.
10
O przebiegu rokowań Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola, Archiv der Österreichischen Geschichte, Bd. 70, 1887, hrsg. von A. F. Pribram, nr LV–LXXXIII, ss. 260–333, (dalej: Lisola, Berichte);
Elektor do Hoverbecka, Królewiec, 10 września 1657 r. UA VIII, ss. 216–217; A. F. Pribram, op. cit., ss. 128–134;
D. Makiłła, op. cit., ss. 56–60; idem, Traktat welawski z 19 IX 1657 r. – dzieło pomyłki czy zdrady? Uwagi na tle
historii dyplomacji polskiej w czasach Drugiej Wojny Północnej (1654–1667), w: Historia Integra. Księga Pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin Prof. Stanisława Salmonowicza, Toruń 2001, ss. 387–402; idem, Zniesienie hołdu
pruskiego. Uwolnienie Prus Książęcych z podległości lennej wobec Rzeczypospolitej w latach 1657–1658, Miscellanea
Historico-Archivistica, t. 22, 2015, ss. 144–150.
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strony traktatu oraz definiowano właściwości władzy elektora w Prusach pojęciem
iure supremii dominii cum summa atque absoluta potestate (art. 5)11.
W znaczeniu politycznym odejście w traktacie welawskim od formuły suverenitas, definiującej we wcześniejszym o kilka miesięcy traktacie labiawskim
pozycję prawno-polityczną elektora w Prusach, niosło określone konsekwencje.
Domniemanie, że było to wynikiem pewnej swobody w formułowaniu różnych
pojęć określających władzę, stanowiącej rezultat dopiero co powstającej praktyki, w której tworzenie pojęć określających stany prawne dalekie było jeszcze od
stabilizacji, a opierało się na pewnej szczególnej dowolności ich kształtowania
oraz rozumienia – może być jedynie częściowo prawdziwe12. Wprawdzie ówczesna praktyka nie była konsekwentna w zakresie stosowania pojęć określających
władzę, zwłaszcza w stosunkach zewnętrznych, niemniej jednak sens i znaczenie
pojęcia suwerenności, także w jego praktycznym pojmowaniu, całkiem dobrze rozumiano po stronie brandenburskiej13. Potwierdzenie tego odnaleźć można zarówno w rokowaniach poprzedzających zawarcie traktatu labiawskiego14, jak również
11
GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 1b (M); M. Dogiel, Codex Diplomaticus Regni Poloniae et Magni
Ducatus Lithuaniae, Vol. 4, Wilno 1764, nr 327–328, (dalej: Dogiel IV), ss. 486–493; Moerner, nr 121a, 121b;
Pufendorf, F. V., 6, & 78–79; S. und H. Dolezel, Die Staatsverträge des Herzogtums Preussen, Tl. 1. Polen und Litauen, Köln 1971, nr 40–41, ss. 184–196, (dalej: Dolezel).
12
D. Willoweit, Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit, Köln 1975, ss. 109–184.
13
D. Makiłła, Między Welawą a Królewcem, ss. 43–55; Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. VI, hrsg. von B. Erdmannsdörffer, Berlin 1872, ss. 663–698 (dalej:
UA VI); UA VII, ss. 359–377; UA XXIII, 1, ss. 170–234; Przypuszczenie to potwierdzają doświadczenia wysłanników brandenburskich. W obu przypadkach, zarówno w rokowaniach ze Szwedami w Labiawie w 1656 r., jak
i z Polską w 1657 r., głównym pełnomocnikiem brandenburskim był baron Otto von Schwerin, który z pewnością
znał i rozumiał znaczenie pojęcia suwerenności, chociażby z czasów swojego pobytu na studiach w Niderlandach,
którym w traktacie rozejmowym z 1609 r. król Hiszpanii kwitował suwerenność nad prowincjami. W rokowaniach
zmierzających do zawarcia pokojów westfalskich, koncypowano pojęcie suwerenności w wymiarze wewnętrznym
Rzeszy. B. Erdmannsdörffer, op. cit., ss. 5–6; M. Hein, Otto von Schwerin. Der Oberpräsident des Großen Kurfürsten, Königsberg 1929, s. 3; S. Lundkvist, Säkerhet och Fred. Kring den westfalska fredens problematik, w: Utrikespolitik och historia. Studier tillägnande Wilhelm M. Calgren den 6 maj 1987, Stockholm 1987, ss. 163–173; H.
Quaritsch, op. cit., ss. 85–88. Suwerenność w Prusach Książęcych, jako roszczenie polityczno-prawne, pojawiła się
w rokowaniach elektora ze Szwedami już w 1655 r., zwłaszcza w rozmowach szczecińskich, prowadzonych przez
elektora ze Szwedami w lipcu 1655 r. G. Wittrock, op. cit., ss. 11–26.
14
Problem uzyskania suwerenności w Prusach Książęcych i jego znaczenie dla pozycji elektora pokazuje
korespondencja dyplomatyczna, wskazując ten problem za główny cel polityki brandenburskiej w latach wojny północnej 1655–1657. Elektor do O. von Schwerina po rozmowach z wysłannikiem szwedzkim Christophem
Karlem von Schlippenbachem wyraził wegen der Souverenitet […] das, Weill Ich hirauff So faste bestunde […]
solte man alssdan woll die Souverenitet und dabey Stettin erhalten. UA VIII, ss. 737–738. Już podczas pierwszej
audiencji u Karola Gustawa 15 września 1656 r. we Fromborku, na zapytanie o warunki dalszej współpracy szwedzko-brandenburskiej, O. von Schwerin wyraził jednoznacznie, że w zamiarach elektorskich chodzi wyłącznie
o suwerenność (Es würde keines Durchgehens vennöthen haben, sondern E. Ch. D. hofften […] das ist die Souverainität). UA VIII, 116. Zob. O. von Schwerin do elektora, Frombork, 16 września 1656, UA VIII, s. 117; O. von
Schwerin do kanclerza Erica Oxenstierny, Królewiec, 22 września 1656 r., UA VIII, s. 120. Zob. jasno określone
żądanie elektora wobec swoich pełnomocników na rokowania ze Szwedami w sprawie dalszej współpracy, której
ceną miała być modyfikacja wzajemnego stosunku w kierunku uzyskania suwerenności w księstwie pruskim. Instrukcja elektora dla O. von Schwerina i Friedricha von Jena w misji do Karola Gustawa, Królewiec, 1 października
1656 r., UA VIII, s. 123; Zob. także sprawozdanie Schwerina dla elektora, Frombork, 5 października 1656, UA VIII,
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w samych jego postanowieniach. Stwierdzenie takie mogło jedynie świadczyć, że jeśli pojęcia suwerenności nie zastosowano w traktacie welawskim, to od jego użycia
odstąpiono świadomie. Powodem takiego podejścia w traktacie welawskim mogła
być – jak się czasem przypuszcza, chociaż nie jest to pewne – nieznajomość pojęcia
suwerenności oraz nierozumienie jego znaczenia po stronie polskiej, zmuszające
do zastosowania pojęcia innego, które byłoby po stronie polskiej zrozumiałe15. Inną
przyczyną mogło być również świadome odejście służb elektorskich od tego pojęcia w rokowaniach z Polską, starających się chociażby ze względów taktycznych, nie
stracić z pola widzenia najważniejszego celu, jakim było zachowanie przez elektora
Prus Książęcych na jakichkolwiek warunkach16. Na zamieszaniu terminologicznym zyskać mogła jednak przede wszystkim strona polska. Suwerenność, jak ją już
wówczas zaczęto pojmować, i co wyraźnie wynikało z poglądów brandenburskich,
jest bowiem władzą trwałą i absolutną. Jest ona również niepodzielna, a przede
wszystkim nieograniczona. Suwerenem mógł być każdy podmiot polityczny w ramach stosunków wewnętrznych, posiadający odpowiednią pozycję i siłę, albowiem
była ona ich wypadkową, jeśli je posiadał, pod warunkiem, że nie była ona prawnie w jakikolwiek sposób ograniczona17. W stosunkach zewnętrznych suwerenność
s. 127. Schlippenbach do Karola Gustawa, Zur Geschichte der hohenzollernschen Souveränität in Preußen. Diplomatischer Briefwechsel des Königs Karl Gustav von Schweden und des Gesandten Christoph Karl von Schlippenbach
aus den Kriegsjahren 1654–57, hrsg. von A. von Schlippenbach, Berlin 1906, ss. 40–44 (dalej: Schlippenbach), ss.
92, 123, O oczekiwaniach elektora w sprawie szwedzkiej zgody na uznanie suwerenności w Prusach Ch. K. von
Schlippenbach donosił Karolowi Gustawowi, Królewiec, 12 września 1656 r. Schlippenbach, ss. 118–120. Odpowiedź Karola Gustawa do Schlippenbacha, Frombork, 13 września 1656 r. w: ibidem, s. 123. O zamiarach strony
brandenburskiej w sprawie suwerenności Ch. Schlippenbach do Karola Gustawa, Królewiec, 2 października 1656
r. w: ibidem, s. 137. Relacja Schlippenbacha dla Karola Gustawa ze spotkania z elektorem, Królewiec, 5 października 1656 r., w: ibidem, s. 142; Schlippenbach do Karola Gustawa o oczekiwaniach elektora w sprawie suwerenności,
Królewiec, 28 października 1656 r., w: ibidem, s. 165; G. Wittrock, op. cit., ss. 75–111. Strona brandenburska w negocjacjach ze Szwedami raz forsowała pojęcie suwerenności, innym razem w rozmowach ze stroną polską, chociaż
późniejszych, nie posługiwała się tym pojęciem. Jednakże jeszcze w instrukcji wystawionej 3 marca 1657 r. przez
Fryderyka Wilhelma na planowane ewentualne rokowania pokojowe z Polską, nakazywał on swoim wysłannikom
Maintenierung und Behauptung der Souverainität in Preußen und was davon dependiret. UA VIII, s. 158. Zob. też
w rezolucji w tej samej sprawie, Królewiec, 18 lutego 1657 r. UA VIII, s. 151. Należy przyjąć, że czyniono tak w obu
przypadkach świadomie.
15
Jeśli przyjąć, że jednym z możliwych źródeł wiedzy o praktycznym zastosowaniu pojęcia suverenitas, mogły być Niderlandy, ze względu na kontakty elektora, jak też jego otoczenia, to należy stwierdzić, że Niderlandy (ale
także Niemcy, na terenie których o sprawach tych dyskutowano) nie były bynajmniej obce Polakom. Nie było więc
przeszkód w możliwościach zapoznania się z prawnoustrojowymi rozwiązaniami, jak też poglądami doktryny.
16
Utrata Prus Książęcych w przypadku przedłużania się wojny wskutek pozostawaniu elektora w dalszej
koalicji ze Szwedami, była realna. Elektor do Hoverbecka, Królewiec, 10 września 1657 r., UA VIII, ss. 216–217.
17
A. Dock, Der Souveränitätsbegriff von Bodin bis zu Friedrich dem Großen, Straßburg 1897, ss. 3–134; J.
Dennert, Ursprung und Begriff der Souveränität, Stuttgart 1964, ss. 56–72; H. Dreitzel, Protestantischer Aristotelismus und absoluter Staat. „Die Politica“ des Henning Arnisaeus (ca. 1575–1636), Wiesbaden 1970, ss. 212–259; G.
Henkel, Untersuchungen zur Rezeption des Souveränitätsbegriffs durch die deutsche Staatstheorie in der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts, Marburg 1967, ss. 50–127; R. Hoke, Die Reichstaatslehre des Johannes Limnaeus. Ein Beitrag
zur Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft im 17., Aalen 1968, ss. 54–151; idem, Bodins Einfluß auf die
Anfänge der Dogmatik das deutschen Reichsstaatsrechts, w: Jean Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin
Tagung in München, hrsg. von H. Denzer, München 1973, ss. 315–332; H. Quaritsch, Staat und Souveränitat. Bd.
1. Die Grundlagen, Frankfurt/M 1970, s. 400 i n.; D. Willoweit, Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. ss. 121–184.
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przybierać mogła jednak inny charakter. Przede wszystkim nie każdemu suwerenność musiała być dana, względnie nie każdemu ona przysługiwała.
W tym kontekście odstąpienie przez dyplomację brandenburską – niezależnie
od powodów – od mocnego stosunkowo terminu suverenitas, zastosowanego we wcześniejszym traktacie labiawskim na rzecz iure supremii domini, które użyto w traktacie welawskim, będącym pojęciem bardziej opisowym, a tym samym wieloznacznym,
a więc, jak należałoby przyjąć, słabszym, oznaczało zachowanie przez stronę polską
jakiejś formuły relacji wobec Prus Książęcych. Ponadto, poza innym brzmieniem oraz
treścią poszczególnych postanowień, ale również znaczeniowym i politycznym kontekstem ich użycia oraz sposobem wyrażenia w obu traktatach, określających szczegóły
wzajemnych stosunków, pojęcia te miały również swoje odmienne znaczenie, określające dwa różniące się – przynajmniej w znaczeniu funkcjonalnym – stany polityczno-prawne18. W zmienionych w 1657 roku okolicznościach, pomimo piętrzących się
przed nim trudności19, elektorowi udało się wprawdzie zachować w swoim władaniu
Prusy Książęce (bez jednak już Warmii), ale za cenę zmiany warunków porozumienia
z Polską na znacznie gorsze w porównaniu z tymi, jakie wynegocjował ze Szwecją w Labiawie. Uzyskał on bowiem zwierzchność w ramach wykonywanej władzy (iure supremii domini), ale jednocześnie wyraźnie ograniczoną (zmiana statusu księstwa20, własnej
18
Pojęcie suverenitas pojawiło się na gruncie niemieckim w XVII w., wyrastając ze sporów doktrynalnych
o pozycję i zakres uprawnień władców terytorialnych dążących do zdobycia jak największego i nieograniczonego
udziału we władzy mieszczącej się dotąd w pojęciu superioritas territorialis. Suverenitas było odpowiednikiem
majestas, wywodzącym się od Bodina. Przykładem prób wprowadzenia w obieg praktyki politycznej pojęcia suverenitas były negocjacje prowadzone przed zawarciem pokojów westfalskich z 1648 r. Tymczasem pojęcie iure
supremii dominii, które pojawiło się incydentalnie przy okazji tychże samych okoliczności, jakimi były pokoje
westfalskie, nie było synonimem suwerenności. Wystąpiło ono jako pojęcie opisowe określające stan, w którym
wyrażona zostawała zwierzchność, ale nie stanowiąca prawa do wykonywania władzy bez ograniczeń. W ten sposób opisano relację Francji wobec Alzacji po 1648 r. Przypuszczenia, że po stronie polskiej nie znano pojęcia
suwerenności i dlatego dla opisania istoty władzy elektora w księstwie pruskim posłużono się pojęciem opisowym,
niekoniecznie musi być trafny, chociażby z tego powodu, że posłużono się pojęciem jednak znanym w praktyce politycznej, oddającym pewien charakter stosunków prawno-ustrojowych. Jeśli wziąć pod uwagę decydujący
udział Lisoli w zawarciu traktatu i nadaniu mu kształtu prawnego, nie można wykluczać, że tak właśnie było. Jako
zawodowy dyplomata znał on dobrze stosunki panujące w Rzeszy, w tym te mające miejsce w Alzacji, należącej
do Rzeszy, a graniczącej z Franche–Comté, z którego Lisola pochodził. D. Willoweit, op. cit., ss. 121–184; A. F.
Pribram, op. cit., ss. 5–7; H. Quaritsch, op. cit., ss. 82–85. W tajnej instrukcji królewskiej z 22 maja 1657 r., danej
Lisoli w Dankowie. Znajdujący się w obliczu trudnych wyborów król Jan Kazimierz określił w niej granice swoich
ustępstw w sprawie pruskiej, jakie mogły być zastosowane za cenę wciągnięcia elektora do koalicji, przewidujących
również exempcję z lenna pruskiego w przypadku twardego stanowiska elektora (Si Elect. Brandenbcus absoluta
Prussiae superioritatem flagitabit). Instructio secreta pro tractata cum Electore Brandenburgica a Rege mihi, soli...
comissa, w: A. Walewski, Historya wyzwolenia Polski za panowania Jana Kazimierza 1655–1660, T. 2, Kraków1866,
Dodatki nr XVIII; Lisola, Berichte, LVI, s. 204.
19
Tajna Instrukcja dla radcy wojennego i Generalfeldzeugmeistra Otto Christopha von Sparra, Królewiec 28 czerwca 1657 r., UA VIII, s. 213–214; L. Kubala, Wojna brandenburska, s. 244–250; D. Makiłła, Traktat
welawski. Dzieło pomyłki; J. Wijaczka, Traktat welawsko- bydgoski– próba oceny, s. 56–61.
20
Uznanie elektora przez stronę szwedzką suwerenem w Prusach Książęcych i na Warmii oznaczało wyrzeczenie się przez Szwecję w traktacie labiawskim wszelkich praw do Prus Książęcych i do Warmii. Konsekwencją
tego było udzielenie przez stronę szwedzkiej gwarancji nieprzeszkadzania w wykonywaniu przez elektora oraz jego
następców praw suwerennych w księstwie pruskim i w Warmii, jak też zobowiązanie się do niemieszania się w jego
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pozycji21, warunków wykonywania władzy22, a zwłaszcza trwałości porozumień23). Ta
bowiem wymagała stałej konfirmacji traktatu przy każdej zmianie na tronie polskim.
Sytuacja ta oznaczała, że w tej części swojego rozczłonkowanego władztwa, którą było
księstwo pruskie jego pozycja na zewnątrz była ograniczona, pozbawiona pełnej suwerenności.
sprawy wewnętrzne, nawet na prośbę stanów i poddanych elektora (Art.4). W takiej sytuacji znoszono konieczność
składania przez poddanych elektora przysięgi wierności na rzecz Szwecji. Suwerenność wykluczała bowiem takie
zastrzeżenie. Tymczasem w traktacie welawskim pozycję wewnętrzną elektora w księstwie precyzowano nie jako
suwerenność, ale władzę najwyższą (iure supremi dominii), jaką mógł on sprawować w księstwie. Konstrukcja ta nie
prowadziła do wyrzeczenia się przez Polskę praw do Prus, czego wyrazem było zachowanie przez Rzeczpospolitą
ekspektatywy na księstwo w przypadku wygaśnięcia męskiej linii elektora oraz obowiązku złożenia na ewentualność
takiej sytuacji przysięgi wierności składanej Rzeczpospolitej przez stany pruskie (homagium eventuale), warunkującej
ważność objęcia władzy w księstwie przez każdorazowego nowego księcia w Prusach Książęcych. Zastrzeżenia te
ograniczały pozycję elektora w księstwie. W tym też kontekście należy również pojmować zobowiązanie króla do
zwolnienia poddanych i urzędników pruskich z przysięgi wierności na rzecz Rzeczypospolitej, (pocz. Art.7), niezbędnej wobec przyznania elektorowi jedynie niezależności w księstwie. GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 1b (M);
Dogiel IV, nr 327–328, ss. 486–493; Moerner, nr 121a, 121b; Pufendorf, F. V., 6, & 78–79; Dolezel, nr 40–41, ss.
184–196; GStA PK, Staatsverträge Schweden, nr 22 (M); Moerner, nr 15a; Pufendorf, F. V., 6, & 45.
21
W traktacie labiawskim w celu wyeksponowania znaczenia suwerennej pozycji elektora podkreślona została jego wcześniejsza pozycja, jako lennika szwedzkiego (treść stosunku wyraźnie opisano). Suwerenność
przyznana została także następcom prawnym elektora. W traktacie welawskim do lennej przeszłości elektora się
nie odwoływano, albowiem w miejsce dawnej, wprowadzono nową regulację, określającą pozycję elektora. W zakresie sukcesji bocznych linii elektora, w stosunku do postanowień traktatu labiawskiego, w którym stany pruskie
i warmińskie zobowiązywały się do uznania Korony szwedzkiej za następcę prawnego (jedynie do Prus Książęcych, z wykluczeniem Warmii) oraz na warunkach podobnych do inwestytury z czasów polskich, w traktacie
welawskim król zobowiązał się jedynie do dołożenia starań i użycia wpływów na Sejmie Rzeczypospolitej, aby
posiadanie Prus Książęcych na tych samych warunkach lennych, na jakich wcześniej dzierżył elektor, przeszło
na boczną linię Hohenzollernów (pozostała część art. 6). Stwierdzenie takie nie było więc zobowiązaniem, że
postanowienia te uzyskają sankcję, ale jedynie zobowiązaniem do podejmowania przez króla działań dla uzyskania takiego potwierdzenia […] promittentque in Proximie comitiis, aut Proximo conventu, comitiorum potentatem
habente, omnia, quae his conclusa sunt, ratihabitum iri. Takie stwierdzenia osłabiały pozycję księcia w Prusach, nie
gwarantując pewności sukcesji linii bocznych. GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 1b (M); Dogiel IV, nr 327–328,
ss. 486–493; Moerner, nr 121a, 121b; Pufendorf, F. V., 6, & 78–79; Dolezel, nr 40–41, ss. 184–196; GStA PK, Staatsverträge Schweden, nr 22 (M); Moerner, nr 15a; Pufendorf, F. V., 6, & 45.
22
Pozycja księcia w Prusach Książęcych została ograniczona w traktacie welawskim zobowiązaniem elektora do przestrzegania praw i wolności stanów pruskich oraz rozstrzygania spraw w księstwie zgodnie z prawem
pruskim. Udzielenie stanom pruskim przez stronę polską podobnej gwarancji w przypadku sukcesji w księstwie
pruskim oznaczało objęcie ich opieką Rzeczypospolitej. Ograniczeniami były ponadto szczegółowe regulacje dotyczące kwestii wzajemnych stosunków z zakresu pomocy wojskowej, przemarszów wojsk, werbunków, komisji rozjemczych, granicznych, handlowych, kursu monety. Sprawy te wyznaczały zakres wzajemnych stosunków,
poddając je określonym postanowieniom umownym, stanowiąc ograniczenia wynikające z postanowień traktatowych. W traktacie labiawskim sprawy jurysdykcji w księstwie pruskim oraz w Warmii pozostawione zostały ich
suwerenowi zarówno w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości, jak i zasad procedowania. Samo jednak
zawarcie w traktacie welawskim osobnego postanowienia o utworzeniu trybunału apelacyjnego w Prusach, miało
charakter wyraźnej koncesji udzielonej stronie pruskiej przez króla, podkreślając tym samym brak pełnej swobody
po stronie elektora. GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 1b (M); Dogiel IV, nr 327–328, ss. 486–493; Moerner, nr
121a, 121b; Pufendorf, F. V., 6, & 78–79; Dolezel, nr 40–41, ss. 184–196; GStA PK, Staatsverträge Schweden, nr 22
(M); Moerner, nr 15a; Pufendorf, F. V., 6, & 45.
23
Najważniejszym ograniczeniem zawartym w traktacie welawskim był art. 21, w którym wprowadzono
obowiązek renowacji i konfirmacji, stwarzający możliwość rewizji traktatu. GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 1b
(M); Dogiel IV, nr 327–328, ss. 486–493; Moerner, nr 121a, 121b; Pufendorf, F. V., 6, & 78–79; Dolezel, nr 40–41,
ss. 184–196. Z kolei w traktacie labiawskim wprowadzono obowiązek zachowania traktatu przy każdorazowej
zmianie na tronie szwedzkim czy też po stronie elektora. GStA PK, Staatsverträge Schweden, nr 22 (M); Moerner,
nr 15a; Pufendorf, F. V., 6, & 45.
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Sytuacja polityczno-militarna w okresie zawierania traktatu welawskiego
w 1657 roku, jaka zarysowała się we wzajemnych stosunkach Rzeczypospolitej
z państwem brandenbursko-pruskim w trakcie Drugiej Wojny Północnej, zwłaszcza w latach 1657–1660 wskazywała, iż po stronie brandenburskiej stało się jasne,
że jeśli traktaty welawsko-bydgoskie zawarte przez elektora Fryderyka Wilhelma
z Rzeczpospolitą w 1657 roku nie miały się stać incydentalnymi (zwłaszcza postanowienia traktatu welawskiego, dotyczące pozycji elektora w księstwie) wzmocnienie ich znaczenia uznaniem międzynarodowym było dla elektora niezbędne24.
Rokowania oliwskie pokazały jednak, że przedstawianie pewnych roszczeń napotykało na trudności. Kwestionowanie tytułów prawnych, powoływanie się na
inne podstawy, blokowanie rozwiązań kompromisowych, uchylanie się od decyzji poprzez stawianie nowych żądań, posługiwanie się pretekstami, aby przechylić
sprawy na swoją stronę i nie ustępować swoich celów – określało bieg wydarzeń
podczas oliwskich negocjacji25. Elektor nie pozyskał od Szwedów zapewnienia
zwrotu instrumentów traktatów z Królewca, Malborka, Labiawy26. Próby jednak
uzyskania przez elektora zgody na ustąpienie przez Szwedów Elbląga, przyznanego
mu przez Rzeczpospolitą w traktacie bydgoskim warunkowo pod wykup, spełzły
na niczym27. Podobnie nie zostały przyjęte projekty otrzymania rekompensaty za
Elbląg w postaci jego zamiany ze Szwedami na Szczecin i ujście Odry28, a z Polską
za Braniewo oraz miasto i starostwo Gniew cum territorio et omni ejus jure, wie wir
Preussen haben, do których dodać próbowano starostwo Nowe, mające zabezpieczać przejście przez Wisłę29. Sprawa ponownie stanęła na gruncie traktatu bydgoskiego, chociaż Szwedzi, opierając się zamieszczeniu punktu o prawach elektora
do Elbląga w głównym instrumencie pokojowym, zmuszeni zostali do pisemnego
ich uznania w osobnym rewersie, sporządzonym przez francuskich negocjatorów30.
24
[…] hat natürlich vorerst Schweden den durch den Welauer Vertrag geschaffenen Zustand in Preussen in
aller Form anzuerkennen. Instrukcja elektora dla J. v. Hoverbecka, L. Ch. Von Somnitz i A. v. Ostau na rokowania
pokojowe, Ripen, 13 stycznia 1659 r., UA VIII, 688.
25
Protokolle und Relationen des Brandenburgischen Geheimen Rates aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich
Wilhelm von Brandenburg, hrsg. von O. Meinardus, Bd 6. von 1659–1663, ss. 86, 102–105; Lisola, Berichte, CLXIV,
s. 549.
26
Acta Pacis Olivensis inedita, hrsg. von J. G. Böhm, Bd. 1. Diarium Pacificatonis Olivensis, Vratislaviae
1763, s. 238, 250; Acta Pacis Olivensis, Bd. 1. Acta Publica, s. 104; Art. XXV traktatu oliwskiego, ibidem: Acta Publica, s. 174; W. Rudawski, Historia polska od śmierci Władysława IV aż do pokoju oliwskiego, czyli dzieje panowania
Jana Kazimierza od 1648 do 1660, Petersburg 1855, t. 2, ss. 439–440.
27
W trakcie negocjacji zwłaszcza Szwedzi starali się udaremnić prawa elektora do Elbląga wynikające z traktatu bydgoskiego. Diarium z 7/17 lutego 1660, UA VIII, s. 721; Acta Pacis Olivensis, Bd. 1, ss. 99–102,
157–159, 157–164, 166–168, 183–188, 193–194.
28
Protokolle und Relationen, Bd 6, s. 99; Resolution des Kurfürsten, 14 marca 1660 r., UA VIII, s.729;
Relacja pełnomocników z 7 kwietnia 1660 r., s. 730; Acta Pacis Olivensis, Bd.1, s.143.
29
Resolution des Kurfürsten, 30 marca 1660, UA VIII, s. 731; Acta Pacis Olivensis, Bd. 1, ss. 160–161.
30
Propozycja osobnego artykułu pokojowego w sprawie Elbląga. Dla jego zabezpieczenia Szwedzi gotowi
byli wydać rewers w kwestii przekazania Elbląga elektorowi. Relacja pełnomocników z 3 kwietnia 1660 r. UA VIII,
s. 729; Relacja z 7 kwietnia, UA VIII, s. 730; Protokolle und Relationen, Bd 6, s. 125; Acta Pacis Olivensis, Bd. 1,
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Przede wszystkim jednak w traktacie oliwskim w odniesieniu do kwestii pruskiej
nie tylko nie użyto pojęcia suwerenności, nie mówiąc już w ogóle o jej uznaniu – co
często jest nietrafnie i bezrefleksyjnie podnoszone 31 – ale co ważniejsze, traktatu
welawskiego w ogóle nie przywołano bezpośrednio w postanowieniach oliwskich,
chociaż sprawa porozumień elektora z Polską była w czasie rokowań przedmiotem
rozważań32. W art. XXIV instrumentu oliwskiego, w którym zawierany był pokój
między Szwecją a Fryderykiem Wilhelmem, w pkt 2 stwierdzono bowiem jedynie,
że pacta vero & foedera omnia, quae partes pacistentes inter se vel cum aliis principibus ac statibus utrinque sanctita habent, quoad omnia sua puncta, clausulas &
articulos integra & in pleno robore suo permaneant: ita tamen, ut per ea praesens
transactio pacis nullum praejudicium patiatur33. Klauzula ta oznaczała jedynie, że
traktat oliwski potwierdzał ważność wszelkich porozumień zawartych podczas minionej wojny przez jej uczestników, nawet o charakterze dwustronnym, w tym również wszystkich, które w swym celu skierowane były przeciwko Szwecji, przy czym
traktaty te obejmowano pokojem powszechnym, nie wskazując na żaden z nich
z osobna, czy też szczegółowo go nie wymieniając. Zastosowanie tej klauzuli przecinało opór strony szwedzkiej kwestionującej ważność traktatów elektora z Rzeczpospolitą z 1657 roku, jako zawartych przeciwko Szwecji34. Formuła ta pozwalała
uznać, że traktaty te objęte zostały pokojem oliwskim, w związku z rozstrzygnięciami dotyczącymi chociażby Elbląga, co podniesione zostało w postanowieniach
włączonych w obręb pokoju oliwskiego. Tym samym można przyjąć, że zgodnie
z punktami traktatu welawskiego, zakresem uznania, mającego miejsce w traktacie oliwskim, objęty został de facto pokój między Rzeczpospolitą a elektorem oraz
s. 206. W artykule osobnym Szwedzi wyrazili zgodę na objęcie miasta przez elektora pod warunkiem zachowania
przez niego nadanych przez nich miastu wolności i przywilejów, jak również nie przeszkadzaniu prawu do zwrotu
miasta, posiadanemu przez Polskę (spłata 400 tysięcy talarów). Acta Pacis Olivensis, Bd. 1, ss. 209–210; S. Jacobsohn, Der Streit um Elbing, s. 41. Elektora jedynie zapewniono ustnie po stronie polskiej, że miasto zostanie mu
przekazane. Relacja pełnomocników brandenburskich z 3 kwietnia 1657 r. UA VIII, s. 729. Ostatecznie formuła
przyjęta 24 kwietnia 1660 r. UA VIII, s. 732; Acta Pacis Olivensis, Bd. 1, ss. 242–243, 252–255, 259–260, 269–270.
31
Wniosek ten, czyniony poniekąd na skróty, wyprowadzany jest z przekonania, że skoro w traktacie
welawskim przyznano elektorowi „suwerenność”, tym samym objęcie traktatu welawskiego pokojem oliwskim
oznaczało uznanie suwerenności w Prusach. Zob. rozwinięcie i zestawienie poglądów w tej sprawie (nie wszystkich). J. Włodarski, K. M. Kantorska, Między wojną a pokojem – międzynarodowe implikacje i gwarancje pokoju
oliwskiego 3 maja 1660 r., Studia Gdańskie, t. 29, 2011, ss. 197–201.
32
[…] dass Schweden bei dieser Handlung die Welauische Pacta weder approbiren noch denselben et was
derogiren, die Polen aber darüber fest halten wollen, nicht übereilen wolle. Relacja pełnomocników brandenburskich
z Oliwy, 24 kwietnia 1660 r., UA VIII, s.733.
33
Pufendorf, F. V., 8, & 75; Acta Pacis Olivensis, Bd. 1. Acta Publica, s. 172; Moerner, nr 129a; Volumina
legum, wyd. J. Ohryzki, T. 4, Petersburg 1859, ss. 748–749; W. Rudawski, Historia polska, t. 2, s. 439; UA VIII,
s. 687–734; Lisola, Berichte, CLXXIV, ss. 557–558; A. F. Pribram, Franz Paul Freiherr von Lisola, ss. 201–219.
34
Problem przekazania Elbląga stał się sprawą prestiżową dla elektora. Jej załatwienie – nie do końca po
myśli elektora –mogło wywoływać obawy o powstanie precedensu, który mógł skutkować próbami zmian innych
trudnych postanowień paktów welawsko-bydgoskich. M. Hein, Johann von Hoverbeck. Ein Diplomatleben aus der
Zeit des Grossen Kurfürsten, Königsberg 1925, s. 118; E. Haumant, La Guerre du Nord et la Paix d’Oliva 1655–1660,
Paris 1893, ss. 219–222.
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sojusz wojskowy elektora z Rzeczpospolitą, w którym uznano go za stronę umowy, mającą określony zakres niezależności politycznej w księstwie pruskim, stanowiącej rezultat zniesienia zwierzchności lennej Rzeczypospolitej wobec księstwa
pruskiego. Jednocześnie zakres tej niezależności określały właśnie postanowienia
traktatu welawskiego, które dość precyzyjnie normowały również prawne pozostałości zwierzchności Rzeczypospolitej, ograniczające jego niezależność wewnątrz,
a całkowicie przekreślając ją na zewnątrz. Wnioskować więc można było, że gdyby w traktacie welawskim, w którym zawarto sojusz wojskowy Rzeczypospolitej
z elektorem, jego pozycję prawno-polityczną, jako strony tego układu oraz jego
władzę w księstwie określono jako suwerenną, to w tak ogólnej formule potwierdzenia wszelkich traktatów, do których doszło w trakcie wojny, jaka zawarta została
w pakcie oliwskim, potwierdzenie zyskałaby również suwerenna władza elektora,
pojmowana w sposób odpowiedni dla istoty tego pojęcia, które właściwie rozumiano. A contrario należy przyjąć, że skoro w traktacie welawskim na określenie
władzy elektora w księstwie nie zastosowano pojęcia suwerenności, to akceptowano takie pojęcie, określające formułę niezależności elektora w księstwie pruskim,
które w traktacie welawskim zostało rzeczywiście zastosowane, czyli pojęcie iure
supremii domini, wraz z wszelkimi wiążącymi się z tym ograniczeniami.
Dorozumiane objęcie traktatów welawskiego oraz bydgoskiego pokojem
oliwskim niosło za sobą określone konsekwencje praktyczne. Nadanie im prawnomiędzynarodowego uznania, mimo braku w rozumieniu elektora pełnej satysfakcji z ich rezultatów politycznych, było jednak – o czym świadczyły zabiegi
negocjatorów elektorskich – istotne dla strony brandenburskiej z kilku co najmniej
powodów. Przede wszystkim unikano marginalizacji traktatów. W instrument pokojowy, kończący długoletnią wojnę, wiążącą kilku uczestników, włączano lokalne
porozumienie dwustronne. Powiadamiano w nich społeczność międzynarodową, że jednego z sygnatariuszy tego porozumienia – będącego w zasadzie przede
wszystkim dwustronnym sojuszem wojskowym – zwalniano z podległości lennej.
Czynność ta polegała na derogacji dotychczasowego stosunku prawnego poprzez
wprowadzenie nowej regulacji w miejsce poprzedniej, sprowadzającej się do zniesienia stosunku podległości lennej przez jego zastąpienie przymierzem wojskowym.
Zwolnienia z lenna na takich zasadach dokonywał drugi z kontrahentów, będący dotąd zwierzchnikiem lennym zwolnionego, unikając jednak sformułowania
o przyznaniu zwolnionemu z lenna suwerenności, stosując natomiast na oznaczenie jego sytuacji inne, bardziej opisowe określenia jego pozycji prawno-politycznej
w księstwie oraz w stosunku do Rzeczypospolitej. Tym samym przez podniesienie
zdolności elektora do zawarcia traktatu uznawano podmiotowość prawnopolityczną elektora, podnosząc jego zdolność traktatową. W pokoju oliwskim, pomimo
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ograniczeń, jakie wprowadzono odnośnie pozycji prawno-politycznej elektora
w księstwie pruskim, posługując się ogólną formułą pokoju powszechnego notyfikowano jednak jego nowy status polityczny, co miało znaczenie dla przyszłych
stosunków polsko-brandenburskich w szerszym ujęciu międzynarodowym.
W tym sensie rezultaty pokoju oliwskiego w odniesieniu do sprawy pruskiej
jawią się nie tyle w odwrotnym, co bardziej wielostronnym znaczeniu. Niewątpliwie jedną z podstawowych kwestii politycznych wiążących się z tą sprawą było bowiem pytanie, czy strona polska podpisując pokój oliwski, zgadzając się domyślnie
na objęcie układu welawskiego postanowieniami pokoju oliwskiego, czynność tę
traktowała jako rozwiązanie ostateczne, pozwalające na ujęcie swojego rozwiązania
dwustronnego, jakie miało miejsce w traktacie welawskim, czy też było to rozwiązanie taktyczne, dokonywane przy okazji zawierania pokoju powszechnego, z okazji którego nie chciano komplikować zbytecznymi szczegółami, uznając natomiast
te zdarzenia w praktyce być może za doraźne ustępstwo, od którego będzie można
w stosownym momencie odstąpić? Oczywiście Rzeczpospolita miała szereg powodów do nie przedłużania starć ze Szwedami. Dokonanie jakichś ustępstw, mających doprowadzić do oderwania elektora od związku ze Szwedami, których celem
miało być zakończenie niszczącej wojny, wydawało się, zwłaszcza w warunkach
1657 roku konieczne, i taka – jak można byłoby przypuszczać – była w rozumieniu strony polskiej cena pokoju35. Niemniej jednak, mając na uwadze konieczność
zawarcia pokoju (dla Rzeczypospolitej coraz bardziej istotna stawała się rozprawa
z Moskwą), pozwolono na taki obrót rzeczy.
Dariusz Makiłła, Preußens Angelegenheit im Vertrag von Oliva vom 3. Mai 1660, Teil 2: Verhandlungen
in Oliva und Friedensschluss
Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel handelt von einer Problematik der Bestätigung von im Jahre 1657 zwischen der
Republik Polen und dem Kurfürsten Friederich Wilhelm von Brandenburg geschlossenen Verträgen, die aufs
Neue während der Vertragsverhandlungen von Oliva eine Rolle spielte. Der Kurfürst von Brandenburg bemühte
sich darum, Interessen seines Staates in die zwischen der Republik Polen und Schweden geführte Friedensdebatte einzubringen. Er wollte dadurch nicht nur eine Friedensgarantie erreichen, sondern darüber hinaus seine
Entpflichtung als Vasall Polens in Preußen sowie eine Bestätigung seiner politischen Unabhängigkeit auf diesem
Gebiet. Die Absichten des Kurfürsten wurden durch Schweden nicht unterstützt, weil man zu erkennen glaubte, dass der Vertrag aus dem Jahre 1657 gegen schwedische Interessen gerichtet war. Schweden forderte daher,
alle bisherigen Verträge aufzuheben. Bei der Verhandlung wurden außer der Bestätigung der Unabhängigkeit
Preußens von der Republik Polen weitere bedeutende Themen besprochen, so auch die Zuordnung der Stadt El35
R. Frost, op. cit, ss. 3–12; L. Kubala, Wojna brandenburska, ss. 28–65; idem, Wojny duńskie, ss. 329–330;
Z. Wójcik, Polska i Moskwa wobec wspólnego niebezpieczeństwa szwedzkiego, w: Polska w okresie Drugiej Wojny
Północnej, t. 1, Warszawa 1957, ss. 343–377; J. Dąbrowski, Polsko-moskiewskie rokowania pokojowe w 1658 roku, w:
Rzeczpospolita w latach potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, Kielce 1996, sa. 91–107; D. Makiłła, Wojna północna
(1655–1660) jako casus wczesnonowożytnej polityki, Studia Maritima, t. 29, 2016, ss. 97–103.
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bing zum Gebiet des Kurfürsten, was der Vertrag aus dem Jahre 1657 garantierte. Auch diese Bestimmung wollte
Schweden nicht anerkennen, weil man das als schwedischen Interessen zuwiderlaufend empfand. Letztendlich
gab es nach langen und intensiven Verhandlungen keine endgültige Bestätigung der Freistellung des Kurfürstens
von seinen Lehenspflichten in Preußen und keine Anerkennung seiner Unabhängigkeit. Hingegen wurden durch
den Vertrag von Oliva alle Verträge und Vereinbarungen bestätigt, die während des Krieges in den Jahren 1655
bis 1660 geschlossen wurden, was ebenfalls die Anerkennung der im Jahre 1657 zwischen der Republik Polen und
dem Kurfürsten geschlossenen Verträgen bedeutete.
Übersetzt von Tomasz Wyżlic

Dariusz Makiłła, The Prussian case in the Treaty of Oliwa of 3 May, 1660, Part 2: Negotiations in Oliwa
and the peace treaty
Summary
The article presents the problem of the confirmation of treatises between Commonwealth and elector
Frederic William of Brandenburg concluded in 1657 during the negotiations in Oliva monastery in 1660 concerning that peace of the war which was waged in northern Europe from 1655. The Brandenburg tried to include
these both sides treatises in conclusions of the peace of Oliva to reach guarantees of general peace what could
bring to elector the recognition of his release from the Fief in Duchy of Prussia and confirmation of his political
independence in this territory. The Swedes didn’t want to agree with this conception because they levelled charges
for all the treatises concluded during the war that have been made, in their mind, against them. The confirmation
of Prussian case was dealt at the background of other important for Brandenburg questions as for example the delivering the city of Elbing admitted already to the Elector by Commonwealth in treaty of Bromberg in 1657, which
the Swedish did not want realize for the same reason as connected with hostile them treatises. At the end after a
longer and hard negotiations in Peace of Oliva however was not concluded the special confirmation of release the
elector from Fief in Duchy of Prussia and acknowledgment of his independence there but in Peace of Oliva was
made a general confirmation all the treatises and agreements concluded during just the finished war what signified
also the treatises between the Commonwealth and the Elector of Brandenburg from 1657.
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RÓŻNICE W PAMIĘCIACH NARODOWYCH NIEMIEC
I ROSJI NA PRZYKŁADZIE KATASTROFY KOLEJOWEJ
W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ W STYCZNIU 1945 ROKU
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W poniższym artykule autor zestawia i analizuje elementy pamięci narodowych Rosji i Niemiec, dotyczące jednego z incydentów wojennych oraz okoliczności
mu towarzyszących. Przedmiotem omówienia jest katastrofa kolejowa, która wydarzyła się 23 stycznia 1945 roku Zielonce Pasłęckiej (Grünhagen), w ówczesnych
Prusach Wschodnich. W społeczności niemieckiej, po wielu latach zdarzenie to uzyskało symboliczny status memoratywny jako realizacja potrzeby upamiętnienia ofiar
ucieczki z ogarniętego wojną terenu, z podkreśleniem, że tragicznymi pasażerami
byli korzystający z ostatnich pociągów, jakie mogły bezpiecznie odjechać z uchodźcami za Wisłę chroniąc ich przed przewidywaną, krwawą zemstą żołnierzy Armii
Czerwonej. Podstawą do powojennego rozpamiętywania zdarzenia był jego symbolizm, wpisujący się w pamięć o utraconym regonie, który z końcem wojny podzielony
został terytorialnie między Polskę i Związek Sowiecki, a zamieszkującą go wówczas
ludność niemiecką poddano procesowi wysiedleńczemu. Dziesiątki uzupełniających
tę pamięć osobistymi wspomnieniami osób, byłych mieszkańców Prus Wschodnich,
płynnie wpisywało się w zaproponowaną narrację, mówiącą o ofiarach nie tyle złej
organizacji w tych dniach niemieckich kolei i tragicznego w skutkach błędu jednego
z maszynistów, ile tylko ostrzału przez oddział czerwonoarmistów tłumu powstałego
wskutek katastrofy i uległego panice wywołanej zetknięciem z wrogiem1.
1

Pierwsze relacje niemieckie, rejestrujące przebieg i skutki wypadku kolejowego pod Zielonką Pasłęcką,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 2(300)
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W pamięci sowieckiej epizod ten nie był dotychczas powszechnie znany i nie
zyskał większego znaczenia memoratywnego. Autor zlokalizował opublikowane
wspomnienia oficerskie dotyczące tych i pobliskich działań bojowych, pisane z zaznaczeniem prawd wstydliwych i upubliczniane dopiero w ostatnich latach. Udało
się też – po wnikliwym badaniu dokumentacji odznaczeniowej walczących w pobliżu jednostek – odtworzyć odrębny obraz pamięci zachowanej w treści listów
nagrodowych kilkunastu żołnierzy uczestniczących w akcji, pisanych tuż po zdarzeniach i wyselekcjonowanych z zasobów posowieckich archiwów wojskowych2.
Zestawienie obu tych pamięci obok siebie, w jednym nieznanym dotąd ujęciu, pozwala na uchwycenie i opisanie charakterystycznych różnic memoratywnych
schematów narodowych Rosji i Niemiec, reprezentatywnych dla kilku powojennych dziesięcioleci. Zauważyć zatem trzeba, że odmienność pamięci zwycięzców
i pokonanych w stosunku do zdarzeń II wojny światowej odciska się najsilniej wobec końcowych jej miesięcy, kiedy siła konfliktu pojawiła się bezpośrednio na terenach tych, którzy go rozpoczęli. Bezprecedensowa w historii wojna na wyniszczenie
skupiła się w Europie przede wszystkim na starciu niemiecko-sowieckim, podsumowującym ciąg zdarzeń, kiedy z sojuszników lat 1939–1941, Adolf Hitler i Józef
Stalin przeszli w dalszym czasie na pozycje przeciwników nie znających litości dla
pokonanego. W śmiertelnym zwarciu wygrać mógł tylko jeden walczących o europejską hegemonię i szansę dołączenia do grona światowych mocarstw. W styczniu
1945 roku, kiedy na wojska niemieckie spaść miała największa z dotychczasowych
operacji ofensywnych Armii Czerwonej, w założeniu prowadząca od linii rzeki Wisły aż do niemieckiej stolicy, Berlina, dochodziło do rozstrzygnięć o kluczowym
znaczeniu. Znać już było, że szala zwycięstwa jest przechylona na stronę aliantów,
lecz ostatnie walki na froncie wschodnim znaczone być miały przejawami odwetu
na Niemcach – za chwilę pokonanych, ale wcześniej bezwzględnie zachowujących
się wobec podbitych nacji podczas kilku lat podbojów i wojennego powodzenia.
Zapowiadana konieczność bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy wyzwoliła zarazem wolę obrony za wszelką cenę3.
Rozbieżna pamięć o walkach i zachowaniu zwycięzców z pierwszych miesięcy 1945 roku, kiedy czerwonoarmiści wtargnęli na ówczesne ziemie niemieckie,
zostały złożone na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w. w archiwum w Bayeruth w ramach tzw. Dokumentacji
Wschodniej, opisującej ucieczkę, jak i wysiedlenia ludności niemieckiej z ziem odebranych Rzeszy i przyznanych
po wojnie innym państwom, w tym Polsce.
2
Dokumenty rejestrujące nagradzanie orderami i medalami żołnierzy Armii Czerwonej za lata 1941–
1945 przechowywane są aktualnie w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku pod Moskwą.
3
Historiografia anglosaska, będąca wypadkową pamięci narodowych uczestników niemiecko-rosyjskiego starcia, traktuje ten temat licznymi opracowaniami, w tym: A. Beevor, Berlin 1945. Upadek, tł. J. Kozłowski,
Warszawa 2004; P. Buttar, Pole walki – Prusy, tł. R. Bartołd, J. Środa, A. Bukowski, Poznań 2011; Ch. Duffy, Czerwony szturm na Rzeszę, tł. R. Dymek, Warszawa 2007; J. Erickson, The Road to Berlin. Stalin’s War with Germany,
t. 2, London 1983; M. Gilbert, Druga wojna światowa, tł. J. Kozłowski, Poznań 2000.
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ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia również dzisiejszego postrzegania zjawisk
wojennych, ich ówczesnych rozstrzygnięć i współczesnych konsekwencji, zarówno
w Republice Federalnej Niemiec, jak i Federacji Rosyjskiej. Obie pamięci narodowe
rzadko zazębiają się i mają elementy wspólne, a raczej funkcjonują odrębnie, jako
skrupulatnie tworzone i przez wiele lat pielęgnowane mity, odrzucające spójne myślenie i możliwość ujednolicenia, pozbawiającego je przesadnego elementu emocjonalnego. Niemiecka pamięć, w opisywaniu końcowych miesięcy walk III Rzeszy
osadza się zazwyczaj na prezentowaniu losu uciekającej ludności, umniejszaniu roli
wojska do osłony tychże cywilów i odseparowywaniu, wymazaniu początkowego
okresu wojny, będącego pasmem sukcesów własnych i cierpień zdawanych innym,
od czasu schyłkowego, kiedy podobne doświadczenia bólu, jak powracający bumerang uderzyły z wielką siłą w niemieckie społeczeństwo4. Po drugiej stronie,
pamięć sowiecka, dziś w sporej mierze kontynuowana przez współczesną Rosję,
kończyła wojnę z propagandowym wdrukowywaniem własnemu społeczeństwu
wizerunku nie tylko zdobywcy i zwycięzcy, ale też wyzwoliciela, pozornie przynoszącego innym wolność, w tym – jak to określano – samym Niemcom wybawienie
od nazizmu5.
Katastrofa kolejowa we wspomnieniach niemieckich cywilów
Zbiór niemieckich wspomnień i opracowanie wydarzeń z 22–23 stycznia
1945 roku, których kulminacją była katastrofa kolejowa w Zielonce Pasłęckiej, jest
głównie zasługą pracy i pasji Heinza Timmrecka. Będący wówczas kilkuletnim
chłopcem Heinz uciekał w tych dniach wraz z rodziną z zamieszkiwanej przez nich
wsi Kajkowo (Buchwalde) pod Ostródą (Osterode), przez co osobiście doświadczył
opisywanych zdarzeń. Próba ucieczki na zachód koleją zakończyła się dla rodziny
Timmreck pospiesznym powrotem do domu spod miejsca katastrofy w Zielonce
Pasłęckiej i dalszymi dramatycznymi przeżyciami, których kres nadszedł dopiero
po osiedleniu się w nowych granicach Niemiec i powtórnym połączeniu rodziny
z ojcem. Po wielu latach Heinz Timmreck powrócił do zdarzenia z dzieciństwa, dotarł do wspomnień powiązanych z tą sprawą złożonych przez część raportujących
4
Ważniejszymi niemieckimi pozycjami omawiającymi zdarzenia w Prusach Wschodnich i na Pomorzu
Gdańskim są: G. Böddeker, Die Flüchtlinge – Die Vertreibung der Deutschen im Osten, Leinen 1981; K. Dieckert,
H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie. Kronika dramatu 1944–1945, tł. W. Sawicki, Gdańsk 2011; J. Hoffmann,
Stalins Vernichtungskrieg 1941–1945: Planung, Ausfuhrung und Dokumentation, München 1999; E. Kieser, Zatoka
Gdańska 1945. Dokumentacja dramatu, tł. A. Bruliński, Gdańsk 2002; H. Schön, Tragedia Gustloffa, tł. J. i M. Zepp,
Zakrzewo 2006; K. von Tippelskirch, Geschichte des Zweiten Weltkrieges, Bonn 1951.
5
Szczytowym osiągnięciem historyków sowieckich w upamiętnianiu konfliktu była od lat 80-tych XX
w. i pozostała do dziś monumentalna praca: Historia II wojny światowej 1939–1945 w 12 tomach, red. polska: T.
Szaciło et al., tłum. E. Kozłowski, P. Marciniszyn, Warszawa 1983.
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w ramach tzw. Dokumentacji Wschodniej, odnalazł też wielu dalszych świadków
i ich rodziny, po czym zebrał relacje, które następnie opublikował w zbiorze o ostatnich pociągach, próbujących wywieźć uciekinierów w stronę Elbląga, nim trasę kolejową prowadzącą na zachód odcięły sowieckie oddziały6.
W styczniu 1945 roku, niemieckie rodziny z ówczesnych Prus Wschodnich
podejmowały decyzje o wyjeździe w obliczu zagrożenia bliskością frontu, wiedzione strachem przed zemstą wojsk Armii Czerwonej, od jesieni poprzedniego roku
zszokowane szeroko rozpropagowanymi w nazistowskich mediach doniesieniami o
bestialskich dokonaniach żołnierzy sowieckich we wschodniopruskiej wsi pod Gołdapią (Nemmersdorf, dziś Majakowskoje, obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), gdzie w październiku 1944 roku wymordowano miejscową ludność cywilną7.
Ustalony porządek ewakuacji niejednokrotnie przeradzał się w chaos i panikę, kiedy
rozkazy padały w ostatniej chwili lub o ucieczce decydowano samorzutnie. Mimo
przygotowanych wcześniej planów, decyzje o wyruszeniu w drogę długo wstrzymywane były postawą buńczucznego i przekonanego o skutecznej obronie regionu przy
pomocy pospolitego ruszenia – Volkssturmu – gauleitera Prus Wschodnich, Ericha
Kocha, a w terenie – podległej mu narodowosocjalistycznej administracji partyjnej8.
Dnia poprzedzającego feralną noc, kiedy rozbiły się pociągi, niedalekie Zalewo (Saalfeld) na lewej, a Morąg (Mohrungen) na prawej stronie ataku wojsk
2. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej zostały zdobyte przez oddziały idącej na
jego przedzie 5. Armii Pancernej Gwardii, które skierowały się następnie na Elbląg
(Elbing), Pasłęk (Preussisch Holland) i Młynary (Mühlhausen). W interesującej nas
okolicy, na południowy wschód od Pasłęka, centralny odcinek uderzenia zajmowały jednostki 47. Brygady Zmechanizowanej, dysponującej główną siłą uderzeniową w postaci 18. pułku czołgów. Brygada ta otrzymała jako posiłki artyleryjskie
376. gwardyjski pułk ciężkich dział samobieżnych, dowodzony przez pułkownika
gwardii Tichona Jefremowicza Kartaszewa9. W momencie rozpoczęcia ofensywy
pułk ten miał na wyposażeniu działa samobieżne SU–152, dysponujące potężnymi
armatami, zdolnymi do niszczenia najcięższych nawet czołgów niemieckich10.
Na miejscu nocnej katastrofy kolejowej pod Zielonką Pasłęcką jako pierwsze
rano pojawiły się wozy pancerne z tegoż właśnie pułku Kartaszewa, ale zrozumiałe
6
H. Timmreck, Letzte Flüchtlingszüge aus Ostpreussen: Das Drama der letzten Flüchtlingszüge und die
Zugkatastrophe bei Grünhagen im Kreis Preußisch Holland, Norderstedt 2011, ss. 92–94.
7
K. Dieckert, H. Grossmann, op. cit., ss. 86–89; H. Schön, op. cit., ss. 104–106.
8
Nowe ujęcie biograficzne postaci E. Kocha jako nadmiernie ambitnego nazisty przedstawił Ralf Meindl, niemiecki badacz historii Prus. Por. R. Meindl, Ostpreußens Gauleiter. Erich Koch – eine politische Biographie,
Osnabrück 2007.
9
Центральный aрхив Министерства oбороны Российской Федерации (dalej ЦАМО), фонд 33,
опись 686196, единица хранения 112, ss. 65–66.
10
Ordre de Bataille 5 APAncGw. na początek stycznia 1945 r. podaje suplement do książki A. Seaton, op.
cit., opr. suplem. A. Wingert, s. 333.
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jest, że niemieccy cywile nie odróżniali sowieckich dział samobieżnych od bardzo
podobnych do nich czołgów. Erwin Kreft z Zalewa (Saalfeld) zapamiętał z poranka
23 stycznia, że kiedy się rozwidniło i zza zakrętu drogi wyłoniły się wielkie maszyny, jak inni Niemcy, i on uznał je za czołgi. Pierwszy wóz wystrzelił z armaty w stronę tłumu ludzi, jednak pocisk przeleciał nad nim i eksplodował w lesie. Pojazd
ruszył ponownie, a kolejne potoczyły się za nim. Erwin naliczył pięć ciężkich maszyn, pomiędzy którymi jechały mniejsze transportery gąsienicowe, wypełnione
żołnierzami W pierwszych chwilach ocaleli z katastrofy myśleli jeszcze, że mogły
to być czołgi niemieckie. Patrzyli więc na nie z nadzieją, ale byli cicho i czekali na
rozwój wydarzeń. Znajdujący się między cywilami niemieccy żołnierze nie ruszali
się, by nie prowokować przypadkowego ostrzału. Tymczasem nadjeżdżający żołnierze wysiedli z pojazdów gąsienicowych i pieszo ruszyli przez pola w kierunku
uchodźców. Byli około 200–300 metrów od tłumu, kiedy Niemcy rozpoznali, że
wojskowymi idącymi w ich stronę są Rosjanie. Erwin Kreft wspominał, że wówczas rozpętała się panika: „Wszyscy cywile biegali bezładnie. Powstało całkowite
zamieszanie. Kobiety przeraźliwie krzyczały do dzieci, a najmłodsi z płaczem szukali swoich matek. Wiele osób pobiegło w stronę lasu, który znajdował się kilkaset
metrów dalej”. Ruszył tam i Erwin, ale był to bardzo trudny odcinek do przebycia,
bo biegnący potykali się na polu o bruzdy ziemi z jesiennej orki, przysypane głębokim śniegiem. Musieli też przedrzeć się przez ogrodzenie pastwiska, będącego
na najkrótszej drodze do lasu. Według wspomnień, wiele rękawiczek pozostało zaczepionych na tej przegrodzie z drutu kolczastego, bo właściciele tracili je podczas
pospiesznego przeskakiwania przez płot i – nie zważając na zniszczoną odzież –
biegli dalej11.
Styczniowy poranek wspominał również Georg Loyal, który zapamiętał grupę ludzi, która ruszyła z pociągów w stronę dworca w Zielonce Pasłęckiej. Część
zatrzymała się pod osłoną pobliskiego rowu i w religijnym uniesieniu śpiewała
ewangelicką pieśń zawierzenia Bogu. Kiedy padły strzały, do wielu kontuzjowanych, rannych, ciał zabitych z pociągów, doszły kolejne ofiary. I nie było profesjonalnej pomocy medycznej, a ludzie musieli radzić sobie sami. Także wtedy, gdy
w jednym z budynków urodziło się dziecko, nie było z nimi lekarza, tylko pielęgniarka, Emilie Kamiński, która ofiarnie pracowała w prymitywnych warunkach12.
Tu trzeba dopowiedzieć, że pielęgniarka pozostała w Zielonce Pasłęckiej przez kilka kolejnych, także powojennych miesięcy, opiekując się rannymi i dziećmi ocalałymi z katastrofy, które nie odnalazły rodziców. Kiedy w lipcu 1945 roku we wsi
instalowali się pierwsi polscy osadnicy, wygnani przez Sowietów z odebranych
11
12

Bundesarchiv Bayeruth, Ost-Dokumentation 1, nr 38, ss. 149–150.
G. Loyal, Drama von Grünhagen. Der lange Weg aus Schlapacken in eine neue Heimat, Dresden 1997, s. 12.
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Rzeczpospolitej kresów wschodnich i wskazano im miejsce w przekazanych Polakom Prusach Wschodnich, a dzisiejsza Zielonka Pasłęcka początkowo otrzymała
od nich nazwę Wołyniec, po otwarciu budynku gminnego okazało się, że nadal
były w nim rozstawione łóżka grupy rannych dzieci i sierot, a pomocy niezmiennie
udzielała potrzebującym Emilie Kaminski13.
Biorąc pod uwagę liczne zebrane przez Heinza Timmrecka wspomnienia
zauważmy, że najczęściej wymieniano liczbę 140–150 zabitych, pochowanych
bezimiennie we wspólnym grobie. Część świadków twierdziła też, że atakujący
nad ranem Rosjanie byli przebrani w niemieckie mundury, co w przypadku zwiadowców było możliwe, ale trudne do potwierdzenia. Wspomnienia niemieckie są
powtarzalne, co zwiększa ich wiarygodność – nie znające się osoby niemal identycznie opisały jedną z wielu tragedii, kiedy chłopiec w mundurze Hitlerjugend,
który podczas zderzenia miał zmiażdżone obie nogi, nie mógł się uwolnić, a gdy
ludzie próbowali wydobyć go przy użyciu podręcznych narzędzi, rosyjski żołnierz
z bronią w ręku, groźnymi gestami powstrzymał ich. Nikt nie odważył się pomóc
chłopcu ponownie i w końcu wykrwawił się na śmierć14.
Na stacji kolejowej Zielonka Pasłęcka, położonej między wsią o tej samej
nazwie a Marzewem (Mahrau), było wtedy nie mniej niż 4 tys. ludzi, a niektórzy
wspominający twierdzili, że nawet 7 tysięcy. Stały tam nad ranem cztery pociągi, z których dwa zderzyły się w nocy. Katastrofie uległy: pociąg szpitalny, jadący
z Morąga i pociąg osobowy z uciekinierami, który nadjechał z Ostródy. Trzecim
był pociąg również ruszający z Ostródy, lecz wcześniej, który został zatrzymany
przed pociągiem uczestniczącym w wypadku oraz pociąg z Myślic (Miswalde), który utknął w pobliżu Małdyt (Maldeuten), a jego pasażerowie szli w kierunku stacji
pieszo. Nie wiadomo, jaka była ostateczna liczba ofiar i ilu w niej uczestniczyło cywilów, a ilu wojskowych, jadących głównie pociągiem szpitalnym. Klaus Silz z Kajkowa pod Ostródą wspominał, że po zagarnięciu ludzi, którym nie udało się uciec,
Rosjanie wyłuskali z tłumu i zerwali pagony żołnierzom niemieckim, a następnie
ich aresztowali. Nie wiedział on, co stało się później z jeńcami15.
Marta Schwichtenberg-Böhl z Morąga straciła wówczas rękę, lecz nie wskutek zderzenia pociągów, a nieco później, podczas ostrzelania tłumu uciekinierów
przez sowieckich żołnierzy. Przypomniała ona, że jeden z pociągów zatrzymał się
na nasypie i nie było nic widać w ciemnościach nocy, kiedy nakazano ludziom
opuścić wagony i stoczyć się w dół. W zamieszaniu musieli szukać nie tylko swoich
bliskich, ale też butów i ubrań, które pogubili podczas upadku i bez których mogli
13
J. Wiśniewska, Preussisch Holland/Pasłęk. Die Wende des Jahres 1945. Die Vertreibung/ Aussiedlung der
Deutsche Bevölkerung 1945–1947, http://d–nb.info /984682694/34, dostęp 3 IX 2017.
14
H. Timmreck, op. cit, passim.
15
Ibidem, s. 153.
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nie przetrwać na panującym wówczas, siarczystym mrozie. Było przy tym dużo
krzyków i płaczu. Kolumna ocalałych z trudem i powoli brnęła w głębokim śniegu,
a po drodze widziała staranowane wagony, które najechały na siebie. Ratownicy
próbowali opatrywać rannych w świetle latarek. Niebawem ogłoszono, że wszyscy
zdolni do marszu powinni przejść do stacji kolejowej Zielonka Pasłęcka, ponieważ tam można będzie oczekiwać pociągu na wymianę. Poszli tam więc i czekali
cierpliwie, stłoczeni i bez ochrony przed zamiecią, która się rozpoczęła. Obiecany
pociąg nigdy nie dotarł, za to rankiem znalazły ich czołówki wojsk sowieckich16.
Christel Wiesjahn, z domu Fröhlich opowiadała, że jej matka, podobnie innym
kobietom, przez część drogi niosła młodszą córkę, aby uchronić ją od zimna. Grupa
ludzi znalazła schronienie w mleczarni i budynkach stacji, ale ostatecznie niewielu
uciekinierów mogły te obiekty pomieścić. Nieocenionym wsparciem były kubki ciepłego mleka z dużych kotłów, które zostały podane ludziom głodnym i zmarzniętym,
podobnie jak kawałki sera, na które pokrojono wielkie kręgi z magazynu17.
Zawiadowca stacji kolejowej Zielonka Pasłęcka, Friedrich Hopp, krótko
zrelacjonował przebieg katastrofy. Pociąg szpitalny, jadący z Małdyt, przybył na
stację Zielonka Pasłęcka około godz. 23:00. Prowadzący skład zapytał zawiadowcę o warunki trasy w kierunku Pasłęka. Był szczególnie zainteresowany jakością
drogi, gdyż okolice były silnie zasypane śniegiem. Mimo napiętej sytuacji i bliskości frontu, wszystkie sygnały dawały zgodę do jazdy i składowi kazano niebawem
ruszać. I właśnie wtedy, gdy pociąg szpitalny stał jeszcze na dworcu szykując się do
dalszej drogi, zderzył się z nim skład z uchodźcami z rejonu Ostródy. Maszynista
lokomotywy pociągu uchodźców nie zwrócił uwagi na skład, stojący przed nim na
tym samym torze i z impetem najechał nań. Podczas zderzenia, kilka wagonów pociągu szpitalnego zostało doszczętnie zniszczonych. Ocaleni z tych wagonów byli
przenoszeni do poprzedzających je, mniej uszkodzonych. Działania porządkowe
trwały kilka godzin i część pociągu szpitalnego opuścić miała stację 23 stycznia
około godz. 2:00 nad ranem18.
Inny urzędnik, Max Tischtau z powiatu morąskiego, próbował ujednolicić relacje naocznych świadków wyjaśniając, że gdy kolizja wydarzyła się w nocy i wokół
rozpętał się nieopisany chaos, w panujących okolicznościach wojennych i skrajnych warunkach meteorologicznych nie można było oczekiwać nadejścia dodatkowej pomocy. Ludzie musieli więc liczyć sami na siebie i ratować na własną rękę.
Jego zdaniem, ponad sto ciał ofiar wypadku leżało w zniszczonych wagonach i na
sąsiednim polu. Nie dało się oszacować w pełni liczby poszkodowanych, bo nieIbidem, ss. 107–108.
Ibidem, s. 155.
18
G. Schneider, Grünhagen mit den Orten des Kirchspiels, w: Kr. Prussisch Holland/Ostpreussen. Chronik
– Geschichte – Dokumentation, Köln 1995, s. 57.
16
17
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rzadko zginęły całe rodziny, a nikt nie znał ich nazwisk. Według wspomnień: „Chaos wzrósł do gigantycznych rozmiarów, gdy ktoś krzyknął, że są tu Rosjanie. Padło
hasło – ratuj się kto może. Mężczyźni, kobiety i dzieci próbowali wówczas uciec do
lasu i okolicznych wsi wprost przez pola, zasypane głębokim śniegiem. Sowieccy
żołnierze strzelali do uciekających z karabinów maszynowych”19.
Badane zdarzenia we wspomnieniach sowieckich oficerów
Przez kilka późniejszych dekad sowieckie wspomnienia wojenne z lat
1939–1945 podporządkowane były oficjalnej, zatwierdzonej przez komunistyczne
zwierzchnictwo, upowszechnionej przez propagandę i starannie pilnowanej przez
cenzurę wersji wydarzeń. Armia Czerwona prezentowana była jako wyzwolicielka,
a jej żołnierze jako zbiorowy bohater czynu zbrojnego. Na tym monolicie nie mogły
znaleźć się żadne skazy ani uchybienia, więc do ustanowionego wzorca pamięci
dostrajano kolejne działania, w tym liczne wspomnienia, których druk z reguły
zarezerwowany był dla wybranych oficerów i generalicji. I dopiero po ostatecznym
upadku Związku Sowieckiego, a najpełniej z początkiem XXI wieku, do pamięci zbiorowej zaczęły przebijać się wspomnienia nie dyktowane i nie cenzurowane,
relacjonowane przez zwykłych żołnierzy i niższych rangą oficerów. Nierzadko ich
zapisy wzbudzały szok w posowieckim społeczeństwie, kiedy obok dumy ze zwycięstwa wyłaniał się obraz powszechnego głodu w walczącej armii, wszechwładzy
oficerów partyjnych i strachu przed rozstrzelaniem przez kontrwywiad, wreszcie
bezlitosnych przejawów zemsty na jeńcach i cywilach, jakich dopuszczali się czerwonoarmiści na ziemiach podbijanych Niemiec20.
Również nieznane wcześniej w sowieckiej historiografii, wstydliwe zdarzenia
spod Zielonki Pasłęckiej i Milejewa (Trunz) ze stycznia 1945 roku, znalazły swoje
miejsce na fali przypomnień tego, co przez wiele lat było zakazane. Jednym z przejawów okazał się zbiór wspomnień pod łączną nazwą „Pamiętam”, prowadzony przez
Artioma Drabkina. Wśród wielu książek przygotowanych na podstawie złożonych relacji, zbierających tematycznie po kilkanaście wspomnień żołnierzy poszczególnych
formacji, znalazła się też pozycja ukazująca wojenne doświadczenia artylerzystów
z dział przeciwpancernych. Wśród opowiadających był Nikołaj Konstantynowicz
Szyszkin, w czasie ostatnich miesięcy wojny w stopniu kapitana dowodzący jedną
z baterii dział SU-152 z 376. pułku i uczestniczący w akcji pod Zielonką Pasłęcką21.
Bundesarchiv Bayeruth, Ost–Dokumentation 1, nr 38, s. 255.
Przełomem we wspominaniu wojny przez byłych żołnierzy sowieckich była publikacja: C. Merridale.,
Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939–1945, tł. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Poznań 2007.
21
Шишкин Николай Константинович, w: Я дрался с Панцерваффе, Двойной оклад – тройная
19
20
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Zadania na 23 stycznia przyszły do pułku po godz. 6:00 rano od dowodzącego
5. APancGw generała pułkownika wojsk pancernych Wasilija Timofiejewicza Wolskiego. Nakazał on 47. BrZmech i jednostkom jej podporządkowanym atakować w kierunku
Zielonka Pasłęcka i dalej Pasłęk, przeciąć szosy i linię kolejową, po czym zorganizować
ich obronę, by nie dopuścić do wycofania wojsk niemieckich z Prus Wschodnich na
zachód. Brygada Michajłowa została ustawiona w jednej kolumnie, a 376. pułk artylerii samobieżnej szedł jako ubezpieczenie całości sił, by w razie potrzeby rozwinąć się
na prawej flance. Oddziały brygady, na których czele był 1 batalion strzelców zmotoryzowanych z moździerzystami, ruszyły o godz. 10, by po dwóch godzinach znaleźć
się w okolicy stacji kolejowej Zielonka Pasłęcka. Dziennik działań bojowych brygady
przynosi informację, że stacja zajęta została w walce, a oddział przedni po przełamaniu
ogniowego oporu wroga, bez zatrzymywania ruszył w stronę Pasłęka22.
Szyszkin wyjaśnił, jak doszło do znalezienia się w tym miejscu dział samobieżnych: „Czołgi poszły lewą stroną, a my po szosie, z zadaniem wyjścia na północny i północno wschodni skraj Pasłęka. Przeszliśmy stację Marzewo. Była położona
nieco w bok od szosy. Myślę: Stacji mi nie kazali zajmować, ale trzeba zajrzeć, co
tam się dzieje. Podeszliśmy, patrzę, stoją pociągi, pełno ludzi. Zatrzymałem kolumnę, nakazałem rozwinięcie maszyn z lufami skierowanymi w stronę stacji. A jako
przewodnika wziąłem chłopca, jednego z wygnanych do Niemiec na roboty, który
dotarł do nas po drodze. On bez kłopotów mówił po niemiecku”23.
Opowieść o chłopcu, przewodniku czerwonoarmistów po plątaninie dróg
Prus Wschodnich może lecz nie musi być prawdą, ponieważ ten sposób wyjaśniania pojawiania się sił sowieckich w nieprzewidzianych rozkazami miejscach często stosowano podczas styczniowych walk – tłumaczono to prowadzeniem wozów
przez byłych robotników przymusowych, uratowanych z hitlerowskiej niewoli,
podkreślając zarazem wyzwolicielską rolę Armii Czerwonej24.
Kapitan wyjaśniał dalej, co wydarzyło się w Zielonce Pasłęckiej: „Podeszliśmy
do stacji. Stał tam tłum cywilnych Niemców oraz żołnierzy, a na torach – skład wojskowy. Spytałem, kto tu dowodzi. Rozkazałem, żeby żołnierze oddali się do niewoli.
I w tym momencie z tłumu padła w naszą stronę seria z automatu. Chłopiec zgiął się,
ja uskoczyłem za róg. Dałem znak: Ognia! Parę pocisków w kierunku tego pociągu
wystrzeliliśmy. Taka zasada – do mnie strzelają, strzelam i ja. Wróciłem i nakazałem,
смерть!, сост. А. Драбкин, Москва 2007, ss. 216–257, wyd. polskie: Podwójny żołd, Potrójna śmierć. Radzieccy
przeciwpancerniacy w walkach z niemiecką Panzerwaffe, opr. A. Drabkin., tłum. R. Jędrusik, GKW Gdańsk 2009.
Za podstawę do analizy przyjęte zostało wydanie rosyjskie w tłumaczeniu autorskim.
22
Журнал боевых действий штаба 47 мехбр с 01.01.1944 по 04.08.1945 г, ЦАМО, фонд 3350, опись
1, дело 6, ss. 105–106.
23
Szyszkin w oryginale używał nazwy Mahrau.
24
Podobne zdarzenie, z wątpliwym wskazaniem pomocy rosyjskiego chłopca jako przewodnika po pruskich drogach opisane zostało w wojennym reportażu z rajdu czołgów przez Elbląg. Н. Шванков, Танковый рейд
к морю, Красная звезда, 28 II 1945, c. 3.
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żeby wojskowi poddali się lub wszystkich zlikwidujemy. Wówczas tłum przyprowadza tych Niemców, którzy strzelali w stronę naszych dział. Oddali ich w ręce strzelców z desantu, tam zostali związani i zostawiliśmy z nimi paru ludzi, którzy mieli
czekać na nasze wojska z tyłów, żeby przekazać jeńców. Chłopca zabandażowaliśmy
i wysłaliśmy do szpitala. Sanitariuszy z nami nie było. Tłum cywilów okrążył działa
i krzyczy: Nie strzelać! Nie strzelać! To faszyści! – pokazując na wziętych do niewoli.
Powiedziałem do swoich: Chłopcy, pospieszcie się, uciekamy od tego tłumu”25.
Dalsza opowieść kapitana Szyszkina wprost potwierdzała zjawisko rozjeżdżania przez jednostki Armii Czerwonej kolumn wozów ludności cywilnej na
zatarasowanych drogach Prus Wschodnich. Oficer próbował bronić swej decyzji,
zauważając, że był to wyścig między jego działami a kolumną niemieckich wojsk,
które posuwały się drugą z okolicznych szos. Szyszkin kontynuował wspomnienie:
„Z tej stacji poszliśmy w stronę Pasłęka. Droga szła po wysokim nasypie, który po
obu stronach miał pięciometrowe skarpy. Cała ona zapchana była uciekinierami,
wielkimi wozami, jak w filmach o Dzikim Zachodzie. Wszyscy oni ciągnęli w stronę Pasłęka, zajmując obie strony szosy. A trochę na prawo od nas biegła w stronę
miasta jeszcze jedna droga. Patrzę, a po niej jedzie jakiś niemiecki oddział – artyleria, działa samobieżne, ciężarówki. Jeśli oni zdążą dotrzeć do miasta przed nami,
to umocnią się tam i nic z nimi nie zrobię. Dałem rozkaz: Trzymać się lewej strony.
Zamknąć luki. Naprzód! Przyszło rozjeżdżać te furmanki. Kto nie usunął się z drogi, ten wpadł pod gąsienice. Dzięki temu udało mi się wyskoczyć na przedmieścia, rozstawiłem działa, podpuściłem kolumnę na 500 – 600 metrów i otworzyłem
ogień. Kolumna się rozpierzchła, a w tym czasie nadeszła nasza brygada. I tak zajęliśmy miasto. Uważam, że ja je uchwyciłem. Nie wszystko zdobywali czołgiści!”26.
Dodajmy, że w całej oficjalnej dokumentacji z ofensywy pancernej od Mławy ku Elblągowi tego typu zdarzenia były zawsze usprawiedliwiane poczynaniami
wroga, w tym możliwością przewożenia wozami konnymi broni i oporządzenia
wojskowego, a nawet przebranych w cywilne ubrania żołnierzy. W tych dniach, kiedy Niemcy ruszyli do panicznej ucieczki i byli doganiani przez sowieckie czołgi na
drogach, dowódca armii pancernej gen. Wolski przekazał dowodzącemu 2. Frontem Białoruskim marszałkowi Rokossowskiemu rozpaczliwy meldunek. Jego
zdaniem, Niemcy wystawili przeciwko sowieckim czołgom nieznaną dotąd broń
– tysiące wozów konnych, tarasujących drogi ataku. Zrozumiałe, że czołgiści za
wszelką cenę starali się dotrzeć w miejsca nakazane rozkazami dowódców, a przeszkody likwidowali siłą, nazywając te działania „walką przy pomocy gąsienic”27.
Шишкин Николай Константинович, ss. 248–249.
Ibidem.
27
Przykład rozjeżdżania przeciwnika czołgowymi gąsienicami znajdziemy, np. w dokumentacji starszyny
Iwana Mojsiejewicza Bartasza, mechanika–kierowcy czołgu T-34 z 1 bcz 31 BrPanc; ЦАМО, фонд 33, опись
686196, единица хранения 2511, ss. 37–38.
25
26
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Szyszkin nie we wszystkich słowach jest wiarygodny, co też trzeba zauważać,
by nie brać jego relacji za absolutny pewnik. Nieprawdziwe są chełpliwe stwierdzenia, że zdobycie Pasłęka było samodzielnym dokonaniem dział dowodzonych
przez kapitana, albo że jeszcze w styczniu czołgiści zdobyli Elbląg. W tym drugim przypadku niemiecka załoga trzymała się do końca pierwszej dekady lutego,
po czym ewakuowała w stronę Gdańska. Kapitan ciekawie opowiadał natomiast
o nowych sposobach walki i próbach uniknięcia wejścia w zasadzkę: „Podejdziesz
do miasteczka, wybierzesz większy dom, strzelisz w jego niższą kondygnację i budynek się rozpadnie, albo kilka razy strzelisz w sad będący na drodze ataku. Jeśli
jednak podejdziesz samemu nie strzelając, to możesz zostać trafiony”28.
Pułk Kartaszewa miał zająć wsie Ogrodniki (Baumgart), Milejewo i Kamiennik Wielki (Gross Stoboy), by zagrodzić drogi wiodące na Elbląg od północnego
wschodu. Bateria Szyszkina zajęła pozycje przy wsi Kamiennik Wielki, bateria kapitana Zwieriewa zajęła Ogrodniki, a kolejna – Milejewo. Szyszkin skorzystał też
z niefrasobliwości innych czerwonoarmistów – zwiadowców lub żołnierzy 18. pułku pancernego – którzy porzucili dwa czołgi typu Sherman, ponieważ ślizgały się
na oblodzonej drodze. Wzięte na hol, pomogły w utworzeniu przegrody artyleryjskiej. Niemcy najpierw skierowali się na baterię Zwieriewa, tam odrzuceni zaczęli
próbę przebicia się autostradą. Szyszkin twierdził, że rankiem 29 lub 30 stycznia
ruszyli na Kamiennik Wielki. Przez dwa dni wróg próbował bezskutecznie przełamać obronę. Kiedy w baterii kończyły się pociski do dział i niemiecka piechota
wtargnęła na sowieckie pozycje, doszło do walki wręcz. Znów udało się odeprzeć
napastników. „Jeńców też chwyciliśmy – napchaliśmy piętnastu do obory. Stoją,
trzęsą się – myśleli, że ich zaraz rozstrzelamy, lecz starczyło nam woli, żeby tego nie
zrobić…” – relacjonował oficer29.
We wspomnieniach pojawił się też wątek zniszczenia działa dowodzenia
baterią. Szyszkin wyjaśniał, że wyszedł z maszyny, by wydać rozkazy pozostałym
wozom, a wówczas jego działo próbowało wystrzelić, lecz z jakiegoś powodu pocisk eksplodował wewnątrz, zabijając załogę. Tego samego dnia doszło do kolejnej
tragedii nie spowodowanej niemieckim uderzeniem, lecz błędami własnymi czerwonoarmistów: „Przekazałem radiem do pułku, że pociski się kończą, prosiłem
o przysłanie czołgów i piechoty. Nocą, w blasku księżyca widzę, podeszły dwie maszyny. Wyszli z nich: szef sztabu Sasza Szipow i dowódca plutonu saperów Iwanow,
a z nim dziesiątka jego ludzi – piechoty nie było. Stoję – oni podchodzą. Zostawało
mi do nich z piętnaście metrów, gdy prosto w centrum tej grupy rozerwał się pocisk...”30.
28
29
30

Шишкин Николай Константинович, s. 249.
Ididem, s. 250.
Ibidem.
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Szyszkin nie wyjaśnił, kto strzelał do grupy Szipowa. Po tej walce kapitan
awansował w miejsce poległego szefa sztabu, a w miesiąc później stał się zastępcą
dowódcy pułku i wówczas zgłoszono go też do najwyższych odznaczeń za walki pod Elblągiem. Jednak, mimo wniosku o przyznanie tytułu Bohatera Związku
Sowieckiego, Medalu Złotej Gwiazdy i Orderu Lenina, w nagrodę dostał Szyszkin
jedynie Order Czerwonego Sztandaru. Znaczący, ale dużo mniej od wcześniej proponowanych. Nic z tego, że przez trzy dni miał dzielnie utrzymywać autostradę,
skoro Niemcy przebili się na sąsiednim odcinku. Zapewne nie bez znaczenia było,
że jego szybkie awanse ukryć musiały jeszcze jedną tragedię, którą skutecznie przemilczano.
Tajemnicę śmierci szefa sztabu wyjaśnia dopiero kolejna relacja, złożona
przez Romualda Aleksiejewicza Szapowałowa, wówczas jednego z dowódców działa samobieżnego w baterii starszego lejtnanta Borysowa. Zostały one opublikowane
w innym ze zbiorów wspomnień. Szpowałow zaważał, że w rejonie Milejewa artylerzyści jego baterii mieli do dyspozycji już tylko trzy działa samobieżne i niewiele
amunicji do nich. 27 stycznia 1945 roku na pomoc pułkowi Kartaszewa przyszło
w ten rejon sześć czołgów z 31. Brygady Pancernej, wróciło też do wsparcia kilka
maszyn z 14. Gwardyjskiego Pułku Czołgów Ciężkich.
Szapowałow relacjonował, że tego dnia „dowódca 31. brygady nie czuł się
związany koniecznością współdziałania z pułkiem i skierował czołgi w rejon obrony na własną rękę. Ponieważ sytuacja na rubieży baterii Szyszkina była trudna (brak
amunicji w okrążeniu), jedno z dział samobieżnych z baterii Borysowa wysłano
tam z grupą saperów i innych żołnierzy, na czele z szefem sztabu pułku kapitanem
gwardii A. M. Szipowem. Kapitan A. A. Borysow rozpoznał drogę do Kamiennika
Wielkiego i poprowadził ten zespół, który miał dostarczyć amunicję do okrążonych. Grupa przekroczyła wąwóz, na spotkanie wyszedł jej dowódca baterii kapitan Nikołaj Szyszkin z grupą piechoty zmotoryzowanej. W tym czasie do wąwozu
na dużej prędkości wjechały dwa T-34/85 z 31. Brygady Pancernej. Nie zwracając
uwagi na stojące w pobliżu nasze ISU i nie rozumiejąc sytuacji, jeden z czołgów wystrzelił z działa wprost do grupy kapitana A. M. Szipowa. Oprócz niego, zginął także stojący obok dowódca baterii kapitan A. A. Borysow, czterech naszych zostało
rannych. Ocaleni przynieśli amunicję do baterii, ale cena tego była zbyt wysoka”31.
Ocalały kapitan Szyszkin zrozumiale zatem pilnował przez dziesięciolecia
tajemnicy śmierci obu oficerów, nie dopowiadając, że za cenę milczenia znalazło
się miejsce dla jego szybkich awansów. Dowódcom nie starczyło jednak chęci, by
ten zafałszowany fragment wojennej rzeczywistości doprowadzić do szerszej ak31
Р. Шаповалов, Особенно тяжелый день для полка, w: От солдата до генерала. Воспоминания
о войне, Том 4, Москва 2004, ss. 349–351.
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ceptacji – nagrodzenia Szyszkina tytułem Bohatera Związku Sowieckiego. Jego list
nagrodowy wyjaśnia, że z uhonorowania najwyższym tytułem zrezygnowano już
na poziomie dowódcy artylerii 5. APancGw, pułkownika gwardii Pietrowa32.
Szyszkin jednak i po wojnie awansował, stając się jednym z ważnych wojskowych naukowców, profesorem w dziedzinie broni pancernej33. Brak Złotej Gwiazdy
w imponującej kolekcji bojowych odznaczeń, mimo żalu, po latach nieco trywializował: „Jeśli frontowcy otrzymywali by wszystkie nagrody, na które zasłużyli, nie
mieli by ich gdzie wieszać!”34.
Zapis zdarzeń w dokumentacji nagrodowej żołnierzy pułku dział samobieżnych
Trzecim elementem pozwalającym na konfrontację pamięci z dokumentacją
są rozkazy i listy nagrodowe żołnierzy 376. pułku dział samobieżnych oraz zwiadowców pułku motocyklowego, rozpoznających teren walk przed siłami głównymi. Z tego zasobu wyselekcjonowane zostały dokumenty, potwierdzające działania
poszczególnych żołnierzy sowieckich w interesujących nas akcjach przy stacji
kolejowej Zielonka Pasłęcka, zajęciu Pasłęka, a następnie walk pod Milejewem
i Ogrodnikami. Biorąc pod uwagę, że część pochwał zapisanych w raportach dowódców mogła być wskazana na wyrost lub powtarzana, szczególnie w liczbach
określających zasługi podkomendnych tak, by dostali proponowany order lub
medal, warto dane te poznać i zanalizować jako przejaw dokumentacji tworzonej
kilka, najdalej kilkanaście dni po zdarzeniach bojowych, bezpośrednio w jednostkach w nich uczestniczących i opisanych w sprawozdaniach dowódców średniego
szczebla35.
Major gwardii Piotr Iwanowicz Pisarewski, który był zastępcą dowódcy 376.
pułku ds. liniowych, a po wojnie został jego dowódcą, 23 stycznia, podczas walk
o okolice Pasłęka osobiście kierować miał działaniami baterii dział samobieżnych.
W dokumentacji oficera zapisano, że wtargnął z działami na ulice prowadząc za
sobą piechotę, ogniem armatnim i gąsienicami pojazdów niszcząc broniącego się
przeciwnika. W rezultacie nieoczekiwanego i silnego uderzenia artylerii samobieżnej miasto zostało wzięte. Podobnie dziać się miało nieco wcześniej, podczas
wzięcia stacji kolejowej Zielonka Pasłęcka – w dokumencie Pisarewskiego użyto
właściwej nazwy wsi Grünhagen. Wtedy major, dowodząc dwiema bateriami, zaЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 3254, ss. 17–19.
В. Чернов, Командир и педагог, „Армейский сборник” № 5, 2010, ss. 26–31.
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rządził manewr obejścia częścią sił od północy jako zabezpieczenia zdobycia stacji.
W efekcie, na torach przejęto dwa składy kolejowe wskazując, że zawierały osprzęt
wojskowy. Pisarewski dowodził też grupą dział samobieżnych, czołgów i przyporządkowanej artylerii holowanej, która kilka dni później broniła się na wschodnim i północno wschodnim skraju Milejewa, będącego jednym z utrzymywanych
przez pułk węzłów drogowych na północ od Elbląga, obok Kamiennika Wielkiego
i Ogrodnik. Wielokrotnie ponawiane ataki niemieckie były tam odrzucane, a liczbę
zabitych żołnierzy wroga podawano na 200 osób. Atakujący stracić też mieli na tym
odcinku trzy czołgi. Obrona rejonu trwała trzy dni36.
Dokumenty szefa sztabu pułku, kapitana gwardii Aleksandra Michajłowicza
Szipowa wskazują, że także i on znalazł się pod stacją, którą w pozostałych dokumentach żołnierzy sowieckich nazywa się omyłkowo od nazwy miejscowości, która
– patrząc od południa, skąd nadjeżdżały działa samobieżne 376 pułku – leży przed
nią, czyli Marzewa. Tak patrząc na mapy zrozumiałe staje się, że artylerzyści przejechali przez Marzewo i trafili na stację kolejową położoną 2 km na północ od wsi,
więc niemal wszyscy dowódcy baterii używali tej nazwy w późniejszych sprawozdaniach. Taką odległość od Marzewa zapisano też w liście nagrodowym Szipowa
tłumacząc, że właśnie tam sowieckie działa natrafiły na przeciwpancerną zasadzkę
artyleryjską wroga. Szef sztabu miał jechać w głównej maszynie. Nakazał wdarcie
się bezpośrednio w pozycje nieprzyjaciela nim zdąży on zareagować i dzięki temu
udało się zniszczyć dwa działa, a także wziąć do niewoli około 20 Niemców. Pozostali, uciekający żołnierze niemieccy, zostali rozstrzelani ogniem prowadzonym
z sowieckich dział samobieżnych37.
Mechanikiem-kierowcą jednego z dział w baterii kapitana Szyszkina był technik-lejtnant gwardii Piotr Trofimowicz Nikonow, który uczestniczył w zdarzeniu
na stacji kolejowej, znajdującej się 2 km na północ od wsi Marzewo. Wśród zasług,
za które dostał order, zapisano mu likwidację niemieckiego działa przeciwpancernego, ale też „rozgonienie gąsienicami około kompanii piechoty”. Słowa o rozjeżdżaniu ludzi znajdujących się na trasie sunącej po szosie maszyny pojawiają się
w dokumentach mechanika–kierowcy Nikonowa również w opisie kilku dalszych
kilometrów drogi: „Kontynuując uderzenie w kierunku Pasłęka rozgniatał gąsienicami uciekającego wroga”. Działo samobieżne kierowane przez Nikonowa kilka dni
później walczyło o utrzymanie skrzyżowania w Kamienniku Wielkim. Powtarzające się ataki były odrzucane, a w najbardziej trudnej sytuacji, kiedy maszyna została
otoczona przez żołnierzy niemieckich, załoga działa skutecznie walczyć miała przy
pomocy broni ręcznej38.
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W akcji przy stacji kolejowej uczestniczył też ładowniczy jednego z dział samobieżnych z baterii Kroszeninnikowa, starszy sierżant gwardii Fiodor Siergiejewicz Sajgaszkin. I w jego aktach potwierdzono, że zniszczeniu uległy wówczas dwa
stanowiska ckm i zginęło około 30 żołnierzy niemieckich, ale do sukcesów dopisano też rozbicie działa przeciwpancernego. Sajgaszkinowi uznano, że jego osobisty
wkład w walki pod Marzewem, to zabicie siedmiu Niemców i wzięcie dziewięciu do
niewoli. W pobliżu Pasłęka, działo z Sajgaszkinem w składzie uczestniczyło w rozbiciu dwóch dział przeciwpancernych, baterii moździerzy i grupy ok. 60 żołnierzy.
Pod Kamiennikiem Wielkim bateria znalazła się niemal w okrążeniu, a broniąc się
ustrzeliła czołg przeciwnika. W ogniu walki Sajgaszkin zamienił rannego mechanika-kierowcę swego działa samobieżnego, po czym „gąsienicami maszyny bojowej
bezlitośnie rozgniatał hitlerowców”39.
Także list nagrodowy dowódcy jednej z drużyn strzelców zmotoryzowanych, będących desantem jadącym na pancerzach dział samobieżnych, opisuje akcję przy stacji
Marzewo jako walkę z żołnierzami niemieckimi, przypisując jej jednak omyłkowo datę
24 stycznia. Starszyna gwardii Nikołaj Grigoriewicz Sztin miał ze swą drużyną ochraniać działa baterii przed piechotą przeciwnika. Dowodzący kompanią podsumowywał,
że strzelcy Sztina wykonali swe zadanie, kiedy pod Marzewem zostali zaatakowani
przez wojsko niemieckie w sile około plutonu. Po wejściu czerwonoarmistów do boju
wróg został zlikwidowany, a droga dla baterii oczyszczona z niebezpieczeństw40.
Wspomniany dowódca kompanii strzelców zmotoryzowanych starszy lejtnant
gwardii Michaił Fiedorowicz Oparin prowadził ze swymi żołnierzami stałe zabezpieczenie działania jednostki dział samobieżnych. Dokonywał rozpoznania w miejscach, w których można się było spodziewać stanowisk obronnych z czołgami lub
artylerią wroga. Jednym ze sposobów prowadzenia akcji było przeczesywanie ocalałych domów, w których mogli znaleźć schronienie lub przygotować zasadzkę żołnierze niemieccy, dysponujący ręczną bronią przeciwpancerną, np. pancerfaustami41.
Wśród strzelców zmotoryzowanych uczestniczył w zwiadzie pod Marzewem
młodszy sierżant gwardii Wasilij Jewgieniewicz Sielianin. Gdy grupa rozpoznania
została ostrzelana silnym ogniem z pobliskiego domu, sierżant błyskawicznie podpełzł w kierunku zabudowań, po czym z automatu zlikwidował trzech żołnierzy
niemieckich prowadzących ogień do jego kolegów. Kilka dni później, pod Milejewem młodszy sierżant Sielianin był wysłany z informacją do sąsiedniej baterii,
lecz droga przecięta była przez żołnierzy wroga. W walce odskoczył od przeciwnika
i udało mu się dotrzeć do własnych pozycji, bezpiecznie dostarczyć rozkaz42.
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Podczas zdobycia Pasłęka piechocie dowodzonej przez Oparina gratulowano
zajęcia południowej części miasta i zlokalizowania punktów ogniowych przeciwnika, co pozwoliło działom pułku dotrzeć aż na północny skraj zabudowań. Być może
przesadzone w liczbach podsumowanie podawało zlikwidowanie 50 żołnierzy wroga i rozbicie dwóch stanowisk ciężkich karabinów maszynowych. Walki o Pasłęk,
a także część wzmianek o zdarzeniach pod Marzewem, zostały w dokumentacji
sowieckiej zapisane pod datą 24 stycznia, ale znów mogło to wynikać ze spóźnionego wypełniania dokumentów nagrodowych, kiedy odtwarzano zdarzenia z czasu
ofensywy, bo wcześniejsze tempo działań nie pozwalało dowódcom na aktualizację
wniosków nagrodowych43.
Z dokumentu nagrodowego kapitana gwardii Szipowa dowiadujemy się też,
że 27 i 28 stycznia na wschodnich podejściach do Elbląga, podczas walk pod Milejewem i Ogrodnikami, kiedy 376. gwardyjski pułk ciężkiej artylerii samobieżnej prowadził wytężone walki obronne, jego szef sztabu wykazał się olbrzymią
wytrzymałością i zimną krwią. Podczas ataku około 500 żołnierzy niemieckich
wspartych czołgami na pozycje baterii w Ogrodnikach, gdy kończyła się amunicja
do dział, dowódca nakazał zarzucić przeciwnika granatami ręcznymi i ruszyć do
starcia wręcz. Niemieckie uderzenie odrzucono, ale po kilku godzinach podobny
atak wyszedł na baterię stojącą w Kamienniku Wielkim. Sytuacja była coraz trudniejsza. Szipow podobno dotrzeć tam miał w decydujących minutach i osobiście
poprowadzić kontratak. Walka była wygrana, bo rozbito cztery działa samobieżne
wroga i zlikwidowano około setki jego żołnierzy. I w tym starciu Szipow paść miał
śmiercią bohatera44.
Mimo, że zapisy listu nagrodowego prezentują śmierć kapitana jako akt heroiczny, rzecz miała się zapewne inaczej, o czym świadczą wcześniej opisane wspomnienia Szapowałowa, ale o tym można się było dowiedzieć dopiero kilkadziesiąt
lat później. Bezpośrednio po zdarzeniu, z datą 5 lutego 1945 roku dowódca pułku Kartaszew podpisał dokument z fałszywym, przesadnie bohaterskim obrazem
śmierci szefa sztabu prowadzącego żołnierzy do starcia wręcz, z pominięciem
wskazania rzeczywistej jej przyczyny, czyli bratobójczego ostrzału przez sowieckie
czołgi. Zadziwiające zarazem, że za opisanym we wniosku męstwem Szipowa, dowódca jednostki postulował przyznanie mu zaledwie Orderu Wojny Ojczyźnianej
1. stopnia, odznaczenia raczej niskiej rangi i dość popularnego, nieadekwatnego do
wskazywanych zasług. Także aprobujący wniosek dowódca artylerii armijnej nie
miał wobec takiej propozycji obiekcji, a w ślad za nim dokument zatwierdzili też
kolejni zwierzchnicy: szef sztabu i dowódca 5. APancGw. Kapitan Szipow otrzymał
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pośmiertną nagrodę rozkazem nr 42n z 22 lutego 1945 roku, a zarówno zafałszowana treść wniosku, jak i nadanie nie licującego z opisanymi zasługami, powszechnego orderu, wyraźnie wskazują na świadome tuszowanie niechlubnego incydentu
z tragicznym w skutkach ostrzałem własnych oddziałów artylerii samobieżnej przez
czołgi z 31. BrPanc45.
27 stycznia pod Milejewem, obok szefa sztabu pułku zginął wspomniany
przez Szapowałowa dowódca baterii dział samobieżnych, kapitan gwardii Aleksiej
Aleksandrowicz Borysow. Wcześniej oficer ten uczestniczył w szybkim zdobywaniu Pasłęka – podobnie jak większości artylerzystów z 376. pułku w dokumentacji
zapisano te działania pod datą 24 stycznia, choć z całą pewnością miasto wzięto
już poprzedniego dnia. Na przedmieściach działa samobieżne spotkać miały dwa
niemieckie czołgi, ustawione do strzelania sowieckim wozom w burty. Borysow
zauważył to, obszedł pozycje niemieckie i zniszczył maszyny wroga. Dowodzona
przez niego bateria wtargnęła wtedy na ulice miasta i miała likwidować kolejne
punkty oporu, zabezpieczając wjazd kolejnym pododdziałom pułku. Trzy dni później oficer odrzucać miał niemieckie natarcie pod Elblągiem i paść w boju. I w tym
przypadku dowódca pułku napisał, że kapitan gwardii Borysow zginął śmiercią bohatera, jednak wnosił o pośmiertne uhonorowanie go zaledwie pospolitym Orderem Wojny Ojczyźnianej 1. stopnia, dołączając kolejną bratobójczą śmierć oficera
do wojennych fałszerstw46.
Order za walki w Prusach Wschodnich, w tym za udział w zajęciu stacji Marzewo, otrzymał też mechanik-kierowca jednego z dział samobieżnych, technik-lejtnant Michaił Nazarowicz Pranowicz z baterii Kroszeninnikowa. Jego działo
miało w Marzewie zlikwidować około plutonu niemieckich żołnierzy i zdławić
ogień baterii artyleryjskiej. Niedługo później w rejonie Pasłęka oficer rozbił swą
maszyną niemieckie działo i rozjechał około 50 żołnierzy wroga, po czym wdarł
się w kolumnę wozów konnych, rozgniatając gąsienicami 20 furmanek. Podobnie
było pod Milejewem, gdzie działa samobieżne zniszczyły ok. 20 ciężarówek i jeden
transporter opancerzony, a rozgniotły drugi, z niemieckimi żołnierzami będącymi
wewnątrz pojazdu. Po walkach obronnych technik–lejtnant Pranowicz ruszył do
ataku, a umiejętnie kierując maszyną spowodował zniszczenie dwóch wrogich armat i kolumny 50 wozów konnych oraz przejęcie czterech sprawnych dział ciężkiej
artylerii, które obsługa musiała porzucić47.
Dokumenty dowódcy tej baterii, starszego lejtnanta gwardii Jurija Aleksandrowicza Kroszeninnikowa potwierdzają, że i jego działa zaatakowały wówczas
stację kolejową na północ od Marzewa, a przed nimi mogła się tam znaleźć tylko
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grupa zwiadu. Dość okrutnie, wobec posiadanej już wiedzy o zdarzeniu w Zielonce
Pasłęckiej jawi się zapis traktujący, że „zlikwidowano tam wielu żołnierzy i sporą
grupę wzięto do niewoli” 48.
Z działami samobieżnymi baterii artyleryjskich w charakterze wsparcia piechoty działały grupy strzelców zmotoryzowanych. Jedną z nich dowodził sierżant
gwardii Jefim Wasiliewicz Bojcow. Przy podjeździe do stacji Marzewo grupa Bojcowa została rzucona do przodu, by zlikwidować niemieckie punkty ogniowe, które mogły być zlokalizowane w okolicznych zabudowaniach. Sierżant zauważył, że
z okna jednego z domów wystaje lufa karabinu maszynowego. Z granatami w rękach wskoczył do pomieszczenia i celnymi rzutami zlikwidował obsługę kaemu.
Podczas walk obronnych pod Milejewem, kiedy jednej z baterii dział samobieżnych
skończyły się naboje, uczestniczył w dostarczeniu jej nowych zapasów, więc zdaje
się był świadkiem śmierci szefa sztabu pułku i dowódcy baterii. Zdaniem dowódcy
kompanii strzelców zmotoryzowanych, starszego lejtnanta gwardii Oparina, Bojcow zasłużył na Medal Sławy 3 stopnia i takie odznaczenie niebawem otrzymał49.
Jedno z dział baterii Szyszkina obeszło wówczas stację kolejową w Zielonce Pasłęckiej bokiem i nieoczekiwanie zaatakowało, po czym stanęło tak, by chronić pozycje pozostałych dział od przeciwnej strony. Wysuniętym pojazdem dowodził starszy
lejtnant gwardii Iwan Akimowicz Głuchow. W tym czasie kolejne działa samobieżne
uderzyły od czoła i w pół godziny „zasadzka niemiecka” została zlikwidowana. Według akt Głuchowa zniszczono tam dwa działa i zastrzelono 20 żołnierzy wroga50.
W kolejnych walkach, prowadzonych pod Kamiennikiem Wielkim i Milejewem, zginął jeden z dowódców dział w baterii kapitana Szyszkina. Był nim
młodszy lejtnant gwardii Piotr Jewdokimowicz Białych. Mając resztkę amunicji
artylerzyści walczyć musieli przy pomocy granatów ręcznych i miażdżącej siły gąsienic swych pojazdów, a dzięki ich skutecznej obronie zginąć miało 30 Niemców.
Taki sposób walki kontynuowano, kiedy działo Białycha zostało trafione pociskiem
i zaczęło płonąć, bo – według dokumentu – maszyna nadal rozgniatała gąsienicami
żołnierzy wroga. Dowódcę, który nie opuścił wozu, a przez to zginął na polu walki,
uznano za bohatera i nagrodzono orderem51.
Strzelcy starszyny Sztina walczyli wówczas o węzeł Ogrodniki, odrzucając
niemiecką piechotę, wielokrotnie atakującą ten odcinek, w tym prowadzącą szczególnie niebezpieczny atak z flanki52. Piechocie z kompanii starszego lejtnanta Oparina gratulowano odwagi i nie szczędzono słów uznania za dwukrotne walki wręcz
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z próbującymi przebić się na zachód jednostkami przeciwnika. Uznano również
osobisty udział dowódcy w tych starciach, co miało przynieść rezultat w postaci
zabicia czterech Niemców53.
Jeszcze przed oddziałem dział pancernych, które skręciły w stronę stacji kolejowej, na przedzie sowieckich wojsk znalazła się w marszu pod Zielonką Pasłęcką jedna
z grup zwiadowczych 1. wydzielonego gwardyjskiego pułku motocyklowego, będącego oddziałem rozpoznawczym 5 APancGw. Grupą tą dowodził kapitan gwardii
Michaił Abramowicz Burdyk54. Zwiadowcy dysponowali pojazdami pochodzącymi
z amerykańskiej pomocy wojskowej: motocyklami marek Harley Davidson i Indian,
czołgami M4A2 General Sherman oraz transporterami opancerzonymi M3A1. Dowódcą takiego półgąsienicowego transportera był starszyna gwardii Rachman Ignatiewicz Kudratow. Grupa poruszała się wówczas także w okolicach Pólka (Freifelde)
na południe od Pasłęka oraz brzegami pobliskiego Kanału Elbląskiego (Oberlandischer Kanal), będącego naturalną przegrodą terenową55.
Dokumenty kolejnego ze zwiadowców z grupy kapitana Burdyka, szeregowca gwardii Piotra Iwanowicza Daniłowa, strzelca wielkokalibrowego karabinu maszynowego zamontowanego na transporterze typu half-track podają, że właśnie
w okolicach wsi Zielonka Pasłęcka, jeszcze przed jej skrajem jadący na szpicy zostali ostrzelani ogniem czołgowym. Transporter z Daniłowem w załodze wysłano
na sprawdzenie, skąd prowadzony jest niespodziewany ostrzał. Okazało się, że to
dwa – rzadko już używane – lekkie czołgi typu 38, produkcji czeskiej. Wukaem
Daniłowa bez problemu poradził sobie ze zniszczeniem starego sprzętu, wykorzystywanego przez Niemców od pierwszych dni wojny. Akcja ta miała pozwolić na
dalsze poruszanie się grupy rozpoznania w stronę Zielonki Pasłęckiej. Zwiadowcy
uczestniczyli także w działaniach przeciw ludności cywilnej, lecz nie dotyczyło to
poszkodowanych w pobliskim wypadku kolejowym, tylko uciekinierów na drogach. List nagrodowy strzelca podaje, że podczas rajdu grupa rozpoznania rozbiła
kolumnę wozów konnych, a Daniłow miał wtedy osobiście spalić pięć furmanek,
co w dokumencie próbowano usprawiedliwić możliwym wykorzystaniem tych wozów przez wojsko i przewożeniem przez nie amunicji56.
Potwierdzone dopędzenie i najechanie kolumny uchodźców w okolicach Pólka zostało też zapisane w liście nagrodowym szeregowca gwardii Dmitrija Grigoriewicza Bukriejewa. Seria z karabinu maszynowego rozpędzić miała część ludzi,
przez co grupa wozów konnych przejęta być mogła bez dalszej walki57.
53
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ЦАМО, фонд 33, опись 687572, единица хранения 2041, s. 32.
ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 3253, ss. 7–8.
ЦАМО фонд 33 опись 686196 единица хранения 2510, ss. 41–42.
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Także będący wówczas młodszym lejtnantem gwardii R. Szapowałow, mimo
późniejszego wyjaśnienia we wspomnieniach, przemilczanych przez lata okoliczności śmierci kolegów–oficerów, nie zostanie pozytywnym bohaterem badanego
zdarzenia. Jego wojenna dokumentacja wyjaśniła, że w rejonie stacji Marzewo
uczestniczyć miał w akcji, którą opisano jako zniszczenie baterii niemieckich moździerzy i likwidację plutonu wojska, a w okolicach Pasłęka brał udział w rozbiciu
kolumny wozów konnych, liczącej 29 sztuk58.
Podsumowanie
Rozbieżności w pamięciach narodowych określających publiczny ogląd wybranego epizodu wojennego wynikają przede wszystkim z braku wiedzy o działaniach strony przeciwnej konfliktu, zazwyczaj powodowanej brakiem dostępności
źródeł potrzebnych do pogłębionej analizy. Dopiero przy zlokalizowaniu i uwzględnieniu w badaniach wspomnień i dokumentów postępowania wroga, nawet w obliczu dotychczasowego częściowego fałszowania obrazu wojennej rzeczywistości,
można pokusić się o uzupełnienie i rozszerzenie, wreszcie o skonfrontowanie obu
narracji. Jest to warunek niezbędny, by w dalszej kolejności móc skutecznie wprowadzić połączony obraz do pamięci zbiorowej obu narodów, przełamując narosłe
schematy memoratywne, silnie dotychczas kształtowane i warunkowane emocjonalnie, a dziś również odległe pokoleniowo. W przypadku szerokiego ujęcia pamięci niemieckiej dotyczącej wypadku kolejowego pod Zielonką Pasłęcką w styczniu
1945 roku i zestawienia go z dziś dostępną pamięcią rosyjską, tylko dokładność
przeprowadzonych badań i wspólne ich podanie skłaniać może do osłabienia
ostrości postrzegania i uwzględnienia wieloaspektowości zdarzenia, a z czasem
może także do obustronnego racjonalizowania odmiennego dotychczas publicznego oglądu tego i podobnych mu epizodów wojennych.
Tomasz Gliniecki, Unterschiede in den nationalen (historischen) Erinnerungen an Deutschland und
Russland am Beispiel einer Eisenbahnkatastrophe in Zielonka Pasłęcka (Grünhagen) im Januar 1945
Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel zeigt unterschiedliche Auffassung des Nationalgedächtnisses von Deutschen und
Russen, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg in zwei bedeutenden Erzählungen widerspiegeln, welche unvergesslich bleibende Bilder von Siegern und Unterlegenen zeichnen. Als Gelegenheit für eine solche Gegenüberstellung
wurde ein Zugunglück in der Nähe von Zielonka Pasłęcka aus dem Jahre 1945 sowie seine Folgen ausgewählt.
Der Autor stellt u.a. die Arbeitsergebnisse des deutschen Forschers Heinz Timmreck in Form von zahlreichen
Berichten über dieses Ereignis dar, die vornehmlich das Leid der deutschen Zivilbevölkerung zeigen, die aus den
58
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umkämpften Gebieten floh. Auf der anderen Seite präsentiert der Autor die durch persönlichen Ehrgeiz geprägten
Erinnerungen sowjetischer Offiziere und die von Rache durchzogene und in Militärdokumenten beurkundeten
Spuren des Kampfes. Die Gegenüberstellung der Erzählungen und deren Vergleich ermöglicht eine neue Sicht, die
zu Änderungen in dem mythologisierten Gedächtnis beider Nationen anregt.
Übersetzt von Tomasz Wyżlic
Tomasz Gliniecki, Difrences in the national (historical) memories of Germany and Russia on the example of a railway disaster in Zielonka Pasłęcka in January 1945
Summary
This article presents divergent views of the national memories of the Germans and Russians, accumulated
since the Second World War in two leading narratives, presenting the mnemonic syndromes of winners and losers.
The railway disaster at Zielonka Pasłęcka in January 1945 and its consequences was used as a point of comparison.
The author presents, amongst others, the impact of the work of the German researcher Heinz Timmreck, in the
form of numerous reports from this incident, mainly highlighting the suffering of the German civilian population
fleeing the region endangered by fighting. On the other side, the author presents memoirs of Soviet officers marked
with personal ambitions and traces of vengeful attacks preserved in the military documentation. The juxtaposition of the narratives and their comparison provides a new perspective, prompting changes in the mythologised
memory of both nations.
Translated by Aleksander Pluskowski
Dr Tomasz Gliniecki
Elbląg
tomasz.gliniecki@gmail.com
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Wprowadzenie
Wstępne założenia systemu organizacji powojennej oświaty przewidziano
już w Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) i podano
do publicznej wiadomości 22 lipca 1944 roku. Jednym z kluczowych celów była
w tamtym czasie odbudowa sieci placówek i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach. Program ogólnej przebudowy w apelu do nauczycieli przedstawił w dniu 1 VIII 1944 roku ówczesny kierownik Resortu Oświaty
PKWN Stanisław Skrzeszewski1. Zasadnicze kierunki zmian oraz ich projekty zaprezentowano natomiast w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Oświatowego w Łodzi,
w dniach 18–22 VI 1945 roku2. W jego obradach z ówczesnego Okręgu Mazurskiego uczestniczył kurator Paweł Sowa wraz z wizytatorem Mieczysławem Kotarbińskim i nauczycielem Witoldem Witkowskim. W trakcie toczącej się debaty,
dotyczącej rozwiązywania bieżących problemów z dziedziny sportu, utworzono
Komisję Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Wkrótce po tych
doniosłych dla przyszłego systemu szkolnictwa wydarzeniach, przystąpiono do organizacji placówek oświatowych.
W Okręgu Mazurskim, z uwagi na wyludnienie i brak kadr, proces ten przebiegał szczególnie trudno. Pierwsze szkoły organizowali dawni działacze warmińscy
1
M. Mariański, Sport szkolny na Warmii i Mazurach oraz jego rola w procesie wychowania dzieci i młodzieży (praca doktorska), Olsztyn 2004, s. 54.
2
S. Świdwiński, Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi 18–22 czerwca 1945, Warszawa 1945, s. 64.
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wraz z powracającymi z osadnikami/nauczycielami3. Umożliwiło to zainicjowanie
przez Martę Wróblewską procesu odrodzenia polskiej oświaty, gdyż dzięki jej zaangażowaniu już 12 kwietnia 1945 roku powstała w Dajtkach k. Olsztyna pierwsza
Szkoła Powszechna (Podstawowa)4. W uruchamianych z dużym trudem kolejnych
placówkach tworzono systematycznie warunki do walki z analfabetyzmem, a infrastruktura tych jednostek stawała się także bazą sportu szkolnego.
Jeździectwo w systemie oświaty
Jedna z pierwszych, przyszkolnych sekcji hipicznych w Polsce, powstała
w Białymstoku Dojlidach, w tamtejszym Technikum Rolniczym już w 1956 roku.
Zrzeszała ok. 15 uczniów mających w czasie treningu do swej dyspozycji 8 koni5.
Dużego wsparcia w jej dalszym rozwoju udzielał Wojewódzki Oddział Oświaty Rolniczej i Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Był to jednak odosobniony
przypadek. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja w rekreacji konnej, a wynikało
to z faktu, że tą dziedziną ludzkiej aktywności zainteresowała się Rada Naczelna
ówczesnego Zrzeszenia Studentów Polskich. Młodzi aktywiści działając wspólnie
z redakcją tygodnika „ITD” w propagowaniu tzw. „wczasów w siodle”, w roku 1963
uzyskali pomoc Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Zarodowych w zakresie organizacji wypoczynku w państwowych stadninach i stadach ogierów6. Wspomniana
akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż 12 listopada roku następnego, zawiązał się w Polsce pierwszy Studencki Klub Jeździecki. W latach późniejszych na
terenie kraju powstawały kolejne stowarzyszenia. W roku 1965 Akademicki Klub
Jeździecki (AKJ) utworzono także w Olsztynie – Kortowie7. Oprócz wypoczynku,
AKJ prowadziły także naukę jazdy konnej. Jednak szczególnie istotnym wydają
się być poważnie traktowane aspekty wychowawcze. Zgodnie z powszechnie obowiązującym regulaminem, miłośnicy hipiki w trakcie trzytygodniowych obozów,
codziennie angażowani byli do pracy w stajni (czyszczenie i obrządzanie koni,
przygotowanie paszy itp.). Oprócz tego, mieli obowiązek odpracowania społecznie
trzech dni na rzecz miejscowości, w której przebywali. W ten sposób zdobywano
umiejętności praktyczne, kształtowano punktualność, odpowiedzialność i kole3
W roku 1945 przybyła do Olsztyna pierwsza grupa nauczycieli repatriantów ze Święcian. Byli wśród
nich: Zofia Borejko, Mieczysław Chomicki, Alicja Gutowska, Zygmunt Mieszkowski, Gabriela Rudzińska, Emilia
Szczerbicka oraz Władysław Zapaśnik. (Zob. M. Mariański, op. cit., s. 55).
4
Archiwum Państwowe w Olsztynie, sygn. UP/390/40, Sprawozdanie z działalności Wydziału Szkolnego w Olsztynie za okres 1–20 IV 1945 roku, s. 98.
5
List od miłośników sportu jeździeckiego, Przegląd Hodowlany, 1963, nr 4, s. 16.
6
Wczasy w siodle i … poza nim, Koń Polski, 1966, nr 2, s. 25.
7
Z. Wójcik, Turystyka i rekreacja konna na Warmii i Mazurach (1945–1975), Szkice Humanistyczne,
Olsztyn 2012, t. XII, nr 2, s. 189.
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żeństwo. Ponadto, wspomniane „wczasy w siodle”, obozy jeździeckie itp., stwarzały
możliwości poznania regionu, lokalnego folkloru, zabytków historycznych i przyrody.		
Natomiast zainteresowanie sportem jeździeckim w środowisku szkolnym
było jeszcze ciągle małe. W 1970 roku, Edward Myśliwiec ze Straduni w powiecie krapkowickim pisał: „Dotychczas zupełnym „ugorem” jeżeli chodzi o jeździectwo są prawie wszystkie technika rolnicze i hodowlane, a przecież nie kto inny jak
właśnie uczniowie techników rolniczych powinni być propagatorami tego sportu. Znajdujący się przy każdym technikum większy lub mniejszy warsztat rolny
z niewykorzystanymi w większości wypadków budynkami inwentarskimi, stwarza
dogodne warunki istnienia przy tych technikach sekcji jeździeckiej”8. Mimo tego,
że w dawnym województwie olsztyńskim dominującym działem gospodarki było
rolnictwo i w związku z powyższym ilość szkół o tym profilu była dość liczna, to
hipika w systemie oświaty na Warmii i Mazurach pojawiła się stosunkowo późno. Ponadto, sztuki jazdy konnej nauczano ledwie w kilku z nich, choć placówki
kształcenia rolniczego w większości posiadały przyszkolne gospodarstwa wyposażone w niezbędną infrastrukturę. Organizowane przez regionalnych działaczy od
1960 roku ogólnokrajowe zawody konne w Bartoszycach, w których uczestniczyła czołówka polskich zawodników, były doskonałą promocją olsztyńskiej hodowli
i sportu jeździeckiego9. Cztery lata później, w stolicy województwa, zainaugurowano natomiast dużo bardziej znane w kraju i Europie Międzynarodowe Oficjalne
Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody. Przez ten fakt Warmię i Mazury przez
kilkanaście lat odwiedzały niezliczone rzesze miłośników hipiki, w tym także wiele
wycieczek szkolnych.
Między innymi to z tych powodów uprawianie sportów konnych przez dzieci
i młodzież, w zorganizowany sposób, zapoczątkowali działacze prowincjonalnego
Ludowego Zespołu Sportowego z Lisek, zaangażowani w popularyzację i organizację współzawodnictwa międzynarodowego. W tej mało znanej, lecz urokliwie
usytuowanej wsi, już od 1947 roku funkcjonowała Państwowa Stadnina Koni. Niemal wszyscy dorośli mieszkańcy utrzymywali się z pracy na rzecz tego przedsiębiorstwa. Z tego też powodu, kierownictwo zakładu, wiele środków finansowych
wykładało na prace modernizacyjne i zakup środków dydaktycznych dla miejscowej Szkoły Podstawowej. Wspólnie organizowano też wiele kolonii i wycieczek turystycznych. Okoliczna młodzież pobierała także w stadninie lekcje jazdy
konnej. Dobrze układająca się współpraca stworzyła warunki do zainteresowania
uczniów sportem jeździeckim. Wspomnieć warto, że w przyzakładowej sekcji
8
9

Kto się tym wreszcie zajmie?, Koń Polski, 1970, nr 1, s. 30.
R. Urban, Sport jeździecki w Polsce w latach 1945–1989, Gorzów Wlkp. 2013, s. 202.
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hipicznej wychowało się dwóch olimpijczyków, tj.: Antoni Pacyński (Meksyk 1968)
oraz Stefan Grodzicki (Monachium 1972). Jednakże dopiero w roku 1973 powołano przy ośrodku hodowlanym szkółkę jeździecką10. Zrzeszała ona najzdolniejszych
uczniów wspomnianej Szkoły Podstawowej. W grupie uczęszczających na zajęcia
byli między innymi: Diana Kobus, Zbigniew Urzędowski, Mirosław Baranowski,
Bronisław Tawkin oraz Edward Surtel. Opiekę nad młodzieżą z ramienia klubu,
formalnie sprawował trener Stanisław Grodzicki. Jednakże szczególnym powodzeniem cieszyły się treningi prowadzone przez jego syna, olimpijczyka Stefana. Szkoleniowy duet okazjonalnie wspomagał instruktor jeździectwa Andrzej Różycki.
Uroki przyrody, sielskie krajobrazy i gościnność gospodarzy powodowały, że stadninę odwiedzało wiele osobistości świata nauki i kultury. W pierwszej połowie lat
siedemdziesiątych rekreację konną w Liskach uprawiał m. in. doktor Jerzy Buzek
z małżonką Ludgardą oraz pracownicy naukowi Zakładu Inżynierii Chemicznej
i Konstrukcji Aparatury z Gliwic. W latach następnych uroków jazdy wierzchem
zażywał związany z Teatrem im. Stefana Jaracza Piotr Skarga, ale także aktorzy scen
warszawskich: Maciej Damięcki i odgrywający rolę niezłomnego majora Henryka
Dobrzańskiego w filmie „Hubal” Ryszard Filipiki11.
Kolejną placówką oświatową, w której uprawiano sporty konne była Zasadnicza Szkoła Hodowlana (ZSH) funkcjonująca w Smolajnach, usytuowanych w bliskim sąsiedztwie Lidzbarka Warmińskiego. Edukacyjno-wychowawczą działalność
prowadzono w barokowym pałacu, wzniesionym wraz z bramą wjazdową jeszcze
przez biskupa Adama Stanisława Grabowskiego. W czasach minionych, przez
szereg lat, była tam letnia rezydencja hierarchów kościoła rzymsko-katolickiego.
Ogrody i park w dawnym folwarku założył natomiast biskup, satyryk i bajkopisarz
Ignacy Krasicki. Z uwagi na literackie zainteresowania, nazywany jest on często
„księciem poetów polskich”. W swojej rezydencji gościł wiele wybitnych osobistości tamtych lat. Już wówczas w Smolajnach istniała także stadnina koni. Znane były
też trzy tzw. „Trakty Warszawskie”, którymi przemieszczały się biskupie orszaki12.
Po drugiej wojnie światowej, wakacje w tej miejscowości spędzali m. in. studenci
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na pamiątkę swojego pobytu, zbudowali
nawet interesującą, drewnianą kaplicę. W roku 1948, władze Polski Ludowej, dawną rezydencję przejęły na skarb państwa. Kilkanaście lat później (1961), uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, w tej niewielkiej wsi,
usytuowano Dwuletnią Szkołę Rachunkowości Rolnej. Na jej potrzeby przekazano
10
11
12

284–296.

S. Grodzicki, Monografia Ludowych Zespołów Sportowych, Liski (praca magisterska), Olsztyn 1976, s. 32.
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blisko 180 hektarów użytków rolnych13. Natomiast nawiązanie do dawnych, hodowlano-jeździeckich tradycji zainicjowano nieopatrznie dopiero w roku 1974
ubiegłego wieku. Wtedy to, w szkole, stworzono nowy kierunek kształcenia, tj.
hodowla zwierząt14. Przedsięwzięcie to wynikało z potrzeby kształcenia młodych
kadr dla Kombinatu PGR „Warmia” Dobre Miasto. Dyrektorem przedsiębiorstwa
był wówczas Cezary Kościański. Uchodził on za miłośnika koni i myślistwa, i dzięki
swojej pasji, ale także w celu dodania swoistego splendoru kombinatowi, sprowadził do zakładu pierwsze wierzchowce.
Odnotować warto, że w tym czasie, w propagowanie rekreacyjnej jazdy konnej na Warmii i Mazurach, niespodziewanie włączył się Jego Książęca Mość Filip,
książę Edynburga. W roku 1975, uczestnicząc w Sopocie w Mistrzostwach Europy
w powożeniu, przyjął zaproszenie rywala, tj. dyrektora Stadniny Koni Rzeczna Tadeusza Czermińskiego i wspólnie z nim, w pierwszych dniach września zwiedzali
konno okalające Rzeczną tereny, podziwiając pierwsze zwiastuny nadchodzącej jesieni15.
Wspomniane wydarzenie znane było sprowadzającemu do Dobrego Miasta
konie C. Kościańskiemu. Dlatego też ochoczo, z uroków jazdy wierzchem, korzystali również uczniowie kooperującej z rolniczym potentatem placówki oświatowej.
Początkowo, opiekę nad zafascynowaną hipiką młodzieżą, sprawował pracujący niegdyś we wspomnianej stadninie Rzeczna Kazimierz Jabłoński. Współpraca
między ZSH i kombinatem PGR zacieśniała się i w roku 1976 stała się ona szkołą
przyzakładową. C. Kościański widząc rosnące zainteresowanie sportem konnym,
wyszukał i zaangażował jako trenera, dawnego podoficera kawalerii Edmunda Jarzynowskiego. Tak powstała na Warmii, pierwsza szkolna sekcja jeździecka. Początkowo tworzyły ją: Anna i Bogumiła Mróz, Urszula i Małgorzata Tomkiel oraz
Stanisław Żuk, Jan Gulbicki, Tadeusz Zabolewicz, Dariusz Zawadzki i Zygmunt
Lewiński16. Ostatni z wymienionych osiągał sportowe sukcesy nawet na arenie
ogólnopolskiej. Z biegiem czasu pionierską grupę zasilali kolejni miłośnicy hipiki:
Wojciech i Włodzimierz Kościńscy, Grzegorz i Maciej Antoszkiewicz oraz Waldemar Piwoński. Młodzi jeźdźcy mieli do swej dyspozycji jedynie sześć koni, tj.:
Alego, Bakłaża, Gniadą, Gracjana, Imberta i Witezia. Opiekował się nimi stajenny
Władysław Szymański. Dziś, w oparciu o źródła historyczne, można powiedzieć,
iż było to nawiązanie do dawnych biskupich tradycji. Dzięki dużemu zaangażowaniu E. Jarzynowskiego, uczniowie uprawiali jeździectwo nie tylko rekreacyjnie,
E. Wawirowicz, 40 lat szkół rolniczych w Smolajnach, Olsztyn 2001, ss. 26, 65.
Wywiad z dyrektorem szkoły Michałem Bukowskim z dnia 22 X 2008 roku. Zapis w posiadaniu autora.
15
T. Czermiński, Wspomnienia, Sieraków 1998, s. 108.
16
Wywiad z instruktorem jeździectwa Moniką Filip (późniejszym członkiem szkolnej sekcji) z dnia 3 V
2016 roku. Zapis w posiadaniu autora.
13
14
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gdyż w latach późniejszych uczestniczyli także w zawodach organizowanych przez
Okręgowy Związek Jeździecki.

Fot. 1. Elementy woltyżerki w trakcie treningu na szkolnym parkurze w Smolajnach. Zajęcia prowadzi
Dariusz Zawadzki. Widok z początków dekady lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Źródło: z prywatnych zbiorów Jana Gulbickiego (na koniu w środku).

Wraz z inauguracją roku szkolnego 1981/1982, decyzją Kuratora Oświaty
i Wychowania w Olsztynie, powrócono do dawnej nazwy: Zasadnicza Szkoła Rolnicza (ZSR). W Polsce panował wówczas stan apatii i niezadowolenia, związanego
ze stanem wojennym i delegalizacją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wkrótce po pamiętnych czerwcowych wyborach parlamentarnych (1989), dokonano zmiany systemu społeczno-politycznego, a ZSR straciła
swój status placówki przyzakładowej. Dzięki operatywności dyrektora Michała
Bukowskiego, konie i sekcja jeździecka znalazły się w strukturach szkoły. Do dnia
dzisiejszego, w tej niewielkiej wsi, prowadzi działalność Uczniowski Klub Jeździecki „Galop”. Funkcję trenera sprawuje jeden z pierwszych zawodników – wychowanek Edmunda Jarzynowskiego – Jan Gulbiński. Niezrozumiałym natomiast wydaje
się fakt, iż szkole z blisko 50 letnią tradycją w zakresie kształcenia kadr na potrzeby
intensywnie rozwijającego się rolnictwa, stosowne władze nie zapewniły ostatecznej lokalizacji, dającej tak potrzebnej w nauczaniu i wychowaniu stabilizacji. Dawne „dobra kościelne” przejęła Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej.
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Nadmienić w tym miejscu wypada, iż sporty konne nie cieszyły się jednak
większym zainteresowaniem kierownictw licznych w województwie szkół rolniczych.
Dlatego też wspomnieć warto jeszcze o dwóch kolejnych placówkach oświatowych,
w których hipika rozwinęła się nieco później, tj. po roku 1975. Śladami pasjonatów
koni ze Smolajn, podążała młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Reszlu17. Jeździectwo pojawiło się tu dopiero u progu dekady lat osiemdziesiątych. Pomysłodawcą sukcesywnego zaznajamiania uczniów, a w przyszłości rolników, ze sztuką jazdy konnej
był dyrektor Jerzy Pałkszto. Wykorzystał on nadarzającą się okazję, kiedy to na skutek nieporozumień i waśni związanych z dalszym funkcjonowaniem akademickiego
ośrodka jeździeckiego w Olsztynie, władze tamtejszej Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) postanowiły do czasu unormowania sytuacji, przejściowo wykwaterować
konie z Kortowa. Ulokowano je w przyszkolnym gospodarstwie pomocniczym. Wtedy to uczniowie rozpoczęli naukę jazdy, żywienia, obsługi, użytkowania i hodowli
koni wierzchowych. W październiku 1983 roku pojawiła się koncepcja utworzenia
Szkolnego Klubu Jeździeckiego „Ułan”18. J. Pałkszto zadanie to powierzył podwładnemu Tadeuszowi Ogłuszce – absolwentowi ART.

Fot. 2. Na pierwszym planie Tadeusz Ogłuszka, twórca szkolnej sekcji jeździeckiej „Ułan”. Źródło: J.
Chmielewska, 45 lat szkoły rolniczej w Reszlu, Reszel 1987, s. 81.
17
Już w lipcu 1949 roku na potrzeby przyszłej szkoły rolniczej z poniemieckiego majątku Wysoki Dwór
wydzielono 86,7 ha użytków rolnych oraz zabudowania: 4 domy mieszkalne, 2 stodoły, oborę, stajnię, chlewnię
ze spichlerzem, kurnik i szopę. Powyższym mieniem z ramienia szkoły administrował kierownik Szmeterling.
Pozostałe grunty (113,40 ha) na mocy protokołu z dnia 25 VIII 1950 roku przejął PGR Sątopy. Budynki administracyjne znajdowały się przy ul. Łukasińskiego 3 A. Do 1952 roku w szkolnych zabudowaniach odbywały się
jedynie trzymiesięczne kursy traktorzystów. W latach 1952-1954 kształcono specjalistów melioracji. Z dniem 1 X
1955 roku pod kierownictwem inż. Tadeusza Chmielewskiego zainaugurowało działalność Technikum Rolnicze.
Kadrę pedagogiczną stanowiło sześciu nauczycieli. (Zob. J. Chmielewska, 30 lat Szkoły Rolniczej w Reszlu, Reszel
1987, ss. 5–6). Placówka po wielu zmianach organizacyjnych istnieje nadal i prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczą jako „Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu).
18
J. Chmielewska, op. cit., s. 80.
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W pracach organizacyjnych wspomagała go Małgorzata Wcisło. Kiedy po
rocznym pobycie, na mocy obowiązujących ustaleń konie powróciły do Kortowa,
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kieźliny k. Olsztyna, szkoła w celu kontynuacji szkolenia jeździeckiego, zakupiła 8 wierzchowców. Stworzono w ten sposób
podstawy do szerszej działalności klubu jeździeckiego. W dalszym ciągu szkoleniem zajmował się wspomniany powyżej T. Ogłuszka, natomiast obowiązki prezesa
sprawował Marek Zbroszczyk. W Szkolnym Klubie Jeździeckim „Ułan” w różnych
okresach działało 30–40 osób. Wśród nich byli też uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. Organizowano wiele rajdów po Warmii i Mazurach, biegów myśliwskich,
a w latach późniejszych uczestniczono także w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Specjalnej. Z dochodów uzyskiwanych z przyszkolnej hodowli modernizowano stajnie,
plac maneżowy, zaadaptowano i wyposażono siedzibę klubu. Pięciu wychowanków
zdobyło nawet uprawnienia instruktora jeździectwa, a niektórzy z absolwentów
związali swoją przyszłość z hodowlą koni.
Podobna inicjatywa pojawiła się kilka lat później w Zespole Szkół Rolniczych
w Gródkach k. Działdowa19. Początkowo placówka oświatowa działająca jako Żeńska Szkoła Rolniczo-Gospodarcza mieściła się w neobarokowym pałacu należącym
niegdyś do rodziny von Boddenów. Integralną częścią pałacu był wówczas dobrze
utrzymany park z trzema stawami. Po wielu przekształceniach organizacyjnych,
w działającej nieco na uboczu wiejskiej szkole o profilu rolniczym, w roku 1987
utworzono specjalność hodowla koni. Placówka oświatowa już wraz z powołaniem
(1946) otrzymała Gospodarstwo Pomocnicze o areale ok. 80 hektarów, których
z biegiem lat stale przybywało. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu był ówczesny
dyrektor Józef Urbański. Nowatorski, a zarazem unikalny w skali kraju kierunek
kształcenia, wniósł wiele ożywienia i rozsławił niewielką wieś. W ślad za tym, do
Gródek przybywać zaczęła młodzież niemal z całej Polski. W szkole spotkać można
było uczniów między innymi z: Białegostoku, Gliwic, Krakowa, Poznania, Słupska,
Warszawy i Wrocławia20. Rozmiłowanym w hodowli kandydatom, nabycie umiejętności jazdy wierzchem, powożenia i wszechstronnej opieki nad końmi było nie
lada gratką. Pierwszy koń z rodowodem pojawił się w Gródkach jednak dopiero w
1982 roku, ale chlubą szkoły był urodzony nieco później Arakas.

19
Istniejąca po dzień dzisiejszy szkoła (obecnie Zespół Szkół w Gródkach) swymi korzeniami sięga roku
1946. Pierwszym kierownikiem placówki była Zofia Głowacka. Powiat działdowski znajdował się wówczas w granicach województwa warszawskiego. W lipcu roku 1950 przyłączono go do województwa olsztyńskiego. Największe zasługi w dalszym rozwoju tej placówki miał piastujący od 1957 roku funkcję dyrektora Bartłomiej Rusin.
Mimo restrukturyzacji placówka nadal kształci m. in. techników: rolnictwa i weterynarii.
20
D. Abram, Zespół Szkół Rolniczych w Gródkach, Działdowo 1996, s. 41.
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Fot. 3. Uczeń Technikum Hodowlanego Paweł Kapiński z pracownikiem gospodarstwa szkolnego
podczas pracy przy koniach. Źródło: D. Abram, Zespół Szkół Rolniczych w Gródkach 1946–1996,
Działdowo 1996, s. 42.

Agata Świętoń, jedna z uczennic miejscowego Technikum Hodowlanego,
tak uzasadniała swój wybór: „O szkole w Gródkach dowiedziałam się od swojej
koleżanki z Kielc, która wcześniej do niej uczęszczała. Pochodzę z Henrykowa
k. Warszawy, a więc do szkoły mam daleko, jednak miłość do koni zwyciężyła. Konie kocham od dziecka, od 10 – roku życia. Obecnie mam nawet małe sukcesy;
w Łobezie gdzie jest stado ogierów, trzymam swojego konia Akryla, którym się
opiekuję...„21. Jednakże w Gródkach w przeciwieństwie do Smolajn uczono jedynie
podstaw sztuki jeździeckiej. Młodzież szkolna nie uczestniczyła niestety w rywalizacji sportowej, prowadzonej przez Okręgowy Związek Jeździecki w Olsztynie.
Z uwagi na przeobrażenia gospodarcze, po roku 1989 wygaszano stopniowo kierunki kształcenia rolniczego, co skutkowało m. in. stagnacją w popularyzacji jazdy
konnej i sportu jeździeckiego. Ubolewać należy, iż w tak licznej sieci szkół rolniczych na Warmii i Mazurach tylko w nielicznych widziano potrzebę kompleksowego przygotowania absolwentów. Baza, jaką były przyszkolne gospodarstwa, nie
była zatem w pełni wykorzystana, a to miało istotny wpływ na stosunkowo późno
rozwijaną w środowisku wiejskim agroturystykę. Bez wątpienia, również sport jeździecki, przez omawiane zaniechania, odcięty był od szerokiego zaplecza, jakim
zawsze jest młodzież szkolna.

21

Ibidem, s. 41.
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Podsumowanie
Zainicjowany w środowisku hodowców koni ruch jeździecki zyskiwał szybko na popularności. Z formy typowo rekreacyjnej, systematycznie przekształcał się
w sport kwalifikowany. Rozgrywane od 1960 roku w Bartoszycach ogólnokrajowe
zawody, były dobrym sposobem na konsolidację środowiska i zbieranie doświadczeń. Miejscowi działacze, wykorzystywali je następnie w zabiegach o przyznanie
praw do organizacji mistrzostw Polski i zawodów międzynarodowych. Ostatnie
z wymienionych rozgrywano w Olsztynie przez kilkanaście lat. Przy tej okazji promowano liczne walory turystyczno-krajoznawcze regionu, a Warmię i Mazury odwiedzały niezliczone rzesze młodzieży i dorosłych widzów.
Na fali tej popularności poszukiwano młodych adeptów dla dobrze rozwijającego się jeździectwa. W ten właśnie sposób hipika trafiła do szkół, choć z badań wynika, że nie był to proces szczególnie imponujący. Ponadto, zainicjowano
go stosunkowo późno, ponieważ przykładowo w żeglarstwie, identyczne poczynania miały miejsce już w 1947 roku i skutkowały dobrze rozbudowaną siecią baz
szkolenia dzieci i młodzieży22. Możliwości nauczania jazdy konnej i prowadzenia
treningów jeździeckich w placówkach oświatowych z terenu byłego województwa
olsztyńskiego były dużo większe. Odnosi się to w sposób szczególny do szkół o profilu rolniczym, których w regionie było stosunkowo dużo. Niepełne wykorzystanie
istniejącej infrastruktury ograniczało dalszą ekspansję hipiki. Jednak dużo bardziej
nieodpowiedzialnym, wydaje się być fakt, częstego pomijania walorów jeździectwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Podkreślić należy, iż absolwenci
szkół rolniczych często kontynuowali naukę w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej
w Olsztynie, a kadrze pedagogicznej znany był powszechnie fakt, że w Kortowie
funkcjonował Akademicki Klub Jeździecki, ale także wyczynowa sekcja sportowa.
Studentów bardzo często angażowano do pomocy przy organizacji znanych nie tylko w Polsce międzynarodowych zawodów konnych.
Kryzys gospodarczy dekady lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku oraz niska
wydajność ekonomiczna państwowych stadnin, znacząco ograniczały możliwości
dalszego rozwoju hipiki. W schyłkowym okresie istnienia Polski Ludowej, środków
finansowych brakowało nie tylko na dostatnie życie mieszkańców województwa,
ale także na organizację prestiżowych zawodów z kalendarza Międzynarodowej
Federacji Jeździeckiej. Powyższe czynniki, ale także mechanizacja rolnictwa,
ograniczały liczebność koni w ośrodkach hodowlanych i przyszkolnych
gospodarstwach. Natomiast zmniejszające się stale pogłowie tych zwierząt, było
22
M. Siwicki, Edukacyjna działalność młodzieżowych ośrodków żeglarskich na Warmii i Mazurach w latach 1945–1989. Studium historyczno-pedagogiczne (praca doktorska), Olsztyn 2011, s. 283.
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kolejnym powodem ograniczającym szkolenie i dalszą popularyzację rekreacji
konnej w placówkach oświatowych usytuowanych w regionie warmińsko mazurskim.
Zbigniew Wójcik, Freizeit-Reiten in Bildungseinrichtungen der Wojewodschaft Olsztyn (1945–1989)
Zusammenfassung
Die Reit-Bewegung entwickelte sich in der Wojewodschaft Olsztyn, in Zeiten der Volksrepublik Polen,
relativ dynamisch. Das Freizeit-Reiten wurde anfangs von den Leitern von Zuchtzentren entwickelt, die relativ
schnell Sportklubs bei den Betrieben gründeten. Darum wurde die Hauptstadt der Region über viele Jahre polenweit als führend bei der Werbung für qualifiziertes Reiten wahrgenommen. Es wurde allerdings kein größerer
Wert darauf gelegt, eine technische und organisatorische Basis zu schaffen, obwohl in der Region Ermland und
Masuren ein gut ausgebautes Netz von Landwirtschaftsschulen bestand, mit der dazu benötigten Infrastruktur.
Die erste „Reitschule“ wurde erst 1973 eröffnet. In den 1970er Jahren gelang es, an Bildungseinrichtungen der Region lediglich drei weitere zu gründen. Die Forschungsergebnisse verweisen eindeutig darauf, dass die vorhandene
Basis bei den Schulungs- und Ausbildungsprozesse in zu vernachlässigendem Grad genutzt worden ist.
Übersetzt von ZbigniewWójcik
ZbigniewWójcik, Equestrian recreation in the educational institutions of the former Olsztyn Voivodeship (1945–1989)
Summary
Equestrian movement in Olsztyn Voivodeship, in times of the People’s Republic of Poland, developed quite
dynamically. The coauthors of the equestrian recreation were initially chiefs of breeding centers who relatively
quickly led to the creation of workplace clubs. Therefore, the capital of the region for many years was seen in the
national scene as a promoter of qualified horsemanship. There was not paid a particular attention to the organization of facilities, though in Warmia and Mazury a well-devoloped network of agricultural schools was functioning
with the necessary infrastructure for this purpose. The first “horse-riding school” was established in 1973. In the
seventies of the last century in the educational institutions of the region, they were able to form only three other
ones. The research results show clearly that the existing database in the training and educational process was used
to a negligible extent.
Translated by Zbigniew Wójcik
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Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
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Wprowadzenie
Najstarszą publikację opisującą w sposób syntetyczny część terenów dzisiejszego
powiatu nowomiejskiego stanowi książka Gustava Lieka Die Stadt Löbau in Westpreussen mit Berücksichtigung des Landes Löbau wydana w 1892 roku1. Jej oficjalny przekład
na język polski ukazał się dopiero w roku 20162. Gustav Liek, lubawski nauczyciel oraz
pasjonat lokalnej historii, nie ograniczył się do przedstawienia dziejów politycznych.
Wiele uwagi poświęcił kwestiom religijnym, kulturowym i gospodarczym na ziemi
lubawskiej zarówno w przeszłości jak i czasach mu współczesnych (II połowa XIX w.).
Z punktu widzenia badań nad krajobrazem kulturowym szczególną wartość mają opisy
obiektów, które nie przetrwały do dnia dzisiejszego lub zachowały się fragmentarycznie.
Należy w tym miejscu podkreślić, że Liek pisał z perspektywy pruskiego patrioty, traktującego ziemię lubawską jako część państwa niemieckiego. Kolejną pracą dotyczącą
terenów powiatu jest wydana w 1893 roku Beiträge zur Geschichte der Stadt Neumark3
autorstwa Artura Semraua. Pomimo, że zawiera ona wiele wartościowych informacji
o Nowym Mieście Lubawskim oraz wójtostwie (a od XV w. starostwie) bratiańskim nie
została do tej pory przetłumaczona na język polski.
W pierwszej połowie XX stulecia ziemie powiatu nowomiejskiego nie doczekały się nowej monografii. Dopiero w 1963 roku została wydana praca zbiorowa
G. Liek, Die Stadt Löbau in Westpreussen mit Berücksichtigung des Landes Löbau, Marienwerder 1892.
Idem, Miasto Lubawa w Prusach zachodnich z uwzględnieniem ziemi lubawskiej, tłum. L. Lewandowska, red. nauk. A. Radzimiński, Lubawa 2016
3
A. Semrau, Beiträge zur Geschichte der Stadt Neumark, Marienwerder 1893.
1
2

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 2(300)
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Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu4 pod redakcją Zbigniewa Witkowskiego. Publikacja ma jednak charakter popularny w związku z czym dość ogólnikowo
przedstawia wydarzenia z poszczególnych epok. Ponadto autorzy dokonują interpretacji dziejów zgodnie z trendami panującymi w historiografii PRL, pomijając
lub omawiając w sposób stronniczy poszczególne kwestie. Kolejna praca dotycząca
regionu ukazała się w 1992 roku. Jest nią monografia Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów5 pod redakcją Mieczysława Wojciechowskiego. Publikacja posiada dużą
wartość merytoryczną, zwłaszcza w porównaniu z wcześniejszą polską monografią.
Obok opisu dziejów Nowego Miasta Lubawskiego zawiera informacje na temat warunków naturalnych oraz historii powiatu nowomiejskiego. Kolejnymi pozycjami,
o których należy wspomnieć są książki Stanisława Grabowskiego, opisujące gminy:
Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie6. W badania nad przeszłością powiatu niepodważalny wkład wniósł nowomiejski historyk Andrzej Korecki, autor licznych
monografii i artykułów7. Dotychczas krajobraz kulturowy powiatu nowomiejskiego
został omówiony najszerzej w pracy Jana Falkowskiego Ziemia lubawska. Przyroda,
historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka8. Liczące ponad 800 stron wielodziedzinowe studium wzbogacono licznymi fotografiami, mapami, wykresami oraz
tabelami. Z racji syntetycznego charakteru i zasięgu terytorialnego obejmującego
całą ziemię lubawską nie prezentuje ono jednak dziedzictwa kulturowego powiatu
nowomiejskiego w sposób wyczerpujący. Spośród nowszych publikacji na uwagę
zasługuje praca zbiorowa Lubawa. Dzieje miasta i regionu9, wnoszącą nowe spojrzenie na dzieje omawianych terenów oraz weryfikująca niektóre poglądy zawarte
w starszych opracowaniach. W niniejszym artykule wykorzystano także materiały
zgromadzone w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (Delegatura w Elblągu)10. Spośród nich najbardziej przydatne okazały się karty
ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa. Wielu informacji dostarczyły
również archiwalne wydania „Głosu Olsztyńskiego”, „Gazety Olsztyńskiej”, „Słowa
na Warmii i Mazurach”, czasopisma „Warmia i Mazury”11, a także lokalnych pism
Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu, praca zbiorowa pod red. Z. Witkowskiego, Olsztyn 1963.
Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów, praca zbiorowa pod red. M. Wojciechowskiego, Nowe Miasto
Lubawskie 1992.
6
S. Grabowski, Z dziejów Kurzętnika i okolic, Warszawa 1995.; Idem, W cieniu bratiańskiego zamku.
Z dziejów gminy Nowe Miasto Lubawskie, Warszawa 2010.
7
Spośród prac A. Koreckiego wymienić można następujące pozycje: Sanktuarium Maryjne w Łąkach
Bratiańskich, Pelplin 2002.; Z dziejów gminy Grodziczno, Pelplin 2003.; Czarny czwartek 7 grudnia 1939 roku, Nowe
Miasto Lubawskie 2004.; Gmina Kurzętnik 1990 – 2005, Kurzętnik 2005.
8
J. Falkowski, Ziemia lubawska. Przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka, Toruń 2006.
9
Lubawa. Dzieje miasta i regionu, red. K. Grążawski, Lubawa 2016.
10
W artykule wykorzystano jednostkę o sygn. E/10761 oraz Karty ewidencyjne zabytków architektury
i budownictwa nr: 3011, 3042, 3067, 3068, 3069, 5440.
11
„Głos Olsztyński”: 1965 (nr 63) ; „Gazeta Olsztyńska”: 1971 (nr 248), 1972 (12); „Słowo na Warmii
i Mazurach”: 1965 (nr 25); „Warmia i Mazury”: 1971 (nr 1, 2).
4
5
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powiatu nowomiejskiego tj. „Gazeta Nowomiejska”, miesięcznik „Łąkowska Pani”
oraz powiatowy biuletyn kulturalno-historyczny „Drwęca”12. Ponadto autor przeprowadził (w okresie od maja do października 2016 r. oraz w maju 2017 r.) badania
terenowe, które objęły miejscowości uwzględnione w artykule. Określono wówczas
stan zachowania poszczególnych obiektów oraz sporządzono ich dokumentację fotograficzną.
Przez długie stulecia ziemie powiatu nowomiejskiego stanowiły obszar pograniczny. We wczesnym średniowieczu przebiegała tu płynna granica pomiędzy
Słowianami a pruskim plemieniem Sasinów. W XIII wieku omawiany teren wszedł
w skład państwa krzyżackiego granicząc od południa z Księstwem Mazowsza. Na
mocy II pokoju toruńskiego (1466 r.) większa część dzisiejszego powiatu została
przyłączona do Korony Królestwa Polskiego (a ściślej do Prus Królewskich), sąsiadując od północy i wschodu z państwem zakonnym (późniejszym Księstwem Pruskim, a od 1701 r. Królestwem Prus). Następnie w wyniku I rozbioru Polski ziemie
te na blisko 150 lat znalazły się pod panowaniem pruskim. Do państwa polskiego
powróciły faktycznie w styczniu 1920 roku stając się na 19 lat fragmentem pogranicza z Prusami Wschodnimi. Pograniczny charakter oraz wieloletnie współistnienie
ludności polskiej i niemieckiej sprawiły, iż w omawianym regionie ukształtowany
został specyficzny krajobraz kulturowy.
Krajobraz kulturowy określany jest jako krajobraz powstały w wyniku działalności człowieka lub szerzej, jako połączenie elementów przyrody z efektami
ludzkiej pracy. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za krajobraz
kulturowy uznaje przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności
człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze13. Zdaniem
Elżbiety Raszei krajobraz kulturowy jest swoistym zapisem dialogu między naturą
a cywilizacją, odbiciem długotrwałych relacji między ludźmi i ich środowiskiem
życia14. Sławomir Toczek przyjmuje z kolei, że jest to obszar geograficzny, w którym relacje między działalnością człowieka a środowiskiem tworzą ekologiczne,
społeczno – ekonomiczne i kulturowe wzorce oraz mechanizmy reakcji. Pojęcie
krajobrazu kulturowego łączy więc w sobie naturę i kulturę, dziedzictwo materialne i niematerialne, zróżnicowanie biologiczne i kulturowe. W definicji tej najistotniejsze jest połączenie dziedzictwa materialnego i niematerialnego z krajobrazem,
które autor sprowadza bardziej do kwestii dostępności elementów kultury mate12
„Gazeta Nowomiejska”: 1995 (nr 42), 1996 (nr 34), 1998 (nr 4), 1999 (nr 52), 2000 (nr 29, 51), 2009 (nr
33), 2010 (nr 1), 2012 (nr 28); „Łakowska Pani” 1999 (nr 16); „Drwęca”: 1991 (nr 6), 1992 (nr 3), 1996 (nr 9), 2003
(nr 1), 2007 (nr 1,2), 2009 (nr 4).
13
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568.
14
E. Raszeja, Krajobraz kulturowy – relikt przeszłości czy żywe dziedzictwo? Wnioski z badań na terenie wsi
Sławsko i Wrześnica, w: Historia i kultura ziemi sławieńskiej, ed. W. Rączkowski, J. Sroka, t. 9, Sławno 2009, s. 206.
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rialnej i folkloru w sferze publicznej15. Przytoczone stwierdzenia pozwalają uznać
krajobraz kulturowy za miernik zaawansowania cywilizacyjnego danej społeczności w poszczególnym etapie dziejów. Obrazuje on zachodzące oddziaływania społeczne, ekonomiczne i kulturowe (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne), a także
wskazuje możliwości wykorzystania środowiska naturalnego w przyszłości16. Ponadto odgrywa istotną rolę w formowaniu tożsamości społecznej i kulturowej.
Anna Górka pisze o tym w następujący sposób: Krajobraz kulturowy jest wspólnym
dziełem wielu pokoleń zamieszkujących określone terytorium. To rodzaj palimpsestu,
w którym warstwy późniejsze zacierają lub, rzadziej, wzmacniają wyrazistość wcześniejszych nawarstwień. Jego formy przechowują pamięć o zdarzeniach, ludziach
i miejscach. Zapisana w nich wiedza o przeszłości przekazana zostaje kolejnym pokoleniom, które przywołują ją we własnych interpretacjach i wyobrażeniach […] Pamięć kulturowa, aby została utrwalona, potrzebuje miejsc. Przebieg dróg, miedze,
budynki kościołów, pomniki, oznakowanie dawnych pól bitew, tak jak jedzenie, strój,
taniec czy poemat kodują pamięć zbiorowości. Składają się na złożony system znaków o funkcji symbolicznej – język form przestrzennych, który umożliwia porozumiewanie się i przekazywanie wspólnej historii. Tożsamość społeczna i kulturowa […]
wiążą się ze świadomością wspólnej przeszłości i wzmacniane są dostępem do niej17.
Dokonane ręka człowieka przekształcenia form naturalnych przybierały
zróżnicowany stopień nasilenia w poszczególnych okresach, powodując swego
rodzaju harmonię lub dysharmonię przestrzeni. Charakter zmian wpłynął na odmienną klasyfikację krajobrazu. Na ich podstawie wyróżnić można krajobraz kulturowy harmonijny, dewastowany i zdewastowany. Do pierwszego z wymienionych
należy zabytkowy (historyczny) krajobraz kulturowy18. Celem niniejszego artykułu
jest omówienie wiejskiego krajobrazu kulturowego powiatu nowomiejskiego. Zrezygnowano jednak z przedstawiania elementów folklorystycznych na rzecz opisu
procesów osadniczych oraz materialnych wytworów poszczególnych epok (zarówno zabytków, jak i obiektów nie posiadających tego statusu). Oparto się przy tym na
funkcjonującym wśród polskich badaczy poglądzie, iż wiejski krajobraz kulturowy
to przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji (historyczny układ wiejski, historyczny układ urbanistyczny) oraz elementy przyrodnicze (aleje, parki, inne założenia krajobrazowe).
Na krajobraz wiejski będący dziedzictwem kulturowym, które można czytać,
15
S. Toczek, Pamiętane i zapomniane elementy krajobrazu kulturowego nadpopradzkiej Łemkowszczyzny,
w: Sensus Historiae, nr 4, Poznań 2012, s. 69.
16
A. Jaszczak, J. Hernik, Potencjał krajobrazów kulturowych podstawą kreacji rekreacyjnej przestrzeni, w:
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, nr 3, cz. II, Kraków 2012, s. 93.
17
A. Górka, Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu, w: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15, Sosnowiec 2011, s. 249.
18
A. Jaszczak, J. Hernik, op. cit., s. 93.
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oglądać, odczuwać, rozumieć składają się również elementy takie jak: zabudowa,
drogi, wody, miejsca kultu i pamięci, a także budowle inżynierskie19. Definiując
wiejski krajobraz kulturowy należy podkreślić, że jest to zarówno krajobraz zabudowy wiejskiej, jak również krajobraz rolniczy (produkcyjny). W obu przypadkach
ślady przeszłości wyrażają się obecnością form przemian typowych dla działalności
człowieka w określonym czasie historycznym i przyporządkowanej mu estetyce
zmian20. Poza omówieniem elementów krajobrazu wiejskiego w powiecie nowomiejskim zostaną również przedstawione wnioski dotyczące stanu zachowania poszczególnych obiektów oraz ich ewentualnej konserwacji lub odbudowy.
Powiat nowomiejski – informacje ogólne
Powiat nowomiejski położony jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Graniczy z powiatami: iławskim na północy,
działdowskim na południowym – wschodzie, brodnickim na południu oraz grudziądzkim na zachodzie (dwa ostatnie należą do województwa kujawsko-pomorskiego). Powierzchnia powiatu, w skład którego wchodzą: gmina miejska – miasto
Nowe Miasto Lubawskie i 4 gminy wiejskie: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik iNowe
Miasto Lubawskie wynosi 695 km2. Wszystkie gminy liczą 77 sołectw (82 miejscowości)21. Według danych z 2016 roku powiat był zamieszkiwany przez 44 166 osób22.
Jego współrzędne geograficzne to 53o25’N 19o35’E. Do głównych szlaków komunikacyjnych należą drogi: krajowa nr 15 (Trzebnica – Ostróda), wojewódzka nr 538
(Radzyń Chełmiński – Rozdroże), wojewódzka nr 541 (Lubawa – Dobrzyń nad Wisłą). Przez powiat nowomiejski przebiegają również linie kolejowe: nr 9 (Warszawa
– Gdańsk), nr 353 (Poznań – Skandawa). Jedynym miastem w granicach powiatu jest
Nowe Miasto Lubawskie23. Krajobraz miejski został ukształtowany także w Biskupcu
Pomorskim i Kurzętniku, które formalnie do rangi wsi spadły dopiero w XX stuleciu.
Największymi miejscowościami obok wyżej wymienionych są: Bratian, Grodziczno,
Łąkorz, Marzęcice, Mroczno, Mszanowo, Tylice. W powiecie nowomiejskim panuje
krajobraz produkcyjno-usługowy, z dominacją krajobrazu rolniczego. Prawie 60%
powierzchni omawianej jednostki administracyjnej zajmują grunty orne24.
19
S. Toczek, op.cit., s. 70.; J. Duriasz-Bułhak, K. Połomski, A. Potok, Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady,
przykłady, informacje, Warszawa 2011, s. 164; E. Gonda-Soroczyńska, Architektura wsi jako wyraz dziedzictwa
kulturowego, w: Odnowa polskiej wsi, red. W. Czarnecki, D. Korolczuk, Białystok 2006, s. 197.
20
I. Miedzińska, Krajobraz kulturowy jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, w: Folia
Universitatis Agriculturae Stetinensis seria Oeconomica, nr 258 (49), Szczecin 2007, s. 125.
21
http://www.powiat – nowomiejski.info.pl/ [17.08.17]
22
http://www.polskawliczbach.pl/powiat_nowomiejski [12.01.18]
23
K. Puwalski, Przyroda powiatu nowomiejskiego, Nowe Miasto Lubawskie 2006, s. 9.
24
Ibidem, s. 10.
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Przemysł skoncentrowany jest w ośrodkach takich jak: Biskupiec Pomorski,
Nowe Miasto Lubawskie oraz Kurzętnik. Powiat leży na pograniczu czterech krain
fizyczno-geograficznych: Pojezierza Chełmińskiego, Pojezierza Iławskiego, Garbu
Lubawskiego i Pojezierza Dobrzyńskiego25. Rzeźba terenu ukształtowana została
głównie pod wpływem zlodowacenia północnopolskiego określanego mianem Vistulianu26. Skutkiem tego posiada cechy krajobrazu młodoglacjalnego. W środkowej części powiatu przeważają wysoczyzny morenowe faliste i pagórkowate oraz
równiny sandrowe, poprzecinane jeziorami rynnowymi. Uzupełnieniem tego krajobrazu jest pradolina Drwęcy oraz doliny rzeczne. Na zachodzie teren przechodzi
w płaskowyż pochylony w kierunku doliny rzeki Osy. Wschodnia rubież powiatu
leży na obszarze Wysoczyzny Lubawskiej. Również tamtejszy krajobraz zdominowany jest przez morenę falistą z licznymi ciekami wodnymi. Oś omawianej jednostki administracyjnej stanowi rzeka Drwęca27, będąca najdłuższym (207 km)
prawym dopływem Wisły w północnej Polsce. Największym dopływem dorzecza
Drwęcy jest z kolei uchodząca w Bratianie rzeka Wel (95,8 km), której źródła znajdują się u podnóża Wzgórz Dylewskich. Do większych cieków wodnych należy
zaliczyć: Osę, Młynówkę, Groblicę i Skarlankę28. Teren powiatu przecinają także
liczne strumyki. Istotny element sieci hydrograficznej stanowią jeziora, spośród
których najdłuższym jest Jezioro Skarlińskie (6515 m) natomiast największym
Wielkie Partęczyny (324 ha). Do największych jezior poza Wielkimi Partęczynami
należą: Karaś, Łąkorz oraz Radomno29.
Przynależność historyczna i administracyjna powiatu nowomiejskiego
Przejście do opisu procesów osadniczych oraz kształtowania krajobrazu
wiejskiego wymaga w pierwszej kolejności wyjaśnienia kwestii przynależności
historycznej i administracyjnej terenów powiatu nowomiejskiego. Nowe Miasto
Lubawskie – główny ośrodek – zlokalizowane jest nad środkową Drwęcą. Większa
część powiatu (w tym także siedziba) znajduje się w ziemi lubawskiej30 i to właśnie
Idem, Przewodnik przyrodniczy po powiecie nowomiejskim, Kwidzyn 2011, s. 1.
Vistulian (zlodowacenie północnopolskie) – najmłodsze zlodowacenie epoki plejstocenu. Trwało od
115 tys. do 11,5 tys. lat przed rokiem 2000 (b2k). Zob. E. J. Mojski, Ziemie polskie w czwartorzędzie, Warszawa
2005.
27
Drwęca (niem. Drewenz) – rzeka w północnej Polsce. Swój bieg zaczyna u wschodnich zboczy Dylewskiej Góry, natomiast kończy w Złotorii k. Torunia. Przepływa przez Pojezierza: Mazurskie i Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz województwa: warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. Średnia szerokość rzeki wynosi 12 m,
zaś średnia głębokość 2,5m. Drwęca jest (od 1961 r.) największym rezerwatem ichtiofaunistycznym w Polsce.
28
Długość tych rzek wynosi odpowiednio: 96 km, 8 km, 10 km, 37 km.
29
Powierzchnia tych jezior wynosi odpowiednio: 423 ha, 162 ha, 99 ha.
30
Granice ziemi lubawskiej miały przebiegać w następujący sposób: na zachodzie – wzdłuż Drwęcy – od
ujścia Brynicy do ujścia Gizeli, dalej na północ od Gizeli do wsi Zajączki, a następnie na południe za tą miejsco25
26
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z nią w największym stopniu związane są jego dzieje. Wchodząca od XIII stulecia31
w skład ziemi chełmińskiej – ziemia lubawska dzieliła się od I poł. XIV wieku na
3 części: klucz lubawski (dobra stołowe biskupów chełmińskich), klucz kurzętnicki
(dobra kapituły chełmińskiej) oraz krzyżackie wójtostwo bratiańskie32. Na mocy
II pokoju toruńskiego ziemia lubawska stała się częścią Prus Królewskich (woj.
chełmińskie) i została przyłączona do Korony Królestwa Polskiego33. Wójtostwo
bratiańskie faktycznie zostało włączone dopiero 13 grudnia 1468 roku. Tego dnia
oddziały krzyżackie po otrzymaniu od Zakonu 400 guldenów zaliczki na poczet
zaległego żołdu opuściły zajmowane dotychczas Bratian i Nowe Miasto. Ziemie
wójtostwa weszły w skład nowoutworzonego starostwa niegrodowego z siedzibą
w Bratianie. Dobra kościelne pozostały natomiast własnością biskupów i kapituły.
Taki stan rzeczy trwał do 1772 roku, kiedy wskutek I rozbioru Polski tereny
powiatu nowomiejskiego znalazły się pod panowaniem pruskim. Prusacy przejęli starostwo bratiańskie 14 września, zaś dzień później Nowe Miasto i Kurzętnik.
Zarówno starostwo jak i klucze: kurzętnicki oraz lubawski zostały podporządkowane Kamerze Wojny i Domen w Kwidzynie będącej częścią nowoutworzonej
prowincji Prusy Zachodnie. Do maja 1773 roku w Lubawie panowała dwuwładza.
Obok zarządzającego kluczem biskupa Andrzeja Ignacego Baiera, od września
1772 roku działali pruscy urzędnicy skarbowi wypełniający formularze majątkowe ludności. Na ich podstawie wymierzano następnie nowe (wyższe) podatki34.
W maju 1773 roku rząd pruski przejął ziemie należące do biskupa chełmińskiego
i kapituły. Z dóbr tych utworzono domeny państwowe, które oddawano w dzierżawę niemieckim urzędnikom, wojskowym, kupcom, rolnikom i rzemieślnikom35.
Pierwszy okres panowania pruskiego trwał na terenach powiatu 34 lata. W lipcu
1807 roku na mocy traktatów tylżyckich utworzone zostało Księstwo Warszawskie.
Nowe Miasto Lubawskie i okolice, podobnie jak większa część ziemi chełmińskiej
weszły w skład powiatu michałowskiego należącego do departamentu bydgoskiego.
Po kongresie wiedeńskim omawiane tereny ponownie znalazły się pod panowaniem pruskim. Dnia 1 kwietnia 1818 roku obowiązywać zaczął nowy podział administracyjny państwa. Zostało ono podzielone na rejencje, a te z kolei na powiaty.
Ziemie dawnego starostwa bratiańskiego, część posiadłości klucza kurzętnickiego
wością – dochodząc w Rejonie Jeziora Rumińskiego do Welu. Południowy skraj ziemi lubawskiej wyznaczać mają
rzeki Wel i Brynica, aż do ujścia tej ostatniej do Drwęcy. Za: M.J. Hoffmann, J. Sobieraj, Lubawa i okolice od czasów
najdawniejszych po schyłek starożytności, w: Lubawa. Dzieje miasta i regionu, s. 33.
31
Dzieje ziemi lubawskiej Zob. J. Falkowski, Ziemia lubawska: przyroda; A. Korecki, Historyczna Ziemia
lubawska, „Drwęca”, 2009, nr 4, ss. 7–11.
32
Więcej o wójtostwie bratiańskim Zob. S. Jóźwiak, Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej w latach 1246–1343, Toruń 1997.
33
J. Falkowski, op. cit., s. 113.
34
Ibidem, s. 116.
35
S. Grabowski , W cieniu bratiańskiego zamku, Warszawa 2010, s. 31.
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wraz z centralną i zachodnią częścią ziemi lubawskiej utworzyły powiat lubawski
z siedzibą w Nowym Mieście. Wchodził on w skład rejencji kwidzyńskiej prowincji
Prusy Zachodnie36.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sprawa przynależności powiatu
lubawskiego do odradzającego się państwa nie była rozstrzygnięta. W pierwszych
dniach 1919 roku utworzono w Lubawie organizację przygotowującą wybuch powstania. O gotowości do działań zbrojnych jej członkowie poinformowali Organizację Wojskową Pomorza, która zakazała podejmowania jakiejkolwiek akcji. W tej
sytuacji lokalni działacze niepodległościowi zaangażowali się w prace utworzonej
pod koniec 1918 roku Powiatowej Rady Ludowej. Na mocy traktatu wersalskiego
powiat lubawski wszedł w skład państwa polskiego. Do czasu ratyfikacji układu
władzę sprawowali w nim jednak Niemcy. Dnia 19 stycznia 1920 roku do Nowego Miasta i Lubawy wkroczyły oddziały Wojska Polskiego. Na czele administracji
powiatowej stanął Teofil Rzepnikowski, a w miejsce landratury utworzono powiat
lubawski z siedzibą w Nowym Mieście. Organem samorządu powiatowego był liczący 38 członków Sejmik Powiatowy, zastąpiony po 1935 roku Radą Powiatową.
Władzę wykonawczą sprawował natomiast Wydział Powiatowy kierowany przez
starostę. Powiat lubawski stanowiący część województwa pomorskiego obejmował 3 gminy miejskie: Lubawa, Nowe Miasto, Lidzbark Welski oraz gminy wiejskie
i obszary dworskie, których liczba ulegała zmianom na przestrzeni lat.
W październiku 1939 roku rządy okupacyjne zaczęła sprawować niemiecka
administracja cywilna. Powiat włączono do rejencji kwidzyńskiej Okręgu Rzeszy
Gdańsk – Prusy Zachodnie37. Dnia 21 stycznia 1945 roku do Lubawy i Nowego Miasta wkroczyły wojska II Frontu Białoruskiego. Nacierający z kierunku Lidzbarka Welskiego Sowieci nie spotkali na omawianym obszarze większego oporu niemieckiego.
Niedługo po wkroczeniu Armii Czerwonej w powiecie ukonstytuowały się komitety
obywatelskie zarządzające lokalnymi sprawami do czasu przybycia przedstawicieli
nowej władzy. Jej pierwszym oficjalnym reprezentantem był Henryk Kamiński. W lutym 1945 roku mianował on tymczasowym starostą Bolesława Jentkiewicza, którego
miesiąc później zastąpił Hieronim Skrzyński. Na podstawie dekretu PKWN z 1944
roku – przywracającego przedwojenny podział administracyjny – powiat lubawski
stał się częścią województwa pomorskiego. W marcu 1948 roku nastąpiła urzędowa
zmiana nazwy na powiat nowomiejski. Dwa lata później jego obszar po raz pierwszy
w historii wszedł w skład województwa olsztyńskiego. Reforma administracyjna PRL
z czerwca 1975 roku zlikwidowała powiaty wprowadzając dwustopniowy podział
państwa. Gminy: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik oraz Nowe Miasto Lubawskie
36
W. Korycka, Wojny napoleońskie, w: Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu, pod red. Z. Witkowskiego, Olsztyn 1963, s. 72.
37
S. Grabowski, op. cit., s. 50.
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wraz z miastem zostały włączone do województwa toruńskiego, natomiast gmina
i miasto Lubawa pozostały w województwie olsztyńskim38. Dzisiejszy powiat nowomiejski (bez gminy i miasta Lubawa) istnieje od 1999 roku.

Rys. 1 Powiat nowomiejski na mapie województwa warmińsko – mazurskiego. Źródło:https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Nowe_Miasto_County_Warmia_Masuria.png/240px–Nowe_Miasto_County_Warmia_Masuria.png [13.09.2018]

Rys. 2 Gminy powiatu nowomiejskiego. Źródło:http://www.dialektologia.uw.edu.pl/mambots/content/smoothgallery/cache/images/stories/pic/400x277–M183.gif [13.09.2018]

Początki osadnictwa
Najstarsze ślady obecności człowieka na terenach powiatu pochodzą z epoki
neolitu (4000–1500 p.n.e.). Są nimi siekiery kamienne odkryte w Chroślu, Linowcu
i Nowym Dworze Bratiańskim, a także dłuto kamienne z Łąkorza. Znacznie więcej
znalezisk wywodzi się z okresu halsztackiego przypadającego na wczesną epokę
żelaza (1200–480 p.n.e.). Na terenie powiatu ujawniono szereg grobów skrzynkowych. Znaleziona w Tylicach skrzynia o wymiarach 2,75 m × 1m × 75 cm zawierała
20 popielnic w tym 4 urny twarzowe o bardzo prymitywnym rysunku. Potłuczone
38

http://www.powiat–nowomiejski.info.pl [18.08.17]
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urny znajdowały się również w lesie tylickim. Grób skrzynkowy w Małych
Bałówkach zawierał z kolei 5 urn. Artefaktami pochodzącymi ze skrzyni grobowej
są najprawdopodobniej także 2 małe naczynia odkryte pod Kurzętnikiem39.
W okresie halsztackim omawiane ziemie zamieszkiwała ludność kultury łużyckiej
(grupa chełmińska) prowadząca osiadły, stabilny tryb życia. Zajmowała się ona
głównie uprawą ziemi oraz hodowlą, rozwijając równocześnie handel i pierwsze
formy rzemiosła. Osadnictwo ziemi lubawskiej we wczesnej epoce żelaza było efektem swoistego tygla kulturowego, wynikłego z położenia tego obszaru na pograniczu trzech odrębnych jednostek w taksonomii archeologicznej: kultury pomorskiej
na zachodzie, kultury kurhanów zachodniobałtyjskich na północy i wschodzie oraz
kultury grobów kloszowych na południu i południowym zachodzie40. Niewielkie
osiedla obronne zakładano na izolowanych wzgórzach oraz nad rzekami, potokami
i jeziorami wykorzystując sztuczne lub naturalne wyspy. Na cmentarzyskach nie
odnaleziono dotąd obiektów pełniących funkcje kultowe41. Stworzone przez ludność kultury łużyckiej struktury społeczno – gospodarcze załamały się na przełomie VII i VI wieku p.n.e. wskutek najazdów plemion scytyjskich. W I i II wieku
n.e. omawiany teren stanowił ważną arterię handlową. Świadczą o tym znaleziska
dwóch monet rzymskich pod Łąkorzem zawierające podobizny cesarza Antoninusa Piusa (131 – 161 r.) i jego żony Faustyny (zm. 141 r.). Przez ziemie powiatu przebiegał szlak z południa Europy do bogatej w bursztyn Sambii. Drugi trakt wiódł od
ujścia Wisły przez Wołyń nad Morze Czarne. Kres wpływów rzymskich na omawianym obszarze nastąpił u schyłku IV stulecia. W okresie wędrówek ludów (V–
VII w.) znaczna część środkowej Europy została ogarnięta wielkimi migracjami.
Z tego czasu na ziemi lubawskiej znane jest tylko jedno stanowisko archeologiczne,
które wyznacza znalezisko luźne brązowego okucia pasa, odkryte przypadkowo
w 2009 roku42.
We wczesnym średniowieczu (VII–IX w.) tereny nad Drwęcą i Welem zajęli
Prusowie, którzy nie tworzyli jednolitej wspólnoty plemiennej. Trudniąc się głównie uprawą roli i hodowlą, lokowali swoje siedziby w dolinach rzek, nad jeziorami
oraz na wyspach. W XI stuleciu ziemię lubawską zamieszkiwało plemię Sasinów.
Prusowie posiadali tu 3 miejsca kultu, tzw. święte gaje: w Lipach, Łąkach Bratiańskich oraz Kurzętniku (w miejscu zwanym Ciemnik)43.
Do dnia dzisiejszego na obszarze powiatu zachowały się grodziska wczesnośredniowieczne. Są to głównie usypane sztucznie dookolne wały ziemne bądź
39
Więcej o artefaktach i obiektach archeologicznych powiatu Zob. M.J. Hoffmann, Źródła do kultury
i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn 1999.
40
M. J. Hoffmann, J. Sobieraj, op. cit., s. 53.
41
S. Grabowski, op. cit., s. 15.
42
M. J. Hoffmann, J. Sobieraj, op.cit., ss. 58–59.
43
S. Grabowski, Z dziejów Kurzętnika i okolic, Warszawa 2008, s. 9.
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wzniesienia naturalne przystosowane do potrzeb obronnych. Grody usytuowane
były w strefie przykrawędziowej wysoczyzny, z reguły na silnie wyodrębnionych
cyplach lub ostańcach morenowych. Miały one zazwyczaj charakter niedużych warowni. Całkowita podstawa obwałowań nie przekraczała 0,5 ha. Małą powierzchnię
posiadał również majdan44. Należy zaznaczyć, iż część dawnych osad może mieć
pochodzenie słowiańskie. Na ziemi lubawskiej występowały liczne przypadki sąsiedztwa słowiańsko-pruskiego i zajmowania jej obszaru przez jeden lub drugi etnos45. Spośród grodzisk powiatu nowomiejskiego jedno znajduje się w Nielbarku
(gm. Kurzętnik). Zajmuje ono skraj cyplowatego pagórka otoczonego podmokłymi
łąkami, i ma kształt nieregularnego owalu o wymiarach 60 × 50 m. Jego wały są
znacznie wyniesione w stosunku do łąk na wysokość 16–18 m oraz 5–6 m nad cokołowate wypiętrzenie na majdanie. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że obiekt nie był zbyt intensywnie wykorzystywany osadniczo. Chaty mieszkalne
znajdowały się prawdopodobnie bardziej na wschód, na terenie domniemanej osady otwartej. Obiekt został zniszczony (XI w.) przez pożar, na co wskazują rumowiska kamienne, przepalone węgle drzewne oraz fragmenty sprażonej gliny46. Silnie
rozbudowane, wysokie wały przy stosukowo niewielkim wnętrzu wskazują, że gród
pełnił funkcję strażnicy granicznej47. Kolejne grodzisko zlokalizowane jest w Nowym Dworze Bratiańskim (gm. Nowe Miasto Lubawskie). Owalne, o wymiarach
45 × 90 m, znajduje się na pagórku nad niewielkim jeziorem. Wysokość zbocza
sięga 20 m, natomiast majdan którego powierzchnia wynosi ok. 0,1 ha cechuje się
nieckowatym kształtem. Podczas badań archeologicznych pozyskano istotną dla
datowania obiektu próbę materiału zabytkowego, co pozwoliło określić czas funkcjonowania grodu w dwóch fazach: I faza – od IX do drugiej poł. X wieku, II faza –
XII wieku (gród w strukturach administracyjnych i politycznych Mazowsza). Kres
funkcjonowania grodu nastąpił ostatecznie w wyniku opuszczenia osiedla przez
zamieszkującą go ludność; brakuje śladów wskazujących na zniszczenie lub spalenie grodu48. W 2006 roku na terenie Nowego Grodziczna (gm. Grodziczno) odkryto grodzisko zajmujące obszar (cypla) pagórka wcinającego się w nieckę Welu. Ma
ono kształt czworoboku o zaokrąglonych narożnikach, zajmującego obszar u podstawy 60 × 60 m oraz 40 × 40 m na koronie. Późnośredniowieczną fazę zasiedlenia
tego miejsca można łączyć z osobą Bertholda z Grodziczna, podwładnego zakonu
krzyżackiego, występującego w źródłach pisanych w 1403 i 1423 roku. W związku
44
K. Grążawski, Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko – pruskim w VIII–XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa, Olsztyn 2009, s. 57.
45
Idem, Ziemia Lubawska we wczesnym średniowieczu, w: Lubawa, s. 62.
46
Idem, Ziemia Lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim, ss.165–166.
47
Idem, Ziemia Lubawska we wczesnym średniowieczu, w: Lubawa, s. 70.
48
Nowy Dwór Bratiański, st. l, gm. Nowe Miasto, woj. toruńskie, AZP 30–52/49, Informator Archeologiczny, Warszawa 1998, s. 188.
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z powyższym istnieją przesłanki do uznania grodziska w Nowym Grodzicznie za
obiekt o zasiedleniu dwufazowym. Pierwsze z nich miało miejsce na przełomie XII
i XIII wieku, natomiast drugie to gródek rycerski z przełomu XIV i XV wieku49.
Kolejne stanowisko zlokalizowane jest na wyspie, położonej na jeziorze Radomno
(gm. Nowe Miasto Lubawskie). Dotychczasowe badania archeologiczne wskazują,
że było to miejsce kultu otoczone trzema pierścieniami wałów o średnicy około
80 m.50 Nieopodal Tylic (gm. Nowe Miasto Lubawskie) znajdują się pozostałości
po osadzie użytkowanej w okresie IX–XI wieku. Prawdopodobnie na przełomie XI
i XII wieku funkcjonował gród we wsi Trzcin (gm. Grodziczno). Jego pozostałości są
zlokalizowane na wschodnim krańcu płaskiego wzniesienia (stanowiącego większy
fragment wysoczyzny) ograniczonego od zachodu podmokłą równiną, a od wschodu doliną rzeki Wel. Powierzchnia grodziska wraz z wałami liczy niespełna 0,25 ha.
Pierścieniowaty wał, którego szerokość na całym obwodzie wynosi ok. 15 m otacza
niewielki majdan o powierzchni ok. 2 arów. W północno-wschodniej części grodziska, za wałem znajduje się bastion ziemny o wymiarach ok. 30 × 40 m.51 Grodzisko w Zwiniarzu (gm. Grodziczno) położone jest na szczycie małego wzniesienia
w odległości ok. 100 m od zachodniego brzegu tamtejszego jeziora. Do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie zachodnia część obiektu datowanego na XII–XIII
wieku. Wały, o kształcie elipsoidy, mają wymiary 90 × 70 m przy podstawie, zaś
w koronie ok. 50 × 40 m. Majdan znajduje się na wysokości 182,4 m n.p.m., a w najszerszym miejscu liczy ok. 40 m. Zachowane wały mają wysokość ok. 3 m mierząc
od powierzchni majdanu52. Na terenie powiatu nowomiejskiego odkryto również
ślady wczesnośredniowiecznych osad nawodnych. Dokonał tego Max Toeppen
w latach siedemdziesiątych XIX stulecia. Pierwsza z osad położona była w pobliżu
kanału łączącego jeziora Łąkorz i Wielkie Partęczyny. Posiadała kształt czworoboku, zakończonego od strony północnej i południowej wysuniętymi narożnikami.
Toeppen odnalazł tam 30 rzędów po 40 pali, wykonanych z drzewa sosnowego
i czworokątnie ociosanych. Odległość między palami wynosiła 1,9 m. Wspomniane narożniki miały kształt trójkątów z gęsto wbitych pali. Przeprowadzone przez
polskich archeologów w 1927 roku badania stwierdziły dodatkowe 25 rzędów po
40 pali. Mniejsza osada tego typu została odnaleziona blisko półwyspu „Kuchnia”
wrzynającego się głęboko w Jezioro Skarlińskie. W 1875 roku znajdowało się tam
20 dębowych, nieociosanych pali w trzech rzędach53.
Ustalenie przebiegu granicy etnicznej pomiędzy Prusami i Słowianami jest
zadaniem trudnym, ponieważ na terenach położonych między Drwęcą a Osą (środ49
50
51
52
53

K. Grążawski, Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko – pruskim, ss. 166–168.
S. Grabowski, op. cit., s. 249.
K. Grążawski, op. cit., ss.173–175.
Ibidem, ss.175–177.
W. Korycka, U progu historii, w: Nowe Miasto. Z dziejów miasta, s. 28.
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kowa i zachodnia część powiatu) miała ona charakter płynny. We wczesnym średniowieczu rozpoczęła się natomiast ekspansja słowiańska na zamieszkaną przez
Sasinów ziemię lubawską. Początkowo monarchia piastowska nie przejawiała większej aktywności na odcinku pruskim. Ludność słowiańska przenikała wprawdzie
na północ, jednak była to penetracja pokojowa. Sytuacja uległa zaostrzeniu w XI
stuleciu. Powodem tego były coraz częstsze wyprawy łupieskie prowadzone przez
Prusów na ziemie polskie, zaś z drugiej strony dążenia Piastów do chrystianizacji
i podporządkowania terenów pruskich. Pomijając kwestię walk polsko-pruskich
oraz późniejszych sporów o ziemię lubawską54, należy raz jeszcze przypomnieć, że
od XIII stulecia wchodziła ona w skład ziemi chełmińskiej, a od I poł. XIV wieku
dzieliła się na 3 części: klucz lubawski klucz kurzętnicki oraz wójtostwo bratiańskie.
Kształtowanie się krajobrazu wiejskiego
Ostateczny podbój ziem pruskich (1284 r.) umożliwił Krzyżakom przeprowadzenie intensywnej akcji kolonizacyjnej. Osadnictwo wiejskie w ziemi lubawskiej kształtowało się jednak na nieco innych zasadach prawno-ekonomicznych
w kluczu lubawskim niż na obszarze będącym własnością zakonu55. W kluczach
rozwój kolonizacji nastąpił w drugiej i trzeciej dekadzie XIV stulecia, po zniszczeniu osadnictwa pruskiego. Szeroka akcja kolonizacyjna podjęta została z inicjatywy
biskupa Ottona z Rewala sprawującego urząd w latach 1324–134956. Nowe wsie
lokowano na prawie chełmińskim. Niekiedy były one zakładane na surowym korzeniu, natomiast w pozostałych przypadkach zatwierdzano dawne własności nadając im nowe prawo. O ile zasadźcami byli zarówno Polacy, jak i Niemcy, to wśród
osadników przeważał żywioł polski (głównie z Mazowsza i ziemi chełmińskiej).
Rycerstwo w dobrach kościelnych było stosunkowo nieliczne. Pomimo uzyskania
w 1256 roku zgody papieskiej na oddawanie ziemi w lenno biskupi rzadko z niej
korzystali. Poza tym nadając dobra rycerskie starali się nie osadzać na nich Niemców. Lokacje na prawie chełmińskim przeprowadzano również w wójtostwie bratiańskim. Charakteryzowało się ono dużą liczbą posiadłości rycerskich, z których
część powstała przed przybyciem Krzyżaków (XIII w.). Świadczy o tym fakt, że do
końca XIV wieku prawo polskie posiadały m.in. Grodziczno, Gryźliny, Kuligi, Marzęcice, Mikołajki, Montowo, Mortęgi i Sampława57. Prawo chełmińskie nadał im
54
O dążeniach Piastów do podboju ziemi lubawskiej Zob. J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, T. II, cz.1, Malbork 2001, ss. 22–32.
55
J. Falkowski, op. cit., s. 181.
56
ks. W. Rozynkowski, Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania
zakonu krzyżackiego, Toruń 2000, s. 101.
57
W. Korycka, op. cit., s. 40.
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dopiero wielki mistrz Michael Küchmeister von Sternberg sprawujący władzę w latach 1414–1422. Wójtostwo bratiańskie zarządzało dwunastoma wsiami czynszowymi, szesnastoma lennymi oraz osadą Łąki.
Najwięcej wsi zakładano w sąsiedztwie Nowego Miasta na co wpływ miała
urodzajność tamtejszych gleb. Obszar położony nad Drwęcą był także wykorzystywany w celach obronnych (zamki w Bratianie, Kurzętniku, Nowym Mieście).
W zakładanych wówczas wsiach o zwartej zabudowie stosowano niwowy układ
gruntów. Po przyłączeniu omawianego terenu do Korony nastąpił rozwój produkcji rolnej. W celu powiększenia obszarów uprawnych zaczęto karczować lasy oraz
osuszać tereny położone w dolinach dwóch największych rzek ziemi lubawskiej.
Wzrost zapotrzebowania na produkty tj. smoła i węgiel drzewny przyczynił się do
powstania osad leśnych m.in. w okolicach Radomna i Jamielnika. Jak już wspomniano, po II pokoju toruńskim dobra kościelne pozostały własnością biskupów i
kapituł.
Klucz lubawski biskupów chełmińskich stanowił jednostkę administracyjną
związaną ekonomicznie z Grudziądzem i posiadającą prawo składu oraz eksportu zboża do Gdańska. Liczba osad wiejskich w kluczu ulegała niewielkim zmianom i wahała się od 39 do 47. W XVII i XVIII stuleciu funkcjonowało tam od
siedmiu do dziewięciu folwarków. Klucz lubawski liczył ponad 3500 łanów ziemi
uprawnej. Podstawą gospodarki chłopskiej i folwarcznej była produkcja zbożowa
zwłaszcza żyta, owsa i jęczmienia. Uprawiano również grykę, len, konopie oraz
warzywa. Dużą wagę przywiązywano do hodowli zwierząt pociągowych (wołów
i w mniejszym stopniu koni). Hodowlę owiec koncentrowano w folwarkach biskupich58. Zarówno w majątkach kościelnych, jak i królewszczyznach miał miejsce proces przechodzenia z gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na system
czynszowy (uległ on nasileniu na przełomie XVII i XVIII w.). Miejsce folwarków
zaczęły zajmować wsie czynszowe tworzone przez szlachtę oraz samodzielnych
chłopów (gburów). Pochodzący z wyboru sołtys kierował urzędem gromadzkim
będąc wykonawcą przepisów ustrojowych zawartych w wilkierzach59. Na zmianę
struktury gospodarstw wpływały trudności odbudowy po zniszczeniach spowodowanych wojnami i klęskami elementarnymi. Gospodarstwa pańszczyźniane mogły
być odbudowywane głównie przy pomocy dworu, któremu brakowało jednak odpowiednich środków. Skutkiem tego rozpowszechniły się gospodarstwa czynszowe
o różnych rozmiarach, dostosowanych do możliwości zagospodarowania ich własnymi środkami użytkowników60.
58
J. Dygdała, Lubawa – biskupie miasto w szlacheckiej Rzeczypospolitej (1466–1772), w: Lubawa. Dzieje,
ss. 152–153.
59
A. Korecki, Z dziejów gminy Grodziczno, Pelplin 2003, s. 14.
60
S. Cackowski, Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII–XVIII w.,
Toruń 1961, s. 166.
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Dynamiczny rozwój osadnictwa, mający miejsce w XVI i XVII wieku uległ
zahamowaniu w XVIII stuleciu. Było to spowodowane wojnami, pustoszącymi
ziemie nad Drwęcą od pierwszej połowy XVII wieku, epidemiami oraz klęskami
żywiołowymi. Po 1772 roku na sile przybrała kolonizacja niemiecka. W wyniku
konfiskaty dóbr szlacheckich oraz królewskich i przekazania ich Prusakom powstały wielkie gospodarstwa ziemskie. Sprzyjała temu ustawa uwłaszczeniowa z 1821
roku włączająca do majątków ziemie drobnych chłopów. W przypadku zagarniętej
przez zaborcę własności kościelnej zachodził natomiast proces parcelacji. Powstałe
w ten sposób parcele trafiały przede wszystkim w ręce niemieckie.
Wspomniane wyżej procesy doprowadziły do zmian w strukturze osadniczej. Zwarte siedliska rozpadły się, zaś nowe gospodarstwa zakładano głównie
wzdłuż prosto wytyczonej drogi po jednej lub obu jej stronach. Odległość między
poszczególnymi zagrodami była dość duża. Dominował system blokowy oraz
blokowo-pasmowy. Powstające w ten sposób kolonie cechowały się zabudową luźną o dużej (liczącej niekiedy kilka kilometrów) rozciągłości61. Przykładem tego typu
miejscowości są leżące w zachodniej części gminy Kurzętnik: Kamionka, Kąciki,
Lipowiec, Małe Bałówki, Otręba, Szafarnia. Należy jednak podkreślić, że powstawanie wsi o luźnej zabudowie nie zawsze było wynikiem parcelacji lub komasacji.
W niektórych przypadkach decydowały warunki terenowe jak np. występowanie
obszarów bagnistych lub morenowo-czołowych62.
Prowadzona przez zaborcę akcja kolonizacyjna uległa intensyfikacji u schyłku XIX stulecia. W okresie tym założono nowe osady w pobliżu miast oraz dużych wsi zmierzając do jak największej koncentracji osadnictwa niemieckiego. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczął się proces parcelacji majątków
przekraczających powierzchnię 180 ha. Ziemię lubawską podzielono w tym czasie na 3 gminy miejskie: Lidzbark Welski, Lubawa, Nowe Miasto; gminy wiejskie
oraz obszary dworskie wyłączone spod władzy samorządu i administrowane przez
właścicieli (lub zarządców). Pomimo parcelacji udział wielkiej własności w strukturze użytkowania ziemi utrzymywał się na wysokim poziomie. Według danych
statystycznych z 1934 roku struktura własności gruntów w powiecie lubawskim
wyglądała następująco: majątki państwowe i Państwowego Banku Rolnego – 396
ha, wielka własność polska – 6996 ha, wielka własność niemiecka – 5580 ha, wsie
o przewadze własności polskiej (ponad 60%) – 55 090 ha, wsie posiadające polską
własność ponad 40% – 2240 ha. Ogólna powierzchnia powiatu wynosiła 84 162
ha. Gospodarka rolna opierała się na produkcji zboża i ziemniaków. Do najważniejszych upraw w drobnych gospodarstwach należały: ziemniaki, owies, mieszanJ. Falkowski, op. cit. ss. 185–186.
Powiat nowomiejski [informator], oprac. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Bydgoszcz 2015, s. 5.
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ki zbożowe, jęczmień i rośliny pastewne63. W niektórych wsiach obok rolnictwa
funkcjonował przemysł spożywczy oraz mineralny. Ponadto na terenach wiejskich
powiatu działało kilka tartaków, cegielni i żwirowni.
Podczas II wojny światowej sytuacja gospodarstw rolnych uległa znacznemu pogorszeniu w wyniku prowadzonej przez Niemców gospodarki rabunkowej.
Dalszych zniszczeń dokonały wojska sowieckie dewastując zabudowania i kradnąc
wszelkiego rodzaju wyposażenie. Podczas wojny w powiecie zostało zburzonych
220 gospodarstw, a 4650 ha użytków rolnych nie nadawało się do uprawy. Dodatkowo ponad 280 gospodarstw o łącznej powierzchni 4044 ha było opuszczonych
przez niemieckich właścicieli64.
W okresie powojennym komunistyczne władze upaństwowiły majątki poniemieckie poddając je następnie parcelacji lub tworząc z nich państwowe gospodarstwa rolne (PGR-y). Parcelacja dosięgła również majątki, których powierzchnia
przekraczała 100 ha65. W 1945 roku do rozparcelowania przeznaczono w powiecie
48 majątków o ogólnej powierzchni 12 984,74 ha, wyłączając z tego stanu 5 obiektów o powierzchni 2806,6 ha66. Cały proces zakończył się wiosną 1947 roku, natomiast w późniejszym czasie dokonano niewielkich modyfikacji. Rozparcelowano
43 majątki o powierzchni 10 683 ha. W pierwszej fazie ziemię otrzymało 813 rodzin
na ogólną powierzchnię 5506 ha. Wśród nowych właścicieli dominowała służba
folwarczna (603 rodziny), pomiędzy którą rozparcelowano 4319,5 ha oraz bezrolni (90 rodzin), którym przyznano 692 ha. W lipcu 1945 roku na terenie powiatu
lubawskiego zarejestrowano 274 gospodarstwa poniemieckie o łącznej powierzchni 3830 ha. Do lipca 1945 roku osiedlono tam 14 rodzin z Kresów Wschodnich
oraz 46 rodzin z Polski centralnej i południowej. Pozostałe gospodarstwa zasiedliła
ludność żyjąca w powiecie od wielu lat. W sierpniu 1945 roku znacjonalizowano
należące do dwunastu majątków lasy o powierzchni 1626,5 ha. Działanie te objęły
majątki w Wardęgowie, Ostrowitem, Czachówkach, Montowie, Katlewie, Mortęgach, Rakowicach, Rodzonem, Gwiździnach, Bagnie, Studzie i Lubstynie67. Można uznać, że właśnie wtedy zakończyła się pierwsza faza przemian, polegająca na
prowizorycznym podziale majątków. Podziału ziemi opartego o pracę mierniczych
dokonano w drugiej fazie, która rozpoczęła się jesienią 1945 roku. Dnia 2 października zatwierdzono projekt podziału majątku Tylice. Jeszcze w 1945 roku Powiatowy
Urząd Ziemski wydał decyzje dotyczące kolejnych dwóch majątków. W następnym
roku wydano 33 decyzje, a w styczniu 1947 roku pozostałe. Do 1947 roku przejęto
T. Kochanowski, Nowomiejskie w latach 1918 – 1939, „Warmia i Mazury”, 1971, nr 1, s. 18.
Idem, Z badań nad organizacją nowomiejskiego rolnictwa w latach 1945–1948, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1974, nr 2, s. 200.
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J. Falkowski, op. cit. s. 191.
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T. Kochanowski, op. cit., s. 200.
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Ibidem, s. 203.
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288 gospodarstw poniemieckich o powierzchni 4225,33 ha. Ludności miejscowej
zostały przekazane 103 gospodarstwa, osobom z Polski centralnej i południowej
50 gospodarstw, repatriantom i przesiedleńcom z Kresów Wschodnich – 43, różnym instytucjom – 9. Obok wyżej omówionych gospodarstw poniemieckich o powierzchni poniżej 100 ha, rozdysponowano także 69 gospodarstw poniżej 5 ha. Te
niewielkie gospodarstwa przejął Referat Finansów Rolnych68.
W okresie powojennym władze szerzyły propagandę na rzecz utworzenia państwowych gospodarstw rolnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Hasła te
nie spotkały się jednak z szerszym odzewem wskutek czego na terenie powiatu nowomiejskiego do połowy lat 50-tych powstało tylko 5 spółdzielni produkcyjnych (o łącznej powierzchni 800 ha) oraz 15 PGR-ów (o łącznej powierzchni 5 tys. ha). Tego typu
gospodarstwa powstawały głównie we wsiach zdominowanych przez dawną służbę
folwarczną bądź ludność napływową69. Do miejscowości, w których funkcjonowały
PGR-y należą Bagno, Czachówki, Gwiździny, Hartowiec70, Katlewo, Linowiec, Łąkorek,
Montowo, Mszanowo, Nawra (Pręgowizna), Ostrowite, Radomno, Sędzice, Szwarcenowo. W latach 1945–1990 rolnictwo uspołecznione miało na terenie powiatu nowomiejskiego niewielki udział w strukturze użytkowania ziemi. Według analizy sytuacji
społeczno-gospodarczej przeprowadzonej (przez I sekretarza Komitetu Powiatowego
Polskiej Partii Robotniczej) w sierpniu 1947 roku 90% ziemi znajdowało się w rękach
właścicieli prywatnych, natomiast pozostałe 10% w posiadaniu gospodarstw Państwowych Nieruchomości Ziemskich (z których następnie utworzono PGR-y). W 1960 roku
użytki rolne państwowych gospodarstw rolnych zajmowały 5083 ha, czyli niespełna 8%
użytków rolnych powiatu. Z kolei rolnicze spółdzielnie produkcyjne użytkowały 821
ha, tj. 1,3% ogółu użytków rolnych71. Dekadę później w PGR-ach było 7612 ha gruntów
(9% powierzchni ogólnej), w tym 5489 ha użytków rolnych. Taki stan utrzymał się do
końca lat 80-tych. W lipcu 1971 roku na terenie powiatu nowomiejskiego zostało powołane jedno wielozakładowe państwowe gospodarstwo rolne, w skład którego weszły
dotychczasowe przedsiębiorstwa PGR72.
Na początku lat 70-tych w powiecie funkcjonowało również 75 kółek rolniczych zrzeszających ponad 3,5 tys. gospodarzy73. W oparciu o nie powołano
(1975 r.) Spółdzielnie Kółek Rolniczych (SKR-y). Początkowo kółka rolnicze miały charakter usługowy dla rolnictwa indywidualnego świadcząc głównie usługi
mechanizacyjne. Organizacje te borykały się z problemami finansowymi oraz
Ibidem, ss. 207–208.
J. Falkowski, op. cit., ss. 192–193.
70
Obecnie wieś Hartowiec należy do powiatu działdowskiego.
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J. Falkowski, op. cit., s. 623.; T. Kochanowski, op. cit., s. 210.
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brakiem wystarczającej ilości sprzętu. W 1971 roku na 75 kółek tylko 45 posiadało
przynajmniej 1 ciągnik74. Tak słabe zaplecze techniczne poważnie obniżało efektywność usług traktorowo-maszynowych. W późniejszym czasie (szczególnie po
reorganizacji w 1980 roku) na kółka rolnicze zaczęto nakładać obowiązki produkcyjne. Nie poprawiło to jednak sytuacji, a ostatecznie wiele z nich zamknięto z powodu wysokiego zadłużenia75.
Pomimo stosunkowo niewielkiego udziału w strukturze użytkowania ziemi nowe formy osadnictwa: PGR-y, Państwowe Ośrodki Maszynowe (POM-y),
spółdzielnie produkcyjne, zespoły szkół rolniczych z infrastrukturą gospodarczą
i mieszkalną w znacznym stopniu przekształciły dotychczasowy krajobraz wiejski,
wprowadzając także nowy rodzaj powiązań między osiedlami – wynikający z realizowanych przez nie funkcji76. Dominował tam (PGR) wielkoblokowy układ pól,
który po transformacji ustrojowej w 1989 roku został wyparty przez układ małoblokowy stosowany w małych, prywatnych gospodarstwach. Na bazie PGR Nowe
Miasto Lubawskie utworzono Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Nowym
Mieście Lubawskim. Jego restrukturyzacja rozpoczęła się w listopadzie 1992 roku.
Program zmian przewidywał wyłączenie i sprzedaż rolnikom ok. 800 ha gruntów
z 6 400 ha będących w dyspozycji gospodarstwa77. Na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 1991 roku oddziały
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa były zobowiązane do przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości określonych w programie.
W wyniku przetargów przekazano osobom fizycznym lub spółkom pracowniczym
nieruchomości: Bagno, Czachówki, Montowo, Hartowiec, Radomno, Sędzice,
Szwarcenowo, Nawra (Szkółka). Początkowo nie rozstrzygnięto natomiast przetargów na nieruchomości Bagno I (zakład), Katlewo, Łąkorek, Ostrowite i Pręgowizna. Z kolei PGR Gwiździny i PGR Linowiec usamodzielniły się odpowiednio
w 1990 i 1992 roku78.
W rolnictwie indywidualnym średnia wielkość gospodarstwa po 1945 roku
wahała się w graniach 7–8 ha79. Transformacja ustrojowa 1989 roku spowodowała
zmianę w wielkości i kształcie rozłogu gospodarstw rolnych w kierunku powiększania ich areału, zwłaszcza na północy Polski. Było to efektem przejmowania przez
osoby prywatne dawnych gospodarstw państwowych80. Proces ten nie ominął poIbidem, s. 3.
J. Falkowski, op. cit., s. 624.
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wiatu nowomiejskiego, jednakże popegeerowskie grunty oraz budynki inwentarskie stały się własnością dość wąskiej grupy rolników indywidualnych.
Przez kolejne stulecia na ziemiach powiatu nowomiejskiego powstawały wsie
różnego typu. Od wczesnego średniowiecza zakładano widlice (np. Radomno), okolnice, owalnice (np. Brzozie Lubawskie, Bratuszewo, Sugajenko) wielodrożnice i ulicówki. Dwa ostatnie typy dominują aż po dzień dzisiejszy. Ulicówkami są m.in. (gm.
Biskupiec Pomorski) Bielice, Czachówki, Fitowo, Krotoszyny, Lipinki, Ostrowite
(częściowo), Piotrowice, Słupnica, Sumin, Szwarcenowo; (gm. Kurzętnik) Lipowiec,
Krzemieniewo, Mikołajki, Nielbark, Wawrowice, Wielkie Bałówki; (gm. Grodziczno)
Linowiec, Mroczenko, Ostaszewo, Trzcin, Zwiniarz; (gm. Nowe Miasto Lubawskie)
Boleszyn, Chrośle, Gwiździny, Nawra, Pustki, Skarlin, Tylice. Spośród wielodrożnic
wymienić można Bratian, Gryźliny, Jamielnik, Lekarty, Łąkorz, Marzęcice, Montowo,
Mroczno, Mszanowo, Nowy Dwór Bratiański, Pacółtowo, Tereszewo. Do grupy wsi
pochodzących z kolonizacji na prawie niemieckim (od XIII w.), scalania (od XVI w.)
i parcelacji zalicza się występujące na omawianym terenie rzędówki (np. Małe Bałówki, Zajączkowo). Typy wsi powstałe w wyniku osadnictwa z północnych obszarów
Korony (XIV–XVIII) to różnego rodzaju przysiółki (np. Bagno). Wsie samotnicze
pochodzą z epoki nowożytnej i XIX wieku81. Zaliczają się do nich m.in. Kamionka,
Kąciki, Lipowiec, Otręba, Tomaszewo, Szafarnia.
Odrębną kwestię związaną z krajobrazem kulturowym stanowi sieć drogowa powiatu nowomiejskiego. Jak już wspomniano, w I i II stuleciu przez omawiany obszar wiodły ważne szlaki handlowe. Pierwszy wiódł z Południa do bogatej
w bursztyn Sambii, natomiast drugi od ujścia Wisły przez Wołyń nad Morze Czarne. We wczesnym średniowieczu podstawowy szlak biegł z Płocka przez ziemię
dobrzyńską, przeprawę na Brynicy (w pobliżu Świecia nad Drwęcą), gród w Nielbarku i dalej w stronę Prus. Możliwe, że prowadził on do faktorii handlowej Truso lub na Sambię82. Przez ziemie powiatu mogło również przebiegać odgałęzienie
drogi wiodącej z Mazowsza, przez bród na Wkrze, Łążyn, Lubawę, zachodni brzeg
Jezioraka w stronę Dzierzgonia, a dalej do Gdańska lub na Sambię. Szlak ten nosił
nazwę (II poł. XIV w.) via ruthenicalis. Biegł pomiędzy biskupią i zakonną częścią ziemi lubawskiej niedaleko jeziora Hartowiec, przecinał rzeczkę Prątnicę, aż
do Drwęcy83. W XV stuleciu via ruthenicalis była ważnym szlakiem hanzeatyckim
z Gdańska przez Iławę, Lubawę, Działdowo, Ciechanów oraz Drohiczyn do Brześcia
Litewskiego84. Prowadzona w XIII wieku kolonizacja krzyżacka przyczyniła się do
powstania nowych połączeń drogowych, które funkcjonowały również w okresie
Idem, Ziemia lubawska, s. 198.
K. Grążawski, Ziemia lubawska we wczesnym średniowieczu (od VIII do pierwszej połowy XIII wieku),
w: Lubawa, s. 61.
83
Ibidem, s. 95.
84
A. Radzimiński, Lubawa – dzieje miasta i regionu w średniowieczu, w: Lubawa, s. 122.
81
82
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nowożytnym. Średniowieczną genezę miał zapewne szlak prowadzący z Prabut
przez Grazymowo, Jawty Wielkie, Kisielice, Piotrowice do Biskupca Pomorskiego.
Wiadomo, iż w Piotrowicach trakt przebiegał przez most. Potwierdzeniem istnienia
szlaku w Biskupcu Pomorskim była (nieistniejąca już) Brama Prabucka od strony
północnej. Biskupiec posiadał także połączenie z Lubawą przez Skarlin i Bratian
lub przez Fitowo, Krotoszyny, Jamielnik, Radomno i Rodzone. Do Nowego Miasta Lubawskiego droga wiodła (podobnie, jak i dziś) przez Wawrowice i Marzęcice85. Przez ziemie powiatu przebiegała również droga wiodąca z Grudziądza przez
Wielką Tymawę, Biskupiec Pomorski, Krotoszyny, Wonnę (Durę), Jamielnik, Iławę,
Nową Wieś, Karłowo, Frednowy, Wiewiórkę, Samborowo, Ostródę, Lubajny, Buńki,
Stare Jabłonki, Dłużki, Rapaty, Podlejki, Naglady, Dajtki do Olsztyna. Do Biskupca Pomorskiego wjeżdżało się od strony zachodniej, natomiast wyjeżdżało w kierunku północnym przez Bramę Prabucką. Następnie droga skręcała na wschód
przecinając most na Osie86. Przez Zwiniarz (gm. Grodziczno) biegł szlak z Gdańska
przez m.in. Tczew, Malbork, Dzierzgoń, Susz, Iławę, Lubawę, Łążyn, Rybno, Działdowo, Mławę do Warszawy. Należy również pamiętać o drogach podrzędnych,
łączących poszczególne wsie. Druga połowa XIX wieku to czas powstawania na
terenie powiatu dróg brukowanych z Nowego Miasta Lubawskiego do sąsiednich
miejscowości87. W 1854 roku oddano szosę do Biskupca Pomorskiego przebiegającą przez Marzęcice, Wawrowice oraz Bielice. Dekadę później otwarto połączenie
z Lubawą, przez Bratian. Szosa do Kurzętnika ukończona została w 1868 roku,
natomiast do Lidzbarka Welskiego w 1877 roku. Niedługo później (1881 r.) po
utwardzonej nawierzchni można było dojechać do Skarlina88. Przez kolejne dziesięciolecia w powiecie przybywało dróg o utwardzonej nawierzchni. Współcześnie
głównym szlakiem komunikacyjnym jest droga krajowa nr 15 przebiegająca przez
wsie: Bratian, Łąki Bratiańskie, Kurzętnik, Nielbark, Brzozie Lubawskie89. Trasami
o dużym znaczeniu są drogi wojewódzkie: nr 538 (Radzyń Chełmiński – Rozdroże) przebiegająca przez Katlewo, Grodziczno, Linowiec, Kuligi, Tylice, Pacółtowo,
Nowe Miasto Lubawskie, Marzęcice, Wawrowice, Bielice, Fitowo, Biskupiec Pom.,
Podlasek, Wielką Tymawę oraz nr 541 (Lubawa – Dobrzyń nad Wisłą) biegnąca
przez Montowo i Ostaszewo. W powiecie nowomiejskim znajduje się ponadto
28 dróg powiatowych o łącznej długości 233,89 km oraz drogi gminne, których
łączna długość wynosi 588,66 km. Długość wszystkich dróg publicznych na obsza85
ks. W. Szulist, Ważniejsze lądowe szlaki handlowo-komunikacyjne Warmii i Mazur w XVI–XVIII wieku,
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1972, nr 2–3, s. 311.
86
Ibidem, ss. 310–311.
87
M. Barański, Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego Etap 1. Badania historyczne nawierzchni jezdni i chodników, ul. Rynek, ul. 3 Maja i 19 Stycznia, Warszawa 2010, s. 4.
88
K. Wajda, Nowe Miasto Lubawskie w latach 1772–1914, w: Nowe Miasto Lubawskie. Zarys, s. 100.
89
Planowana obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK nr 15ominie stolicę powiatu od strony wschodniej, pomijając także zabudowania Bratiana, Kurzętnika, Nielbarka i Brzozia Lubawskiego.
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rze powiatu nowomiejskiego wynosi razem 893,789 km, co daje wskaźnik 1,29 km
na 1 km2 powierzchni90. Specyficzną sytuacją dla dróg powiatu nowomiejskiego
jest zadrzewienie. W oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Nowym Mieście Lubawskim analizę występowania drzew przy drogach powiatowych stwierdzono, że szacunkowo na ok. 35% długości dróg drzewa występują
w poboczu lub na jego krawędzi. Na nieco ponad 20% długości dróg drzewa występują w pasie drogowym, lecz poza poboczem drogi91. W ciągach dróg powiatowych
znajduje się 10 mostów (Piotrowice, Wonna, Ciche, Kaługa, Bielice, Ruda, Sędzice,
Grodziczno, Trzcin, Nowe Miasto Lubawskie), 17 przepustów o świetle większym
lub równym 120 cm (Sumin, Skarlin, Nawra, Nielbark, Świniarc, Szwarcenowo, Lipowiec – 2, Krzemieniewo, Mroczenko, Montowo, Grodziczno, Mierzyn, Radomno
– 3, Łąkorek); 2 wiadukty, 4 przejazdy na czynnych liniach kolejowych Warszawa
– Gdańsk (Montowo), Iława Jabłonowo-Pomorskie (Ostrowite, Lipinki, Bielice),
8 skrzyżowań z nieczynnymi liniami kolejowymi Zajączkowo – Lubawskie, Iława
– Brodnica (wszystkie przejazdy na zlikwidowanych liniach zostały przebudowane
i obecnie ich nawierzchnia jest zlicowana z nawierzchnią drogi)92.
Analiza krajobrazu kulturowego
Na terenach wiejskich powiatu zachowało się wiele historycznych obiektów
architektury sakralnej i świeckiej. Niezależnie od tego, czy są one zabytkami, czy też
nie posiadają tego statusu stanowią świadectwo kultury oraz poziomu zaawansowania technicznego miejscowej społeczności w poszczególnych epokach. Niniejszy
podrozdział zawiera omówienie obiektów sakralnych: kościołów, kaplic, cmentarzy, krzyży przydrożnych, kapliczek, miejsc pamięci oraz świeckich: rezydencji, budynków przemysłowych, dworców, szkół i domów mieszkalnych.
Architektura sakralna
Budownictwo sakralne reprezentowane jest przede wszystkim przez kościoły,
których wieże od stuleci dominują w panoramie poszczególnych wsi. Najstarsze
świątynie – gotyckie, wzniesione w XIV stuleciu przez Krzyżaków – zachowały się
w Grodzicznie, Lipinkach, Łąkorzu, Ostrowitem i Skarlinie93. Są to budowle orien90
Plan rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych powiatu nowomiejskiego na lata 2014–2019, oprac. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie 2014, s. 17.
91
Ibidem, ss. 35–36.
92
Ibidem, ss. 33, 38, 40–41.
93
Kościoły gotyckie zachowały się również w posiadających krajobraz miejski Biskupcu Pomorskim
i Kurzętniku.
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towane, co oznacza, że ich prezbiteria zwrócono ku Wschodowi (kierunek nadejścia Chrystusa podczas Powtórnego Przyjścia). Kościoły zostały zbudowane
z czerwonej cegły (wątek gotycki) na kamiennych podmurówkach. Wyjątkiem jest
świątynia w Skarlinie wzniesiona z kamienia polnego, wzbogaconego ceglanym detalem architektonicznym w postaci profilowanych obramowań m.in. otworów
okiennych i wejściowych oraz szczytów94. Od strony zachodniej kościoły posiadają
kwadratowe wieże mieszczące wejście główne. Ściany jednonawowych, prostokątnych korpusów mają ostrołukowe wnęki okienne, a od zewnątrz zdobią je tynkowane na biało blendy (Grodziczno, Lipinki, Ostrowite, Łąkorz). Spośród elementów
dekoracyjnych wymienić można również pilastry ze sterczynami (Ostrowite). Prezbiteria mieszczą się w wydzielonej części (Grodziczno, Skarlin) lub zostały wyznaczone wewnątrz nawy głównej (np. poprzez zastosowanie podwyższenia). Od
strony północnej i południowej do ścian korpusów lub prezbiteriów (Skarlin) przylegają niewielkie budynki mieszczące zakrystie, kaplice, kruchty boczne bądź składziki. Należy odnotować, iż w Grodzicznie, Łąkorzu i Skarlinie zewnętrzne ściany
kościołów wsparte są przyporami (szkarpami). Elementy te umieszczono w narożnikach korpusów i wież oraz przy bocznych ścianach korpusu (w przypadku Skarlina również prezbiterium). Nawy kościołów przykryto dachami dwuspadowymi,
wieże z kolei namiotowymi (Grodziczno, Lipinki, Łąkorz, Skarlin) lub wielospadowymi (Ostrowite). W XVII i XVIII stuleciu większość wspomnianych kościołów
została poddana barokizacji, jednak nie wpłynęło to znacząco na zmianę ich gotyckiego charakteru. Przy niemal wszystkich świątyniach gotyckich znajdują się cmentarze. Na terenie powiatu nowomiejskiego zachowały się również 3 kościoły
drewniane z I poł. XVIII wieku. Orientowane budowle o konstrukcji zrębowej95
można podziwiać w Boleszynie, Szwarcenowie i Tylicach. Wzniesiono je na kamiennej lub kamienno-ceglanej podmurówce, a ich zewnętrzne ściany zostały odeskowane. Świątynie składają się z wieży mieszczącej wejście główne (od zachodu),
prostokątnego i trójnawowego korpusu z bazylikowym lub halowym układem
wnętrz oraz trójbocznie zamkniętego prezbiterium. Przy północnych i południowych elewacjach korpusów bądź prezbiteriów stoją przybudówki pełniące funkcję
zakrystii, kruchty lub składziku. Zamieszczone w ścianach bocznych okna (prostokątne lub ostrołukowe) otoczone są drewnianymi opaskami. Korpusy drewnianych
kościołów zwieńczono dachami dwuspadowymi, wieże konstrukcjami namiotowymi, zaś prezbiteria dachami cztero i pięciospadowymi. Obok świątyń znajdują
94
M. Rubinkowicz, Zabytki dekanatu nowomiejskiego, w: Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, red.
ks. S. Kardasz, T. 13, Toruń 1998, s. 21.; Zob. także: T. Sadkowski, Drewniana architektura sakralna na Pomorzu
Gdańskim w XVIII – XX wieku, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Gdańsk 1997, ss. 206–208.
95
W Szwarcenowie konstrukcję nośną zamieniono (1978–1982 r.) na stalową.
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się niewielkie cmentarze z II poł. XIX wieku. Dla uzyskania szerszego poglądu na
architekturę tego typu budowli warto przedstawić opis kościoła w Boleszynie.
Wzniesiony w latach 1721–1722, został poddany gruntownej przebudowie w 1739
roku, natomiast konsekrowano go w roku 1742. Kościół znajduje się w centrum wsi
na terenie czworokątnego założenia cmentarnego zamkniętego ogrodzeniem.
Świątynia stoi na fundamencie kamiennym. Korpus nawowy, prezbiterium i wieża
zostały wzniesione w konstrukcji drewnianej, zrębowej na podmurówce kamienno-ceglanej96. Zakrystia i składzik przylegające do obu stron prezbiterium są murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Korpus nawowy przykryto
wysokim dachem dwuspadowym. Od wschodu przylega do niego węższe i niższe
prezbiterium kryte dachem pięciospadowym z metalową chorągiewką. Od strony
zachodniej wznosi się masywna, kwadratowa wieża z prostokątnym otworem wejściowym w szerokiej opasce. Posiada ona uskok w połowie wysokości i jest kryta
niskim dachem namiotowym z metalową iglicą. Boczne elewacje nawy są dwuosiowe, z kolei elewacje boczne prezbiterium jednoosiowe (w dolnej części przysłonięte
przybudówkami). Prostokątne okna nawy i prezbiterium umieszczono w szerokich
opaskach. Ponadto w ścianie wschodniej trójbocznego zamknięcia prezbiterium
znajduje się okienko ośmioboczne. Elewacje nawy i prezbiterium wieńczy
drewniany, profilowany gzyms podokapowy. Wnętrze kościoła jest jednonawowe
z węższym prezbiterium na osi. W zachodniej części nawy znajduje się chór w konstrukcji drewnianej, belkowej. Od strony południowej przy kościele stoi drewniana
dzwonnica97. W odległości ok. 100 m na północ od kościoła wznosi się kaplica św.
Huberta. Powstała ona w połowie XVIII stulecia, natomiast poświęcenia dokonano
3 IV 1846 roku. Drewniana, jednokondygnacyjna budowla wzniesiona jest w konstrukcji zrębowej na podmurówce kamiennej. Przykrywa ją wysoki dach namiotowy z latarnią w zwieńczeniu. Wzniesiona na rzucie kwadratu kaplica posiada
prostokątny otwór drzwiowy i dwa otwory okienne w takim samym kształcie. Wejście główne znajduje się na osi elewacji frontowej (południowej). W elewacjach
wschodniej i zachodniej umieszczono po jednym oknie. We wnętrzu znajduje się
ołtarz z obrazem św. Huberta (1901 r.) w późnobarokowej ramie z I poł. XVIII
wieku98. Na terenie powiatu nowomiejskiego zachowały się również kościoły neostylowe z II połowy XIX i początków XX stulecia. Kościół w Gryźlinach powstał
w latach 1896–1897. Neogotycki, jednonawowy budynek do 1945 roku roku był
miejscem modlitwy ewangelików. Następnie stał się filią parafii rzymskokatolickiej
w Radomnie, którą pozostaje po dzień dzisiejszy. Kościół wymurowano z cegły na
96
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu (AWUOZ),
Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa (KEZAiB) nr 3011.
97
Ibidem.
98
AWUOZ, KEZAiB nr 3042.
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niskiej, kamiennej podmurówce. Do prostokątnej nawy przylega od południa wieża z zegarem i głównym wejściem umieszczonym w portalu schodkowym z profilowanej cegły. Po obu jej stronach znajdują się ozdobne szczyty z blendami
i sterczynami99. Od strony wschodniej do prezbiterium przylega zakrystia z dachem jednospadowym. Nawę i prezbiterium przykryto dachami dwuspadowymi.
Świątynia posiada wysokie ostrołukowe okna, które w północnej ścianie prezbiterium są ujęte jedną blendą (nad nią zaś znajdują się 4 kolejne). Neogotycki kościół
w Radomnie zbudowano w latach 1903–1906. Jest on murowany z cegły, z dużym
udziałem kamienia (wysoki kamienny cokół). Ściany czteroprzęsłowego korpusu
oraz prezbiterium wsparte są przyporami. Wejście do orientowanej budowli wiedzie przez ostrołukowe portale schodkowe z profilowanej cegły100. Nad wejściem
(elewacja zachodnia) wznosi się czterokondygnacyjna wieża z dachem namiotowym. Zachodnia ściana wieży wraz z zachodnim szczytem tworzą jedną płaszczyznę ozdobioną dwiema parami wydłużonych blend i sterczynami. W północnej
stronie szczytu nawy znajduje się cios kamienny z datą 1903101. Elewacja południowa korpusu jest czteroosiowa, z portalem wejściowym w skrajnej osi zachodniej.
Cztery osie posiada również elewacja północna. Elewacja południowa prezbiterium jest w całości przesłonięta bryłą zakrystii, z tynkowaną blendą zawierającą
otwór okienny. Elewacja północna ma jedną oś, natomiast elewacja wschodnia posiada dwa otwory okienne i jest ujęta w przypory102. Nawa i prezbiterium przykryte
są dachami dwuspadowymi, a zakrystia pulpitowym. Kościół neoromański w Brzoziu Lubawskim został zbudowany w latach 1872–1874, natomiast w II połowie
ubiegłego stulecia odnowiono go i przebudowano w stylu neogotyckim. Orientowana świątynia jest wymurowana z cegły na kamiennej podmurówce. Posiada jednonawowy korpus i wyodrębnione prezbiterium. Od strony zachodniej wzniesiono
wieżę z wejściem głównym, zakończoną strzelistym, ośmiobocznym dachem.
W północnej ścianie korpusu zamieszczono 5 półokrągłych okien oraz wejście
boczne (część środkowa). Przy ścianie południowej (również posiadającej 5 okien)
znajduje się niewielka przybudówka. Pięcioboczne prezbiterium zawiera 3 okna
półokrągłe. Elewacje korpusu zdobione są lizenami, zaś nad oknami znajduje się
fryz arkadowy. Korpus i prezbiterium przykryto osobnymi dachami dwuspadowymi103. Świątynię otacza cmentarz, na którym zachowała się gotycka kostnica z przełomu XIV i XV stulecia. Niewielką, prostokątną budowlę wymurowano z cegły
99
S. Grabowski, op. cit., s.153; Plan odnowy miejscowości Gryźliny na lata 2010 – 2017, oprac. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo 2010, s. 30; Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Przewodnik krajoznawczy, red.
A. Urbański, Toruń 1997, s. 32.
100
Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Przewodnik krajoznawczy, red. A. Urbański, s. 59.
101
S. Grabowski, op. cit, s. 261.
102
Diecezja toruńska historia i teraźniejszość, red. ks. S. Kardasz, T. 13, Toruń 1998, s. 100.
103
Ibidem, s. 42.

312

Konrad Bączek

i zwieńczono dachem dwuspadowym. Ściany północna oraz wschodnia ozdobione
są ostrołukowymi blendami, natomiast w zachodniej umieszczono wejście. Kościół
w Mikołajkach został wzniesiony w 1780 roku. Murowany i orientowany, posiada
szarą elewację. Ściany nawy głównej (z wyjątkiem wschodniej) wsparte są masywnymi przyporami. Wzniesiona od strony zachodniej wieża zawiera wejście główne
oraz podłużne wnęki (po 4 w ścianach: północnej, zachodniej i południowej). Południowa ściana korpusu wsparta jest czterema przyporami pomiędzy którymi
umieszczono 4 okna łukowe. Przy wzmocnionej trzema przyporami ścianie
północnej dostawiono niewielką, ceglaną przybudówkę mieszczącą boczne wejście
(północna elewacja również posiada 4 okna łukowe). Kolejna przybudówka stoi
przy wschodniej ścianie korpusu i mieści w swoich wnętrzach zakrystię. Kwadratową budowlę (podobnie jak nawę) zamyka dach wielospadowy. Wieżę przykrywa
konstrukcja namiotowa, zaś ceglaną przybudówkę dwuspadowa. W Zwiniarzu budowę kościoła rozpoczęto w 1913 roku. Świątynia jest murowana z cegły (styl gotycki) na kamiennym cokole. Pomiędzy prostokątnym korpusem z wyodrębnionym
prezbiterium, a znajdującą się od strony południowej drewnianą wieżą, wzniesiono
łącznik z łukowatym przejściem. Ściany zewnętrzne korpusu i łącznika pokrywa
biały tynk. Obydwie budowle zwieńczone są dachami dwuspadowymi, a w dachu
korpusu umieszczono wieżyczkę. Drewniana wieża zamknięta jest z kolei dachem
namiotowym wykonanym z blachy104. Przykładem architektury neostylowej jest
również neogotycki kościół w Piotrowicach zbudowany w II połowie XIX stulecia.
Kolejną grupę stanowią świątynie z pierwszej połowy XX wieku. Kościół w Gwiździnach został zbudowany w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Budowlę,
orientowaną i murowaną z cegły na podmurówce kamiennej, powiększono w 1986
roku o prezbiterium. Nawa wzniesiona jest na planie prostokąta i posiada okna
zamknięte w półokrągłych, podłużnych wnękach. Od strony zachodniej przylega
do niej pięciokondygnacyjna wieża z kruchtą i głównym wejściem105. Nawę przykrywa dach wielospadowy, natomiast wieżę namiotowy. Latem 1922 roku mieszkańcy wsi Krotoszyny zawiązali Komitet Budowy Kościoła106. Rada kościelna
postanowiła zaadaptować jeden z budynków mieszkalnych na kaplicę i dobudować
do niego wieżę. Ponadto zakupiono budynek, który został przeznaczony na plebanię. Kościół poświęcono w lipcu 1923 roku, natomiast rok później Krotoszyny stały się samodzielną parafią. Budynek wzniesiony jest z czerwonej cegły. Główne
wejście umieszczono w wieży od strony południowej. Przy wschodniej ścianie
świątyni znajduje się otynkowana kruchta. Nawę przykrywa dach dwuspadowy, zaś
104
105
106

[28.11.17]

A. Korecki, Z dziejów Gminy Grodziczno, s. 283.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie, s. 38.
http://www.gminabiskupiec.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=6&subsub=25&menu=118&strona=1
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wieżę konstrukcja czterospadowa. Obecnie w budynku mieści się kostnica. Położony od strony wschodniej cmentarz parafialny jest podzielony na dwie części wyznaczone aleją główną. Odchodzą od niej prostopadłe alejki, prowadzące do
poszczególnych grobów oraz grobowców. W Tereszewie budowa kościoła rozpoczęła się pod koniec lat 30-tych, a ukończono ją już po II wojnie światowej. Najnowsze kościoły powiatu nowomiejskiego znajdują się w Bratianie, Jamielniku
i Krotoszynach (nowy). Parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bratianie
została erygowana 1 lipca 1991 roku przez biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego. Budowa kościoła rozpoczęła się wiosną 1993 roku, natomiast 14 listopada tegoż roku biskup toruński Andrzej Suski wmurował akt erekcyjny oraz kamień
węgielny pochodzący z katakumb św. Kaliksta w Rzymie. Główne prace budowlane
trwały do końca XX stulecia, zaś 19 września 2004 roku biskup toruński dokonał
konsekracji kościoła. Parafia pw. św. Faustyny w Jamielniku została erygowana dekretem biskupa toruńskiego 21 maja 2000 roku. Wcześniej wieś należała do oddalonej o 5 kilometrów parafii w Radomnie. Budowa kościoła rozpoczęła się w lipcu
2000 roku i trwała do roku 2006. W Krotoszynach nowy kościół zaczęto wznosić
w roku 2004107. Odrębną kategorię stanowią miejsca związane z kultem maryjnym.
Obok kościoła w Boleszynie, będącego jednym z Sanktuariów Maryjnych Diecezji
Toruńskiej, należy wspomnieć o kaplicy w Wardęgowie oraz ruinach klasztoru
w Łąkach Bratiańskich. Kaplica wznosi się w miejscu, gdzie w 1719 roku Matka
Boża miała się ukazać jedenastoletniemu Andrzejowi, którego ojciec (jeszcze przed
narodzinami chłopca) przeszedł z luteranizmu na katolicyzm108. Budynek powstał
w 1946 roku109 i ma wymiary 13 × 7 m. Zbudowano go z cegły na podmurówce
kamiennej. Prostokątna nawa posiada półkoliście zamknięte prezbiterium, a od
frontu kruchtę wejściową. Ściany boczne nawy mają trzy osie, a w pseudotransepcie są one dwuosiowe. Podział ten wyznaczony jest przez półokrągłe okna. Nawa,
pseudotransept oraz kruchta kryte są dachami dwuspadowymi. Nad nawą umieszczona jest drewniana wieżyczka zamknięta blaszanym daszkiem, który uwieńczono krzyżem. We wnętrzu prezbiterium umieszczona jest dziewiętnastowieczna,
drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przy wejściu do kaplicy znajduje się
http://www.parafiakrotoszyny.pl/index.php/kronika–parafii/item/1–historia–parafii [28.11.17]
Na wieść o objawieniu do Wardęgowa zaczęli przybywać liczni pielgrzymi, a ówczesny biskup chełmiński Jan Kazimierz de Alten Bokum delegował komisję kierowaną przez dziekana nowomiejskiego ks. Jana
Ewertowskiego. Oprócz chłopca przesłuchano także 7 innych osób. Zgromadzone informacje nie dały podstaw
do uznania prawdziwości objawienia. W tej sytuacji wydano zakaz odprawiania nabożeństw, który jednak nie
powstrzymał wiernych przed dalszym pielgrzymowaniem. Zamknięto również drewnianą kapliczkę wzniesioną
w miejscu objawienia. Dzięki staraniom właścicieli Wardęgowa (rodzina Sampławskich) w 1816 r. zakaz cofnięto,
a kapliczka została poświęcona.; cyt. za http://niedziela.pl/artykul/118615/nd/U–Pani–Wardegowskiej [17.08.17];
„Łąkowska Pani”, 1999, nr 16.
109
W połowie XIX w. drewnianą kapliczkę obudowano murem pruskim. Konstrukcja przetrwała do jesieni 1939 r., kiedy to spalili ją Niemcy.
107
108
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studnia. W 1719 roku Maryja miała ukazać się pastuszkowi w obrazie namalowanym na blasze. Obraz przepadł, lecz w miejscu poszukiwań wytrysnęło źródełko,
które z czasem obudowano cembrowiną. Od strony południowej wzniesiono przy
kaplicy kamienny ołtarz polowy z dwuspadowym dachem krytym dachówką.
Przed przybyciem Krzyżaków w Łąkach Bratiańskich noszących wówczas nazwę
Lubenicz, Lochnic lub Lobnic110 znajdowało się miejsce pogańskiego kultu. Prusowie składali tam ofiary i biesiadowali na cześć bogini wiosny Maiumy (Maiume).
Miejscem składania ofiar było najprawdopodobniej wzgórze znajdujące się na terenie późniejszego klasztoru. Według miejscowych przekazów już po chrystianizacji
ziem nad Drwęcą wzgórze nazywane „Lelum – polelum” miało być powiększane
przez pielgrzymów, którzy dorzucali kolejne garście ziemi. Wiadomo, iż pod koniec XIX stulecia znajdowała się tam kapliczka. W połowie lat 80-tych XX wieku.
wzniesienie zostało zniwelowane, a w jego miejscu założono sad111. W XIII stuleciu
w Łąkach miała objawić się Matka Boża. Według tradycji Maryja (a w innym wariancie legendy Jej łąkowska figura) ukazała się dzieciom, a następnie żebrakom
(lub tylko żebrakom). Po uzdrowieniu tych ostatnich Matka Boża miała im przekazać polecenie dla brata Jana z Sandomierza – krzyżaka zamieszkującego na zamku
w Bratianie – by w miejscu objawienia wybudował kościół. W drugiej połowie XIII
wieku (najprawdopodobniej w 1257 r.) w Łąkach powstała drewniana kaplica, wybudowana przez samego brata Jana lub na jego koszt przez Zakon. Od tego momentu datuje się początek kultu Matki Bożej Łąkowskiej. Kolejna kaplicę (tym
razem murowaną) zbudował ok. 1400 roku wójt bratiański Philipp von Kleeberg.
Nosiła ona wezwanie Najświętszej Maryi Panny. Początkowo sława Łąk Bratiańskich miała charakter lokalny, jednak wraz upływem czasu jej zasięg rozszerzał się.
W 1624 roku wojewoda pomorski i starosta bratiański Paweł Jan Działyński sprowadził nad Drwęcę zakon Franciszkanów Reformatów. Zakonników osadzono
przy nieistniejącym dziś kościele św. Jerzego w Nowym Mieście, mimo protestów
miejscowych luteran. Podczas oblężenia miasta w 1629 roku, świątynia oraz drewniany klasztor zostały zniszczone w związku z czym pojawiła się konieczność
poszukania nowej siedziby dla zakonników. Przeniesienie ojców Reformatów do
Łąk miało miejsce około roku 1631, jednak wkrótce zbudowany przez Działyńskiego
drewniany klasztor spłonął. W 1638 roku wojewoda pomorski i starosta bratiański
ufundował na terenie Łąk murowany kościół i klasztor. Ukończony w 1639 roku
kościół poddano przebudowie w latach 1785–1790. Początkowo kompleks posiadał
drewniane ogrodzenie, natomiast po 1656 roku wzniesiono mur. Według rycin po110
Ks. Edmund Piszcz w publikacji Łąki Bratiańskie, najstarsze miejsce kultu maryjnego w diecezji chełmińskiej wymienia określenia tj. Lobnic, Launitz, Loeben, Lochnic, Lubieniec i Lubienicz. Zob. ks. E. Piszcz, Łąki
Bratiańskie – najstarsze miejsce kultu maryjnego w diecezji chełmińskiej, „Nasza Przeszłość” 1971, T.34, s. 178.
111
A. Korecki, Sanktuarium Matki Boskiej Łąkowskiej, „Drwęca”, 1991, nr 6, s. 8.; Lubański, Tajemnicze
zniknięcie pogańskiego wzgórza, „Drwęca”, 1991, nr 6, s. 10. [przedruk „Super Nowości”, 1991, nr 5] .
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chodzących z XVIII stulecia klasztor zlokalizowany był na południe od kościoła.
Tworzył go równoległy do świątyni długi budynek, do którego przylegały trzy inne
(dwa pośrodku oraz jeden stykający się z nim prostopadle). Wszystkie budynki
miały jedno piętro. Mieściły się tam cele oraz dormitarz zakonników. Klasztor posiadał dwa dziedzińce: większy (z krużgankami) i mniejszy. Po wyprowadzonych z
dziedzińców schodach wiodła droga na górną kondygnację. Wschodnia część
klasztoru mieściła refektarz i zakrystie, natomiast zachodnia pokoje dla gości.
Przeprowadzona między 1785 a 1790 rokiem przebudowa kościoła pociągnęła za
sobą rozbudowę klasztoru. Kościół posiadał kilka wejść. Główny portal zachodni
wystawał w kształcie okrągłej przybudówki. Ponadto istniały jeszcze dwa boczne
wejścia przy końcu wielkiego krużganka oraz jedno z klasztoru112. Świątynia składała się z prostokątnej nawy (z wbudowaną kruchtą i umieszczonym nad nią chórem organowym) oraz prezbiterium. W latach 1683–1693 biskup chełmiński
Zbigniew Opaliński ufundował przy świątyni kaplicę z kryptą113. Kolejna tego typu
budowla powstała w 1716 roku, z fundacji Tomasza i Teresy Działyńskich. Po
śmierci spoczęli oni w krypcie, która posiadała wejście z nawy kościoła i kaplicy
biskupa Opalińskiego. W podziemiach klasztoru znajdowała się jeszcze trzecia
(największa) krypta, umieszczona pod wschodnią częścią prezbiterium. Chowano
tam zabalsamowane ciała w otwartych trumnach. Krypta jest miejscem wiecznego
spoczynku pięćdziesięciu Franciszkanów114. Decyzją władz pruskich 27 września
1875 roku klasztor i kościół w Łąkach zostały zamknięte. Wszystkie zabudowania
przeszły na własność państwa i trafiły w zarząd Ministerstwa ds. duchownych, pedagogicznych i medycznych115. Dnia 5 maja 1882 roku w wyniku pożaru spowodowanego uderzeniem pioruna spłonął dach i wieżyczki kościoła. Z wnętrz
wyniesiono pod opieką prowincjałów (o. Rogeriusza Binkowskiego i o. Onufrego
Laskowskiego) cudowną figurę Matki Bożej Łąkowskiej, którą przewieziono następnie do kościoła w Nowym Mieście Lubawskim116. Nieco ponad miesiąc później,
tym razem we wnętrzu łąkowskiej świątyni, wybuchł kolejny pożar. Od 1883 roku
ocalałe z pożogi zabudowania zaczęto rozbierać i niszczyć. Do dnia dzisiejszego
w Łąkach zachowały się jedynie fragmenty murów klasztornych oraz brama (tzw.
gospodarcza) odrestaurowana w 2003 roku (została wówczas nadbudowana, otynkowana i wyposażona w drewniane wrota)117. Umieszczono na niej tablicę inforA. Korecki, Sanktuarium Maryjne w Łąkach Bratiańskich, Pelplin 2002, s. 82.
Biskup Zbigniew Opaliński został w niej pochowany 11 sierpnia 1693 r.
114
S. R. Ulatowski, Ożyje łąkowskie Sanktuarium, „Gazeta Nowomiejska”, 2000, nr 51, s.5.
115
A. Korecki, op. cit., s. 76.
116
Pochodząca z 1402 r. figura do dnia dzisiejszego znajduje się w ołtarzu głównym nowomiejskiej bazyliki pw. św. Tomasza Apostoła.
117
Prace konserwatorskie na terenie byłego klasztoru w Łąkach Bratiańskich, „Drwęca. Pismo społecznokulturalne ziemi nowomiejskiej”, 2003, nr 1, s. 8.
112
113
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mująca o osobach spoczywających w podziemnych (obecnie niedostępnych)
kryptach. W grudniu 1999 roku powstało „Bractwo Łąkowskie”, które zaopiekowało się dawnym Sanktuarium. Jego teren został uporządkowany, zamontowano i zabezpieczono metalową bramę, wybudowano ołtarz, stacje drogi krzyżowej,
a w 2002 roku odrestaurowano zabytkową kamienną studnię i ustawiono tablicę
z informacjami o historii miejsca118. W grudniu 2000 roku na łamach „Gazety Nowomiejskiej” kapelan bractwa przewidywał, że realnym terminem odbudowy
klasztoru będzie najbliższe 15 lat119. Niestety prognozy te okazały się zbyt optymistyczne. Sanktuarium nazywane niegdyś „zachodniopruską Częstochową” wciąż
czeka na przywrócenie dawnego blasku.
Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego powiatu są liczne
obiekty małej architektury sakralnej, a w szczególności kapliczki. Większość z nich
zbudowana jest na planie kwadratu i składa się z cokołu oraz prostopadłościennej
wnęki (z jedną lub kilkoma niszami) zwieńczonej daszkiem (trójkątnym, półokrągłym, dwu lub wielospadowym)120. Budowle tego typu przeważnie są wymurowane
z cegły i otynkowane. Można wyróżnić także kapliczki betonowe, lastrykowe oraz
drewniane. W wielu przypadkach są one ustawione na betonowych płytach lub
otoczone niewielkim placem z kostki brukowej. Częstą praktyką jest ogradzanie
kapliczki niskim płotem oraz sadzenie wokół niej roślin ozdobnych. W niszach
zamieszczane są figury Chrystusa, Matki Bożej i świętych (m.in. św. Antoniego,
św. Jana Chrzciciela, św. Floriana, św. Teresy, św. Huberta). Najwięcej kapliczek poświęconych jest Maryi. W przypadku obiektów posiadających dwie nisze zdarza
się, iż w jednej umieszczono postać Zbawiciela, zaś w drugiej Jego Matki. Dachy
kapliczek są z reguły zwieńczone (metalowym lub drewnianym) krzyżem. Na przytwierdzonych do cokołu lub wnęki tablicach zamieszczone są wezwania (np. Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami, Królowo Polski módl się za nami, Matko
nie opuszczaj nas) lub fragmenty modlitw, a niekiedy także data budowy poszczególnych kapliczek121. Nieco inną formę małej architektury sakralnej stanowią figury Chrystusa, Matki Bożej i świętych ustawione na kolumnach, postumentach lub
głazach122. Również te obiekty otoczono niskimi płotami i roślinnością ozdobną.
Podobnie jak w przypadku kapliczek posiadają one tablice zawierające wezwania.
Ważnym elementem krajobrazu wiejskiego są krzyże przydrożne wykonane
Ibidem, s. 8.
S. R. Ulatowski, op. cit., s. 5.
120
Często wnęki są przeszklone jedno lub wielostronnie; głownie oknami (drzwiczkami) półokrągłymi.
W pojedynczych przypadkach wnęki mają formę kamiennej (lub ceglanej) groty lub przezroczystej gabloty.
121
Na terenie powiatu występują również kapliczki posiadające metalowe chorągiewki informujące o dacie budowy. Poza tym zdarzają się obiekty nie posiadające tablic. Wówczas wezwanie wypisane jest bezpośrednio
na frontowej ścianie cokołu.
122
W odróżnieniu od kapliczek, figur nie umieszczono we wnęce lub gablocie.
118
119

Wiejski krajobraz kulturowy powiatu Nowe Miasto Lubawskie

317

z drewna lub metalu. W wielu przypadkach posiadają one betonowe podstawy, zaś
ich przeciętna wysokość wynosi ok. 5–6 m. Obok licznych krzyży jednoramiennych na terenie powiatu (w Bratianie) znajduje się krzyż posiadający dwa równoległe ramiona. Jest to karawaka, czyli krzyż choleryczny, którym oznaczono miejsce
zbiorowego pochówku ofiar epidemii. Według przekazów miejscowej ludności
na terenie powiatu tego typu krzyży było więcej. Najczęściej stały one poza wsią
na małym placu obsadzonym drzewami. Z czasem ulegały zniszczeniu, a w ich
miejsce stawiano krzyże jednoramienne lub kapliczki123. Wymienione powyżej
obiekty małej architektury sakralnej można spotkać zarówno w zwartej zabudowie
miejscowości, jak również w krajobrazie otwartym, przy drogach wśród pól, na
rozstajach, w lasach124. Na terenach wiejskich powiatu wyróżnić można 3 grupy
cmentarzy: przykościelne rzymskokatolickie, parafialne rzymskokatolickie oraz
poewangelickie. Pierwsza grupa została omówiona przy opisie świątyń. Cmentarze parafialne powstały głównie w II połowie XIX (np. Radomnno, Szwarcenowo)
lub w XX stuleciu (np. Gwiździny, Tylice). Ich obszar wynosi średnio 1 ha. Zazwyczaj jest podzielony dwiema przecinającymi się alejami głównymi na 4 części. W punkcie przecięcia alei (lub w innych częściach cmentarza) ustawiony jest
wysoki drewniany krzyż. Niektóre cmentarze posiadają ceglane bramy z trzema
łukowatymi wnękami, w których umieszczono żelazne furty (Szwarcenowo, Tylice). Ostatnią grupę stanowią cmentarze poewangelickie. Powstały one głównie
w XIX stuleciu, zaś kres ich funkcjonowania nastąpił w połowie lat czterdziestych
ubiegłego wieku. Po II wojnie światowej, zapomniane, popadały w coraz większą
ruinę. W większości są one zlokalizowane na skraju wsi w odległości 100–300 m od
głównej szosy, a ich powierzchnia wynosi średnio 0,5 ha. Część cmentarzy została
ulokowana na skraju lasu (niekiedy również na wzniesieniach). Wiele z nich jest
obecnie mocno zaniedbane (Krzemieniewo, Kuligi – pobaptysterski, Łąkorz, Małe
Bałówki, Osetno, Otręba125, Podlasek, Skarlin, Słupnica, Tereszewo, Tomaszewo,
Tylice – pobaptysterski). Niekiedy ze względu na bujną roślinność trudno nawet zidentyfikować obszar cmentarzy. Przygnębiające wrażenie wywołują zniszczone nagrobki oraz porozrzucane płyty nagrobne. Należy wspomnieć, że od kilku lat trwa
proces porządkowania i upamiętniania cmentarzy poewangelickich. Z inicjatywy
mieszkańców Szafarni na miejscowym cmentarzu ustawiono (2009 r.) pamiątkowy
obelisk126. W 2014 roku uprzątnięty został teren cmentarza w Gryźlinach, a w jego
centralnej części również umieszczono obelisk z tablicą. Niedługo później (2016 r.)
K. Kliniewski, Miejsca nieznane. Dziwny krzyż, „Drwęca”, 2009, nr 4, s. 5.
J. Wysocki, Studium zróżnicowania regionalnego zabudowy wiejskiej regionu warmińsko-mazurskiego,
Olsztyn 2008, s. 79.
125
Na terenie cmentarza w Otrębie wznosi się wysoki, drewniany krzyż.
126
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/brodnica/art/7053063,szafarnia–chrzescijanskie–milosierdzie–
na–cmentarzu–znak–naszej–kultury,id,t.html [17.08.17]
123
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staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej przy wsparciu lokalnej społeczności uporządkowano cmentarz w Chroślu. Również tam został zamieszczony
głaz z tablicą informacyjną. Warto by w przyszłości tego typu prace przeprowadzono na pozostałych cmentarzach. Do niedawna za poewangelicki uważano także
cmentarz położony w lesie, przy drodze z Bratiana do Rakowic. W rzeczywistości
był on miejscem spoczynku ludności wyznania rzymskokatolickiego. Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych tam w sierpniu i wrześniu 2016 roku,
natrafiono (w dwudziestu pięciu grobach) na dewocjonalia tj. metalowe lub drewniane krzyże i krzyżyki, medaliki ze świętymi oraz różańce (najczęściej wykonane
z drewna)127. Łącznie odnaleziono ponad 200 mogił, z czego blisko 40% stanowiły
groby noworodków i dzieci. Cmentarz powstał najprawdopodobniej w XIX wieku.
Miejscowa społeczność założyła go z powodu odległości i braku mostów na drodze
do kościoła parafialnego w Nowym Mieście Lubawskim128. Należy odnotować, że
teren nekropolii znajduje się na trasie planowej budowy obwodnicy Nowego Miasta. W związku z tym wszystkie szczątki zostaną oficjalnie przeniesione na cmentarz parafialny w Bratianie129.
W krajobraz wiejski powiatu wpisują się także miejsca pamięci. Większość
z nich poświęcono mieszkańcom tych ziem, ofiarom niemieckich (m.in. Białe130,
Bratian, Grodziczno, Gryźliny, Lekarty, Łąkorz, Radomno, Skarlin, Trzcin) i rosyjskich (Łąkorz, Skarlin) zbrodni z okresu II wojny światowej. Upamiętniono również żołnierzy napoleońskich (Wardęgowo), żołnierzy (miejscowych) poległych
w I wojnie światowej (Ostrowite) oraz osoby zasłużone dla regionu (Mszanowo)131.
Ponadto we wsi Zwiniarz znajduje się mogiła 14 żołnierzy niemieckich rozstrzelanych w styczniu 1945 przez Sowietów. Miejsca pamięci mają formę krzyży, pomników, głazów z tablicami, grobów oraz tablic umieszczonych w ścianach budynków
sakralnych i świeckich132. Poszczególne obiekty wykonano z granitu, betonu, lastryka, żelbetonu lub drewna. Przeważnie są one utrzymane w dobrym stanie i tylko
niektóre wymagają drobnych prac naprawczych.
127
[AWUOZ, E/10761], Sprawozdanie z badań archeologicznych byłego cmentarza rzymskokatolickiego
w miejscowości Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko – mazurskie, stan. 23 (AZP 30–53/32)
na trasie planowanej obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, dz. nr ewid.703,
oprac. P. Banaszak, P. Wawrzyniak.; http://mszanowo.wm.pl/412154,Zniknal–fragment–naszej–historii.html#axzz4yIyYDn3x [29.11.17]
128
http://mszanowo.wm.pl/412154,Zniknal–fragment–naszej–historii.html#axzz4yIyYDn3x [29.11.17]
129
Ibidem [29.11.17]
130
W osadzie Białe (gm. Biskupiec) mordu na polskich robotnikach leśnych i ich rodzinach dokonali
ukraińscy kolaboranci z Jagdkommando.
131
Mowa tu o pomniku gen. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza (1881–1960). Zob. M. Bielski, Generał brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881–1960), Toruń 1997.
132
Stosunkowo nową formą miejsc pamięci są dęby katyńskie. Jeden z nich, posadzony 20 kwietnia 2010
na terenie Bratiana upamiętnia aspiranta Policji Państwowej Franciszka Hincmana zamordowanego w Twerze
przez NKWD.
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Architektura świecka
Na terenach wiejskich powiatu zachowało się wiele obiektów dziewiętnasto
i dwudziestowiecznej architektury rezydencjonalnej. Zaliczają się do nich pałace
(Czachówki, Ostrowite) oraz dworki (Bratian, Grodziczno, Gryźliny, Gwiździny, Jakubkowo, Jamielnik/Studa, Katlewo, Krzemieniewo, Łąkorek, Montowo, Mszanowo, Radomno, Sędzice, Wardęgowo). Elewacje wymurowanych z cegły budynków
nawiązują do form: klasycystycznych, secesyjnych lub eklektycznych. Po II wojnie
światowej rezydencje zostały znacjonalizowane trafiając w zarząd PGR. Niewłaściwa eksploatacja i prowizoryczne prace budowlane przeprowadzone w okresie
PRL spowodowały, że część z nich zatraciła pierwotne cechy stylowe (np. Bratian,
Gryźliny, Mszanowo, Wardęgowo). W sąsiedztwie rezydencji znajdują się założenia
parkowe o zróżnicowanym stopniu zachowania. Do dnia dzisiejszego przetrwało wiele budynków folwarcznych, jednak część z nich uległa dewastacji w okresie
PRL. Obecnie zabudowania te są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa rolno-spożywcze lub indywidualnych rolników. Przykład architektury rezydencjonalnej powiatu stanowi dwór w Montowie. Miejscowość wymieniana jest w źródłach
z 1492 roku, kiedy to Andrzej Łaszewski, Arnold z Frący i Jakub Białobłocki kupili od Katarzyny z Frący jej dobra na Pomorzu i w ziemi chełmińskiej tj. Frącę,
Grodziczno, Montowo, Iwanki i Ostaszewo133. Przez kolejne stulecia dobra Montowo dość często zmieniały właścicieli, by w XIX wieku stać się własnością rodziny
Ossowskich, która od początku starała się unowocześnić metody gospodarowania. W majątku powstał młyn i gorzelnia, zajmowano się hodowlą koni rasowych,
bażantów, bydła, owiec oraz ryb. Ponadto właściciele prowadzili uprawę drzewek
owocowych. Stosowanie nowoczesnych metod produkcji przynosiło duże dochody pozwalając na stały rozwój folwarku134. Około 1870 roku wzniesiono przy nim
dwór w stylu klasycyzującym. Na początku XX wieku uzyskał on obecną, secesyjną
stolarkę okienna, drzwi główne elewacji frontowej oraz dwuskrzydłowe reprezentacyjne drzwi parteru, zdobione secesyjnymi motywami roślinnymi. Przylegająca
do rezydencji od północnego-zachodu oficyna pełniła funkcję rządcówki135. Dwór
wzniesiony jest na rzucie prostokąta, z wejściem na osi elewacji frontowej oraz hallem pośrodku. Całkowicie podpiwniczony, parterowy budynek posiada mieszkalne
poddasze i jest zwieńczony dachem dwuspadowym. Na osi elewacji frontowej znajduje się piętrowy ryzalit, także z dachem dwuspadowym. Czterokondygnacyjną
wieżę zamyka konstrukcja czterospadowa. Symetryczna, siedmioosiowa elewacja
posiada w części środkowej trzyosiowy ryzalit poprzedzony schodami. W ryzalicie
133
134
135

AWUOZ, KEZAiB nr 3067.
Kliniewski K., Dwór Montowo był ostoją polskości, „Gazeta Nowomiejska”, 2012, nr 28, s. 17.
AWUOZ, KEZAiB nr 3067.
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umieszczono 4 półkolumny, między nimi (na osi) drzwi, natomiast po bokach po
jednym oknie. Piętro ryzalitu jest nieznacznie wysunięte i rozczłonkowane czterema pilastrami, pomiędzy którymi umieszczono okna. Ponad piętrem usytuowany
jest gzyms i trójkątny szczyt z półkolistym okienkiem. Elewacja tylna – częściowo
przesłonięta oficyną – ma cztery okna w parterze oraz trzy w ryzalicie na piętrze.
Szczyt południowo-wschodni w części parterowej posiada drzwi i okno, zaś na piętrze symetrycznie rozmieszczone dwa okna oraz po jednym okienku półkolistym
na skraju. Drugi szczyt (północo-zachodni) zawiera dwa okna w parterze i trzy
na poddaszu oraz okienko półkoliste w szczycie i na skraju136. Przed wschodnią
i południową elewacją dworu znajduje się park biegnący wąskim pasem w stronę
północną. Można tam spotkać wiele gatunków wiekowych drzew, z których najstarsze: lipy, jesiony i graby mają ponad 150 lat137. Centralna część parku posiada
nieregularny układ, wyznaczony przez masyw starodrzewia. Skupisko drzewostanu
tworzy ramy dla niewielkiego wnętrza rozciągającego się przed ogrodową elewacją
dworu. Następnie przechodzi w rozległe założenie krajobrazowe z dwoma stawami oraz dwiema polanami wyodrębnionymi za pomocą alejowego nasadzenia lipy,
grabu oraz leszczyny138. W sąsiedztwie dworu stoi zabytkowy spichlerz z 1868 roku.
Budynek wymurowano z cegły ceramicznej pełnej na planie ośmiokąta. Poprzeczna ściana dzieli go na dwie równe części. Wnętrze części południowej jest jednoprzestrzenne, z wejściem na osi frontowej elewacji. W części północnej znajdują
się 3 pomieszczenia magazynowe wydzielone podłużnymi ścianami z wejściami
od północnego-wschodu i wschodu. Piętrowy spichlerz posiada poddasze użytkowe (o ściance kolankowej) i jest kryty dachem wielospadowym o niewielkim kącie
nachylenia. Symetryczną elewację frontową zdobi nieznacznie wysunięty ryzalit,
w którego dolnej części znajdują się wrota ujęte (górna partia) w słupki, zwieńczone łukiem ceglanym139. Zamontowane na piętrze dwa okna mają wspólny, prosty
gzyms nadokienny. Wyżej, w poziomie poddasza umieszczono trzy wnęki arkadowe zakończone wolutami. Ponad nimi znajduje się okrągła płycina z zegarem natomiast wyżej gzyms arkadowy i zwieńczenie ryzalitu w formie krenelaża. Po bokach
ryzalitu na parterze i piętrze zamieszczono po 2 okna rozdzielone wąskim filarem.
Z kolei w poddaszu znajduje się 6 niewielkich okien prostokątnych140.
Na obszarach wiejskich powiatu zachowało się niewiele obiektów przemysłowych. Można wśród nich wymienić wiatrak holenderski (Łąkorz), kuźnie (m.in.
Łąkorz, Skarlin), młyny wodne na rzekach: Młynówce (Piotrowice, Słupnica), Osie
136
137
138
139
140

Ibidem.
K. Kliniewski, s. 17.
Korecki A., Z dziejów Gminy Grodziczno, s. 147.
AWUOZ, KEZAiB nr 3068.
Ibidem.
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(Babalice), Skarlance (Wawrowice–Biedaszek), Wel (Bratian, Kaczek, Lorki); a także
niektóre budynki gospodarcze w dawnych majątkach. Wiatrak w Łąkorzu pochodzi
z XIX stulecia. Wzniesiono go na wzgórzu zwanym Łysochą (płn.-zach. od centrum
wsi). Podobne konstrukcje znajdowały się w Ostrowitem i Szwarcenowie, jednak nie
przetrwały do dnia dzisiejszego141. Łąkorski wiatrak funkcjonował do 1956 roku, kiedy to wydano decyzję o zatrzymaniu skrzydeł, a niedługo później nakazano ich demontaż. Wykorzystywany do roku 1975 przez miejscowe kółko rolnicze, niemal dwie
kolejne dekady stał nieużytkowany. W 1993 roku Gmina Biskupiec sprzedała wiatrak
polskiej rodzinie mieszkającej w Niemczech142. Następnie, w 2006 roku obiekt zakupiło łąkorskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego. Rok
później wiatrak zabezpieczono poprzez odeskowanie dachu. Kolejne prace remontowe ruszyły w maju 2009 roku. Po odgruzowaniu i uporządkowaniu budynku rozpoczęła się wymiana elementów drewnianych. Począwszy od górnych kondygnacji,
aż po parter wymieniono stropy kładąc na nich nowe deski podłogowe. Wymienione
i zabezpieczone zostały również belki143. W dalszej kolejności ustawiono urządzenia
na właściwych im miejscach, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Zamiarem Stowarzyszenia jest utworzenie we wnętrzach budynku centrum historyczno-ekologicznego, koncentrującego się na edukacji młodzieży144. Czterokondygnacyjny
holender wzniesiony został z czerwonej cegły w wątku polskim. Jego zewnętrzne
ściany nie posiadają żadnych elementów dekoracyjnych. Cechą charakterystyczną
budowli była ruchoma czapa, która obracała się wraz ze skrzydłami zgodnie z kierunkiem wiatru145. Kolejnym obiektem architektury przemysłowej w Łąkorzu jest
kuźnia odtworzona wg dawnych wzorców. Na terenie powiatu dominowały kuźnie
murowane z cegły lub kamienia. Dachy dwuspadowe kryte były najczęściej dachówką z wstawką nad wejściem, zabezpieczającą przed deszczem i śniegiem. Kuźnie budowano przy drodze, w centrum, rzadziej na obrzeżach osady146. W Łąkorzu można
obejrzeć wbudowany w konstrukcję miech kowalski będący dawniej podstawą pracy w tym rzemiośle147. Kolejna kuźnia zlokalizowana jest w Skarlinie. Wymurowano
ją z cegły na podmurówce kamiennej w pierwszych latach XX stulecia. Od strony
wschodniej ma ona konstrukcję drewnianą (dwuspadowy dach wsparty słupami).
Należy również wspomnieć o kuźni na terenie majątku Montowo, różniącej się architektonicznie od obiektów w Łąkorzu i Skarlinie. Wzniesiona w II połowie XIX wieJ. Ostrowski, Wiatraki, „Drwęca”, 2007, nr 2, s. 1.
Ibidem, s. 1.
143
G. Jonowska, Holender niebawem znów ożyje, „Gazeta Nowomiejska”, 2010, nr 1, s. 11.
144
Idem, Ratują starego holendra, „Gazeta Nowomiejska”, 2009, nr 33, s. 5.
145
http://ziemiachelminska.pl/321023,Lakorz–Wiatrak–holender–jak–muzeum–techniki.html#axzz4fT1bCjfM [18.08.17]
146
J. Ostrowski, Zabytki w krajobrazie ziemi nowomiejskiej, „Drwęca”, 2007, nr 1, s. 9.
147
Broszura Kuźnia. Muzeum Lokalne., oprac. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu, s. 4.
141
142
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ku, posiadała ceglane elewacje, charakterystyczne dla budynków folwarcznych z tego
okresu. Otynkowano ją prawdopodobnie w latach 60-tych XX stulecia, wskutek czego straciła swój pierwotny charakter. Parterowy budynek wzniesiony jest na planie
prostokąta, z wydzielonym przedsionkiem i wjazdem w części południowo-wschodniej. Od północnego-zachodu przedłużenie kuźni stanowi prostokątna stolarnia,
natomiast od strony południowo-zachodniej stoi prostokątna przybudówka. Kuźnię
przykrywa dach dwuspadowy, a jej elewacje ujęte są w narożne pilastry wystające ponad dach w formie słupka. W elewacji frontowej (południowo-wschodniej) znajduje
się prostokątny wjazd, natomiast w elewacji północno-wschodniej 2 okna. Elewacja
szczytu północno-zachodniego posiada 3 okna i jest symetryczna. Wewnątrz budynku znajduje się palenisko z okapem148. Zachowane na obszarach wiejskich młyny
pochodzą z XIX wieku149. Niemal wszystkie zostały wymurowane z czerwonej cegły
i posiadają od dwóch do czterech kondygnacji150. Obecnie żaden z nich nie spełnia
swojej pierwotnej funkcji. W dwóch obiektach zamontowano turbiny elektryczne
czyniąc z nich małe elektrownie wodne (Bratian, Piotrowice). Młyn w Wawrowicach stanowi część gospodarstwa agroturystycznego, natomiast budynek w Słupnicy
przeznaczono na mieszkania. Niezagospodarowany pozostaje czterokondygnacyjny
młyn w Babalicach. W położonej nad Welem miejscowości Kaczek znajdują się pozostałości młyna wodnego z XX wieku. W ich sąsiedztwie zbudowano małą elektrownię wodną o mocy ogólnej 100 kW. Wytwarzana przez nią energia przesyłana
jest do sieci państwowej151. Podobny obiekt (również nad Welem) znajduje się we wsi
Trzcin. W Lorkach, na terenie dawnego młyna funkcjonuje obecnie tartak. Budynek
młyna powstał w ostatniej ćwierci XIX wieku, a nieco później dobudowano do niego młynarzówkę. Był to młyn z kołem zamachowym napędzanym wodą rzeki Wel,
spiętrzoną przez śluzę, znajdującą się po zachodniej stronie budynku. Wnętrze młyna
składało się z jednego pomieszczenia na parterze, do którego prowadziło wejście we
wschodniej części elewacji południowej. Wyjście na platformę z kołem zamachowym
znajdowało się natomiast w południowej części elewacji zachodniej152. Młyn jest budynkiem jednokondygnacyjnym z sutereną i użytkowym poddaszem zwieńczonym
dachem pulpitowym. Przy elewacji północnej znajduje się dobudówka z dachem
pulpitowym nachylonym w kierunku północnym. Elewacja południowa (frontowa) z wydzielonym cokołem jest asymetryczna i nie posiada podziałów pionowych
(wertykalnych). W suterenie znajduje się 1 otwór okienny, a na parterze 2 otwory
okienne i 1 otwór drzwiowy. Elewacja wschodnia jest gładka i zwieńczona (podobnie
148
149
150
151
152

AWUOZ, KEZAiB nr 3069.
Wyjątek stanowi młyn w Bratianie wzniesiony w 1914 r.
Młyn w Wawrowicach posiada konstrukcję drewniano-murowaną.
S. R. Ulatowski, Wodna energia, „Gazeta Nowomiejska”, 1995, nr 42, s. 2.
AWUOZ, KEZAiB nr 5440.
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jak elewacja południowa) okapem dachu, natomiast elewację zachodnią przysłania
jednokondygnacyjna młynarzówka, która posiada użytkowe poddasze i strych153. Jest
to budynek częściowo podpiwniczony od strony północnej, o niskim dwuspadowym
dachu. Asymetryczną elewację południową (frontową) wieńczy gzyms koronujący
oraz okap dachu, a na poziomie poddasza znajduje się niewielki balkon. Asymetryczne są także elewacje: północna oraz wschodnia (obie z wydzielonym cokołem budynku i cofnięte ze względu na schody z tarasem). Z kolei elewację zachodnią przesłania
całkowicie budynek młyna154.
W okresie PRL władze zamierzały zwiększyć uprzemysłowienie powiatu. Na
terenach wiejskich powstało jednak niewiele nowych zakładów. Można wśród nich
wymienić otwartą w 1968 roku wytwórnię prefabrykatów betonowych „Olbet”
w (posiadającym zabudowę miejską) Kurzętniku, wytwórnię środków piorących
w Bielicach, tartak w Bielicach oraz filie POM w Bielicach i Mrocznie. W krajobrazie wiejskim powiatu brakowało (i nadal brakuje) dużych zakładów przemysłowych. Za budynki przemysłowe z okresu PRL można uznać zlewnie mleka
znajdujące się m.in. w Brzoziu Lubawskim, Gryźlinach, Gwiździnach, Nowym
Dworze Bratiańskim, Radomnie, Tylicach i Wielkich Bałówkach. Obiekty były
własnością Lubawskiej Spółdzielni Mleczarskiej, która w lutym 2000 roku zaczęła
je stopniowo zamykać155. Obecnie znajdują się w rękach prywatnych i przeważnie
są niezagospodarowane. Jeden z nich został zaadaptowany na mieszkanie. Można
również wspomnieć o Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” powiatu
nowomiejskiego, których sieć gospodarcza obejmowała w połowie lat sześćdziesiątych 159 punktów sprzedaży detalicznej, 155 punktów skupu, 11 zakładów produkcyjnych i 63 punkty usługowe156.
Z XIX i początków XX stulecia pochodzą budynki użyteczności publicznej
tj. dworce i szkoły. Dworce wzniesiono przy liniach kolejowych: Toruń – Olsztyn,
funkcjonującej od 1872 roku (Jamielnik, Lipinki, Ostrowite); Brodnica – Iława
istniejącej w latach 1902–2006157 (Bratian, Radomno) oraz Warszawa – Gdańsk
(Montowo)158. Wszystkie dworce (z wyjątkiem Jamielnika) są utrzymane w stylu
pruskiej architektury kolejowej, nawiązującym do form neogotyckich. Składają się
z piętrowego budynku głównego do którego dostawione są parterowe lub piętrowe
skrzydła. Jedno z nich pełniło zazwyczaj funkcję magazynu, natomiast w drugim
mieściły się lokale użytkowe. Całość wzniesiona jest z czerwonej cegły i przykryta
153
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155
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2000 r.
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Ibidem.
Ibidem.
K. Florkowski, Mleko od producenta odbierze samochód, „Gazeta Nowomiejska”, 1999, nr 52, s. 3.
U spółdzielców nowomiejskich, „Słowo na Warmii i Mazurach”, 1965, nr 25, s. 4.
PKP wypisały linię ze swoich rejestrów w 2006 r., jednak ruch na niej został wstrzymany już w kwietniu
Jesienią 1876 r. oddano do użytku odcinek Iława – Montowo (przedłużony następnie do Działdowa).
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dachami naczółkowymi ze sterczynami w narożnikach (Bratian, Radomno). W największym stopniu swój historyczny wygląd zachowały dworce przy dawnej linii
Brodnica – Iława. Obecnie budynki te pełnią funkcje mieszkaniowe. Gorzej sytuacja
przedstawia się w przypadku dworców położonych przy linii Toruń – Olsztyn. Ich
wygląd psuje żółte malowanie elewacji (przysłaniające czerwoną cegłę) oraz eternitowe pokrycia dachów. Pomimo dużego ruchu na linii Toruń – Olsztyn niszczejące
dworce w Lipinkach i Ostrowitem pozostają zamknięte. Problem żółtej elewacji dotyczy również dworca w Montowie. Dodatkowo wygląd złożonego z trzech piętrowych części budynku psuje parterowa przybudówka wzniesiona od strony peronów.
Licznie zachowane na terenie powiatu szkoły wiejskie są (podobnie jak dworce)
utrzymane w stylu nawiązującym do form neogotyckich. Również w ich przypadku obowiązywał pewien ogólny wzorzec budownictwa. Większość poniemieckich
szkół wymurowano z czerwonej cegły (podmurówka kamienna) na planie prostokąta. Parterowe, zwieńczone dachem dwuspadowym budynki posiadają zazwyczaj
poddasze użytkowe. Pośrodku fasady (liczącej przeciętnie 7 osi) mieści się wejście
główne umieszczone niekiedy w ryzalicie. W pojedynczych przypadkach elewacje
budynków posiadają ryzality boczne (np. Radomno). Szkoły zbudowane według
opisanego powyżej wzorca znajdują się m.in. w Chroślu, Gryźlinach, Jamielniku,
Kamionce, Krotoszynach, Lipowcu, Krzemieniewie, Marzęcicach, Otrębie, Pustkach, Radomnie, Suminie, Trzcinie, Wawrowicach, Wielkich Bałówkach. Wśród
szkół poniemieckich zachowały się również gmachy jednopiętrowe z użytkowym
poddaszem (m.in. Bratian, Łąkorz, Szwarcenowo). Wzniesiono je z czerwonej cegły na planie prostokąta i przykryto dachem dwuspadowym lub naczółkowym. Podobnie jak w przypadku budynków parterowych niektóre z nich posiadają ryzality
boczne (np. Szwarcenowo). Kolejne ożywienie w budownictwie szkolnym miało
miejsce w czasach PRL. Do 1968 roku nowe obiekty powstały w miejscowościach tj.
Sampława (pow. iławski), Grodziczno, Zajączkowo, Jamielnik, Mikołajki, Ostrowite, Montowo, Krotoszyny, Byszwałd (pow. iławski). Poza tym rozbudowano szkoły
w Gwiździnach, Radomnie, Boleszynie i Suminie159. Nowe budynki w większości
posiadały architekturę charakterystyczną dla tzw. „tysiąclatek”. Były to prostokątne, jedno lub dwukondygnacyjne pawilony wzniesione z prefabrykatów w oparciu
o jeden uniwersalny projekt (z drobnymi modyfikacjami w poszczególnych przypadkach). Po 1989 roku większość tych szkół poddano mniejszym lub większym
przebudowom, w wyniku których zatraciły pierwotny wygląd. Ważnym okresem
dla budownictwa szkolnego powiatu były lata 90-te ubiegłego stulecia.
W 1993 roku otwarto nowy budynek szkoły podstawowej w Brzoziu Lubawskim. Jednopiętrowy pawilon wraz z salą gimnastyczną zostały zbudowane we159

T. Kochanowski, Nowomiejskie w latach 1945 – 1958, „Warmia i Mazury”, 1971, nr 2, s. 15.
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dług wzorca obowiązującego w okresie PRL. We wrześniu 1996 roku oddano do
użytku nową, posiadającą 13 sal lekcyjnych szkołę podstawową w Marzęcicach160.
Decyzja o jej budowie zapadła 25 lutego 1993 roku, natomiast 4 miesiące później
rozpoczęto prace budowlane. Plan realizacji miał zmieścić się w okresie trzech
lat. W pierwszym roku oddano w stanie surowym część dydaktyczną, natomiast
rok później szkoła zaczęła funkcjonować. Najtrudniejszy – z powodu braku funduszy – okazał się rok trzeci, w którym budowano salę gimnastyczną oraz część
rekreacyjno-sportową. Inwestycję udało się zrealizować dzięki dotacji Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki wynoszącej miliard starych złotych161. Do czasu otwarcia nowej szkoły zajęcia odbywały się w budynku poniemieckim wzniesionym na
początku XX stulecia. W 1998 roku miała miejsce rozbudowa szkoły w Mrocznie
podczas której wzniesiono nowy pawilon oraz salę gimnastyczną. Już w 1997 roku
na potrzeby placówki zaadaptowano dawne lokale handlowe GS162, a w późniejszym czasie wyremontowano także stary pawilon. Jesienią 1997 roku rozpoczęła
się budowa gimnazjum w Bielicach. Z kolei w sąsiednich Krotoszynach pomiędzy
2003 a 2005 roku przeprowadzono remont starego budynku szkoły podstawowej
oraz dobudowano nowy pawilon i salę gimnastyczną163. W 2006 roku rozbudowano placówkę w Gwiździnach, zaś 4 lata później otwarto nową szkołę w Radomnie.
Na terenie powiatu zachowały się domy mieszkalne z XIX i pierwszej połowy XX stulecia. Najbardziej charakterystycznym typem jest tzw. dom pomorski.
Wolnostojący budynek – wzniesiony z czerwonej cegły na podmurówce kamiennej
(kamień łamany) – posiada parter ze ścianką kolankową i użytkowe poddasze. Podział poziomy elewacji jest zaakcentowany gzymsem odcinającym opaskowym, zaś
podziały pionowe wertykalnym ustawieniem otworów okiennych parteru i poddasza (w ściankach kolankowych i szczycie). Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym, symetrycznym, krytym blachą, papą lub eternitem. Dachy wychodzą
poza linię ścian do odległości ok. 1 m. Dłuższe elewacje są symetryczne, najczęściej
pięcioosiowe, z otworem drzwiowym na osi i oknami rozmieszczonymi symetrycznie w elewacji. Ścianka kolankowa posiada otwory okienne pionowe pojedyncze
lub zdwojone, usytuowane w osiach wyznaczonych przez otwory parteru. W wielu
przypadkach otwory drzwiowe są obudowane parterowym gankiem wykonanym
z drewna. Kryty dachem dwuspadowym, posiada zazwyczaj bogate zdobienia snycerskie i jest przeszklony. Na omawianym terenie występują także mutacje domu
pomorskiego polegające na wznoszeniu budynków o zubożonym programie funkcjonalnym i architektonicznym (cztero-, trzyosiowe)164. Domy pomorskie znajdu160
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S. R. Ulatowski, Szkoła marzeń, „Gazeta Nowomiejska”, 1996, nr 34, ss. 1, 10.
Ibidem, s. 10.
Idem, Rok inwestycyjny, „Gazeta nowomiejska”, 1998, nr 4, s. 3.
http://szkolakrotoszyny.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,22 [29.11.17]
J. Wysocki, op. cit., ss. 98–99.
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ją się m.in. w Boleszynie, Brzoziu Lubawskim, Krotoszynach, Lipinkach, Małych
Bałówkach, Mrocznie, Nielbarku (trzyosiowy), Radomnie, Skarlinie (trzyosiowy),
Szafarni, Tylicach. Kolejnym charakterystycznym dla ziemi lubawskiej typem jest
dom z dachem naczółkowym. Budowany na fundamencie kamiennym (kamień łamany) lub fundamencie lanym, żelbetowym, często podpiwniczony. Jest to dom
murowany o zwartej bryle architektonicznej, wzniesiony na planie prostokąta
o proporcjach szerokości do długości 3:4, elewacjach ukształtowanych symetrycznie, najczęściej trzyosiowy z otworem drzwiowym w głównej osi elewacji frontowej
i dwoma otworami okiennymi. Budynki kryte są dachem dwuspadowym, symetrycznym, z krótkim okapem nad gzymsem wieńczącym dłuższe ściany. Daszki
naczółkowe odchylone są o kąt 45o od płaszczyzny ściany szczytowej. Dolna krawędź połaci daszku znajduje się na poziomie stropu poddasza. Dachy kryte były
najczęściej dachówką ceramiczną lub blachą, niekiedy papą, a w budynkach remontowanych po II wojnie światowej również eternitem. Budynki tego typu wzniesiono
m.in. w Bielicach, Bratuszewie, Brzoziu Lubawskim, Fitowie, Grodzicznie, Gwiździnach, Krotoszynach, Krzemieniewie, Lipinkach, Łąkorzu, Małych Bałówkach,
Marzęcicach, Mrocznie, Nielbarku, Radomnie, Sugajenku, Szafarni, Tereszewie.
Na terenie powiatu zachowały się również dziewiętnastowieczne chaty drewniane
o konstrukcji zrębowej (Bratuszewo, Gryźliny, Kaczek, Krotoszyny, Lekarty, Lipinki, Łąkorz, Marzęcice, Mikołajki, Nielbark, Skarlin, Szwarcenowo).
Podsumowanie
Analiza krajobrazu wiejskiego powiatu pozwala na sformułowanie szeregu
wniosków dotyczących stanu zachowania poszczególnych obiektów. W odniesieniu
do architektury sakralnej należy odnotować fakt dobrego utrzymania zabytkowych
kościołów. Prac remontowych wymagają natomiast niektóre mniejsze obiekty tj.
kapliczki i figury. Warto również przeznaczyć odpowiednie środki na rewitalizację
a w przyszłości także rozbudowę kaplicy w Wardęgowie. Dawną świetność powinno odzyskać Sanktuarium w Łąkach Bratiańskich. W chwili obecnej należy dbać
przede wszystkim o zabezpieczenie i konserwację jego pozostałości. Na terenie
cmentarzy przykościelnych i parafialnych renowacji wymagają najstarsze nagrobki,
grobowce oraz kostnice. W przypadku nekropolii poewangelickich potrzebne jest
uporządkowanie ich terenu (wycinka drzew i krzewów, zabezpieczenie nagrobków)
oraz umieszczenie tablic informacyjnych. Zlokalizowane na terenie powiatu
miejsca pamięci utrzymane są na ogół w dobrym stanie. Niektóre wymagają jednak
lepszego oznaczenia oraz utworzenia przy nich miejsc parkingowych (np. Bratian).
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Istotnym problemem pozostaje kwestia złego utrzymania dworków. Przeprowadzone w okresie PRL przebudowy spowodowały, iż część z nich zatraciła pierwotne cechy stylowe. Włączenie w skład PGR-ów przyczyniło się także do dewastacji
dawnych rezydencji. Niestety również dziś właściciele oraz mieszkańcy dworków
nie są chyba do końca świadomi ich wartości historycznej. Przejawia się to brakiem
prac remontowych lub wykonywaniem ich w sposób prowizoryczny. Poważne zastrzeżenia budzi również stan większości parków podworskich oraz niektórych zabudowań folwarcznych. W zachowanych na terenie poszczególnych wsi budynkach
przemysłowych warto wzorem Łąkorza urządzić skanseny lub centra edukacyjne.
Priorytetem jest zabezpieczenie ich przed dalszą dewastacją. W miarę możliwości
należałoby wyremontować i zagospodarować nieczynne dworce kolejowe przy linii Toruń – Olsztyn. Zachowane na terenie powiatu zabytkowe budynki stacyjne
powinny (m.in. poprzez usunięcie żółtego malowania ścian) odzyskać swój historyczny wygląd. Dotyczy to również poniemieckich szkół. W ich przypadku należy
zwracać uwagę na to, by podczas prac remontowych nie zostały przysłonięte ceglane elewacje. Charakterystyczne dla ziemi lubawskiej domy murowane znajdują
się w rękach prywatnych i są na ogół dobrze utrzymane. Niekiedy ich wygląd psują
przebudowy oraz nowe elewacje zasłaniające czerwoną cegłę. Drewniane chaty zrębowe stanowią z kolei dobrą lokalizację dla muzeów lokalnych. Bogaty krajobraz
kulturowy w znacznym stopniu wpływa na atrakcyjność powiatu nowomiejskiego.
Konieczna jest zatem odpowiednia promocja lokalnego dziedzictwa. Poszczególne gminy i miejscowości realizują jednak to zadanie w różnym stopniu. Tereny
wiejskie powiatu wciąż nie posiadają opracowania, które w sposób wyczerpujący
przedstawiałoby wszystkie obiekty o znaczeniu historycznym i kulturowym. Tracą
na tym zarówno odwiedzający powiat turyści, jak również lokalna społeczność nie
zawsze zaznajomiona z dziejami swojej małej ojczyzny.
Konrad Bączek, Ländliche Kulturlandschaft des Kreises Nowe Miasto Lubawskie
Zusammenfassung
Um Siedlungsprozesse und materielle Erzeugnisse einzelner Epochen (sowohl einzelner Denkmäler und
Objekte, die nicht ohne weiteres bestimmten Epochen zuzuordnen sind) wurde auf die Darstellung von folkloristischen Elementen verzichtet. Dabei ging man von der unter polnischen Forschern geltenden Meinung aus, dass
die ländliche Kulturlandschaft ein infolge von menschlichen Handlungen historisch gestalteter Raum ist, der die
Erzeugnisse der Zivilisation (historischer ländlicher Plan, historisches Stadtplanungskonzept) sowie naturnahe
Elemente (Alleen, Parks und andere landwirtschaftliche Leitideen) beinhaltet. In einer ländlichen Kulturlandschaft – ein Kulturerbe, das man lesen, sehen, spüren und verstehen kann – vereinen sich auch solche Elemente
wie: Bebauung, Straßen, Wasser, Kult– und Gedenkstätten, sowie Ingenieurbau. Das ist sowohl die Landschaft der
ländlichen Bebauung als auch die landwirtschaftliche Landschaft (Produktionslandschaft). Neben der Darstellung
von einzelnen Elementen der Kulturlandschaft wurden im Artikel auch Schlussfolgerungen in Bezug auf ihren
Zustand sowie ihre evtl. Sanierung oder ihren Wiederaufbau präsentiert.
Übersetz von Tomasz Wyżlic
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Konrad Bączek, The rural and cultural lanscape of Nowe Miasto Lubawskie County
Summary

The article discusses the rural cultural landscape of the Nowe Miasto district. However, folkloric elements
relating to the description of settlement processes and the material culture of particular eras (both monuments and
objects that do not have this status) was not included. At the same time, it is based on the assumption prevalent in
Polish academia that the rural landscape is a space historically shaped by human activity, containing products of
civilization (a historical rural layout, a historical urban layout) and natural elements (avenues, parks, other landscape elements). The rural landscape which is defined as cultural heritage can be read, observed, felt and understood, consisting of elements such as buildings, roads, water, places of worship and memory, as well as engineered
structures. It is both a landscape of rural buildings, as well as an agricultural (production) landscape. Aside from
the discussion of individual elements of the cultural landscape, this article also presents conclusions regarding the
condition of their preservation and their possible maintenance or reconstruction.
Translated by Aleksander Pluskowski
Mgr Konrad Bączek
Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
konradbaczek92@gmail.com
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The historical figure of one of the leaders of the Prussian uprisings, Herkus
Monte (Lithuanian: Herkus Mantas), is today largely a literary character. He owes
his presence to three national literatures: German, Polish and Lithuanian renderings from Peter of Dusburg’s Latin chronicle1. The chronicle became the source text
for later historical writers and authors of fiction. Dusburg made repeated mentions
of Herkus Monte, mostly in unfavourable terms. Nevertheless, these fragmentary
biographical references were later used by writers to create a wide variety of “lives”
of Monte in all of the three aforementioned literary cultures. Monte, in the mask of
Adam Mickiewicz’s Konrad Wallenrod, is at the same time a traitor and a saviour
who dies for the nation according to the romantic ideal of sacrificing life for the
supreme good: the deliverance for the enslaved Motherland. In Herkus Mantas,
the protagonist of the drama by a Lithuanian writer Juozas Grušas from the 1950s
is almost a Lithuanian national hero, since Lithuanians – being Balts – to this day
feel close affinity to Prussia2. Historical ties between the Germans and Prussians,
from whom the Germans took the name of one of the largest state administration
institutions, are obvious. The 19th century, called the age of history, stimulated
the interest of writers in the fate of the conquered nation, and especially its hero.
1
Petri de Dusburg. Chronicon terrae Prussiae, hrsg. von M. Töppen , in: Scriptores rerum prussicarum
(further: SRP), hrsg. von T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Bd. I, Leipzig 1861, pp. 3–219. First medieval translation into German language: Di Kronike von Pruzilant des Nicolaus v. Jeroschin, hrsg. v. E. Strehlke, in: SRP IV, pp.
302–624.
2
Juozas Grušas (1901–1986) – Lithuanian writer, linguist and essayist. In the post-war years, he became
famous mainly as a author of historical dramas, („Herkus Mantas 1957; „Barbora Radvilaitė” 1972; „Švitrigaila“
1976, „Unija“ 1977).
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Numerous German historical novels and dramas tell the story of the tragic fate of
Herkus Monte3.
The memory of Prussia, materialised in literature and other cultural texts,
has become a three-dimensional genetical, historical and geographical image. This
multifaceted image can be attributed to the divergent interests of the three cultures that inherited the Prussian legacy. In the study of the Prussian literary topos, it seems appropriate to apply postcolonial criticism and two different memory
models: cultural and historical, since all three inheriting cultures (re)construct the
memory of Prussia in different ways. Mostly by functionalising it, and – which is
an indispensable condition for literature – by fictionalising it. The literary constructions of the memory of Prussia have served, and still serve, different purposes
in history, but above all, they served the ideological and national purposes. It is of
these constructions that the writers have drawn their inspiration, creating varying,
but primarily national configurations of the most famous figure in Prussian history.
Dusburg’s Chronicle of the Prussian Land (as well as its German translation
by Nikolaus von Jeroschin), and later chronicles recreate the clashes of the heroic
knights of the Teutonic Order with headstrong and backward pagans. Literature
that glorified the German Order unwittingly turned against the Prussians, who, together with the Lithuanians, became the embodiment of evil and pagan ignorance.
Udo Arnold in his paper “Prussian History of the German Teutonic Order in the
German political tradition of the 19th and 20th centuries” in an outstanding way
shows the historical background and the motives behind the revival of the chivalric
spirit of the Order4. Its main driving force was the creation of a uniform Germany,
a great power in Europe. Brandenburg-Prussia, which won the historic rivalry with
the Habsburgs, played a significant role during this period. After winning the battle
of the Nations at Leipzig in 1813, King Frederick William founded the Iron Cross.
Arnold says of this telling event and the beginning of a new tradition as follows:
This tradition, ignoring the historical reality, integrated the medieval state
consciousness of the Teutonic Order in Prussia with the state consciousness of
the Kingdom of Prussia, which meant that the consciousness of a small Prussian
state turned into a uniform German state consciousness5.

3
Authors of the stories about Herkus Monte in the German literature i.a.: Fr. Lubojatzky, A. Heinrich,
O. V. Gomen (pseud.), A. J. Cüppers, H. Bauer, B. Graf von Keyserlingk, R. Lauckner. Historisches Lexikon, Bd. 3,
Wien 1960, p. 512, and W. Pierson: Hercus Monte. Bilder aus Preussens Vorzeit, Berlin 1872; M. Springborn, Herkus
Monte. Eine Erzählung aus Altpreussens Vorzeit, Berlin 1897.
4
Udo Arnold, Prūsiškoji vokiečių ordino istorija XIX ir XX amžių Vokietijos politinėje tradicijoje, in:
Senovės baltų kultūra. Prūsijos kultūra, Vilnius 1994, pp. 235–258.
5
Ibidem, p. 239 (author’s translation, as in the case of other quotations from German and Lithuanian).

Literary incarnations of Herkus Monte

333

This event had its consequences. Poets and writers responded to this appeal
of the historical moment by means of relevant works. The 19th century is abundant
with historical novels that recount the struggle of Teutonic Knights with pagans:
Johannes Voigt publishes his monumental nine-volume work on the history of
the Order in Prussia6. Audronė Barūnaitė-Willeke writes about the doings of the
19th-century historiography:
Although the German historians no longer saw the conquest of Prussia in
terms of a religious objective, they were nevertheless willing to justify this deed
in the name of cultural progress. The premise was that the Teutonic Knights were
to bring the backward peoples the blessing of higher culture7.

Das Kreuz an der Ostsee [A Cross on the Baltic], a romantic drama by Zacharias Werner from 1806, is written in this very spirit. In the introduction, the author
presents a brief history of the conquest of Prussia as well as the customs and myths
of the tribe taken from modern chronicles (mainly Simon Grunau’s) which become
the canvas for the narrative:
(…) Vaydevut was apparently the first King of Prussia [...] He had reportedly twelve sons, of which ten were killed in various battles. The eleventh, Samo,
gave his name to Sambia. The twelfth, Warmio, to Warmia, a land blessed by
numerous pilgrimages. (…) Warmio married the daughter of Konrad I of Masovia, and was converted by her to the Christian faith, which led to the eradication
of paganism in Prussia. Old Vaydevut, after eighty years of reign, divided the
country between his son, moved alone to Romowe and became the chief priest
(Kriwe), where he experienced a revelation in a dream that told him his gods
could not oppose the Christian God8.

Victorious Christianity, the embodiment of the progress of civilization, is the
guiding idea of the drama. Prussians themselves, at war with one another, in the
end are not able to tell how their social order should be organised: some desire the
return to the natural state, to the days when there were no gods, priests and authorities, to the nomadic way of life; others are in favour of maintaining the state of
things of the day, and even want the strengthening of religious and moral discipline
6
Cf. J. Voigt, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, Königsberg 1827–1839.
7
A. Barūnaitė-Willeke, Die Prussen in der deutschen Literatur seit der Romantik, Lampertheim 1992, pp.
10–11.
8
[Zacharias Werner], Historisches Vorbericht, in: Das Kreuz an der Ostsee. Ein Trauerspiel (Erster Teil:
Die Brautnacht), Berlin 1806, p. XII.
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and maintaining the sedentary lifestyle and property rights. Werner presents the
pre-Christian religion as worthless, bloodthirsty and unfair. Old myths are depicted from the Christian point of view, which becomes most prominent in the climax.
As the Prussians try to liberate their leader Warmio, the Christian God comes miraculously to their help, sending them a missionary and martyr, Saint Adalbert. The
love story is also marked by a religious fight. In captivity, Warmio falls in love with
a daughter of Duke Konrad, pious Malgona, and is baptised in order to be able to
marry her. She converts him to the true faith.
Another example of a 19th-century literary interpretation of a chronical figure in the spirit of an inevitable faith-promoting conquest was that of the leader
of Sudovians, Skomand in William Obgartel’s Skomand, der Held Sudauens (Skomand, the hero of Sudovia) from 1926. In a staging loosely related to Jeroschin’s
chronicle, the author describes the heroic life of Skomand, who throughout his life
fought along with other Prussian tribes against the Order, and at the end his life
became a Christian and turned against the Lithuanians:
Fifty-three years lasted the war of the Order with Prussia. And there he is,
on the border with Lithuania [...]. The Lithuanians, whose language, religion and
customs bore similarly to the Prussians, were even more savage and militant and
lived in dark paganism9.

Skomand, Obgartel’s positive protagonist dies as a zealous follower of Christ
from wounds received in the battle of Grodno. His only desire before death is to
make penance for the hostility that he had felt towards the new faith. Dusburg’s
intertext is very much visible in the novel. In part 224, “On Skomand’s death”, the
first chronicler of the Order says:
Behold the miraculous conversion and transformation that passed thanks
to the hand of the Almighty. The same Skomand who savagely persecuted the
Church of God before, is now a defender of the faith, a great leader of the Christian people10.

From the 19th century, German writers paid particular attention to the figure
of the leader of the Prussian uprising (1260–1275) – Herkus Monte. In these novels,
Monte stands out as a courageous fighter for the independence of Prussia, who,
however, in the end must die. Barūnaitė-Willeke compares this theme in the Ger9
W. Obgartel, Skomand, der Held Sudauens. Eine Erzählung aus der Ordenszeit Altpreußens, Berlin–
Leipzig [1928], p. 114.
10
Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej, translated by: S. Wyszomirski, Toruń 2005, p. 166.
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man literature of the day to the 19th-century American novel about the conquest
of Indians (James Fenimore Cooper’s The Last of the Mohicans), in which the hero
is “the last of the tribe”11. In these novels, religious discourse gives way to another
interpretation of the deeds of Herkus Monte: here, the fight for freedom and resistance to colonisation become the guiding themes. This change in perspective is
indicated, for example, by A. Heinrich’s novel Herkus Monte. Aus Altpreussens Vergangenheit from 1865. There is one thing that links all the stories about the Prussian
hero: a certain respect for his determination and a final reflection, usually coinciding with the moment of Monte’s death, whose significance tells of the inevitability
of history. These nostalgic novel endings suggest that Monte permanently entered
the history of the German culture and the memory of him remains alive. Heinrich
ends his story in this manner:
They [the Prussians] did not know the graces of Christianity, but fought
not against them. It was only to expel the invaders, who took their freedom and
turned them into pathetic stooges. When a nation rises to struggle for its freedom, no man can cast a stone at them12.

Franz Lubojatzky, born in Dresden, the author of numerous historical novels,
in his novel Herkus Monte from 1840 unravels a postromantic tale about the life and
adventures of the hero and his complex family relations. From the point of view of
the discourse of power, the author tries to keep an objective eye at the inevitable
historical processes: he sympathises with the Prussians and shows great empathy
towards the main character, Monte. At the same time he presents the atrocities of
war experienced both by the conquered as well as the victorious parties. Religious
discourse is very prominent within the story, since it is religion that is the instrument of power: even Monte, a strong character, a hero of the war, must be subject
to the laws of Romowe by agreeing to the bloody sacrifice in the form of a captive,
his former friend and teacher – Hirzhals. Neither is he convinced to Christianity:
the cross is for him a symbol of the fight for dominance.
Lubojatzky expands the threads related to Monte’s family history known
from Dusburg’s and Jeroschin’s chronicles, of which we know only that Herkus was
abducted as a child and raised in Magdeburg to become a knight, was baptised
and given the name of Heinrich, and after returning to the motherland he became
a freedom fighter for his enslaved people. Lubojatzky draws an image of truly romance-like family and amorous adventures of the protagonist. At the beginning
11
12

Cf. A. Barūnaitė-Willeke, op. cit, p. 8.
A. Heinrich, Herkus Monte. Aus Altpreussens Vergangenheit, Mohrungen 1865, p. 64.
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of the novel Monte rides on horseback accompanied by Hirzhals and his Prussian
squire Skomand (sic!) to Kulm. Tired of the journey, they stay in a forest mud hut
inhabited by Brailam, a Prussian prophetess, banished by compatriots because of
having been baptised. Brailam’s new faith is only apparent, because in a corner of
the hut Hirzhals sees a wooden statue of the god Pikollos, described as:
a statue of a grim old man with a white band on his bald head; at his feet
lay the skulls of a man, a horse and a cow – it was the god Pikollos, the god of
ghouls and the dark place – Hell [German Pekla], where the evil spirits receive
their torment and suffering.

As Hirzhals destroys the statue, Brailam casts on him a curse of martyr’s
death by fire for the desecration of a deity. Pikollos’ revenge soon materialises, as
Hirzhals, strapped to his horse, is burned on a sacrificial stake.
Herkus’ defiance is born in the Kulm castle when Walrad Mirabilis tells the
story about the burning of the Prussian elders in the Lenzenberg castle. Herkus
curses him, crying out to Perkun for a revenge, for which he is captured and thrown
into the dungeon. In prison, he hears girls singing in Prussian, which reminds him
of his homeland. Noble Hirzhals helps Herkus escape. Herkus also saves a daughter
of the Bartian leader Divan, named Belisa, who becomes his fiancée, and, after the
first victory over the knights of the Order, his wife. The description of a Prussian
wedding includes many interesting ethnographic facts. Also, the religious rites of
the Vaydelots and the Prussian struggles with the Order were described with a flair
as well as a certain romantic poignancy. Lubojatzky tries to keep his narrative impartial, however, the interests of the fighting parties remain asymmetric: the Order
fights in the name of Christ, the Prussians – in the name of freedom: “[Knights]
looked straight in the eye of an imminent death and fought in the name of their
faith; the Pagans, in the name of a longed-for freedom”13.
Lubojatzky builds further adventures of the protagonists on his own, since
they are not recorded in the chronicles. On the day of the wedding of Herkus with
Belisa of Livonia there comes the knight Alf von Tierberg. According to an old
custom he is treated as a guest, however, a drunken Prussian wounds him with a
mace. The injured knight stays in Herkus’ house, and beautiful Belisa tends to his
wounds. A fondness emerges between the married woman and the knight. Already
cured, Alf leaves Herkus’ house, goes to the sacred grove, to which the unwanted have no entrance, is captured and is to be burned alive at a sacrificial stake.
Tempted by the knight’s promises, Belisa helps him escape and Alf persuades her
13

Ibidem, p. 55.
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to run away with him. Before then, Herkus attempts to free his guest by negotiating
with Kriwe. He wishes to avoid a bloody spectacle, because an execution of a guest
would be unacceptable for the Prussian tradition. Lubojatzky presents the Prussian
religious fanaticism, the total power of the clergy over their moral attitude and over
the pagans’ secular behaviour. Monte appears as a defender of humanity who does
not agree to the dominance of divine rights, regardless of religion. In a moment
of doubt and pain after his beloved wife’s escape, old Brailam appears and reveals
a terrible secret: Her real name is Kora and she is a daughter of the noble Withmud
[a reik]. She was the wife of Gawryla Monte, which meant that she is Herkus’ mother. Kora was rejected by her husband because of a terrible ritual that she performed
at the request of her dying father. She helped him leave this world by hitting him
with a mace (as she was an only child and there was no male heir in the family).
Gawryla Monte could not accept her as a woman and wife, so she turned against
him and gave birth to an illegitimate son, whom she abandoned and moved away
from home. Herkus is actually an illegitimate son of his father, but accepted by him.
Another revenge of Kora on the former husband was bringing the Teutonic Knights
to Natangian homes, the death of Gawryla and Herkus’ abduction. Devastated Herkus, deprived of his identity granted by belonging to a family, throws himself into
the fray. Murdered treacherously, he is killed at the hands of Alf von Tierberg. Alf
becomes the commander of Christburg (Dzierzgoń) and rejects Belisa and her
child because he does not want to lose his privileged position, which he owes to his
being a clergyman. With the dead child in her arms, insane Belisa throws herself on
the stake on which Herkus’ body is burning. In the novel, determinism in history is
intertwined with determinism of fate, where human curses and godly revenge are
materialised, and the fate of man reflects the fate of nation. Franz Lubojatzky ends
his novel in the spirit of national and Christian fervour:
The name of Herkus Monte now lives only in the books of history, but
the memory of him will live as long as the German tongue exists. Peace to his
ashes!14.

Today, the German 19th-century historical novels about Herkus Monte have
fallen into oblivion. In the 20th century, the figure of Herkus Monte appears in
two German dramas: Max Worgitzki’s drama from 1916 and Rolf Lauckner’s from
1937, as well as in a Lithuanian drama by Juozas Grušas from 195715.
14
F. Lubojatzky, Herkus Monte. Historische Erzählung aus der letzten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts,
Marburg 1840, p. 150.
15
M. Worgitzki, Hercus Monte. Schauspiel in 3 Aufzügen, Leipzig [1916].
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Both in the German as well as Lithuanian dramas the main character is Herkus Monte aka Mantas, and the culmination is the scene with Hirzhals, a knight
from Magdeburg, who after the battle of Pokarben goes into Prussian captivity. According to a Prussian custom, one of the hostages had to be burned at the sacrificial
stake as a sign of gratitude to the gods for victory. Hirzhals was the educator and
protector of Monte in Magdeburg, but now is at his mercy. Drawing straws twice,
Hirzhals takes the unlucky ones. For the third time, as he draws a death sentence,
he voluntarily goes on the stake and, tied to his horse, gets killed in the flames.
This is the story taken from Dusburg’s chronicle, however, the authors of the plays
attempt to build tension and depict the figure of the hero and his dilemmas in
a different manner.
The first – in chronological terms – is the German Masurian Max Worgitzki’s
drama written during the First World War, which undoubtedly had an impact on
the conflict and the build-up of tension. Herkus Monte appears not as an enemy
of the “German nation”, however, clearly noticeable is the distance of the author
to the protagonist, yet he is not devoid of sympathy. Herkus Monte is the leader
elected at a Prussian rally by individual tribal chiefs. Among the few characters of
the drama there are the nobility, whom Worgitzki calls by the name of “Princes”:
Glande represents Sambia, Glappo – Warmia, Auttunne – Pomesania, and Diwane
is the Prince of Barts. Important figures are: Galbo the Kriwe, who, nota bene, had
a daughter named Szupanana, and two Vaydelots named Torreto and Marango. In
addition to knight Hirzhals there appears a commander [Polish komtur], and in
the background – the knights and German and Prussian warriors. The action of
the drama encompasses the events around the year 1260, during the war with the
Order. The family ties of the main hero are only faintly outlined. At the very beginning, Herkus’ mother appears and calls him a “hero” and “the hope of the nation”,
and also at the beginning Herkus reveals his complex identity and motives:
Do not call me a hero, mother! I am not yet a hero. But I feel that God, who
lives in my breast, is leading me. Call him as you like, but it is the God who wants
justice. This is what I promised to my dying father, and this promise I shall keep.
Today the world needs to know that Herkus Monte is Prussian16.

Not only the aforementioned “God”, but also Herkus’ education and chivalric
code make him host the knight Hirzhals at his house and treat him as a friend.
Moreover, his mother thanks the guest for saving her son’s life during his stay in the
German city. The friends have not seen each other for six years, ever since Monte
16

Ibidem, p. 7.
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left the monastic school to return to his fatherland to say goodbye to his dying
father. However, he never comes back to Germany. There is no turbulent story of
kidnapping here, but Monte admits in a conversation with his friend that he felt like
a prisoner in the German land. Hirzhals is not his teacher, but his peer and a school
friend so close to him that he lets Herkus Monte meet his family. Hirzhals comes to
Prussia as a Land Master’s messenger and a member of the Teutonic Order. Thus,
the old friends stand on the opposite sides of the barricade. Although Monte already knows the new God, and, once baptised, he is formally a Christian, yet he
very deliberately starts the fight to defend his nation (das Volk) and homeland (das
Vaterland). While in case of the hero these categories are achronical, Worgitzki
translates them to the reality of the ongoing war. The explanation of the German
knight’s decision to go to war against pagans contains a revision of the world at that
time: “Because we are guided by something that we can stop for a while, but we’ll
never be able to destroy it; it is an eternal thought. I don’t want to call it Christianity,
because it is something more. I call it culture.” Monte thinks, however, that freedom
is the foundation of every culture17.
War serves as canvas for the drama, but it features only in the background in
order to show the causes of the Prussian uprising. The Prussians themselves fear
Herkus. His strong personality, leadership skills and successes in war raise suspicion that Herkus wants to subdue other tribes. They accuse him of being a Christian and of not listening to the will of gods, but above all, they are afraid of losing
their tribal leadership privileges: the thing that could save the scattered tribes by
uniting them becomes the source of an internal conflict, which is expressed by
Auttunne’s words: “You can call it pettiness, or stupidity, but one thing is clear: they
[the other leaders, author’s note] fear that Monte may desire to be master of all of
us, and they do not want to have masters to reign them, not even of their own tribe.”
At the meeting in the presence of Kriwe, who is entitled to issue final judgments,
there is talk about total war, in which five tribes were supposed to take part. As the
potential leader, Herkus Monte kindles the desire of combat by telling the story of
the burning of the Prussian elders at the Castle Lenzenburg:18 “We, the Princes of
Sambia, Pogezania, Warmia, Barcja and Natangia, we have decided to resist the
enemy with the last ounce of our strength. No more disgrace! Victory or death!”19.
In his drama, Worgitzki changes the course of events, seeing the Prussians’
own guilt in their conquest. Apart from the concerns of the nobility, who saw in
Monte a competitor, he introduces the thread of betrayal among the clergy: two
17
18
19

Ibidem, p. 15.
Ibidem, p. 21.
Ibidem, p. 28.
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vaydelots, Torreto and Marango prepare a plot to expose Herkus Monte in the presence of the Prussians, putting his religiosity and Prussian identity to the test. The
knight Hirzhals appears again, this time as one of three prisoners of war, one of
which has to die at the stake. Among the clergy there is a conviction that Monte’s
spirit has been poisoned by the enemy, because he lacks humility and devotion to
the old gods. The devastated Monte is comforted by the treacherous Torreto. He
tells him the story of King Waydewut, who was rescued from the deathly grip of a
bear by a boy from an enemy tribe, who after the fight was said to have been taken
by the Prussians and died at the sacrificial stake. However, the gods had other plans
for him – he had a lucky draw and another prisoner died in the flames. He was
pardoned and received lavish gifts from the king. Monte was in a similar situation,
since he had to send a childhood friend to a martyr’s death. Even Hirzhals’s voluntary submission to the execution, who sees in this death his salvation and grace of
the Virgin Mary, the patron saint of the Order, does not weaken Monte’s remorse.
Together with Szupana they invent a scheme to free their friend. However, Torreto
discovers their plan, whereby he is killed by Herkus’ sword. We are dealing here
with murder with sudden passion: “I also am just a man,” says Monte. Hirzhals is
captured and Kriwe holds the last sacrifice in the holy grove, because after these
events he wants to go to Romowe and die. He designates Marango as his successor.
Herkus Monte is left alone and abandoned by everyone. Faithful Szupana commits
suicide, and the voice of the people in the final scenes of the drama passes the death
sentence on the yesterday’s hero. Herkus commands his dearest warriors to submit
to the will of the stronger party. With hands tied down like a common criminal, he
falls in the hands of the commander, who is happy to have him as an easy prey. Yet
Herkus Monte deals a deadly blow to himself. Before that, seeing the assault of the
troops of the Teutonic Order, he pronounces words full of bitterness:
This is the end! […] A strange, mocking twist of fate! Herkus Monte, a frightful and invincible prince of Prussia falls into the hands of the Germans, an
easy prey, locked in chains by their own people, and to be hanged! A hero and
a perjurious killer, a saviour and a traitor, in a word, a tightrope walker on a rope
stretched over his own life, a buffoon. And that is all that the fuss is about?! 20.

To sum up the literary incarnation of Herkus Monte presented by Max
Worgitzki, it’s hard overlook the retrospection of the inevitability of history governed by the law of the stronger. The weakness of the Prussians, their short-sightedness and insistence on customs where the only uniting factor is a bloody ritual, are
20

Ibidem, p. 81.
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the causes of defeat. Undoubtedly, Worgitzki justifies the conquest of Prussia, and
his motto is a 19th-century message that promotes not so much a new and better
religion, but, above all, higher culture. The figure of Herkus Monte itself, who is a
man of high moral and cultural values, a seasoned warrior and a noble man who
sacrifices himself for his people to liberate them, is tragic, because he does not fit
into any social or religious group. The hybrid man, someone who we would call
multicultural today, could be a mediator and peacemaker, however, in terms of an
armed conflict, the weaker should yield to the stronger. Such is the law of war.
In Lauckner’s and Grušas’s dramas, the themes known from the chronicles
become more exposed; for example, the murder by Volran Mirabilis, the Teutonic
vogt of Lenzenburg over the Vistula Lagoon, of the Prussian elders invited to negotiations, which allegedly caused the Prussian uprising. Additionally, Grušas used
the story of the blinding of twelve Prussian children in Elbing, in order to expose
the cruelty and hypocrisy of the knights of the Order. Both dramas feature also the
story of the siege of the castle of Königsberg. There appear characters documented
in Dusburg’s and Jeroschin’s chronicles: Nomeda, Koltis, Glappo, Diwane, Autume
and others.
The conflicts within the drama are constructed differently by each author.
The love story belongs yet to literary fiction. In both dramas, Monte loves, with
reciprocity, a German and Christian girl from his time in Magdeburg. In Lauckner’s
work, Maria is Herkus’ childhood companion. Their love develops in the course of
the drama. Grušas makes the love story more prominent, since Kristina is engaged
to Herkus already in Magdeburg and as it turns out, they have a son.
The presentation of the main character differs between the works: Lauckner’s
Herkus is a hero, an unyielding leader who deliberately dies for the nation. Personal
life does not play a greater role in his life, since a leader who in the drama resembles
a führer cannot afford it: love could dissuade him from his goal, so he devotes himself completely to the matter. Maria (who in Lauckner’s work is Hirzhals’s sister)
enters a convent to repent for her love for a pagan and the killer of her brother. The
Hirzhals’s scene is also not devoid of tragic overtones; in the moment when the
knight of Magdeburg for the third time draws the death sentence and Herkus wants
to give his life for him on the sacrificial stake, Hirzhals refuses and even apologizes
to Herkus – a hero who wins a moral victory, because his conscience is clean.
Grušas’s Mantas is primarily a man. He feels no hatred for the enemy, does
not want to kill his hostages, and would prefer to use them for ploughing, harvesting and other field works. He opposes the mindlessness and unfairness of sacrificial
stakes. He loves Kristina truly and is not ashamed to keep reminding her of that.
The fact that he can afford a private life makes him more human, as opposed to
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the Lauckner’s protagonist. Mantas is torn and does not consider himself a hero.
He would like to fight for the happiness of people, which by no means is a sign of
cowardice. In the conversation with Koltis he says:
MANTAS: I am a man, and you need heroes.
KOLTIS: You were willing to die for your fatherland. What are you doing now?
MANTAS: People also die for their happiness! […]21.

In the climactic scene of the drama Herkus Mantas meets his destiny face to
face. Hirzhals is his friend and teacher. He learns about his new God thanks to him
and, so to speak, gains an insight into the European culture of the day. Hirzhals is
his link with the wider world that, observed from the forests and swamps of his
homeland, seems to be a hostile and incomprehensible place. In this scene, Grušas’s
Herkus is torn. He rejects the Christian God but also does not understand the need
of the bloody sacrifice for native gods. He is a “hybrid” character, a European living
in wilderness. In fact, he is no longer a Christian, but at the same time cannot be
a worshipper of the gods of his tribe: he becomes a humanist with no god. After
Hirzhals’s death on the stake, Mantas ruminates:
Here’s one more meaningless sacrifice! And what a sacrifice it is! Who
needed it? The gods? Who are the gods? Are they not our own worship of cruelty,
slavery, fear?! Christians are killing us in the name of their God. We repay them
with the same. Both pay too high a price for their faith. And if we toppled our
gods from their thrones and altars? In whom would we believe? I believed in
man. I believed in his mind and the work of his hands. How is he different from
his gods? […] Gods will die, others will be born, and the man will remain eternal. I put to death the one who deserves to be called a man. Did I not betray my
faith? […] What have I become? What do I believe in? […] In my fatherland! My
brothers! I believe in your freedom and your great future. In the name of freedom
we shall live and die! […]22.

This speech of a man who rejects God and gods can make an erroneous impression that the drama, released in 1957 in Soviet Lithuania, is an apotheosis of
the “Soviet man”, an atheist overfilled with an urge to fight for the just cause. Such
a label cannot be put on the hero of Grušas’s tragedy since the author deliberately
avoided praising the ruling Soviet ideology by fleeing into a historical drama. Herk21
22

J. Grušas, Herkus Mantas, Kaunas 1988, pp. 43–44.
J. Grušas, op.cit., p. 61.
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us Mantas is a tragic figure. His overarching goal was freedom - and he devoted his
life to it. It seems that Grušas’ drama evokes some other historical event: the suppression in the early 1950s of the guerrilla uprising against the Soviet occupation in
Lithuania. This fight was just as doomed to failure as the rise of Prussia against the
colonisation of the Teutonic Order.
In the 1930s there appeared in Germany two literary works with Herkus
Monte as the main protagonist. He is the title character of a drama by Rolf Lauckner
Herkus Monte and Knight Hirzhals from 1937, and Count Botho von Keyserlingk’s
novel Monte the Rebel. The Prussian Uprising in the Year ca. 1260 from 193623. Both
dramas are different in terms of aesthetics and genre; however, they have a common
feature: they both represent Herkus Monte as a brave man, a hero who sacrifices his
life for his homeland. Keyserlingk goes even a step further: he sees in the historical
figure of his protagonist an affinity with a hero of the ancient Germanic tribes,
Hermann, a Cherusci chieftain also called Arminius by the Romans. In the 20th
century the method of presenting Monte’s figure clearly changes as compared with
the 19th century ideas, which emphasised his love stories and family problems. In
the romantic and postromantic visions, adventure and blind chance were important elements of the narrative. In the 20th century, the figure of Herkus Monte gains
independence and a deeper reflection on the fate of the tribe and homeland. In this
respect, the last two categories are tailored to the modern language and reality, as
they speak of nation and homeland, which notions did not yet exist in the Middle
Ages. Moreover, treating the members of the Teutonic Order as Germans may also
cause objections from literary critics. Presenting Monte’s figure as a self-confident
person who is aware of his social role exposes the fact that authors assign it a wholly
autonomous role: this historical figure became a symbol and a substitute for the
annihilation of an entire nation. Thanks to Dusburg, who personalised his figure in
the negative sense, Monte became the most popular Prussian in the history of this
nation. Writers of different historical periods focused their attention on this very
figure, seeing in it a warning and a universal appeal of sacrificing of the individual
for the good of the community and the inevitability of history, when the weaker
must yield to the stronger. The most mature text, bringing the complexity of “the
last (or perhaps first) Prussian” to the foreground is the novel by Botho von Keyserlingk, in which the background is formed by a religious war. In this discourse,
the central character is the eponymous rebel, Monte. What is of importance here
is the presentation of the hero’s life in Magdeburg, otherwise ignored. His religious
and cultural conversion were fake, since being abducted as a child, baptised by the
name of Heinrich, and brought up and knighted, Monte retained in his memory
23

B. Graf von Keyserlingk, Monte, der Rebell. Aufstand in Preußen um 1260, Görlitz 1936.
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the images of real life and his own roots. He knew that he was meant to become the
mediator or helper of the coloniser in the colonised country, and this role did not
suit him because his memory – let us call it a cultural memory – did not allow him
to do so. Even his love for the beautiful daughter of the mayor of Magdeburg, Katharina Suzanna, could not overshadow the love for his homeland; the love flowing
from the bottom of his heart. Heinrich could not forget that he was born Herkus.
A comfortable and prosperous life, the prospect of recovering his family properties
in Natangia and an important social role could not attract the hero. From the very
beginning he knew the plans the Order had for him. With some concern, these
were expressed by his teacher and educator, the knight Hirzhals, and became his
self-fulfilling prophecy: “We dealt with you and your fellows as the ancient Romans
did with Hermann of the Cherusci, who defeated the same Romans after he dutifully learned the art of war being an emperor’s knight. Perhaps we raised our equals,
or even better opponents.”24.
Herkus Monte not only remembers images of his childhood, but being also
the knight Heinrich, he is able to analyse the political situation in his enslaved
homeland. He was not a romantic hero who throws himself into the fray carried by
emotions; he was contemplating with full awareness the reasons that were bringing
the knights from Western Europe to a small country on the edge of the Baltic Sea.
Already in Magdeburg, questioned by Hirzhals if most of the Prussians do not feel
converted, but only enslaved, Monte, like a learned sociologist from another era,
provides an overview of the ongoing war and conquest:
[…] because the invasion of Christianity caused by the influence of clergy
and the generosity of Christians is treated as a crusading expedition, the attacked
must defend not only their land and belongings, but also their faith. The subdued
imagine that only by means of the old faith can they regain their freedom, and
that their original religion goes hand in hand with the freedom of their homeland; that this is not a regular fight for the worldly goods, but also for ideals. That
is why all these wars are accompanied by an awful fanaticism. The fight would be
more honest if the Order cried to us: We want to take this country by force. But
they came with masks on their faces. They had land on their minds, and baptism
on their lips. Believe me, Hirzhals, the Christian God brought misfortune to my
people. When one sees all the things he did, these horrors and destruction, rewards for wickedness, looting and rape, one cannot but join the community of
Christians only with anger and contempt25.
24
25

Ibidem, p. 18.
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Von Keyserlingk’s novel presents not only Herkus himself as equal to the
enemy knights of the Order in the mental and military sense, but also his comrades-in-arms, who go to fight with full awareness of the situation. In this way, the
German author restores the dignity of the hero and the nation which he defended
to the very end. However, Monte’s personality is hybrid, since it is shaped by two
antagonistic cultures. His self-confidence and conscious leadership would be impossible were it not for his education, familiarity with the world of Western culture
and universal humanism. Monte’s friend Hirzhals’ death sentence and execution
on the sacrificial stake at the request of the tribesmen, who in this way put Monte’s
loyalty to the old gods to the test, engulfs Monte in a deep identity crisis: “... I am
Prussian by birth, German by nurture, pagan by birth, Christian by nurture, yet by
conviction, a Prussian who refuses to worship the gods of his homeland. Who am
I in reality?” At the end of the novel, Monte dies. After losing the third uprising his
disappointment reaches its zenith; he feels abandoned by God and the gods and
utters an iconoclastic speech:26 “Gods? Where are they? I am god. It’s in my hands
that the responsibility for the victory lies.” The death of the leader anointed by the
chief priest Kriwe meant giving up the fight and yielding of the whole nation27.
Keyserlingk created a hero of his times, a man pursuing his goal like the Germanic
Hermann, a superhuman rejecting his gods. A strong personality that engages in a
life-and-death struggle for the cause is more important than nationality.
The latest novel by Claudius Crönert Die Herren der Schwerter [The Lord of
the Swords] from 2011 could be considered as a postscript to the German historical novels on Herkus Monte28. Born in 1961 in Hamburg, this author of historical
novels and crime fiction builds his story of the Prussian hero quite differently. His
Monte is reticent, humble, devoted and fierce. The readers get to know him already as a teen in a monastery in Magdeburg, where he is subject to penalties by
depraved friars (as befits a contemporary novel, there is room for a story of sexual
abuse of Prussian boys by Brother Simon, a teacher of logic). Four boys run away,
three of them get into the enslaved motherland on foot. Over five hundred pages
of stories about the adventures of the protagonists is the first synthesis of the life
of conquered tribes in literature. It tells of the birth of their resistance, submissive
attitudes, bravado, observance or violation of rules, behaviours, habits and customs, stories of love and heroism that emerges due to the impossibility of living in
constant humiliation. Without a doubt, this is the first panoramic postcolonial discourse in fiction. This novel cannot be categorised as trivial literature, which could
be suggested by the genre itself, and although its reception is rather insignificant,
26
27
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Ibidem, p. 188.
Ibidem, p. 258.
C. Crönert, Die Herren der Schwerter. Historischer Roman, Berlin 2011.
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it is a novel that deserves special attention. The author deliberately avoids clichéd
threads, but one cannot accuse him of lack of knowledge of the sources. However,
he creates his own alternative source of historical truth by introducing a literate
narrator, a companion of Herkus Monte, lame Norelis. It is him who writes down
the hero’s story. He is a participant in all the events and a literary denial of the basic
historical truth: the Prussians did not create a story of their own, because they did
not know writing:
I took three rolls of parchment, ink and quill from home. I wrote secretly
only in the evenings […] My mind was full of so many new things that I wanted
to write them down. I thought constantly that if this is not recorded, it will fly
away and never return.
Herkus sometimes made some comments: “Oh, you’re writing again”, or
“I‘ve started to worry because you haven’t taken out your parchment”, and once
even: “You are a Christian, a scribe lost for the Prussians”29.

Applying this method in this narrative, Crönert wrote an alternative history
to the Prussians at the time of the conquest and uprisings. Its literary topography,
religious customs of the Prussians, descriptions of Romowe, feasts, clashes with the
colonisers, and even historical figures, such as Volrad Mirabilis or Skomand do not
constitute a denial of the chronicles, but only their extension. The widely known
terms of the Treaty of Christburg (Dzierzgoń) that set out the rights and responsibilities of the Prussians were broken mainly by the party that exercised power. The
knights were aware of the fact that the Prussians were illiterate and would not assert
their rights, as it is summed up by Herkus Monte’s words:
Our people do not know how to read or write. […] Even though this
agreement was concluded in the manner adopted by the Christians, it was not
sealed by hand and blood as the Prussians do. But when something has to be
written down, the one who cannot write is just standing like a fool. Now tell me,
did they not deprive us of our dignity?30

At the end of the novel, Monte is not killed, but plans to escape to Lithuania
with his beloved Zanna. Norelis hands him in a folder with his chronicles of literary
events. Everything here differs from Dusburg’s relation, in which Monte is killed in
a shameful way, which was later echoed by many historical writers in more or less
poignant tones.
29
30

Ibidem, p. 165.
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In Polish literature, there is no novel or drama devoted to Herkus Monte in
the literal sense. Jerzy Necio, following the chronicles and other written sources,
created a synthetic biography of Monte. His historical narration bears resemblance
to a literary narrative, and what is more, the whole of the literary background concerning the figure of Monte stems out of only a few threads in historical writings,
yet it becomes an intertextual discourse in multinational literature. Necio writes
about one of the key threads related to the hero’s dilemmas:
The story of Monte and Hirzhals became an allegory of the cruelty of war.
In times of turmoil, the demons of war lived by their own rules, not heeding the
individual people’s fate. It turned out that a difference in thinking, ideas, a different understanding of the world can become deadly. Man was only a blind tool
of the forces he inadvertently brought to life. In addition to Hirzhals, in a certain
sense Herkus Monte also becomes a victim on the stake at Pokarvis. It was a mental wound that soon was to be accompanied by a physical mutilation31.

The story of Herkus Monte, although hidden, also appears in the Polish litera
ture of the romantic period. It was a literature where protagonists were (often defeated) heroes fighting with the Teutonic Knights, for it was the Order that became
the epitome of violence, enslavement and partitions. Although the Polish-Lithuanian army dealt a blow to the Order at Grunwald, the largest Polish romanticist did
not mention this historic victory. Two works by young Mickiewicz: Grażyna and
Konrad Wallenrod return to the times of struggle with the Teutonic Knights. Duchess Grażyna gives a lesson of courage and valour to her resigned husband, Litawor,
by dying heroically in a battle with the invaders. Another very ambiguous and complex character, Konrad Wallenrod, is split between the gods of his ancestors and
the new enforced faith, between humility and betrayal, love and renunciation of
personal happiness. He is left alone to fight with a machine stronger than the ideal
he follows. For Mickiewicz, the highest value was his Homeland, which became
sacrosanct, because it was worshipped like God and loved like a dearest thing:
Walter loved his wife, but had a noble soul;
No happiness he felt at home, because in his country there was nought32.

Maria Janion writes in Życie pośmiertne Konrada Wallenroda:
J. Necio, Rycerz Herkus Monte wódz Natangów, Lidzbark Warmiński 2000, p. XIX.
A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, in: Adam Mickiewicz. Dzieła, t. II, Warszawa 1994, p. 109.
31
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The thing that looked like a biased, ‘exaggerated’ romantic obsession, had
of course its emotional background, but also a well calculated goal: never to forget the harm done, never to betray the dearest person, always to look in the face
of the coming doom33.

Mickiewicz scholars have tried for decades to solve the secret of Wallenrod.
Hence so many completely divergent interpretations, varying from the traitor to
the saviour of the nation. Wallenrod is rather a figure that embodies two values at
once, a peculiar Verräter-Retter (a saviour-traitor). Since Konrad Wallenrod leads
a post-mortem life that opens up a wide space for interpretation, I will risk a statement: Konrad Wallenrod vel Walter Alf is an incarnation or a mask of a character
who, as a historical figure, leads its separate and independent life. He is a mythical
leader of the Prussians tribes, a Natangian, Herkus Mantas vel Heinrich Monte.
What similarity is there, therefore, between the brave Natangian and Walter
Alf vel Konrad Wallenrod? The intertext of Mickiewicz’s reference lies in the explanation of the poet himself:
The years of childhood floated by, I lived among the Germans as a German,
I had the name of Walter, and the surname Alf they gave me;
The name was German, the soul remained Lithuanian [...]34.

Mickiewicz writes:
Walter von Stadion, a German knight, taken into captivity by the Lithuanians, married a daughter of Kiejstut and secretly fled Lithuania with her. Oft
it happened that the Prussians and Lithuanians, kidnapped and brought up in
Germany, returned to their homeland and became the fiercest German enemies.
Such was Herkus Monte, long remembered in the history of the Order35.

Mickiewicz used the German historiography, mainly the work Preussens
Geschichte. Belege und Erläuterungen by August von Kotzebue. He also knew Christoph Hartknoch and other historical writers, however, he interpreted the historical
sources freely, which is reflected, for example, in his interpretation of Wallenrod’s
failure at war36. Mickiewicz thus writes of his attitude towards the background
M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, Warszawa 1990, p. 13.
A. Mickiewicz, op. cit., p. 105.
35
A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Objaśnienia poety, op. cit., p. 142.
36
In footnotes of „Grażyna” poem Mickiewicz quoted Augustyn von Kotzebue work: „Toż samo o Krzyżakach powiada i w szczegółach opisuje ich okrutne i nieprawe postępowanie z Prusakami i Litwą pisarz niemiecki
August Kotzebue, jakkolwiek sam nieprzyjazny Litwinóm i Polakóm, w dziele dla historii litewskiej bardzo waż33
34
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sources: “The chronicles of the old days are broken into partial lists, sometimes
only guessed and completed by means of conjectures in order to create a historical
whole”37. In the subtitle, Mickiewicz defines his narrative poem as a “historical novel from the history of the Lithuanian and Prussian peoples”. In the “Preface” he adds
the following clarification of the concept of the Lithuanian nation:
The Lithuanian people, consisting of generations of Lithuanians, Prussians
and Letts, were few, settled in a small infertile land, and strangers in Europe for a
long time. Around the 13th century the invasion of neighbours challenged them
to start more effective action38.

It would appear that the author of Konrad Wallenrod treated the Lithuanians
and Prussians as one community which he called a “nation”.
Since the Lithuanians of his times were a living nation, they used their own
Baltic language, and the history of Lithuania was so amazingly romantic and interesting that Mickiewicz appropriated the history of the Balts and transferred it into
the Lithuanian culture. The literary portrait of the old vaydelot makes one aware
that Mickiewicz equates these two ethnic groups: “A Prussian or a Lithuanian, as
you can see from the costumes” (line 63), or in another place: “In the right hand he
held an old Prussian lute”. When speaking to revellers in a Teutonic castle, he says:
“I sang to the Prussians and Lithuania in the old days” (line 72).
Halban calls himself the last vaydelot in Lithuania who hums the last Lithuanian
song. Surrounded by knights, he sings it to Wallenrod. The protagonist of his story is Walter Alf, a Christian with a pagan soul seeking revenge for the suffering of his homeland.
In the “Vaydelots’ story” the first biography of the hero is recounted, for Alf-Wallenrod
had three biographies. The first one is short; the protagonist cannot remember his name:
I do not know – says the young man – what my family and name is,
Because as a child I was captured by the Germans.
nym: Preussens ältere Geschichte v.[on] August v. Kotzebue, 1808. Riga, 4 Bde. Ob. tom drugi, kar. 115: Schilderung der Ordensbrüder in diesem Zeitraum (r. 1312) i kar. 108. Tom drugi, k. 60: Schilderung von Preussen nach
geendigtem Kriege (r. 1240). Tom trzeci, k. 275: Schilderung der Gräuel im Orden während dieses Zeitraums
(r. 1436). Nie można bez wzdrygnienia czytać okrucieństw, jakich się Krzyżacy dopuszczali nad nieszczęśliwym
narodem; przytoczymy jeden tylko szczegół. Na końcu jeszcze czternastego wieku, kiedy Prusy całkiem podbite
i uspokojone były, mistrz krzyżacki Konrad Wallenrod, zagniewany na biskupa kumerlandzkiego, kazał wszystkim
chłopom z jego diecezji prawe ręce poucinać. O czym świadczą: Leo, Treter i Łukasz Dawid”. A. Mickiewicz, Grażyna. Przypisy historyczne, op. cit. pp. 53–54. During his work on the poem „Konrad Wallenrod“, Mickiewicz also
used German historiographical literature: „Kroniki przywodziliśmy po większej części z dzieła Kotzebue Preussens Geschichte, «Belege und Erläuterungen». Hartknoch, nazywając Wallenroda «unsinnig», bardzo krótką daje
o nim wiadomość”. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Objaśnienia poety, op. cit., p. 145.
37
Ibidem, p. 143.
38
A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Przedmowa, op. cit. p. 69.
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I can only remember that somewhere in Lithuania in a great city
There stood my parents’ house; the city was wooden [...]39.

Further consideration should be given to Mickiewicz’s clarification mentioned above:
Oft it happened that the Prussians and Lithuanians kidnapped and brought up in Germany, returned to their homeland and became the fiercest German
enemies. Such was Herkus Monte, long remembered in the history of the Order.

If one realises that Mickiewicz treats Lithuanians and Prussians as belonging
to the same Baltic ethnos, then the story of a nameless young man recreates the
life of Herkus. Similarities in the lives of Walter Alf and Herkus Monte are also
surprising: Walter is fostered by Winnrich von Knipprode, the Grand Master of the
Order himself; and Herkus-Heinrich was brought up and educated in Magdeburg
by knight Hirzhals, which is mentioned by Peter of Dusburg in his chronicle.
A faith similar to that of Herkus Monte (in Grušas) is professed by Konrad
Wallenrod, who believes in the homeland, and, like Herkus Monte, sacrifices all his
life, including personal happiness, on its altar. Konrad abandons his loving wife,
Aldona; Herkus loses his German beloved (in Grušas’s drama – his fiancée Kristina,
in the screenplay of Saulius Šaltenis’s film from 1972 – his wife Catherine), who dies
in Romowe on the sacrificial stake.
The theme of the hero and traitor is the basis for Mickiewicz’s poem. Halban
instructs Walter:
You are a slave, and the slave’s only weapon is deceit.
Stay for a while and learn the art of war from the Germans,
Try to gain their trust. Then we shall see what to do40.

Herkus Mantas also acted deceitfully. The German language and the martial
art acquired in Magdeburg gave him a huge advantage. Peter of Duisburg describes
in his chronicle:
Herkus Monte, the leader of the Natangians, and many other Prussians
who from boyhood were raised by the friars, did a lot of evil to Christian people
at the time of this persecution, because very often it happened that, when the infidel army passed the borders of the friars, the Christian population that failed to
39
40

A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, op. cit. p. 104.
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take refuge in castles hid in the forests, bushes and swamps. The aforementioned
Henry noticed it, and he took many an armed man and went to these places about which he had suspicions, and spoke to them insidiously in German: “If there
is anyone here, let him come out without fear, because the pagan army is already
gone.” When the Christians gave faith his words and discovered themselves, he
and his people assaulted them and captured all or killed them41.

The present overview shows the wandering motif of the figure of Herkus
Monte, a Prussian hero, in three national literatures. The cultural memory associated with his figure takes its origin in Peter of Dusburg’s Chronicle of the Prussian
Land. This colonial discourse gave rise to its multinational variations in literature,
becoming a strictly postcolonial discourse. The latest Lithuanian edition of the
Dusburg’s chronicle shows that the so called historical sources – in the national
editions – become discourses equally postcolonial as the texts of fiction42. The book
has three other authors apart from Dusburg: Leonas Valkūnas translated it from
Latin, Romas Batūra was the editor and the author of introduction and historical
comments, Alvydas Každailis enriched the edition with sixty-five engravings depicting everyday life, customs, and the conquest of the Prussians. The Lithuanian
historian’s narration and the iconographic story are nothing other than a postcolonial revision of the historical and cultural memory. The proof for that is the book’s
motto: “In memory of our brothers Prussians, Herkus Monte and Sudovians-Yotvingians.”43.
Alina Kuzborska, Literackie wcielenia Herkusa Monte
Streszczenie
Herkus Monte, przywódca Prusów, jest postacią historyczną, lecz jednocześnie bohaterem utworów literackich. Monte wielokrotnie został wymieniony w łacińskiej Kronice Ziemi Pruskiej Piotra z Dusburga już na
początku XIII wieku. Te zapiski kronikarza Zakonu Niemieckiego zapoczątkowały żywotne motywy literackie
pruskiego bohatera w literaturze niemieckiej, polskiej i litewskiej, w szczególności w powieści historycznej i dramacie historycznym XIX – pierwszej połowy XX w. W niniejszym artykule zostały omówione wybrane utwory
literackie poświęcone postaci najsłynniejszego Prusa w historii: od powieści Franza Lubojatzkiego z 1840 roku
po najnowszą powieść Claudiusa Crönerta z 2011 roku. Również dramat historyczny różnorako konstruował postać Montego, np. w dramacie Maxa Worgitzkiego z 1916 roku Monte jawi się jako heros wojny, którego odwaga
i determinacja budzą obawy samych Prusów, a ich porażka jest traktowana jako nieuniknioność historii, gdzie
słabszy ulega silniejszemu. Podobny wydźwięk miał dramat Rolfa Laucknera z 1937 roku. W dramacie litewskiego
dramaturga Juozasa Grušasa Monte jest humanistą bez Boga i bogów, który walczy w imię wolności, co można
odczytać jako nierówną walkę powojennej litewskiej partyzantki z władzą komunistyczną. Powieść Botho hrabiePiotr z Dusburga, op. cit, pp. 137–138.
Petras Dusburgietis, Prūsijos žemės kronika, ed. by: R. Batūra, transl. from Latin L. Valkūnas, illustr. A.
Každailis, Vilnius 2005.
43
Ibidem, p. 5.
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go von Keyserlingka z 1937 roku przedstawia Montego jako szlachetnego człowieka, ukształtowanego przez dwie
antagonistyczne wobec siebie kultury. Jest postacią hybrydyczną, która przeżywa podobny dylemat jak bohater
Germanów – Hermann vel Arminius lub Walter Alf vel Konrad Wallenrod w poemacie Adama Mickiewicza.
Faktem jest, że fikcjonalny charakter opowieści o pruskim bohaterze często służył interesom literatur narodowych.
Tłumaczenie Alina Kuzborska
Alina Kuzborska, Literarisches Leben von Herkus Monte
Zusammenfassung
Der Anführer der Prußen, Herkus Monte, ist eine historische und zugleich aber auch eine literarische
Figur. Monte wurde bereits Anfang des 13. Jh. im lateinischen Chronicon terrae Prussiae von Peter von Dusburg
erwähnt. Die Aufzeichnungen des Chronisten des Deutschen Ordens gaben den Anstoß für Entstehung von festen
literarischen Motiven des prußischen Helden in der deutschen, polnischen und litauischen Literatur, insbesondere
im historischen Roman und im historischen Drama des 19. – der ersten Hälfte des 20. Jh. Im vorliegenden Beitrag
wurden ausgewählte literarische Werke besprochen, die der Figur des bekanntesten Prußen in der Geschichte
gewidmet wurden: vom Roman von Franz Lubojatzky aus dem Jahr 1840 bis zum letzten Roman von Claudius
Crönert aus dem Jahr 2011. Auch im historischen Drama wurde Montes Figur verschiedenartig konstruiert, z. B.
im Drama von Max Worgitzki aus dem Jahr 1916 erscheint er als Kriegsheros, dessen Mut und Entschlossenheit
selbst die Prußen verunsicherte, ihre Niederlage wurde aber als Unausweichlichkeit der Geschichte betrachtet,
wobei der Schwache dem Starken unterliegen muss. Ähnlich geprägt wurde auch das Monte-Drama von Rolf
Lauckner aus dem Jahr 1937. Im Drama des litauischen Autors Juozas Grušas ist Herkus Monte ein Humanist
ohne Gott und Götter, der um die Freiheit seines Landes kämpft, was man als einen ungleichen Kampf der litauischen Partisanen gegen das kommunistische Regime in der Nachkriegswirklichkeit ablesen kann. Im Roman
von Botho Graf von Keyserlingk aus dem Jahr 1937 wurde Monte als ein edler Mensch dargestellt, der von zwei
antagonistischen Kulturen geprägt wurde. Er ist eine hybride Persönlichkeit, er hat ähnliche Dilemmas wie der
Held der Germanen – Hermann vel Arminius oder Walter Alf vel Konrad Wallenrod in der Dichtung von Adam
Mickiewicz. Es ist klar, dass der fiktionale Charakter der Erzählungen vom prußischen Helden oft den Interessen
verschiedener Nationalliteraturen diente.
Übersetzt von Alina Kuzborska
Dr Alina Kuzborska
Katedra Filologii Germańskiej
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
akuzborska@poczta.onet.pl
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Samuel Przypkowski pochodził z Przypkowic w województwie krakowskim.
Klient Radziwiłłów birżańskich, w opinii Janusza Tazbira najwybitniejszy filozof
i teolog polski swojej epoki1. Wykształcony na uczelniach polskich i zagranicznych już w młodości związał się z księciem Krzysztofem II Radziwiłłem, służąc mu
głównie w sprawach publicznych – politycznych i dyplomatycznych. W tym czasie
rozpoczął też działalność publicystyczną, broniąc swobody wyznaniowej w Rzeczypospolitej, gwarantowanej aktem konfederacji warszawskiej. W latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku posłował na sejmy i działał na rzecz szerzenia
arianizmu. Po wygnaniu Arian z polski, udał się do Prus Książęcych, gdzie zyskał
sobie pozycję nieformalnego przywódcy wśród współwyznawców, a dzięki protekcji Bogusława Radziwiłła został sekretarzem elektora, zapewniające mu środki na
utrzymanie. Obowiązki te wypełniał aż do 1670 roku. To właśnie na emigracji powstały jego najważniejsze pisma teologiczne i filozoficzne, m. in polemika z pismami Jana Amosa Komeńskiego, poezja łacińska oraz biograficzne dzieło poświęcone
Bogusławowi Radziwiłłowi, dokończone potem przez Zbigniewa Morsztyna2.
Samuela Przypkowskiego uważa się za jednego z najbardziej utalentowanych
pisarzy ariańskich. Stworzył wiele dzieł, którymi próbował walczyć o wolność wyznania i sumienia. Wiele z nich miało charakter pism ulotnych, pisanych pod pseudonimem lub anonimowo. Czytając opracowania dotyczące okresu życia Samuela
1
J. Tazbir, Samuel Przypkowski, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 29, ss. 227–229; J. Tazbir, Bracia polscy
w służbie u Radziwiłłów, w: Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach doktrynach. Warszawa 1993, ss. 128–147.
2
L. Chmaj, Samuel Przypkowski na tle poglądów religijnych XVII wieku, Kraków 1927; T. Grabowski,
Literatura aryańska w Polsce 1560–1660, Kraków 1908, ss. 457–465; T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus
Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII w., Olsztyn 1984, t. 2, ss. 97–98; A. Sajkowski, Samuel
Przykowski w świetle nowych materiałów, Zapiski Historyczne, 1957, z. 1–2, ss. 148–156.
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Przypkowskiego, możemy zapoznać się tylko z niektórymi pracami tego autora.
Wiadomo jednak, że był on człowiekiem pióra i już od 1621 roku stale powiększał
swój dorobek literacki.
Jako pierwszy próbę zestawienia wszystkich dzieł Samuela podjął Fryderyk
Samuel Bock w drugiej połowie XVIII wieku w swoim monumentalnym dziele
Historia antitrinitariorum3. Autor wymienił i opisał czterdzieści cztery publikacje
przypisywane Samuelowi Przypkowskiego. Dzisiejszy stan badań pozwala ustalić,
że autor nie zgromadził pełnej bibliografii. Mimo, że przytoczył wszystkie publikacje dotyczące religii i filozofii, nie dotarł do dzieł dotyczących działalności na
dworze Radziwiłłów.
We współczesnej literaturze dzieła Samuela Przypkowskiego są wspominane bardzo sporadycznie. Jedynie Ludwik Chmaj w swojej monografii o Samuelu
Przypkowskim4 przedstawia przede wszystkim pisma o charakterze religijnym.
Opisując niektóre losy bohatera, przytacza również publikacje, związane z działalnością polityczną i służbą u Radziwiłłów. Przedstawione w tekście dzieła Przypkowskiego nie są jednak kompletne. Nawet w najbardziej znanej i najczęściej
wykorzystywanej bibliografii Estreicherów5 również nie znajdujemy rzetelnego,
kompletnego zestawienia dorobku literackiego Samuela, jedynie jego nieznaczną
część. Dlatego celem publikacji jest uzupełnienie bibliografii o nieznane Bockowi
i innym autorom pisma Samuela Przypkowskiego.
Przedstawiony tu spis bibliograficzny podzielony został na dwie części.
Pierwsza część dotyczy dzieł pozostających w rękopisie. Najczęściej nie są znane
autografy, lecz kopie spisane ręką nieznanych pisarzy z pewnością jednak ich autorem jest Przypkowski. Zapis bibliograficzny został uzupełniony o: a.– miejsce gdzie
znajduje się dany rękopis; b.– informację dotyczącą jego ewentualnej publikacji;
c.– uwagi uzupełniające.
Drugą grupę stanowią druki. Uporządkowane zostały chronologicznie, wyjątek stanowi Cogitationes sacrae, umieszczone jako pierwsze, zawierający zbiór
dzieł Przypkowskiego. Publikacje, dla których nie można ustalić daty powstania,
umieszczono na końcu spisu. Analogicznie każdy zapis został uzupełniony o dodatkowe informacje a.– pierwsze wydanie; b.– wszystkie następne wydania oraz
c.– uwagi. W przypadku niemożności stwierdzenia czy dane pismo zostało kiedykolwiek wydane, pojawia się stwierdzenie brak danych.

3
F. S. Bock, Historia Antitrinitariorum, Maxime Socinianismi et Socinianorum, t. 2, cz. II, Regiomonte,
Lipsk 1776.
4
L. Chmaj, Samuel Przypkowski na tle poglądów religijnych XVII w, Kraków 1927.
5
Bibliografia Polska Karola Estreichera, wyd. S. Estreicher, t. 25, Kraków 1913, ss. 380–382.
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W tekście zastosowano następujące skróty:
B. Jag – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Bibl. Kórn – Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Augustyniak – Augustyniak U., Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640).
Mechanizmy patronatu. Warszawa 2001.
Estreicher – Estreicher Karol, Bibliografoia Polska, cz II, t. 1, Kraków 1882.
Bock – Friderici Samuelis Bock, Historia Antitrinitariorum, Maxime Socinianismi et
Socinianorum, t. 2, cz. II, Regiomonte, Lipsk 1776.
Chmaj – Ludwik Chmaj, Samuel Przypkowski na tle poglądów religijnych XVII w,
Kraków 1927.
Sandius – Christophori Sandius, Bibliotheca Antitrinitariorum, Freistadii 1684.
PSB – Polski Słownik Biograficzny.
I Rękopisy:
1. Dyjariusz wyjazdu naszego na pospolite ruszenie. Anno 1621
a. B. Jag. rkps 102 III, k. 277v –278v – kopia
b. nieopublikowany.
c. Informacje o rękopisie opublikował: A. Sajkowski, w artykule: Samuel Przypkowski w świetle nowych materiałów, wiadomość ta została powtórzona
w PSB s. 228. Pismo znajduje się w kodeksie z XVIII wieku zatytułowanym Miscellanea do czasów Zygmunta III, oprawiony o wymiarach 32cm/30 cm, posiada 566
kart. Udostępniony w postaci mikrofilmu nr 1064. Diarusz objętościowo ma cztery
strony (557–560 według starej numeracji). Wprowadzono jednak nową paginację.
Mikrofilm jak i kodeks są w dobrym stanie technicznym.
2. Justyfikacja księcia Jego Mości Krzysztofa Radziwiłła anno 1628
a. B. Jag. rkps 102 III, k. 527v–529v; B. Jag, rkps 166, k. 294v–297v – kopia
b. nieopublikowany.
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c. A. Sajkowski uważa, ze pismo to napisał Przypkowski ss. 147–156. Justyfikacja podobnie jak Diariusz znajduje się w ww. kodeksie z XVII wieku. Według
starej paginacji pismo znajduje się na k. 1063–1068. Stan księgi i mikrofilmu jest
bardzo dobry. W rękopisie 166 również znajduje się kopia owego pisma. Jest ona
w gorszym stanie fizycznym od poprzedniej wersji (biblioteka kodeks dostała już
bez okładki owinięty tylko w pergamin), każda z ostatnich dziesięciu stron jest
zniszczona w 50–75%. Kopista pisał większymi literami dlatego wynika różnica
w ilości kart. Tekst jest pisany starannie lecz przebarwienia sprawiają, że w poszczególnych miejscach trudno odczytać kilku wersowe części utworu. Justyfikacja
miała za zadanie usprawiedliwić poczynania księcia w wojnie ze Szwedami. Wyjaśnia w nim również kontakty Krzysztofa Radziwiłła z Francuzami w związku ze
spiskiem orleańskim, w którym rodzina Przypkowskich również była zamieszana.
3. Koncept mowy JM. pana Samuela Przypkowskiego, którą miał nomie diversorum In religijne w kole rycerskim na sejmiku w Proszowicach die 31 augusti 1627
a. B. Jag. rkps. nr. 102 s. 766–769 kopia współczesna; B. Jag. rkps. nr. 166 k.
306–307 - kopia.
b. opublikowany: Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. II, 1621–
1660, wyd A. Przyboś, Kraków 1955, s. 82–85.
c. Wskazał, że są łamane uchwały konfederacji warszawskiej dotyczącej
przede wszystkim prawa o tolerancji religijnej. Udowadniał że nieprzestrzeganie
jego, nie jest tylko sprawą jednostki ale całej szlachty, gdyż zostało złamane jedno
z jej podstawowych praw; Chmaj s. 17–18; PSB s. 228.
4. Dziękowanie od JMCi Pana Stanisława Kurosza za Jej Mść Pannę Jadwigę
Grekównę przez JPM Samuela Przypkowskiego
a. Bibl. Kórn. rkp. 1191, s. 104–106; BUW, Pol. XVII, 14, k. 38–40 – oryginał
b. nieopublikowany
c. Wesele to odbyło się 7 października 1630 r. Fragmenty przedrukował Chmaj s. 27.
5. Mowa wygłoszona na weselu Oborskiego
b. nieopublikowany
c. Zaginiona, rękopis znajdował się w Bibliotece Krasińskich 290, 225–227,
prawdopodobnie zniszczony wraz z biblioteką. Wspomina o nim Chmaj s. 27, PSB
s. 228.
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6. Historia Ecclesiarum Unitariorum Regni Poloniae etc: cuius persecutionis
tempore, haud parvam ed aliorum librorum passus est iacturam
a. rękopis
b. nieopublikowany
c. dzieło zaginęło, prawdopodobnie w czasie emigracji autora do Prus. Przypkowski napisał go na zlecenie synodu rakowskiego z 1627 roku, o czym wspomina
Bock s. 682 oraz Chmaj s. 20, Sandius s. 126 Z. Ogonowski i J. Tazbir podają w wątpliwość iż owe pismo wyszło spod pióra Przypkowskiego. Uważają, że autor nie
wywiązał się z obowiązku i po szesnastu latach zgromadzone materiały przekazał
Joachimowi Pastoriusowi.
7. Supplicatio ad Regnem in causa dissidentium in religione, Comitiorum A.
1652 Facta
a. Biblioteka Remonstrantów w Rotterdamie rkp. 527 [dziś stanowiaca zbiór
Biblioteki Uniwersyteckiej w Amsterdamie] – oryginał oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN – kopia
b. nieopublikowany
c. Napisane po polsku i skierowane do króla Władysława IV. Jego głównym
zadaniem była obrona wolności religii. Sandius s. 124; Bock 690; PSB s. 229; Chmaj
s. 51.
8. Vita clarissimi ac illustrissimi princips domini Boguslai Radzivilli
a. Paryż Bibliotheque Nationale, rkps. 22785 – oryginał; Biblioteka PAN
w Kórniku, rkps. 354 – kopia
b. Poznań i Trzemeszno 1840, Żywot Jaśnie Oświeconego Książęcia Imci Bogusława Radziwiłła, wyd. A. Popliński.
c. Przypkowski pracę zaczął spisywać po 1667 roku. Ukończenia dzieła, nie
doczekał się sam Bogusław gdyż zmarł 31 grudnia 1669 roku, również sam autor
go nie ukończył, gdyż zmarł pół roku po swoim mecenasie. Kontynuacją pisma
zajął się prawdopodobnie Zbigniew Morsztyn. W pierwotnym stanie pismo było
sporządzone w języku łacińskim. PSB. s. 230, Augustyniak s. 175.
9. Opisanie muzyki JMci Panu Stefanowi Przypkowskiemu na weselu jego
w upominku dane
a. Biblioteka PAN w Kórniku, rkps. nr. 1191, k. 135–137 – oryginał
b. Warszawa 1954, w: Z. Morsztyn, Muza domowa, oprac. J. Dürr-Durski, t. I,
s. 228–232.
c. Autorstwo wiersza błędnie było przypisywane Zbigniewowi Morsztynowi.
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Utwór zawiera ponad czterdzieści nazw różnych instrumentów, które były wykorzystywane w ówczesnych czasach, przy uroczystościach ślubnych i weselnych. Augustyniak s. 352.
Druki:
1. Samuelis Przipcovi, Equitis Poloni & Consiliarii Electoris Brandenburgici
Cogitationes sacrae ad initium Euangelii Matthaei et omnes Epistolas Apostolicas.
Nec non Tractatus varii argument, Praecipue De jure Christiani magistratus. Quorum Catalogus post praefationem exhibetur
a. Wydanie pierwsze: Eleutheropoli [ Amsterdam] 1692, s. 1–369.
b. Brak danych
c. wydanie zbiorowe staraniem Benedykta Wiszowatego syna Andrzeja i Filipa van Limborcha – teologa holenderskich remonstrantów. Druk stanowi ostatni
tom Bibliotheca Fratrum Polonorum. Autorem przedmowy był prawdopodobnie
ktoś ze środowiska remonstrantów. PSB s. 230; Bock 677-680; Sandius s. 125; Estreicher s. 380.
2. Accvsationum seveticarum, Stockolmiae Anno M.DCIX typis editarum,
Equitisploni refutation
a. Kraków 1611
b. Brak danych
c. Wydał Piortkowicz Andrzej. Dzieło sporządzone w języku łacińskim.
Obecnie znajduje się w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademi Nauk.
3. Ad Clavdiu Gallum de hominiss I[esu] C[riste] adoratione.
a. brmw
b. brmw
c. Bock s. 690
4. Anonymi Dissertatio de pace et concordia Ecclesiae. Antehac edita Sub nomine Irenaei Philalethi
a. Pierwsze wydanie: Amsterdam 1628. Wydane dzięki staraniom Ireneusza
Philalethen
b. Drugie wydanie: Amsterdam 1630. Wydane dzięki staraniom Ireneusza
Philalethen.
Trzecie wydanie: Disseratio de Pace &c. Or A discourse Touching the Peace and
Concord of the Church, tłumaczenie J. Bidle, Londyn 1653.
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Czwarte wydanie: Dissertatio de Pace et Concordia Ecclesiae. Antehac edita
sub nomine Irenaei Philalethi, Amsterdam 1692 w: Cogitationes sacrae, s. 375–386.
Piąte wydanie: w: The Phoenix or a revival of scarce and valuable pieces ,t. II,
miscella 1708.
Szóste wydanie: S. Przipcovii, Dissertatio de pace et Concordia ecclesiae, recensit in linguam Polonam verit M. Brozek; praefatione instruxit, versionem Polonam recognovit S. Ogonowski, Varsoviae, Ldiae 1981.
c. Estreicher podobnie jak Bock s. 675 i Sandius s. 123 uważa, że pismo miało
również ukazać się w języku niemieckim pt. Von dem Friede und Einträchtigkeit der
Kirchen w 1701 roku. Rozdział VII, XI I XII w polskim tłumaczeniu zamieszczono
w: Z. Ogonowski, Myśl ariańska w Polsce XVII wieku, Wrocław, Warszawa, Kraków
1991, s. 68–76. Szóste wydanie zawiera zarówno oryginalny tekst łaciński (strony
parzyste), oraz polski przekład (strony nieparzyste) PSB s. 231; Chmaj s. 20; Estreicher s. 381.
5. Carmen de Poloniam, de pactis a. 1630. in Prussia cum Rege Succiae Gustavo conclusis
a. brmw
b. brmw
c. Bock s. 692–693, Sandius s. 124.
6. Panegyricus honori Sereniss et Potentiss. Principis ac Dni Dni Vladyslawi
Sigismundii, Regis Poloniae. Magni Ducis Lithuaniae Russiae, Prussiae, Masoviae,
Samogitiae, Livoniaeque;. nec non Suecorum, Gothorum, Vandalorum Regis Haereditari, electi Magni Moscoviae Ducis dicatus, dicatvs ab Equite Polono. Anno Christi
M.DC.XXXIII
a. Pierwsze wydanie: Raków 1633
b. Drugie wydanie: Panegyricus Honori & gloriae Serenissimi et Potentissimi,
Amsterdam 1692 w: Cogitationes sacrae, s. 405–416.
c. Wydanie Rakowskie zostało wydrukowane w drukarni Sebastiana Sternackiego i posiada 28 kart. Oryginał znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej. Utwór
poświęcony królowi, ukazywał Polskę jako kraj wolności, której zazdroszczą inne
kraje. Apelował aby nowo obrany monarcha powstrzymał rozwijającą się nietolerancję wyznaniową, która zagraża wolności wyznania i zgodzie ogółu obywateli.
Tym samym autor powierzał pod opiekę wszystkich Braci Polskich. Chmaj streszcza dzieło 28–29; PSB s. 228; Bock s. 675; Sandius s. 123, Estreicher s. 381.
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7. De deum Laudamus
a. brmw
b. Trembecki, Wirydarz poetycki, wyd. Brückner, t. II, s. 319–321.
c. Utwór napisany aby uczcić koronację Władysława IV . Po pokoju w Polanowie Samuel przełożył hymn na język polski i podarował go królowi. PSB s. 228;
Chmaj s. 32.

1636.

8. Vita Fausti Socyni Senensis, descripta ab Equite Polono
a. Pierwsze wydanie: Raków 1636.
b. Drugie wydanie: Dissertatio, quam Fausti Socini operibus praemitti, b.m.w,

Trzecie wydanie: Vita Fausti Socini Senensis descripta ab eqvits Polono. Anno
M.D.C.XXXVI.
Czwarte wydanie: Vita Fausti Socyni Senensis, descripta ab Equite Polono.
Cui accredit dissertation quam Fausti Socini operibus praemitti voluit eques Polonus. Cum Catalogo Operum eiusdem Fausti Socini. Eleutheropoli, Typis Godfridi
Philadelphi, 1651.
Piąte wydanie: The life of that incomparable man Faustus Socinus Senensis :
Whereunto is added an excellent discourse, which the same author would have had
premised to the works of Socinus; together with a catalogue of those works, tłum J.
Bidle, Londyn 1653.
Szóste wydanie: Amsterdam 1692 w: Cogitationes sacrae, s. 419–425.
Siódme wydanie: Vita Fausti Socini ... With English annotations by E(mily)
S(harpe). Manchester : J. Galt & Co., 1912. c. Bock s. 671; Sandius s. 123; Estreicher
s. 381.
9. Epitaphium Nymphae Cavalerae Georg. Ossolinii, Pro-Cancell. Regni, conditum ab antiquae virtutis et fidei.
a. brmw
b. brmw
c. Druk ulotny, powstały w 1638 roku, przerabiany na wiele sposobów przez
różne osoby. Przetłumaczony na język polski pt. Nagrobek kawaleryjej. PSB s. 228,
Chmaj s. 27; Bock s. 690–692, Sandius s. 124.
10. Cause Iacobo Sieninio intentatae, decretique in ea lati genuins relatio
a. 1638 bmw
b. JMP Samuela Przypkowskiego concept o sprawie JMP Jakuba Sienieńskiego
z Sienna W.P. która się toczyła na sejmie warszawskim Anno Domini 1638. w: L.

Bibliografia dzieł Samuela Przypkowskiego

363

Chmaj, Samuel Przypkowski na tle poglądów religijnych XVII w., Kraków 1927, s.
203–226.
c. Jest to dokładne sprawozdanie z rozprawy przeciw Sienieńskiemu i zamknięcia zboru i szkoły w Rakowie. PSB s. 228; Bock s. 698.
11. Hymnus in Symbolum Apostolicum
a. brak danych
b. brak danych
c. Napisane na zlecenie synodu w Siedliscensi w 1643 roku. Dodatkowo Sandius (s. 125) uważa że, pismo było sporządzone po polsku. Bock s. 693.
12. Apologeticon adversus Satyram viri clarissimi Danielis Heinsii; cui titulus:
Cras credo, hodie nihil
a. Pierwsze wydanie: bmw 1644
b. Drugie wydanie: Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 387- 402
c. Była to odpowiedz na satyrę Daniela Heinsiusa, który był zażartym przeciwnikiem Remonstrantów a także Braci Polskich. Przypkowski broni w nim Remonstrantów i ich religii. Pismo streszcza Chmaj s. 39–41; Bock s. 685; Sandius s. 124.
13. Braterska deklaracja na niebraterskie napomnienie od autora pod imieniem
Szlachcica polskiego ad Dissidentes in Religione uczynione
a. Pierwsze wydanie: Gdańsk, 1646.
b. Drugie wydanie: bmw [prawdopodobnie w Królewcu około 1670 roku]
c. Pismo powstałe z prośby synodu w Żulinie z 1645 roku. Było odpowiedzią,
na literaturę Starowolskiego, w której popierał sprzeciw dla Konfederacji
Warszawskiej, a arian uważał za mało znaczącą mniejszość, która sama praw nie
może stanowić. Autor bronił wolności religii swoich współwyznawców oraz praw
szlacheckich które każdemu szlachetnie urodzonemu przysługują bez względu
jaką religie wyznaje. Pomijając zniewagi, chciał naprostować wszystkie kłamstwa
i oszczerstwa kierowane w stosunku do Braci Polskich. Chmaj streszcza s. 44-45;
Sandius s. 124; PSB s. 231; Bock s. 689–690; Estreicher s. 380–381.
14. Iniuria oppressae et proditae libertatis flagitium in Comitiis a. 1647 sive
Actionis Ionae Schlichtingo intentatae relatio
a. Brak danych
b. Brak danych
c. Pismo zaginione, wydane zostało prawdopodobnie w 1647 roku, po sejmie
skazującym Jonasza Szlichtinga. PSB s. 229; Chmaj s. 47; Bock s. 690; Sandius s. 124.
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15. Gratulatioria Principi Ianussio Radzivillo, Satrapae Samogitatie ac Duci
Camp. M. D. Litthuaniae ex Cofaccica expedition roduci, [1649]
a. brak danych
b. brak danych
c. Sandius uważa, że pismo to zostało sporządzone w języku polskim. Choć
dziś nie jest znane, to wiadomo, że autor gratulował w nim zwycięstwa Januszowi
Radziwiłłowi w bitwie pod Łojowem 31 lipca 1649 r., Chmaj s. 51; Bock s. 674; Sandius s. 124; PSB s. 229.
16. Animadversiones in libellum cui titulus de Qualitate Regni Dom. N. Jesu
Christi, ubi inquiritur, an Christiano, sive Regni eius subdito, terrenae dominationes
conueniant? etc. a[nno].1650
a. Cogitationes sacrae, s. 621–681.
b. brak danych
c. Za życia autora rozprawa ta nie została wydana drukiem. Odpisy jej krążyły
po Holandii. Jest to pierwsze dzieło w Polsce które przedstawia wzajemne stosunki
państwa i kościoła. Przypkowski przeciwstawia się swoim współwyznawcą, którzy
ze względu na religię chcieli zrzucić z siebie obowiązki państwowe. Ukazywał, iż
wolność sumienia jest istotą religii a jeśli władza państwowa nie ogranicza człowieka w rzeczach duchowych i pozwala na swobodę związków religijnych, to współistnienie religii i władzy politycznej jest możliwe i harmonijne. Tytuł w tłumaczeniu
Włodarczyka brzmi: Uwagi do książeczki zatytułowanej: O jakości królestwa Pana
naszego Jezusa Chrystusa:, w której rozważa się problem, czy chrześcijaninowi, a więc
poddanemu tego królestwa, wolno sprawować władzę ziemską. Fragmenty rozdziału
pierwszego i drugiego w języku polskim w: Myśl ariańska w Polsce s. 215-225; Chmaj s. 51; Bock s. 689; Sandius s. 124.
17. Vindiciae tractatus de magistratu contra objectiones Danielis Zwickeri
a. brak danych
b. Cogitationes sacrae, s. 855–880.
c. Pismo powstało prawdopodobnie po 1650 r. Jest to czwarte pismo z dialogu Przypkowski-Zwicker. Chmaj s. 80; Bock s. 684-685; Sandius s. 124.
18. De Christianorum summo bono
a. Wydanie pierwsze Philadelphi 1651 w: Vita Fausti Socyni Senensis, descripta ab Eqite Polono. Cui accredit dissertation,
b. [ późniejsze wydania patrz Vita Fausti Socyni Senensis]
c. Dzieło te napisane w 1636 roku, miało zostać wydane zaraz po życiorysie
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Socyna, jako wstęp do jego dzieł. Przypadki losowe sprawiły że książka nie została
wydana o czasie, dlatego autor zrezygnował z jej druku. Nieznani wydawcy, bez
pozwolenia autora, wydrukowali książkę, a imię i nazwisko autora ukryli w akrostychu. Bock s. 672–673.
19. Apologia pro Illustrossimo Ac Celessissimo Principe Janussio duce Radivilio,
Sacri Romani Imperii Principe, Duce Birsarum et Dubincorum &c. quondam Palatino Vilnensi, et Exercituum Magni Ducatus Lithuaniae Supremo Generali.
a. Obrona książęcia Janusza Radziwiłła, Wdy Wileńskiego i Hetmana Wks Litewskiego w: AGAD, AR, dz.II, księga 66
b. Wydanie pierwsze: brmw
Wydanie drugie; Wilno 1656.
Wydanie trzecie: Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 403–410.
c. Polski odręczny przekład znajdujący się w Archiwum Głównym Akt Dawnych został sporządzony przez nieznanego autora. Praca ta również znajduje się
w Tekach Naruszewicza Biblioteka Czartoryskich nr 154, s. 777–829. PSB 230;
Chmaj s. 53; Bock s. 674; Sandius s. 124.
20. Epistola ad fratres Polonos Regiomonte 1658.
a. Pierwsze wydanie: Friestadii 1685 w: S. Lubieniecki, Historiae Reformationis Polonicae, t. III.
b. brak danych
c. Wydane pośmiertnie PSB 230; Bock s. 698.
21. Iudicium Synceri et Antiqui Maiorum moris retinentis, nec minus Religionis
quam Patriae Suae amantis Catholice de libello ordinibus Regni Poloniae a patre Nicolao Cichovio Soc[ietas]. Jesu oblate, cui titulus est: Exhortatio ad Equites Polonos,
ut Constitutioni Regni contra Arianos, imo Socinianos latae, firmiter adhaereant
a. Pierwsze wydanie: br i mw [prawdopodobnie w 1660 roku]
b. Drugie wydanie: Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 437–450
c. Tytuł polski brzmi: Szczery katolik, kultywujący dawne obyczaje przodków
i miłujący religię nie mniej niż swą Ojczyznę, przedstawia swój pogląd na książeczkę, którą ojciec Mikołaj Cichowski zaadresował do stanów Królestwa Polskiego…;
Książeczka była odpowiedzią na ataki jezuity Chichowskiego, który systematycznie
wydawał pisma uwłaczające godność arian. Przypkowski podając się za katolika
odpierał ataki przeciwnika dodatkowo skomentował ustawę z 1658 roku jako bezprawną i szkodliwą dla przyszłości kraju. Fragment polskiej wersji: Myśl ariańska
w Polsce s. 103–114, przekład T. Włodarczyka; PSB s. 231; Chmaj s. 65–66; Bock s.
686; Sandius s. 124.
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22. Responsio ad scriptum ilustris ac Magnifici Domini, Georgii Nemericii, Succamerarii Kioviensis, quo cum ipse ad sacra graecanicae Ecclesiae transiissel, Cunctos
in Regno Poloniae et Mago Ducatu Lithuaniae, a Religione Romana dissidentes hortatur; ut se in gremium Ecclesiae orientalis recipient
a. Wydanie pierwsze: Regiomonti 1663
b. Drugie wydanie: Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 535–596.
c. Napisana pod pseudonimem Julii Celsi. Sandius uważa, że pismo te było
sporządzone po polsku, Bock dodaje, iż to w późniejszym czasie zostało ono przetłumaczone na język łaciński. Książka ta nie miała charakteru potępienia dla samego Niemirycza, lecz przedstawiała konieczność racjonalistycznego podchodzenia
do publicznej nauki kościoła. Sandius s. 124; Bock s. 687–688; Chmaj s. 62–65.
23. Epistola ad virum honoratiorem
a. Pierwsze wydanie: Friestadii 1685, w: S. Lubieniecki, Historiae, t. III.
b. Brak danych
c. Utwór powstał w 1663 roku. Bock s. 698.
24. Apologia Sue vindiciarum pro Unitariorum in Polonia religionis libertate
ab Equite Polono conscriptarum. [1663]
a. brak danych
b. Wydanie następne Friestadii 1685, w: S. Lubieniecki Historia t. III, s. 278.
c. Sandius uważa że, owe pismo jest autorstwa Stanisława Lubienieckiego s.
278. Bock i Chmaj również podają w wątpliwość autorstwo Przypkowskiego. Bock
s. 690.
25. Demonstratio, quod neque Pater Domini nostri Iesu Christi per metaphorum Pater; neque Filius eius unigenitus, per metaphoram Filius dici queeat aut debeat
a. 1664 bmw
b. Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 597–599.
c. Na marginesie czerwonym atramentem zapisane Sam. Przypcovius a. 1664
in exilio ELGOTAR. Bock s. 688; Sandius s. 126.
26. Apologia afflictae innocentiae ad Serenissimum. Electorem Brandenburgicum, et supremum Ducatus Prussiae Principem. Serenissime Potentissime Princeps
Elector, Domine Clementissime
a. bmw 1666
b. Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 451–453.
c. Publikacja powstała na prośbę swoich współbraci, z którymi pełnił los
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banicyjny w Prusach. Miała ona zachęcić elektora do pozostawienia wygnańców
w swoim kraju. W piśmie wyjaśniał, że, arianie są dobrymi i lojalnymi obywatelami swojego nowego Państwa. Przestrzegają w nim wszystkich praw, oraz nie rekrutują nowych wyznawców spośród mieszkańców Prus. Udowadniał że nie chcą
opuszczać miejsca gdzie wybudowali nowe domy i zaczęli uprawiać ziemię która
leżała odłogiem. Uprzedza przed nietolerancją, która jak uważał była zgubna dla
Rzeczypospolitej. Book s. 680, jak również: Historia Socin. Pruss, Regiomonti 1754,
s. 60–61; Chmaj streszcza krótko pismo s. 75-76; PSB, s. 230; Sandius s. 125.
27. Hyperaspistes seu defensio Apologiae ab afflictis nuper in Polonia, et extorribus Ecclesiis in Prussia periclitantibus, Serenissimo ac potentissimo Principi ac
Domino D. Friderico Wilhelmo, Electori Brandeburgico etc. etc. etc. oblatae et Illustrissimis Ducatus Prussiae Ordinibus traditae anno Domini, 1666
a. [1666], bmw.
b. Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 452–474.
c. Chmaj s. 76; Bock s. 681; Sandius s. 125.
28. Oratio ad Deum
a. Pierwsze wydanie: Amsterdam 1682, Oratio ad Deum Optimum w: A. Wissowatii, Stimulis virtutum, frenis peccatorum,
b. Drugie wydanie: Warszawa 1948, Elegie Samuela Przypkowskiego, w: Dürr-Durski J. Arianie Polscy w świetle własnej poezji. Zarys ideologii i wybór wierszy,
s. 60–61.
Trzecie wydanie: Warszawa 1954, Wiersze nieboszczyka Im[ci] Pana Samuela
Przypkowskiego, w: Z. Morsztyn, Muza domowa, oprac. J. Dürr- Durski.
c. Elegie znajdują się również w rękopisie Zbigniewa Morsztyna, Muza domowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich rkps. 5547/II, s. 45–47 – wersja łacińska,
s. 45–47 – polski przekład. Bock s. 685; Sandius s. 126.
29. Oratio ad Christum Filium
a. Pierwsze wydanie: Amsterdam 1682, Ad Christum filium Dei, w: A. Wissowatii, Stimulis virtutum, frenis peccatorum
b. Drugie wydanie: Warszawa 1948, Elegie Samuela Przypkowskiego, w: Dürr-Durski J. Arianie Polscy w świetle własnej poezji. Zarys ideologii i wybór wierszy, s.
61–62.
Trzecie wydanie: Warszawa 1954, Wiersze nieboszczyka Im[ci] Pana Samuela
Przypkowskiego, w: Z. Morsztyn, Muza domowa, oprac. J. Dürr-Durski
c. Na język polski utwór przełożył Andrzej Wiszowaty a następnie około 1660
roku Zbigniew Morsztyn. Bock s. 686; Sandius s. 126.
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30. Animadversiones apologeticae in auculeatum Joannis Amosi Comenii
adversus Ecclesias Christi recens in Polonia afflictas libellum occasione IRENCI Irenicorum ab Anonymo propsiti refellendi in lucem emissum
a. Br i mw
b. Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 477–529.
c. Pismo jest podzielone na trzy rozdziały. PSB s. 230–231; Chmaj s. 82; Bock
s. 686–687.
31. Apologia prolixior, tractatus de jure Christiani Magistratus
a. Brak danych
b. Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 739–851.
c. Chmaj s. 80; Boock s. 684; Sandius s. 124.
32. Argumenta contra Atheos, quod Deus sit, quodque coli debeat; sed eo tantum modo; quo a Christianis colitur.
a. Brak danych
b. Warszawa 1948, Gadka o prostej a prawdziwej próbie każdej wiary, w: Dürr-Durski J. Arianie Polscy w świetle własnej poezji., s. 59–60.
c. Tłumaczenia utworu dokonał Zbigniew Morsztyn Bock s. 689; Sandius s.
126.
33. Antihesis Symboli Unitariorum et Trinitariorum
a. Brak danych
b. Brak danych
c. Bock s. 693–697.
34. Breuis disquitio fidei.
a. Brmw
b. Brmw
c. Nie wiadomo jakiego rodzaju jest to pismo i kiedy powstało. Sandius jak
i Bock nie umieszczają o nim wiadomości, ograniczając się do podania tylko tytułu.
Bock s. 690; Sandius s. 124.
35. De iure Christiani Magistratus et priuatorum in belli pacisque negotiis.
a. Amsterdam 1692, w: Cogitationes sacrae, s. 685–736.
b. brak danych
c. Pismo te zawiera tylko jedną księgę drugiej Przypkowski prawdopodobnie
nie napisał. Rozdział I i II w polskim przekładzie autorstwa K. Staweckiej, w: Filo-
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zofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. I s. 244–260. Rozdziały III, IV i część V, w polskim przekładzie w: Myśl ariańska w Polsce s. 215–225; Bock s. 684; Sandius s. 124.
36. De libertata conscientiarum tractatus in duos libros distinctus: Verum unus
tantum liber absolutes est.
a.
b.
c. Pismo ukazuje się pod pseudonimem J. Celsus. Chmaj s. 20; Bock s. 682–684.
37. Epistolae unitariorum Exulum ad N.N.
a. Pierwsze wydanie: Exemplar Epistolae Unitariorum Exulum ad NN. w: S.
Lubieniecki, Historia, t. III. s. 285–304.
b. Brak danych
c. Jest to relacja o prześladowaniu arian od 1648 roku, sporządzona w postaci
listu. Powstały 17 czerwca 1661 roku.
38. Monachorum et Anachoretarum instituta, non esse viam optimam ad sanctimoniae persectionem perucniendi, sed Ecclesiae noxiam et periculosam.
a.
b.
c. Sandius s. 125 – nie podaje wiadomości o dziele Bock s. 693
39. O Wierze Nowo-Katolickiey.
a. Brak danych
b. Brak danych
c. Wspomina o nim tylko Bock s. 698.
40. Religio vindicate a calumniis Atheismi, contra epistolam F.M. Atheismi sese,
a. Amsterdam br
b. Wydanie drugie: 1672 Eleutheropoli [Amsterdam]
wydanie trzecie: Cogitationes sacrae, s. 600–617.
c. Powstało pod koniec życia autora, jest obroną tego w co wierzył autor.
Chmaj s. 83; Bock s. 689; Sandius s. 126; bibliografia s. 381.
41. Spengiae delendis innocentiae maculis
a. Brak danych
b. Brak danych
c. Bock s. 698–699
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42. Ad Claudium Gallum de hominis Iesu Christi Adoratione. MSC (1626)
a. Brak danych
b. Brak danych
c. Wcześniejsi bibliografowie podają tylko tytuł dzieła. Sandius s. 124; Bock s. 690.

43. De libertata conscientiarum tractatus in duos libros distinctus: verum unus
tantum liber absolutusest.
a.
b.
c. PSB s. 229; Bock s. 699–700; Sandius s. 126.
44. Ad Poloniam de pactis cum Sueco Prussicis
a. Pierwsze wydanie: Lwów, 1910–1911, w: Wirydarz, t. I, s. 403–404,
b. Apostrophe do Polski na pacta z Szwedami pruskie
c. Pierwszego polskiego tłumaczenia dokonał Andrzej Wiszowaty, około
1630 roku, następnie Zbigniew Morsztyn. Chmaj s. 24; Bock s.691–692.
45. Epistola ad Valentinum Radecium Episcopum Unitariorum per Transiluaniam: Claudioplin. data Cassoviae, pridie Cal. April. 1624
a. Brak danych
b. Brak danych
c. Bock s. 697; Sandius 326.
46. Epistolae ad Iohannem Naeranum Pastorem Ecclesiae Remonstrantium in
Batauia apud Veteramnates
a. Brak danych
b. Brak danych
c. Bock s. 697–698, Sandius s. 126
47. Ad aequinoctium autumnale
a. Wydanie pierwsze: Lwów, 1910-1911, w: J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki, , t. 1, s. 406–407.
b. Drugie wydanie: Jędrzejów 1973. [17 s.]
c. Wiersz występuje w polskim tłumaczeniu Zbigniewa Morsztyna.
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Alicja Klimaszewska, Bibliographie der Werke von Samuel Przypkowski
Zusammenfassung
In dem vorliegenden Artikel werden literarische Werke von Samuel Przypkowski präsentiert. Als herausragender Philosoph und arianischer Aktivist schrieb er in seinem Leben mehr als fünfzig Werke . Das waren
vor allem Religionsschriften, philosophische und politische Schriften. Unter seinen Werken befinden sich auch
Biographien , sowie solche Werke, die das Haus der Familie Radziwiłłpreisen. Neben Zbigniew Morsztyn gehört Samuel Przypkowski zu den besten arianischen Dichtern. Bisher erschien keine grundlegende Bibliographie
seines gesamten Nachlasses. Der Zweck dieses Artikels war es, seine Werke zu sammeln und zu ordnen, sowie
Hinweise auf den Ort seiner Handschriften und Druckausgaben hinzuweisen. In der Arbeit wurden auch solche
Schriften berücksichtigt, die wir nur von Erzählungen kennen, weil sie zerstört wurden. Der Artikel ermöglicht
es, die besprochenen Werke und – soweit vorhanden – Ausgaben, Übersetzungen oder Kurzfassungen zu finden.
Übersetzt von Tomasz Wyżlic
Alicja Klimaszewska, Bibliography of the works of Samuel Przypkowski
Summary
This article presents the literary output of Samuel Przypkowski. An outstanding philosopher and Arian
activist, he wrote over fifty works during his life. These were primarily letters of a religious, philosophical and
political nature. In Przypkowski’s outputs there were also biographies, as well as songs praising the house of Radziwiłł. Aside from Zbigniew Morsztyn, Samuel Przypkowski is one of the most prominent Arian poets. Until now,
no exact bibliography of his entire legacy has been published. The purpose of the article was to collect, organize,
and indicate the location of all possible manuscripts and places of printing. The article also includes texts that we
only know from correspondence, since they have been destroyed. The article allows the rapid location of any given
work, its possible editions as well as translations or summaries.
Translated by Aleksander Pluskowski
Mgr Alicja Klimaszewska
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
alicja4268@wp.pl
Źródła:
AGAD, AR, dz.II, księga 66
Biblioteka Jagiellońska: rkps 102 III; rkps 166.
Źródła drukowane:
Akta sejmikowe
1955 Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. II, 1621- 1660, wyd. Adam Przyboś, Kraków.
Anonymi Dissertatio
1628 Anonymi Dissertatio de pace et concordia Ecclesiae. Antehac edita Sub nomine Irenaei Philalethi, Amsterdam.
Braterska deklaracja
1646 Braterska deklaracja na niebraterskie napomnienie od autora pod imieniem Szlachcica polskiego ad Dissidentes
in Religione uczynione, [Gdańsk].
Lubieniecki Stanisław
1685 Historia Reformationis Polonicae, Freistadii.
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Przypkowski Samuel
1692 Samuelis Przipcovi Equitis Poloni & Confiliarii Electoris Brandenburgici Cogitationes sacrae ad initium
Euangelii Matthaei et omnes Eepistolas Apostolicas. Nec non Tractatus varii argument, Praecipue De jure
Christiani magistratus. Quorum Catalogus post praefationem exhibetur, Eleutheropoli.
Morsztyn Zbigniew
1954 Muza domowa, oprac. J. Dürr- Durski, t. I, Warszawa.
Żywot
1840 Żywot Jaśnie Oświeconego Książęcia Imci Bogusława Radziwiłła, wyd. Antoni Popliński, Poznań–Trzemieszno.
Opracowania:
Augustyniak Urszula
2001 Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu. Warszawa.
Bibliografia Polska
1913 Bibliografia Polska Karola Estreichera, wyd. Stanisław Estreicher, t. 25, Kraków.
Book Friderici Samuelis
1776 Historia Antitrinitariorum, Maxime Socinianismi et Socinianorum, t.2. cz. II, Regiomonte, Lipsk.
Chmaj Ludwik
1927 Samuel Przypkowski na tle poglądów religijnych XVII w, Kraków.
Dürr- Durski Jan
1948 Arianie Polscy w świetle własnej poezji. Zarys ideologii i wybór wierszy, Warszawa.
Grabowski Tadeusz
1908 Literatura aryańska w Polsce 1560–1660, Kraków.
Ogonowski Zbigniew
1991 Myśl ariańska w Polsce XVII wieku, Wrocław, Warszawa, Kraków.
Oracki Tadeusz
1984 Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII w., t. 2,
Olsztyn.
Sajkowski Alojzy
1957 Samuel Przypkowski w świetle nowych materiałów, Zapiski Historyczne, t 23, ss. 147–156.
Sandius Christophori
1684 Bibliotheca Antitrinitariorum, Freistadii.
Tazbir Janusz
1993 Bracia polscy w służbie u Radziwiłłów, w: Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach doktrynach. Warszawa, ss.
128–147.
Trembecki Jakub Teodor
1910 Wirydarz poetycki, z rękopisu wyd. Aleksander Brückner, t. II, Lwów.
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WYNIKI SONDAŻOWYCH BADAŃ
ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU SKARBU
RZYMSKICH DENARÓW Z PÓŁWSI, GM. ZALEWO
Słowa kluczowe:

Zalewo, denary rzymskie denary, wykopaliska archeologiczne, okres
wpływów rzymskich

Schlüsselwörter:

Zalewo (Saalfeld), römische Dinare, archäologischen Ausgrabungen ,
Römische Kaiserzeit

Keywords:
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5 marca 2016 roku mieszkaniec Przezmarka – Pan Przemysław Kulpa zgłosił
odkrycie skarbu 86 rzymskich denarów z I–II wieku. Zgodnie z relacją odkrywcy
monety miały zalegać luźno, w rozproszeniu, bez zabezpieczającego pojemnika.
Struktura pierwotnej części skarbu w oparciu o wizerunki na awersach kształtuje
się następująco: Nerwa (96–98) – 1 szt., Trajan (98–117) – 4 szt., Hadrian (117–
138) – 9 szt., Sabina (117–137) – 1 szt., Aelius (136–138) – 1 szt., Antoninus Pius
(138–161) – 25 szt., Faustyna Starsza (138–141) – 9 szt., Faustyna Młodsza (161–
175) – 3 szt., Crispina (164–191) – 2 szt., Lucjusz Werus (161–169) – 5 szt., Marek
Aureliusz (161–180) – 12 szt., Kommodus (180–192) – 10 szt., Lucilla (164–169)
– 3 szt., Septymiusz Sewer (193–211)–1 szt. Po dokonanym zgłoszeniu pracownicy
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Elblągu: Pani Monika
Maksymiuk i Pan Rafał Panfil oraz pracownicy Muzeum w Ostródzie: Pan Marek
Jankowski i Pan Łukasz Szczepański dokonali wizytacji miejsca odkrycia skarbu.
W jego trakcie nie zarejestrowano śladów obiektów archeologicznych i materiału
ruchomego. Nowoodkryte stanowisko uzyskało numer 19 w obrębie miejscowości
Pólwieś (AZP 22–52/43). Lokalizacja odkrycia skarbu znajduje się w strefie osadnictwa kultury wielbarskiej (strefa D wg R. Wołągiewicza).
Stanowisko 19 (AZP 22–52/43) w obrębie Półwsi, gm. Zalewo położone jest
w północnej części Pojezierza Iławskiego, ok. 2 km na północ od Jeziora Ewingi.
Opisywany teren, pofałdowany w wyniku zlodowacenia północnopolskiego, chaKomunikaty Mazursko–Warmińskie, 2018, nr 2(300)
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rakteryzuje duża dynamika rzeźby terenu oraz obecność jezior. Stanowisko położone jest na obniżeniu łagodnego, piaszczystego stoku opadającego w kierunku E,
którego szczyt wznosi się na wysokości 115,1 m n.p.m. Teren działki o charakterze
rolnym wykorzystywany jest obecnie pod zasiew kukurydzy.
Pierwszy sezon sondażowych badań archeologicznych na wymienionym
stanowisku odbył się pod kierownictwem Łukasza Szczepańskiego (Muzeum
w Ostródzie) w dniach od 27 października do 2 listopada 2016 roku.
W przypadku sondażowych badań archeologicznych na stan. 19 w obrębie
Półwsi, gm. Zalewo, wstępny etap prac stanowiły konsultacje z odkrywcą skarbu
– Panem Przemysławem Kulpą i prospekcja terenu przeprowadzono przy użyciu
wykrywacza metali połączona z planigrafią znalezisk. Lokalizacja znalezisk sugerowała rozpoczęcie prac do zorientowanego po WS–EN pasa ziemi o wymiarach
5 × 10 m, co pozwalało na przebadanie 50 m² powierzchni. W efekcie założono
dwa styczne wykopy: IA i IB, każdy o wymiarach 5 × 5 m. Przestrzeń badawcza
eksplorowana była ręcznie bez wykorzystania sprzętu mechanicznego. W związku
z charakterem stanowiska teren badań podlegał stałemu sondowaniu warstw przy
wykorzystaniu wykrywaczy metali. Jako pierwsza warstwa mechaniczna (dalej
I WM) została oznaczona warstwa o miąższości ok. 30 cm począwszy od poziomu
stropu wykopów. Składał się na nią brunatny piasek – warstwa orna. Dodatkowo
przy spągu I WM zostało zarejestrowane przepłycenie orki przemieszane z naturalnym calcem – relikt dawnej polnej drogi. Przy eksploracji kolejnego poziomu
został osiągnięty naturalny calec. Ostatecznie w efekcie prowadzonych prac nie zarejestrowano warstwy kulturowej i obiektów archeologicznych. W konsekwencji
na zadokumentowany układ stratygraficzny składa się warstwa orna i zalegający
pod nią naturalny calec. W profilach E wyk. IB i S wyk. IA zarejestrowano ponadto
współczesne wkopy. Po przeprowadzonych badaniach teren został uporządkowany.
W trakcie prac odkryto siedem denarów. Trzy monety zarejestrowano w obrębie wykopu IA: denar Lucilli (164–169; nr inw. PŁ/1/2016), denar Antoninusa
Piusa (138–161; nr inw. PŁ/2/2016) i denar Hadriana (117–138; nr inw. PŁ/3/2016).
Jedną monetę – denar Trajana (98–117; nr inw. PŁ/4/2016) zarejestrowano w wykopie IB. Monety wystąpiły w rozproszeniu, w obrębie warstwy ornej, na głębokości
od kilku do ok. 30 cm. Korzystając z wykrywacza metali, w trakcie przeprowadzonych badań pozyskano trzy kolejne denary zarejestrowane w bliskim sąsiedztwie
założonego wykopu: denar Kommodusa (180–192; nr inw. PŁ/5/2016) – 3 m na N
od wykopu IB, denar Marka Aureliusza (161–180; nr inw. PŁ/6/2016) – 2 m na S
od wykopu IB oraz denar Antoninusa Piusa (138–161; nr inw. PŁ/7/2016) – 8,5 m
na N od wykopu IB. Monety odkryte poza obrębem wykopu zalegały w warstwie
ornej, na głębokości do 20 cm. W trakcie przeprowadzonych badań pozyskano
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również dwa fragmenty ręcznie lepionej ceramiki. Technika wykonania pozwala
odnieść chronologię pozyskanych fragmentów do okresu wpływów rzymskich.
W dniach 27–28 października 2017 roku odbyły się kolejne badania archeologiczne, których metodyka sprowadzała się do penetracji stanowiska przy wykorzystaniu wykrywaczy metali. W swoim założeniu miały one pomóc w określeniu
zasięgu lokalizacji zabytków ruchomych wchodzących w skład rozproszonego skarbu i uniemożliwić rabunkową penetrację stanowiska i zaobserwować współczesne
procesy postdepozycyjne. Istotne okazało się zweryfikowanie działań podjętych w
2016 roku po pracach rolnych przeprowadzonych przez użytkującego pole.
W trakcie przeprowadzonych w 2017 roku badań zarejestrowano kolejne
rzymskie monety wchodzące w skład skarbu z Półwsi. W sumie odkryto siedem
denarów. Sześć monet zarejestrowano na północ od wykopu I: denar Wespazjana (69–79; PŁ/4/2017), denar Hadriana (117–138; PŁ/7/2017) trzy denary Antoninusa Piusa (138–161; nr inw. PŁ/1/2017, PŁ/3/2017, PŁ/4/2017) i denar Marka
Aureliusza (161–180; nr inw. PŁ/6/2017). Jedną monetę – denar Lucjusza Werusa
(161–169; nr inw. PŁ/2/2017) zarejestrowano na południe od wykopu I. Monety
wystąpiły w rozproszeniu, w obrębie warstwy ornej, na głębokości od kilku do ok.
30 cm. W jednym przypadku (nr inw. PŁ/3/2017) moneta zalegała na powierzchni stanowiska. Poza monetami w 2017 roku pozyskano cztery fragmenty ręcznie
lepionej ceramiki. Wszystkie zalegały na powierzchni stanowiska. Technika wykonania pozwala odnieść chronologię pozyskanych fragmentów do okresu wpływów
rzymskich.
W dniach 02–03 listopada 2018 roku przeprowadzono trzeci sezon badań archeologicznych, których metodyka sprowadzała się do penetracji stanowiska przy
wykorzystaniu wykrywaczy metali. W założeniu badania miały na celu kontynuację prac podjętych w 2016 i 2017 roku. W trakcie przeprowadzonych w 2018 roku
badań zarejestrowano kolejne rzymskie monety wchodzące w skład skarbu z Półwsi. W sumie odkryto cztery denary. Trzy monety zarejestrowano na południe od
wykopu I: denar Sabiny (117–137; PŁ/2/2018), denar Antoninusa Piusa (138–161;
PŁ/1/2018) i denar Marka Aureliusza (161–180; nr inw. PŁ/4/2018). Czwartą monetę – denar Lucilli (161–169; nr inw. PŁ/2/2017) zarejestrowano na zachód od wykopu I. Monety wystąpiły w rozproszeniu, w obrębie warstwy ornej, na głębokości
od kilku do ok. 20 cm. W efekcie badań przeprowadzonych w latach 2016–2018 pozyskano 18 monet. W związku z powyższym skarb z Półwsi liczy aktualnie (koniec
2018 r.) 104 rzymskie denary (86+18).
Nieobecność warstwy kulturowej i obiektów archeologicznych może dowodzić braku intensywnego użytkowania stanowiska w okresie wpływów rzymskich.
Na obecnym etapie wyniki wykopalisk i prospekcji terenowej każą wykluczyć
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funkcjonowanie w tym miejscu osiedla mieszkalnego bądź cmentarzyska. Prawdopodobnie zdeponowanie w miejscu stanowiska skarbu rzymskich denarów miało
epizodyczny charakter motywowany przyczynami ekonomicznymi (chęć ukrycia
majątku) bądź religijnymi (depozyt o charakterze wotywnym). Należy jednak zaznaczyć, że dla przedchrześcijańskich społeczeństw starożytnej i wczesnośredniowiecznej Europy zasadne jest postrzeganie obydwu zjawisk synkretycznie, a zatem
zgodnie z hipotetycznym modelem rozwoju kultury, w którym plemiona środkowoeuropejskiego Barbaricum z okresu wpływów rzymskich znajdowałyby się na
etapie tzw. „kultury magicznej”.
Łukasz Szczepański, Ergebnisse archäologischer Meinungsumfragen vom Fundort Schatz der römischen Dinare aus Półwieś , Gemeinde Zalewo
Zusammenfassung
Am 5. März 2016 meldete ein Einwohner aus Przezmark die Entdeckung eines Schatzes von 86 römischen
Dinare aus dem ersten und zweiten Jahrhundert. Die Münzen befanden sich seinen Angaben zufolge an der Erdoberfläche. Vom 27. Oktober bis 2. November 2016 wurden am Entdeckungsort archäologische Untersuchungen
durchgeführt. Während der Arbeiten wurden sieben Dinare und zwei Stücke handgeformter Keramik aus der Römerzeit gefunden. Am 27. und 28. Oktober 2017 fanden weitere archäologischen Untersuchungen statt, während
derer weitere sieben Dinare gefunden wurden. Es wurden insgesamt 100 Münzen ausgegraben, die sich derzeit
in einem Museum in Ostróda befinden. Die Ergebnisse der Ausgrabungen und der Gebietsprospektion schließen
aus, dass es an diesem Ort eine Wohnsiedlung oder ein Gräberfeld gab: Der Münzschatz wurde erkennbar aus
ökonomischen oder religiösen Gründen angelegt.
Übersetz von Tomasz Wyżlic
Łukasz Szczepański, Results of the archaeological survey at the site of the Roman hoard of denarii from
Półwieś, Zalewo district
Summary
On 5 March 2016, a resident of Przezmark announced the discovery of a hoard of 86 Roman denarii dating to the first and second century. The coins were located on the surface. From October 27 to November 2, 2016,
archaeological research was carried out at the site of discovery. Seven denarii and two fragments of hand–crafted
pottery from the period of Roman influence were discovered during the investigations. On October 27–28, 2017,
another archaeological survey took place, during which an additional seven denarii were discovered. In total, 100
coins were recovered, which are currently in the Museum in Ostróda. The results of the excavations and field prospecting enable the interpretation of the site as a domestic space or cemetery to be ruled out, and the coin hoard is
best understood as being concealed for economic or religious purposes.
Translated by Aleksander Pluskowski
Mgr Łukasz Szczepański
Muzeum w Ostródzie
lukasz.szczepanski@op.pl
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Ryc. 1. Struktura skarbu z Półwsi w oparciu o emisje wypuszczone pod panowaniem poszczególnych
cesarzy rzymskich.
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ДАТИРОВКА УНИКАЛЬНОГО ВЕЩЕВОГО
КОМПЛЕКСА ИЗ МОГИЛЬНИКА SKARDELIES WALD/
АЛЕЙКА-7
Słowa kluczowe:
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Schlüsselwörter:

Merowingerzeit, die Ausgrabungen auf Flachgraberfeld Skardelies Wald/
Alejka-7, ungewöhnlich reiche Komplexe

Keywords:

Merowing Period, excavations of burial place Skardelies Wald/Alejka-7,
unusually rich complexes

В 2017 году Самбийская экспедиция Института археологии РАН провела очередной этап раскопок грунтового могильника в уроч. Skardelies Wald,
расположенного в 0,5 км к востоку-юго-востоку от Pobehten/Романово (Зеленоградский р-н Калининградской обл.). Эти работы осуществлялись в рамках
подготовки данной территории для возведения здесь промышленных объектов.
Автор раскопок решил назвать могильник не по историческому имени урочища
(оно осталось ему неизвестным), а по близлежащей реке Allgraben/Алейке.
В ходе работ на могильнике, длившихся 10 месяцев, была вскрыта масса грунтовых погребений IV-VII вв. н.э. Автор раскопок Скворцов К.Н. опубликовал в Интернете предварительные итоги этих работ, обратив особое
внимание на уникальный для земли пруссов погребальный комплекс, X-22A
содержавший захоронения четырёх коней, ориентированных головами
на север (что несвойственно для прусской обрядности)1. Учитывая слабое
знакомство раскопщика с материальной культурой пруссов считаю необходимым в рамках коллегиального сотрудничества помочь неофиту калининградской археологии в определении и датировке обнаруженных в указанном
погребении артефактов.
1
К.Н. Скворцов, А.Н. Хохлов, Из новейших открытий археологов ИА РАН: Исследования
грунтового могильника Алейка-7 в Калининградской области. 2017. http://www.archaeolog.ru/?id=2&id_
nws=400&zid_nws=9.
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Рис. 1. Вид с востока на раскопы на территории могильника Skardelies Wald/Алейка-7. Сверху
слева – расположение могильника (показано красным прямоугольником) на полуострове
Самбия (ныне- Калининградский п-ов) (Скворцов К.Н., Хохлов А.Н., 2017).

Погр. X-22 (к востоку от X 22A) представлялo собой произведённую на
стороне кремацию нескольких мужчин, кальцинированные кости которых
были помещены в овальную в плане могилу, в скопление остатков погребального костра. В погребениях были выявлены сосуды-приставки («временные
урны» ?), золотая и серебряная гривны из тордированного дрота с замком
в виде петли и крючка, однолезвийный меч типа «длинный сакс» в ножнах
с железными и серебряными деталями, два наконечника копий, по форме
близких типу Казакячичус II (V–VII вв.)2, шпоры, детали поясных наборов,
серебряные золочёные детали питьевых рогов3. Крайне примечателен факт
отсутствия на погребальном инвентаре следов костра, что характерно для
прусской погребальной обрядности VI–VII вв. К западу от погребений людей были обнаружены захоронения от одного до трёх коней, ориентированных черепами на юг.
2
3

B. Казакявичюс, Оружие балтских племён II-VIII веков на территории Литвы, Вильнюс 1988, с. 39.
К.Н. Скворцов, А.Н. Хохлов 2017.
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В погр. X-22 остатки кремации в виде слоя погребального костра располагались в овальной в плане могиле (рис. 2). К западу от неё, под кладкой
из колотых камней находилось захоронение четырёх коней, ориентированных головами на север. Один из коней был снабжён удилами с бронзовыми
кольцами, аналоги которым представлены в погребальных комплексах кон.
VI – нач. VII вв.4 С конскими костяками были обнаружены:
1. Пара бронзовых золочёных четвериков конского оголовья (рис. 3).
В центре этих деталей конского снаряжения, имевших крестовидную форму,
выложен крест, составленный из напаянных на основу четверика перегородок. На дно образовавшихся ячеек положена золотая гофрированная фольга, перекрытая вставками гранатов и «грязно-белого матового стекла» (такой
вид стеклу придала амальгама).5 Несмотря на то, что подобного рода украшения (прежде всего – круглые фибулы с крестообразным полихромным декором) характерны в VI – первой пол. VII вв. для меровингских древностей
бассейна р. Рейн, аналогий необычной форме четвериков из Skardelies Wald/
Алейки-7 не нашлось.

Рис. 2. Погребение X-22 в процессе раскопок. Вид с востока (фото Д. Тюхтина).

4
B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, Pietrzak M., Horse Graves in the Elbląg Group. The Case of the Cemetery
at the Nowinka, Tolkmicko Commune, in: Archaeologia Baltica, vol. 11, Klaipėda 2009, р. 172.
5
К.Н. Скворцов, А.Н. Хохлов 2017.
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2. Пара бронзовых золочёных четвериков (рис. 4, 3). Квадратное, со слабо
скруглёнными сторонами поле четвериков заполнено пирамидально расположенными рельефными квадратными фигурами, украшенными оттисками серповидного штампа. Прототипы этих четвериков (вар. Ørsnes 9D1 и 9D3) известны
в Скандинавии6 и восходят к деталям богатых конских оголовий меровингской
знати (рис. 4,1,2).7 Позднее такие четверики получили развитие в скандинавских
древностях вендельского периода. Упрощённая реплика таких четвериков встречена в погр. 21 могильника Neuendorf/Nowinka, gm. Elbląg (Polska) (рис. 4,4).

Рис. 3. Бронзовый золочёный четверик конского оголовья со вставками гранатов и «грязно-белого матового стекла», Skardelies Wald/Алейка-7 (Скворцов К.Н., Хохлов А.Н., 2017).

Рис. 4. Четверики конского оголовья с декором в виде ступенчатой пирамиды: 1 – погр.
17 могильника Beckum I (Kr. Warendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland); 2 – погр. 411
могильника Junkersdorf, Stadt Köln (Deutschland); 3 – Skardelies Wald/Алейка-7; 4 – погр. 21
могильника Neuendorf/Nowinka, gm. Elbląg (Polska) (1, 2 – Oexle J., 1992, Taf. 154,341; 183,393; 3 Скворцов К.Н., Хохлов А.Н., 2017; 4 - Kontny B., Okulicz-Kozaryn J., Pietrzak M., 2011, pl. CVIII).
B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, Pietrzak M., 2009, р. 176.
J. Oexle, Studien zu merowingerzeitlichem Pferdegeschirr am Beispiel der Trensen, Text, Tafeln, Mainz
am Rhein 1992, s. 68.
6
7
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3. Железная пряжка с серебряной плакировкой и бронзовой золочёной обоймицей с зооморфным изображением (рис. 5,1). Автор публикации
ошибочно трактовал его как «изображение скандинавских богов и героев».8
На самом деле на пряжке из Skardelies Wald/Алейки-7 представлена вполне
структурно сформированная уплощённая звериная маска. Специфические
черты этой маски – Т-образное обозначение носа и бровей маски (крайне
редкие в искусстве Западной Европы)9 встречены и на пряжке из Rothebude
(рис. 5,2). Этот образ в декоративном искусстве земли пруссов, творчески
перерабатывавшем в эпоху Меровингов традиции германских мастеров, датируется временем после сер. VI в.10 Характерной особенностью прусских
звериных масок, восходящих к маскам на трёхлучевых фибулах серии Purda/
Dattenberg, являются заклёпки, которые крепились в области носа маски
(имитируя заодно ноздри животного ?).

Рис. 5. Пряжки с зооморфными обоймицами: 1 – Skardelies Wald/Алейка-7; 2 – пряжка из Rothebude, woj. warmińsko-mazurskie (Polska); 3 – пряжка с о. Б. Тютерс (Ленинградская обл.) (1
– Скворцов К.Н., Хохлов А.Н., 2017; 2 – Gaerte W., 1929; Abb. 229,i; 3 – Казанский М.М., 2010,
рис. 57,4).
8
9
10

К.Н. Скворцов, А.Н. Хохлов 2017.
В.И. Кулаков, Звериный стиль в земле пруссов, in: Исторический формат, № 2, Москва 2016, с. 27.
Там же, с. 41.
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4. Серебряный (с полосой черни и с чернёным глазом птицы) золочёный наконечник питьевого рога (рис. 6) с изображением стилизованной
фигурки хищной птицы, держащей в лапе рыбу (по мнению раскопщика –
лосося).11 Традицию изображения сакрального животного на самом конце
наверший питьевых рогов германцы переняли от кельтов в римское время.12
Ни в древностях Germanis Libera, ни в прусском археологическом материале
изображения хищных птиц (орлы и вороны), высоко чтимых германцами
в I тыслет. н.э.,13 на навершиях рогов не встречены.14 Учитывая характерную
для I Общегерманского звериного стиля специфику изображения птичьей
головки, навершие из Skardelies Wald/Алейки-7 можно отнести к VI – нач. VII
вв. и считать творением мастера, хорошо знакомого с традициями германского декоративного искусства. В сер. VII в. западнобалтские мастера прекращают изготовление наверший питьевых рогов.15

Рис. 6. Серебряный золочёный наконечник нижней части питьевого рога, Skardelies Wald/
Алейка-7 (Скворцов К.Н., Хохлов А.Н., 2017).

К.Н. Скворцов, А.Н. Хохлов 2017.
J. Andrzejowski, Okucia rogów do picia z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich
w Europie Środkowej i Północnej, in: Materialy starożytne i wszesnośredniowieczne, t. 6, Warszawa 1991, s. 30.
13
V.I. Kulakov, M.Yi. Markowets, Birds as Companions of Germanic Gods and Heroes, in: Acta Archaeologica, t. 75, Kopenhagen, 2004, p. 180–184.
14
F. Е. Реisеr, Die Trinkhornränder des Prussia Museums, in: Festschrift Adalbert Bezzenberger, Gottingen 1921, S. 112–117.
15
A. Bitner-Wróblewska, W. Wróblewski, Unikatowe okucia rogów do picia z okresu Vendel z cmentarzysk
w Anduln/Anduliai (zachodnia Litwa) i Valsgärde (środkowa Szwecja), in: Officina archaeological optima. Studia
ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Światowit, vol. VII, Warszawa
2001, s. 22.
11
12
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5. Серебряная оковка луки седла с басменным орнаментом (рис. 7,3).
Этот декор состоят из чередующихся полос оттисков штампов в виде розеток и палицеобразных (балюстрадообразных) фигур типа Kegelkönig (нем.
«Король кеглей» или «Конический король»).16 Если эта фигура и в германской, и в балтской изобразительных системах первой пол. – сер. I тыслет.
н.э. символизирует палицу Бога Донара/Тора,17 то розетка на первый взгляд
кажется сугубо декоративным элементом. Её сочетание с фигурами типа
Kegelkönig на басменном декоре, украшавшем балтские изделия сер. I тыслет. н.э., довольно стабильно (рис. 7,2) и представлено на оковках устьев
питьевых рогов, на обкладках ножен мечей и боевых ножей VI-VII вв., на
бронзовой капсуле (погр. 461 могильника Babienten/Babięty, woj. Warmińskomazurskie Polska).18

Рис. 7. Оковки с басменным декором, первая пол. – сер. I тыслет. н.э.: 1 – Brokær, Jutland
(Danmark); 2 – Löbertshof//Славянское (Полесский р-н); 3 - Skardelies Wald/Алейка-7 (1 – Blankenfeld R., 2008, Abb. 6.1; 2 – Ehrlich B., 1931, Abb. 16; 3 – Скворцов К.Н., Хохлов А.Н., 2017).
16
B. Ehrlich, Schwerter mit silberbeschlagenen Scheiden von Benkenstein, Kr. Elbing, und einige west- und
preußische Vergleichstücke, Prussia, Bd. 29, Königsberg 1931, s. 34.
17
В.И. Кулаков, Питьевые рога балтов с декорированными деталями, in: Исторический формат,
№ 1–2, Москва 2017, сc. 146–148.
18
F. Е. Реisеr, 1921, Abb. 1.
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Упомянутый выше декор в виде полосы розеток восходит, очевидно,
к воспринятому германцами от кельтов множественному изображению
мужской головы как символа жертвы. Эти изображения в одиночном исполнении перенимают у них на фазе С2 балтские мастера.19 Сопровождение
фигурами типа Kegelkönig и множественного изображению мужской головы
у германцев (рис. 7,1), и более поздние балтские розетки позволяет полагать
последние предельно упрощёнными репликами мужских масок. Таким образом балтские мастера VI–VII вв. подражали германским сакральным басменным фризам, придавая, возможно, и своим изделиям сакральное значение.
Приведённый в статье первичный анализ части инвентаря из уникального вещевого комплекса из могильника Skardelies Wald/Алейка-7 позволяет
отнести основной массив этого материала к продукции балтских мастеров,
воспроизводивших своё видение германской изобразительной традиции
эпохи Меровингов. Этот факт, а также прусский обряд, по которому были
похоронены воины в этой могиле (кони располагались по прусскому обычаю
VI в. к западу от могилы людей) позволяют считать доказанным факт проживания погребённых здесь мужей-скандинавов (?) в прусском окружении.
Это окружение пыталось снабдить этих воинов (вождей ?) в последний путь
в соответствии со своими погребальными традициями, но с инвентарём, изготовленным по германским семантическим и изобразительным мотивам.
Датировки отдельных компонентов этого комплекса позволяют отнести его
сооружение к кон. VI – сер. VII вв.

Vladimir Iwanowicz Kulakov, Datowanie unikatowego wyposażenia z cmentarzyska Skardelies Wald
/ Alejka (Алейка) -7
Streszczenie
Przedstawiona w artykule analiza wstępna, części unikatowego wyposażenia z cmentarzyska Skardelies
Wald/ Alejka (Алейка)-7 pozwala nam przypisać większość tego materiału do warsztatów wytwórców z kręgu
bałtyjskiego, naśladujących wytwory ideowo związane z germańskim kręgiem kultury merowińskiej. Fakt ten,
a także wyraźny pruski obrzęd pogrzebowy, według którego zostali złożeni w opisywanym grobie wojownicy,
powala nam doszukiwać się w nich Skandynawów, którzy zostali pochowani w pruskim otoczeniu. Oni też starali
się wyekspediować owych wojowników zgodnie z własnym rytuałem pogrzebowym, ale z wyposażeniem zawierającym szereg germańskich wyobrażeń i znaczeń semantycznych. Datację jaką można przyjąć dla opisywanego
kompleksu grzebalnego to koniec VI – połowa VII wieku.
Tłumaczenie (z j. rosyjskiego) Seweryn Szczepański

19

В.И. Кулаков, Неманский янтарный путь в эпоху викингов, Калининград 2012, с. 206.
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Vladimir Ivanovich Kulakov, Datum des einzigartigen Geschirrkomplexes aus dem Gräberfeld Skardelies Wald / Aleyka-7
Zussamenfassung

Der obige Artikel in der primären Analyse des Inventars des einzigartigen Komplex von unikale Grab aus
Flachgräberfeld Skardelies Wald / Alejka-7 können Sie die Masse des Materials auf die Produktion der baltischen
Meister tragen, seine Vision der germanichen Bildtradition der Merowingerzeit wiedergibt. Diese Tatsache sowie
das prußische Ritual, in dem die Kriegern in diesem Grab bestattet wurden, ermöglicht die Tatsache des hier
lebenden Skandinavier begraben Männer aus prußische Umgebung selbstverständlich zu nehmen. Diese Umgebung versuchte, diesen Führern den letzten Weg gemäß ihrer Bestattungstradition zu geben, jedoch mit einem Inventar, das auf germanischen semantischen und visuellen Motiven beruht. Die Daten der einzelnen Komponenten
dieses Komplexes machen es möglich, seine Konstruktion dem Contra zuzuordnen. VI – Mitte VII Jahrhunderte.
Übersetz von Vladimir I. Kulakov
Vladimir Ivanovich Kulakov, The date of the unique ware complex from the burial ground Skardelies
Wald / Aleyka-7
Summary
The primary analysis of a part of the inventory from the unique barrow from Skardelies Wald burial
ground in the article allows us to attribute the bulk of this material to the products of the Baltic masters who
reproduced their vision of the German pictorial tradition of the Merovingian era. This fact, as well as the Prussian
ceremony, according to which the soldiers were buried in this grave, make it possible to consider the fact of the
residence of the Scandinavians buried here in the Prussian encirclement proven. This environment tried to supply
these leaders with the last path in accordance with their funeral traditions, but with inventory made on Germanic
semantic and visual motives. The dates of the individual components of this complex make it possible to attribute
its construction to the end of 6th – half of 7th centuries.
Translated by Vladimir I. Kulakov
Dr hab. Vladimir I. Kulakov
Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk
w Moskwie
drkulakov@mail.ru
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K RONIKA NAUKOWA
Konrad Bączek
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
„REFORMACJA W PRUSACH”

Dnia 31 października 2017 roku minęło 500 lat od ogłoszenia przez Marcina Lutra dziewięćdziesięciu pięciu tez wzywających do publicznej dyskusji na temat odpustów. Wystąpienie to uważane jest za początek reformacji, ruchu, który
w znacznym stopniu zmienił obraz świata zachodniego. Rok 1517 stanowi jedną
z cezur wyznaczających koniec średniowiecza i początek epoki nowożytnej. Reformacja, aż po dzień dzisiejszy budzi ogromne kontrowersje, a spór o jej genezę
i skutki trwa nieprzerwanie od XVI stulecia. W zależności od swych przekonań
poszczególni badacze (teolodzy, historycy) oraz publicyści dokonują skrajnie różnych ocen ruchu.
W dniach 19–20 września 2017 roku odbyła się konferencja naukowa „Reformacja w Prusach” zorganizowana przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Katedrę
Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie. Obrady miały miejsce w siedzibie OBN.
Konferencja miała charakter międzynarodowy oraz interdyscyplinarny. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, Litwy i Niemiec. Wśród
prelegentów znaleźli się przedstawiciele dziedzin takich jak: historia, historia sztuki, prawo, teologia, filologia klasyczna, socjologia, filologia germańska, filologia
polska, filologia bałtycka, literaturoznawstwo. Otwarcia obrad dokonali reprezentujący OBN dr Jerzy Kiełbik (dyrektor placówki) i dr Danuta Bogdan.
Pierwszego dnia sesja wykładowa została podzielona na 4 bloki. Serię wystąpień rozpoczął referat prof. Janusza Małłka (UMK) Reformacja w Prusach a polska
reformacja na Mazurach. Pierwsza część dotyczyła kwestii Słowa Bożego w ojczystym języku Mazurów. Profesor Małłek wskazał, iż w XVI i pierwszej połowie XVII
stulecia liczba ludności polskojęzycznej na Mazurach ciągle rosła. Struktura ludnościowa Księstwa Pruskiego była dobrze znana księciu Albrechtowi i jego teologom,
Komunikaty Mazursko–Warmińskie, 2018, nr 2(300)
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zaś Marcin Luter kładł szczególny nacisk na dostęp wszystkich wiernych do Pisma
Świętego w ich ojczystym języku. Istotnym krokiem przy wprowadzaniu reformacji w Prusach Książęcych było kazanie biskupa Jerzego Polentza wygłoszone na
Boże Narodzenie 1523 roku, w którym sprzeciwił się wygłaszaniu kazań i chrzczeniu w języku łacińskim, opowiadając się za językami narodowymi. Swoje zalecenia
ponowił w mandacie reformacyjnym z 24 stycznia 1524 roku stwierdzającym, że
chrzcić należy w języku jakim posługuje się dana społeczność (zwłaszcza w języku
niemieckim). Zalecenia zostały powtórzone po raz kolejny w Artykułach o ceremoniach kościelnych opublikowanych w marcu 1526 roku. Osobom nie znającym
języka niemieckiego (a do takich zaliczali się polscy Mazurzy) zapewniono tłumaczy. Profesor Małłek omówił również kwestię liczebności polskich Mazurów w XVI
stuleciu. Druga część wystąpienia dotyczyła oficjalnego wprowadzenia luteranizmu
w Prusach Książęcych. Przedstawiono w niej zakazy i nakazy mandatu reformacyjnego z 6 lipca 1525 roku oraz wydarzenia istotne dla luteranizacji Księstwa. Ostatnia część wystąpienia poświęcona była polskim pastorom na Mazurach. Kolejny
referat pt. Doktryna prawa naturalnego w nauce Marcina Lutra wygłosił prof. dr
hab. Dariusz Makiłła z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Blok
zamknęło wystąpienie prof. dr hab. Grzegorza Białuńskiego (UWM) pt. Mandat
księcia Albrechta z 24 listopada 1541 roku.
Drugi blok rozpoczął się referatem prof. dr hab. Stanisława Achremczyka
(OBN Olsztyn) pt. Wpływ reformacji na kulturę polską w XVI wieku. Omówiono w nim wpływy haseł reformacji na szlachtę wśród której najpopularniejszym
nurtem protestantyzmu był kalwinizm. Referent stwierdził, że reformacja zdynamizowała przemiany kulturowe i odcisnęła piętno na rozwoju polskiej myśli
społeczno-politycznej. Protestancka szlachta chciała tworzyć nowy typ państwa,
a uczestnicząc w synodach kalwińskich przenosiła tam zwyczaje sejmikowania
i sejmowania. Znaczącym osiągnięciem reformacji mają być: wolność słowa oraz
wolność głosu w zgromadzeniach publicznych i druku. Spowodowała ona także
rozwój języka polskiego, w którym pojawiły się m.in. modlitewniki i religijne dialogi. W dziedzictwie szkolnictwa skutkowała powstaniem gimnazjów (Gdańsk, Toruń, Elbląg, Pińczów, Leszno), akademii (Raków) oraz uniwersytetu (Królewiec).
Przy szkołach funkcjonowały drukarnie tłoczące zarówno książki religijne jak
również literaturę piękną. Panująca w Rzeczypospolitej tolerancja religijna powodowała, że wygnańcy z innych krajów znajdując schronienie, wnosili zaradność gospodarczą, pracowitość, umiejętność handlu, rzemiosła i rolnictwa. Polska kultura
wzbogaciła się natomiast o rozprawy, książki, poematy, syntezy historyczne oraz
pieśni. Na zakończenie bloku drugiego referat Uniwersytet Królewiecki a reformacja
w Prusach wygłosiła dr Danuta Bogdan (OBN Olsztyn). W pierwszej części wystą-
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pienia omówiony został przebieg reformacji w Prusach (głównie w Księstwie Pruskim), natomiast kolejna część była poświęcona Uniwersytetowi Królewieckiemu.
Referentka wskazała, iż Albrecht Hohenzollern potrzebował dla swojego państwa
wielu wykształconych prawników, nauczycieli, pastorów i lekarzy. Zanim jednak
zdecydował się na założenie uniwersytetu krajowego finansował kształcenie młodzieży w duchu reformacji za granicą. Powstanie uczelni poprzedziło utworzenie
(1541/1542 r.) gimnazjum (tzw. partykularza) w Królewcu. Ostatecznie działalność
uniwersytetu zainaugurowano 17 sierpnia 1544 roku. W swoim wystąpieniu referentka przedstawiła początkową obsadę profesorską oraz scharakteryzowała status
prawny i organizację wewnętrzną uczelni. Ponadto zwróciła uwagę na kwestię rotacji stanowisk profesorskich w obrębie rodzin, a także na konflikty jakie toczyły
się pomiędzy królewieckimi naukowcami. W ostatniej części referatu omówione
zostały wolności członków wspólnoty akademickiej, wynikające z przywileju nadanego przez księcia Albrechta 18 IV 1557 roku.
Trzeci blok zainaugurował referat Sztuka reformacji w nowożytnym Królewcu i jego najbliższym sąsiedztwie dr. hab. Piotra Bireckiego (UMK). Wprowadzenie dotyczyło kwestii rozprzestrzeniania się luteranizmu w Prusach Książęcych.
Następnie referent wskazał, iż początkowo Marcin Luter miał dość obojętny stosunek do sztuki, z racji roli słowa drukowanego jako głównego nośnika nowych
idei. Wspomniał również o atakach ikonoklastów na kościoły, które miały być
spowodowane rewoltą społeczną oraz negatywnym stosunkiem do duchowieństwa (podsycanym przez pisma Lutra). W dalszej części wystąpienia Piotr Birecki
opisał kanon struktury architektonicznej oraz ikonograficznej luterańskiego ołtarza (uformowany w II połowie XVI w.), a także inne elementy wnętrz kościołów
luterańskich. Omawiając kwestię ikonografii stwierdził, że luteranizm spowodował
skostnienie wizualnego przekazu teologicznego obrazów w kościołach. Modernizację ikonografii wiązać należy natomiast z pietyzmem oraz pojawieniem się emblematyki opartej m.in. na emblemach przygotowanych przez Charlesa Le Brun
dla Ludwika XIV. Kolejnym nowym elementem ikonografii była heraldyka, która
pojawiła się na tradycyjnych obiektach identyfikacji stanowej kolatora kościoła,
jak również bezpośrednio na malowidłach ołtarzowych. Lokalna sztuka luterańska
powstawała w dialogu z najważniejszymi ośrodkami artystycznymi Europy skupionymi w Niderlandach, Francji, Niemczech i Włoszech. Dalsza część wystąpienia
dotyczyła sztuki protestanckiej w Królewcu. Piotr Birecki stwierdził, iż nasycenie
miasta gotycką architekturą sakralną sprawiło, że z nowym wyznaniem najsilniej
powinno być identyfikowane wyposażenie wnętrz. Budowę nowych kościołów
luterańskich i kalwińskich przyniósł natomiast wiek XVII i XVIII. Królewiec był
miejscem z którego promieniowały wzorce architektoniczne i stylistyczne. Ponadto
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dostarczał on architektów, malarzy, rzeźbiarzy i rzemieślników. W swoim wystąpieniu referent omówił kościoły ewangelickiego Królewca (zarówno gotyckie oraz
wzniesione w późniejszym okresie), jak również malarstwo protestanckie. Następnie referat pt. Nasza sztuka luterańska. Zabytkowe wyposażenie kościołów diecezji
mazurskiej wygłosił mgr Andrzej Rzempołuch (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). Trzecie wystąpienie noszące tytuł Królewieckie druki reformacyjne w bibliotekach naukowych Muzeum Warmii i Mazur, Ośrodka Badań Naukowych im. W.
Kętrzyńskiego i Archiwum Państwowego w Olsztynie zostało zaprezentowane przez
dr hab. Zoję Jaroszewicz-Pieresławcew (UWM). Blok trzeci zakończył ks. mgr Tomasz Garwoliński (dyrektor Biblioteki WSD „Hosianum” w Olsztynie) referatem
Druki reformacyjne i kontrreformacyjne w zasobie Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego Hosianum w Olsztynie. W wystąpieniu zostały wskazane i omówione
dzieła typowe dla epoki oraz w opinii autora najciekawsze. Najszerzej ks. Garwoliński przedstawił wydania Biblii Lutra i Biblii Leopolity, zaś w dalszej części zaprezentował wybrane dzieła zwolenników i przeciwników reformacji.
Blok czwarty rozpoczął dr hab. Janusz Hochleitner (UWM) z referatem
Recepcja reformacji w miastach diecezji warmińskiej. Referent skoncentrował się
głównie na tej części diecezji warmińskiej, która była bezpośrednio podporządkowana jurysdykcji biskupa warmińskiego i gdzie po kilkudziesięciu latach udało się
zahamować rozwój reformacji. Janusz Hochleitner scharakteryzował Dominium
Warmińskie, po czym przeszedł do omówienia reformacji na jego obszarze. Dokonał przy tym podziału na okresy: do 1525 roku, do 1551 roku oraz do 1565 roku.
W toku wywodu została ukazana polityka religijna biskupów warmińskich, którzy
w dominium warmińskim przez długi okres czasu byli zmuszeni prowadzić szeroką działalność duszpasterską. Musieli także zadbać o własne ustawodawstwo, aby
utrzymać to terytorium przy katolicyzmie. Następnie referat pt. Ex Saulo Paulus,
ex persecutore apostolus? Duchowa przemiana biskupa Dantyszka w świetle nowych
źródeł zaprezentowała dr hab. Anna Skolimowska (UW Wydział „Artes Liberales”). Wystąpienie rozpoczęło się od stwierdzenia, że Jan Dantyszek był dzieckiem
swoich czasów, hołdując przez większą część życia obyczajom renesansowym. Sława hulaki oraz dyplomaty o licznych kontaktach, a następnie surowego katolickiego biskupa w Prusach zrodziła – w powiązaniu z użytą przez Stanisława Hozjusza
metaforą przemiany Szawła w Pawła – fałszywe przekonanie według którego Dantyszek przez długi czas miał sprzyjać reformacji i ulec nawróceniu dopiero pod
wpływem Hozjusza. Ten błędny pogląd wciąż przewija się w literaturze naukowej
(m.in. w jedynej opublikowanej dotychczas drukiem polskojęzycznej monografii
Jana Dantyszka). Referentka przytoczyła następnie fakty mające uzasadniać opinię o Dantyszku jako hulace. Zakwestionowała przy tym istnienie „Towarzystwa
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opilców i ożralców” działającego rzekomo na dworze Zygmunta Starego (za jednego z przywódców grupy uznaje się Dantyszka). Anna Skolimowska skrytykowała
opinię jakoby Dantyszek zwalczał reformację z obowiązku, a nie przekonania, po
czym na starość miał się gwałtownie nawrócić pod wpływem Stanisława Hozjusza.
Następnie dokonała analizy tego, co biskup Hozjusz napisał o nawróceniu Dantyszka we wstępie do edycji Hymnów religijnych. Zdaniem Anny Skolimowskiej
przemiana, którą Hozjusz ma na myśli dotyczy wyłącznie kwestii obyczajowych,
nie zaś światopoglądowych. Referentka stwierdziła, że kontakty Dantyszka z przedstawicielami reformacji wymykają się schematycznym ocenom. Rozważania na ten
temat zostały zamknięte stwierdzeniem, iż jego stosunek do luteran był wypadkową napięć wynikających z powinności lojalnego poddanego i członka elit Korony
Polskiej, obowiązków hierarchy Kościoła katolickiego, patriotyzmu obywatela Prus
oraz własnych sympatii i antypatii. Według referentki jest bardzo możliwe, że przemiana „Szawła w Pawła” była interpretowana przez Hozjusza w świetle pism św.
Augustyna, który wielokrotnie podkreślał, iż była to przede wszystkim przemiana
moralna, której głównym aspektem miało być porzucenie pychy na rzecz pokory.
Na zakończenie Anna Skolimowska stwierdziła, że tezy o rzekomym zaangażowaniu Dantyszka w ruch reformacyjny i jego nagłym zwrocie światopoglądowym po
uzyskaniu biskupstwa należy uznać za anachroniczne oraz pozbawione podstawy
źródłowej. Kolejny referat pt. Parafie ewangelickie biskupstwa sambijskiego w świetle
akt wizytacji 1569–1570 wygłosił dr Jerzy Kiełbik (OBN Olsztyn).
Blok czwarty (a zarazem sesję wykładową pierwszego dnia) zakończyło wystąpienie dr. Stefana Marcinkiewicza (UWM) pt. Kształcenie protestanckich i niemieckich elit na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie absolwentów Królewskiego
Gimnazjum w Ełku. Referent rozpoczął od przedstawienia dziejów placówki utworzonej w XVI wieku jako szkoła prowincjonalna. Następnie omówiona została działalność Gimnazjum w XIX stuleciu. Stefan Marcinkiewicz stwierdził, iż w okresie
tym szkoła była ośrodkiem kształcenia niemieckojęzycznej elity. Reforma państwa
pruskiego sprawiła, że szkoła musiała kształcić wyższe kadry na potrzeby jego rozległej administracji i wojska, przekazywać jeden korpus wiedzy, a także standaryzować ludzi pod względem kulturowym. Z przeprowadzonej przez referenta analizy
sprawozdań Królewskiego Gimnazjum w Ełku z lat 1884–1910 wynika, iż pełniło
ono rolę pasa transmisyjnego niemieckiej kultury, kształcąc głównie protestanckie
i niemieckie elity. Wśród absolwentów można zauważyć szeroką reprezentację synów przedstawicieli warstw średnich i wyższych. Po sesji wykładowej odbyła się
dyskusja nad wygłoszonymi referatami.
Drugiego dnia obrady zostały podzielone na 3 bloki. Rozpoczął dr hab. Marek Melnyk wystąpieniem pt. Dialog ewangelicko-prawosławny na przełomie XVI
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i XVII wieku. W dalszej kolejności zaprezentowane zostały następujące referaty:
Reformacja a rozwój literatury litewskiej. Od Mažvydasa do Donelaitisa dr Aliny
Kuzborskiej (UWM), Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany Czarnym a reformacja na
Litwie dr Anny Pytasz – Kołodziejczyk (UWM), Biblia nieświeska (1572) w przekładzie Szymona Budnego – dzieło reformacji dr hab. Bożeny Matuszczyk (UG).
W drugim bloku dr Vacys Vaivada (Uniwersytet w Kłajpedzie) wygłosił referat Krikščionybės brandos Žemaitijoje klausimas prasidedant Reformacijai Prūsijoje
(Problem dojrzałości chrześcijaństwa na Żmudzi na początku reformacji w Prusach).
Następnie doc. dr Silva Pocytė (Uniwersytet w Kłajpedzie) zaprezentowała wystąpienie pt. Klaipėdos krašto konfesinio paveldo ženklai senosiose evangelikų liuteronų kapinėse (Znaki dziedzictwa wyznaniowego w Kraju Kłajpedzkim na starym
cmentarzu luterańskim). Kolejnym prelegentem był mgr Darius Barasa (Uniwersytet w Kłajpedzie) z referatem Du šimtmečiai po Reformacijos: Klaipėdos miesto
ir valsčiaus religinis gyvenimas XVIII a. pradžioje (Dwieście lat po reformacji: życie
religijne miasta i gminy Kłajpeda na początku XVIII wieku). Na zakończenie bloku
uczestnicy wysłuchali dr. Arūnasa Baublysa, którego wystąpienie nosiło tytuł Polityka edukacyjna i powiązania kościelno-polityczne Synodu Litewskiej Jednoty Reformowanej z Królestwem Prus (koniec XVIII – pierwsza połowa XIX wieku).
Blok trzeci rozpoczęła doc. dr Žavinta Sidabraitė (Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru, Wilno) referatem Polemika kaip būdas kaupti simbolinį kapitalą.
Christiano Gottliebo Mielckes ir Gottfriedo Ostermeyerio atvejis (Polemika jako
sposób gromadzenia kapitału symbolicznego. Przypadek Christiana Gottlieba Mielckego i Gottfrieda Ostermeyera). Referentka oparła swoje badania na teorii kapitalizmu kulturowego, sformowanej przez francuskiego socjologa Pierrea Bourdieu.
W teorii tej pole kulturowe postrzegane jest jako pole bitwy zainteresowanych podmiotów, dążących do zgromadzenia jak największego kapitału kulturowego i symbolicznego. Interesy Mielckego i Ostermeyera zderzyły się w drugiej połowie XVIII
wieku, kiedy obydwaj zaczęli pracować nad tym samym projektem kulturowym,
jakim było przygotowanie zaktualizowanego hymnału litewskiego. Pierwszy dokonał tego Ostermeyer. Mielcke nie mógł jednak pogodzić się z faktem, że ubiegł go
ambitny nowicjusz w dziedzinie litewskiej kultury. Krytykując hymnał Ostermeyera, starał się go przedstawić jako bezczelnego intruza, który pomimo znacznego
kapitału symbolicznego zgromadzonego na innych polach, nie miał go w zakresie
kultury litewskiej i pruskiej. Mielckemu ostatecznie udało się ograniczyć zaangażowanie Ostermeyera w lituanistykę. Niemniej jednak w walce z przeciwnikiem
przegrał znaczną część zakumulowanego przez siebie kapitału symbolicznego. Jako
druga wystąpiła dr Angelika Modlińska-Piekarz z referatem Reformacyjna poezja
biblijna Laurentiusa Fabriciusa z okresu pobytu w Królewcu (1562–1566) i jej zna-
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czenie wyznaniowo-polityczne. Na wstępie referentka omówiła edukację urodzonego 12 lipca 1539 roku Laurentiusa Fabriciusa, podczas której poznał on swoich
późniejszych mecenasów. Wiele uwagi poświęciła twórczości Fabriciusa – zarówno
młodzieńczej, jak również z czasów, gdy pełnił funkcję protestanckiego duchownego (diakona w Lipniku Królewieckim, pastora w Redłowie, diakona w Gdańsku).
Angelika Modlińska-Piekarz stwierdziła, że poezja biblijna, którą uprawiał Fabricius jest dość charakterystyczna dla poetów protestanckich. Następnie przedstawiła
analizę parafraz Psalmów 37 i 39 należących do najbardziej interesujących utworów
Fabriciusa, a także omówiła epos biblijny Adamus (1566 r.) dedykowany Gotthardowi Kettlerowi. W podsumowaniu znalazła się konstatacja, iż twórczość religijna
Laurentiusa Fabriciusa zasługuje na uwagę jako ważny przyczynek do poznania
luteranizmu w Królewcu u schyłku panowania Albrechta Hohenzollerna. W twórczości tej pobrzmiewa echo walk o system doktrynalny, który w zamyśle księcia
miał sprzyjać ładowi politycznemu i społecznemu jego poddanych bez uszczerbku
dla istoty luterańskiej nauki. Ostatnim referatem bloku i całej konferencji było wystąpienie Fabiana Maucha (Uniwersytet w Stuttgarcie) pt. Die Spuren einer neuen
Welt”. Novalis’ Europa–Rede. Następnie miała miejsce dyskusja, po której Danuta
Bogdan, Alina Kuzborska i Jerzy Kiełbik dokonali zamknięcia obrad.
Mgr Konrad Bączek
Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
konradbaczek92@gmail.com

Ryszard Tomkiewicz, Ułomna samorządność Polski Ludowej.

395

R ECENZJE I OMÓWIENIA
Radosław Gross
RYSZARD TOMKIEWICZ, UŁOMNA SAMORZĄDNOŚĆ
POLSKI LUDOWEJ. WARMIA I MAZURY 1945–1990,
OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH IM. WOJCIECHA
KĘTRZYŃSKIEGO, OLSZTYN 2016, SS. 329.

Nakładem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego ukazała
się monografia profesora Ryszarda Tomkiewicza poświęcona dziejom administracji lokalnej na Warmii i Mazurach w latach 1945–1990. Publikację wydano w ramach serii „Dzieje sejmików i samorządów Warmii i Mazur”. Jak podkreśla Autor,
w powojennej Polsce do 1990 roku nie istniał samorząd terytorialny w klasycznej
postaci (s. 6). Do 1950 roku administracja terenowa składała się z trzech elementów: przedstawicieli administracji ogólnej (wojewoda i starostowie powiatowi), rad
narodowych wzorowanych na sowieckich rozwiązaniach administracyjnych oraz
organów wykonawczych rad narodowych (wydział wojewódzki, wydziały powiatowe, zarządy miejskie i gminne). Te ostatnie w ograniczonym stopniu pełniły rolę
samorządu terytorialnego i przesadnie były kojarzone z właściwą samorządnością.
Przełomem w kształtowaniu powojennej administracji była ustawa z 20 marca 1950
roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, zgodnie z którą zlikwidowano wspomnianą namiastkę funkcjonującego w latach 1945–1950 samorządu
lokalnego, wprowadzając jednocześnie kolegialne organy administracji – prezydia
rad narodowych. Zatarciu uległo rozgraniczenie administracji ogólnej i organów
reprezentujących społeczności lokalne, a rolę urzędów administracji państwowej
pełniły prezydia rad narodowych poprzez swe wydziały i referaty. Zasady funkcjonowania administracji terenowej i samorządu terytorialnego w latach 1945–1950,
a także funkcjonowania systemu rad i administracji lokalnej na Warmii i Mazurach
po 1950 roku Autor opisuje w kolejnych częściach swej monografii.
Praca składa się z trzech rozdziałów, bibliografii, wykazu skrótów, indeksu
osobowego i indeksu miejscowości. Pierwszy, wprowadzający rozdział, nosi tytuł
Komunikaty Mazursko–Warmińskie, 2018, nr 2(300)
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„Administracja ogólna i terenowa w powojennej Polsce (1945–1990). System rad
narodowych. Podstawy prawne”. Autor charakteryzuje w nim kolejne przekształcenia systemu administracji terenowej w Polsce w latach 1945–1990, przybliża
mechanizm funkcjonowania trójdrożnego systemu administracji w pierwszych
pięciu powojennych latach oraz jego zmianę po 1950 roku, opisuje etapy kształtowania systemu terenowych organów administracji rządowej a także ich kompetencje. Poza tym poddaje analizie system rad narodowych i podstawy prawne ich
funkcjonowania, jako „organów uchwałodawczych, planujących i sprawujących
kontrolę nad urzędami oraz instytucjami publicznymi” (s. 22). Opisuje również
znaczenie restytucji ograniczonego samorządu terytorialnego w postaci organów
wykonawczych, podkreślając jednak ich ścisłe powiązanie z radami narodowymi.
W tej części zostały zamieszczone autorskie schematy obrazujące system nadzoru wojewody i starostów nad organami administracji ogólnej (urząd wojewódzki,
starostwa powiatowe) i organami wykonawczymi Wojewódzkiej Rady Narodowej
(Wydział Wojewódzki) i powiatowych rad narodowych (wydziały powiatowe),
a także system kontrolny rad narodowych poszczególnych szczebli nad organami
wykonawczymi i radami niższego szczebla. Schematy te niewątpliwie ułatwiają
analizę mechanizmów funkcjonowania władz terenowych w Polsce w pierwszym
powojennym pięcioleciu (s. 26–28). W dalszej części rozdziału zostały omówione
przekształcenia ustroju władz lokalnych po uchwaleniu wspomnianej już ustawy
z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej a także
kolejne zmiany w ustawodawstwie i wynikające z nich przekształcenia z 1954, 1958
i 1963 roku oraz z lat 1972–1975, 1983 i 1984.
Drugi rozdział zatytułowany „Administracja terenowa i samorząd terytorialny w województwie olsztyńskim w latach 1945-1950” poświęcony został pierwszemu pięcioleciu kształtowania i funkcjonowania władz terenowych w Okręgu
Mazurskim, później województwie olsztyńskim. Autor przedstawił w nim początki
tworzenia administracji polskiej na Warmii i Mazurach, okoliczności przejmowania
władzy cywilnej od sowieckich komendantur wojennych, kolejne etapy tworzenia
„trójdrożnego” systemu administracji: administracja ogólna – rządowa, samorządowe organy wykonawcze, rady narodowe (zgodnie z chronologią, w tej właśnie
kolejności). Warto podkreślić, że Autor w tej części pracy dokładnie opisał zakres
kompetencji poszczególnych organów: administracji ogólnej (pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, później wojewody oraz starostów), samorządowych
organów wykonawczych (wydziału wojewódzkiego, wydziałów powiatowych, zarządów miejskich i gminnych) oraz rad narodowych (okoliczności ich powołania,
zadania radnych). Dodajmy, że rozgraniczenie kompetencji nie było łatwe nawet
dla członków ówczesnych władz lokalnych, co często prowadziło do nieporozu-
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mień z tym związanych. Końcowa część rozdziału została poświęcona charakterystyce kadr urzędniczych, ich ocenie i efektywności pracy. Tu też znajdziemy cenne
zestawienia statystyczne dotyczące przekroju politycznego radnych wojewódzkiej,
powiatowych i gminnych rad narodowych oraz członków ich prezydiów, dane dotyczące pochodzenia społecznego radnych, wykształcenia, wieku oraz wykonywanych zawodów.
W ostatnim, trzecim rozdziale zatytułowanym „Czterdziestolecie ułomnego
samorządu (1950–1990)” opisano funkcjonowanie administracji w województwie
olsztyńskim w latach 1950–1990. Autor wyraźnie podkreśla dwutorowość administrowania sferami życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego
w tym okresie. Z jednej strony przedstawia funkcjonujące struktury władzy państwowej w terenie i fasadowość rad narodowych, z drugiej zaś wskazuje właściwe
ośrodki władzy – ogniwa rządzącej partii. Tu też Autor opisuje poziomy i pionowy
system zależności i podporządkowania rad narodowych różnych szczebli rządzącej partii poprzez jej członków zasiadających w radach a także poprzez komitety
partyjne odpowiedniego szczebla. W części tej opisano również kolejne jedenaście
kampanii wyborczych do rad narodowych (od 1954 do 1988 r.), okoliczności towarzyszące przygotowaniu wyborów i ich niedemokratyczność. W rozdziale tym, tak
jak w rozdziale drugim, znajdziemy także część poświęconą członkom rad narodowych i ich prezydiów. Przedstawiono w niej dość interesujące zestawienia statystyczne, dotyczące przynależności partyjnej radnych w województwie olsztyńskim,
a także ich podział według płci i wykształcenia. Poza tym opisano zakres i kierunki
działań podejmowanych przez radnych i prezydia rad narodowych, metody pracy,
rytm posiedzeń rad narodowych, jakość pracy prezydiów rad narodowych i ich
rolę w systemie sprawowania władzy w terenie.
Jak widać, kluczem, którym Autor posłużył się przy ustaleniu struktury pracy były zasadnicze przekształcenia dokonane w systemie administracji terenowej
w 1950 roku, co jest w pełni uzasadnione merytorycznie i nie może budzić zastrzeżeń.
Warto podkreślić, że profesor Tomkiewicz, przygotowując publikację poświęconą dziejom administracji terenowej na Warmii i Mazurach po 1945 roku
wykorzystał szeroką bazę źródłową, na którą składało się piętnaście zespołów akt
zgromadzonych w dwóch archiwach: Archiwum Państwowym w Olsztynie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Uzupełnieniem materiałów archiwalnych było
czternaście publikacji źródłowych poświęconych badanej tematyce a także ponad
trzydzieści aktów prawnych. Autor wykorzystał także artykuły prasowe ukazujące
się w badanym okresie na łamach lokalnych dzienników. Istotnym uzupełnieniem
materiałów archiwalnych i źródeł drukowanych były opracowania i artykuły na-
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ukowe. Wśród tych ostatnich Autor wymienia w bibliografii ponad 20 pozycji, co
nie oznacza, że ograniczył się wyłącznie do nich. Podkreślić należy, że zamieszczona bibliografia ma charakter selektywny i niektóre pozycje i materiały wykorzystane przez Autora w pracy, nie zostały w niej ujęte (m.in. niektóre publikacje Autora
poświęcone dziejom miast na Warmii i Mazurach a także dokumenty, które znajdują się w zasobie Zbiorów Specjalnych Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie).
Oceniając pracę stwierdzić należy, że Autor podjął się dość trudnego zadania.
Choć do tej pory ukazało się kilka pozycji poświęconych administracji lokalnej na
Warmii i Mazurach (m.in. publikacje: Edmunda Kierejczyka, Andrzeja Wakara,
Franciszka Sokołowskiego, Roberta Syrwida), to jednak w głównej mierze obejmowały one jej początkowy okres (1945–1950). Brak było natomiast opracowań poświęconych okresowi późniejszemu, po reformie administracji z 1950 roku. Lukę tę
z powodzeniem wypełnia oceniana książka profesora Ryszarda Tomkiewicza. Jest
ona pierwszą, pionierską monografią, którą w całości poświęcono systemowi rad
narodowych i administracji lokalnej na Warmii i Mazurach w latach 1945–1990.
O jej wartości decydują przede wszystkim wysokie walory naukowe. Opisywane
przez Autora przekształcenia systemu administracji terenowej w województwie
olsztyńskim są bowiem dobrze udokumentowane, a wnioski nie budzą zastrzeżeń.
Na koniec podkreślić należy jasność wywodu i przystępny język publikacji,
co sprawia, że, poza badaczami historii regionu, zawodowo zajmującymi się przeszłością Warmii i Mazur, bez przeszkód korzystać z niej może szeroki krąg czytelników. Jedyne zarzuty, jakie można by postawić ocenianej monografii są natury
technicznej, nie merytorycznej. W książce pojawiają się drobne usterki językowe,
które w większej mierze należy przypisać redakcji, niż Autorowi (przykładowo na
s. 31 w wersie 5 jest: „dawnej”, powinno być: „dawniej”; na stronie 35 w wersie 11
jest: „pojawiały”, powinno być: „pojawiać”; na stronie 144 w wersie 2 jest: „gromadzkich”, powinno być: „gminnych”). W niczym nie umniejszają one jednak wysokiej oceny merytorycznej książki.
Dr Radosław Gross
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
radoslaw.gross@uwm.edu.pl
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R ECENZJE I OMÓWIENIA
Ryszard Tomkiewicz
ROBERT TRABA, ANDREAS LAWATY, MICHAEL G.
MULLER, ANDRZEJ MENCWEL, HUBERT ORŁOWSKI,
ROK 1945 (NIE-) POWROTY. INNE OPOWIEŚCI O HISTORII
POLSKI, TEKA REFLEKSJI, RED. ROBERT TRABA,
KANCELARIA ADWOKACKA TOMASZ KOPOCZYŃSKI,
GDYNIA 2017, SS. 1881.

Jesienią 2015 roku w Dworku Sierakowskich w Sopocie odbył się cykl pięciu
wykładów, które – cytując redaktora tomu – były „publiczną dyskusją o współczesnej Polsce”, skłaniającą do „przepracowania przeszłości”. Organizatorem spotkań
był mecenas Tomasz Kopoczyński, który przygotował też Wstęp do omawianego
wydawnictwa. W książce zamieszczone zostały zapisy czterech sopockich wystąpień: (Robert Traba, (Nie-)powroty. Esej o doświadczeniu i pamięci roku 1945,
Andreas Lawaty, Rozstania po powrotach, Michael G. Müller, Kiedy skończyła się
historia starego Gdańska?, Andrzej Mencwel, Mała niania w Górach Olbrzymich).
Z uwagi na tematykę, zdecydowano także o umieszczeniu tekstu Huberta Orłowskiego (nie prezentowanego w Sopocie jesienią 2015 r.), zatytułowanego: Samotność na Warmii (jest to zmodyfikowana wersja materiału zamieszczonego w piśmie
„Borussia”, 2015, nr 56). Redaktor tomu ponadto dodał tekst wprowadzający do
prezentowanych materiałów oraz podsumowujący poruszoną tematykę.
Punktem wyjścia sopockich wykładów i tematem przewodnim pięciu esejów
zamieszczonych w omawianej publikacji – był rok 1945, jako przełom i otwarcie
nowego rozdziału w historii Polski. Założenie o umownym traktowaniu tej daty
znajduje odniesienie w stwierdzeniu, że historia nigdy nie ma „punktu zero”, i że to
późniejsi badacze punkt taki wyznaczają, głównie dla wygody przy systematyzowaniu wiedzy o przeszłości, bo przecież „historia się toczy, zazębia, wynika z siebie”
(R. Traba, s. 31).
1

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Pani dr Iwonie Liżewskiej za niniejszą publikację.

Komunikaty Mazursko–Warmińskie, 2018, nr 2(300)
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Pojałtańska Polska nie była państwem w pełni suwerennym – to fakt, lecz
jednak nie straciła pełnej niepodległości, zarówno wewnątrz bloku, jak i na arenie
międzynarodowej (R. Traba, s. 57). Nastąpiło przejście z jednego totalitaryzmu do
drugiego, choć nie sposób obu traktować równorzędnie, zwłaszcza w odniesieniu
do warunków życia codziennego, poczucia bezpieczeństwa, wolności życiowych
wyborów, nauki, pracy itp. Przyjąć należy, że rok 1945 to jednak koniec bezpośredniego zagrożenia dla ogółu mieszkańców (A. Lawanty, s. 68). Dla wielu „wyzwolenie od Niemców w 1945 roku było ważniejsze niż powtórne zniewolenie od
sowietów”. I nie chodziło tu o sympatie proradzieckie czy „kolaborowanie z władzą”, ale o najzwyklejsze „zmęczenie wojną i okupacją”, dążenie do normalizacji,
ułożenie sobie życia w powojennej rzeczywistości. Poza tym nie sądzono, że może
być coś gorszego od okupacji niemieckiej. Wielu nie wiedziało lub nie dawało wiary opowieściom o realiach panujących w Kraju Rad.
To co nastąpiło po tej dacie, miało praprzyczynę w wydarzeniach okresu
wojny i okupacji w tej części Europy. Zmieniło się wówczas wiele, poczynając na
najbliższym otoczeniu i krajobrazie (przesunięcie granic, wygląd miast), poprzez
zmiany społeczne (ogromne przemieszczenia ludności, powroty i rozstania, nowa
struktura społeczeństwa, jego zróżnicowanie kulturowe, inni sąsiedzi, niedosyt elit
intelektualnych i kreowanie nowych, pauperyzacja mieszkańców, ale i awans cywilizacyjny niektórych grup), po radykalną zmianę ustroju i nowy kształt życia
politycznego, łącznie z likwidacją niezależnego samorządu. Wszystko to miało rozmaite konsekwencje dla polskiego społeczeństwa w kolejnych latach (A. Mencwel,
s. 118 i n). Wśród pojawiających się w omawianej książce pytań, znalazły się zatem
i takie, czy zniewolenie po roku 1945 można rozciągnąć na całe powojenne 70-lecie, czy rozpoczęła się wówczas „druga okupacja”? Czy (i na ile) był to rok przełomowy, co zmienił w polskiej powojennej rzeczywistości.
W istocie każdy z zamieszczonych materiałów jest inny, choć konsekwentnie
odnaleźć w nich można płaszczyzny wspólne, przeważnie powracające przy tego
typu tematyce. Zawarto różne spojrzenia na sprawy ważne i trudne, które pojawiły
się i bezpośrednio po tytułowym roku 1945 i później. Są to więc problemy jednostek
wobec pojawiających się obok przemian politycznych, utrzymujące się, stereotypowe postrzeganie grup społecznych, szczególnie wyraziste w okresie powojennych
migracji, wreszcie niesłabnący antysemityzm. Odniesienia do „kwestii żydowskiej”
w omawianej pracy dotyczą np. zaniku po wojnie tej grupy sąsiadów. I sytuacji,
gdy nie czekając na powrót ocalałych z Holokaustu – zajmowano ich domostwa
niejednokrotnie łącznie z majątkiem. Kolejny powracający temat to szowinizm, a w
dalszych latach, wraz z umocnieniem pozycji elit rządzących – kreowanie nowej
polityki historycznej z podszytym ideologią, selektywnie działającym mechani-
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zmem, będącym „brutalnym, wykalkulowanym politycznie sposobem zawłaszczania przestrzeni publicznej”, czego przykładem były pomniki, ale też film i literatura
(R. Traba, s. 42–43).
W zamieszczonych esejach pojawia się też podwójny wymiar roku 1945 –
realny i symboliczny. Bo był to – jak wyżej wspomniano – powrót do niestabilnej,
ale jednak normalności oraz „powrót ideologiczny” na Ziemie Odzyskane, w kolejnych latach bez zahamowań wykorzystywany w oficjalnej propagandzie, spłycającej
wiedzę na temat przeszłość, nie tylko w kontekście powojennych zmian terytorialnych (R. Traba, s. 18). Właśnie kontekst ziem przyłączonych do Polski na mocy postanowień jałtańskich wielokrotnie powracał w wypowiedziach autorów. Chodziło
o problem „zagospodarowania niemieckiego dziedzictwa kulturowego” czy szczególnie trudnego „zadomawiania się w obcej przestrzeni kulturowej” (R. Traba, s. 32
i n.), jak i o sprawę zasiedlenia tych ziem ludźmi dotkniętymi wojenną traumą, np.
przesiedleńcami z Kresów. Znajdowało to potem odbicie psychice lokalnych społeczności w pasie ziem przyłączonych. W pewnej mierze problem kształtowania
nowych społeczności podjęty też został w nawiązaniu do „wymiany mieszkańców”
powojennego Gdańska (M. Müller, s. 89 i n.), gdzie jednak, zdaniem autora – „nie
było granicznego roku 1945 w historii tego miasta”, a bardziej za taki należałoby
uznać upadek „starego Gdańska” w roku 1793 i potem w roku 1939.
Lektura omawianej publikacji, mającej szereg aktualnych odniesień, daje impuls do powtórnego spojrzenia na powojenne siedemdziesięciolecie, w tym na specyfikę (a początkowo też odmienność) życia na ziemiach przyłączonych do Polski.
Obala mity, sprzyja pozbyciu się czarno-białego postrzegania zarówno roku 1945,
jak i lat kolejnych. Pomysłodawcy tomu zapewniają, że chcą się wpisać „w nurt historii wzajemnych oddziaływań”. Rzeczywiście, poruszana tematyka dotyka spraw
rozmaitych, w tym szczególnie istotnych dla rozważań nad historią tych terenów,
czyli kwestii narodowościowych. Zamieszczone materiały ze wszech miar ukazują
przełomowość roku 1945, jednak ukazaną z dala od wielkiej polityki, na poziomie
lokalnym, widzianą z perspektywy zwykłego człowieka.
Publikacja ta ma też inny, nie mniej ważny cel. Mianowicie, zgodnie z sugestią redaktora tomu, może być zaczynem zróżnicowanego „dialogu o przeszłości”,
zachowującego równowagę i stosowne proporcje, skłaniającym do objęcia naukowymi analizami także tematy w ostatnich latach z różnych względów pomijane.
Hasło kończące pracę brzmi: „Spierajmy się, nie wykluczając się wzajemnie z debaty!”.
Dr hab. Ryszard Tomkiewicz
Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
rtom99@tlen.pl
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