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W SPOMNIENIE
PROFESOR ANNA SZYFER (1931–2018)
24 lipca 2018 roku zmarła w Olsztynie ceniona etnolożka i dialektolożka, badaczka kultury ludowej Warmii i Mazur, prof. zw. dr hab. Anna Szyfer. Urodziła się
22 października 1931 roku w podwarszawskich Gołąbkach. Związana była z trzema
ośrodkami naukowymi: Warszawą, Olsztynem i Poznaniem.
Okres warszawski trwał od momentu podjęcia studiów do 1967 roku.
W 1950 roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim,
jako specjalizację wybierając dialektologię, której poświęciła swe pierwsze prace
naukowe. W 1957 roku obroniła pracę magisterską na kierunku dialektologia. Praca poświęcona była pasterstwu w Tatrach. Oparta była ona, podobnie jak jej cała
twórczość naukowa, na badaniach terenowych. Promotorem był wybitny językoznawca prof. Witold Doroszewski.
Po ukończeniu studiów, zgodnie z ówczesnymi wymogami nakazu pracy,
krótko pracowała jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi
Mazowieckiej. W tym czasie rozpoczęła współpracę z Instytutem Historii Kultury Materialnej, by w latach 1961–1967 związać się z pracownią Dialektologiczną
w Zakładzie Językoznawstwa PAN. Wówczas podejmuje systematyczne badania
terenowe na Warmii i Mazurach. Z regionem tym związana była przez całe swoje
życie zawodowe i prywatne.
Kolejny okres w jej pracy przypada na lata 1967–1984 i związany jest z Olsztynem. Jest zatrudniona w Ośrodku Badań Naukowych (OBN) im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Jako kierownik Zakładu Badań nad Współczesnością Warmii i Mazur
tworzy dynamiczny zespół składający się z etnografów, socjologów i demografów.
W latach 1970–1980 pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Jest sekretarzem Komisji Etnograficzno-Socjologicznej. Pełni także funkcję przewodniczącej
kolegium redakcyjnego „Olsztyńskich Studiów Socjologiczno-Etnograficznych”.
W 1968 roku odbywa się obrona jej rozprawy doktorskiej pt. „Tradycja astronomiczna i meteorologia ludowa na Warmii, Mazurach i Kurpiach i jej współczesne przeobrażenia”. Drukiem praca ta ukazuje się nakładem OBN w 1971 roku. Promotorem
rozprawy doktorskiej była prof. Anna Kutrzeba-Pojnarowa. W 1976 roku na podstawie książki pt. „Przemiany społeczno-kulturowe wsi warmińskiej w latach 1945–1970”
(Wydawnictwo OBN, Olsztyn 1971) zdobywa stopień doktora habilitowanego.
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 3(301)
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Od 1984 roku do końca życia związana jest z Poznaniem. Podejmuje pracę
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pełni tam funkcję kierownika Zakładu Etnologii Polski (do 2000 r.) oraz
wicedyrektora Instytutu, który funkcjonuje w strukturze Wydziału Historycznego
UAM. Po przejściu na emeryturę pracuje w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, gdzie na kierunku kulturoznawstwo prowadzi m.in. zajęcia z etnografii. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1987 roku a profesora
zwyczajnego w 1993 roku.
Wypromowała 60 magistrów i 8 doktorów. Ich prace oparte były na badaniach
terenowych. Jej uniwersyteckie wykłady z „Etnografii Polski” z sympatią wspominane są przez studentów. O jej pozycji naukowej świadczy m.in. członkostwo w Komitecie Nauk Etnologicznych PAN, Polskim Towarzystwie Ludoznawczym czy też
w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, gdzie w latach 1991-1998 pełniła
funkcję przewodniczącej Komisji Etnologicznej. Jest autorką wielu monografii i artykułów naukowych publikowanych w takich czasopismach jak: „Lud”, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie” czy „Rocznik Olsztyński”. W 2016 roku uzyskała
nagrodę Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.
W dorobku naukowym prof. Anny Szyfer wyróżnić można cztery główne
nurty badawcze. Trzy z nich związane są z regionem Warmii i Mazur:
1. Najwcześniejsze zainteresowania badawcze dotyczą dialektologii, badań
nad rokiem obrzędowym, obrzędami rodzinnymi oraz wierzeniami ludowymi (demonologią) głównie ludności rodzimej, tj. Mazurów i Warmiaków. W nawiązaniu
do badań terenowych prowadzonych w latach 50-tych i 60-tych na Warmii i Mazurach powstały pierwsze jej publikacje: Z badań nad tradycyjną wiedzą ludową
z zakresu astronomii i meteorologii na wsi mazurskiej i warmińskiej na przełomie
XIX i XX wieku (Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, nr 3, 1962, s. 632–641) oraz
Tradycyjne wierzenia i zwyczaje okresu Bożego Narodzenia na Warmii (Komunikaty
Mazursko-Warmińskie, nr 4, 1965, s. 569–580). Podsumowaniem tych badań była
rozprawa doktorska oraz wspominana publikacja bazująca na tej pracy. W 1968
roku ukazała się książka pt. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków
(Wydanie 2 poszerzone ukazało się w 1975 r.). Badania, które były podstawą do
analiz, były zakrojone na szeroką skalę. A. Szyfer tak je charakteryzowała, zauważając, iż w ramach współpracy z Ośrodkiem Nadań Naukowych badania te „przeprowadzono wraz z kilkunastoosobowym zespołem studenckim z Warszawy i objęły
łącznie ponad 200 wsi. Równocześnie prowadzone są badania korespondencyjne
w tym zakresie wśród nauczycielstwa oraz młodzieży liceów pedagogicznych i studiów nauczycielskich na terenie Mazur i Warmii”1. Badania terenowe prowadzone
1
A. Szyfer, Badania nad tradycją kulturową oraz gwarą Mazur i Warmii, w: Stan i potrzeby nauk społecznych na Warmii i Mazurach. Referaty z sesji naukowej w Olsztynie 26-27 luty 1965 r., Olsztyn 1966, ss. 61–62.
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w tak dużej liczbie miejscowości i z tak dużym zespołem należą obecnie do rzadkości.
2. Kolejny nurt badań dotyczył problematyki małych miast. Koncentrował się
on wokół następujących pytań badawczych:
–
jak wygląda stopień zachowania i funkcjonowania społeczności lokalnej?
–
czy i w jakim stopniu zachowała się kultura tradycyjna?
–
jak przebiega proces przemian kulturowych?
–
czy i jak społeczność małego miasta i jej kultura oddziałuje na otaczające
wsie?
–
jakie są perspektywy rozwojowe małego miasta?
Na pytania te, w oparciu o długotrwałe i gruntowne badania terenowe na Mazurach, podpowiedziała A. Szyfer w pracy pt. Społeczność i kultura małego miasta.
Studium na przykładzie Rynu (Olsztyn 1984). Jak pisała autorka: „Pierwszy etap [badań – A.S.] miał scharakteryzować Ryn do 1945 roku i dotyczył poszukiwań archiwalnych, wskazujących na strukturę ludnościową w różnych okresach historycznych.
[…] Drugi etap prac – to gromadzenie materiałów, dotyczących okresu współczesnego miasta – po II wojnie światowej, już po wstrząsie zmieniającym jej strukturę ludnościową i funkcje w mikro- i makrospołeczności”2. Współpracowniczki A. Szyfer
z OBN prowadziły interesujące badania w innych miasteczkach. Dr Halina Murawska-Koprowska badała nową społeczność mazurskiego miasteczka uprzemysłowionego Ruciane Nida a dr Bożena Beba analizowała tradycje drobnomieszczańskie
w społeczności lokalnej małomiasteczkowej Lidzbarka Welskiego. Efektem tych badań były monografie autorskie opublikowane w wydawnictwie OBN.
3. Trzeci obszar badawczy dotyczy losów społeczności warmińskiej. Jedną
z najczęściej cytowanych prac Anny Szyfer jest monografia pt. Warmiacy. Studium
tożsamości (Poznań, 1996). Ważnym uzupełnieniem tej przeglądowej pracy jest
książka dotycząca wsi Woryty leżącej nieopodal Gietrzwałdu w powiecie olsztyńskim na Warmii. Nosi tytuł: Jest taka wieś. Typowa czy inna? (Wągrowiec 2006).
A. Szyfer w swojej monografii o Warmiakach z 1996 roku zwraca uwagę na
względność obiektywnych i subiektywnych kryteriów przynależności narodowej.
Wyróżnia cztery typy rodzin warmińskich w okresie tuż po zakończeniu II wojny
światowej:
–
Rodziny utrzymujące warmińską tożsamość kulturową.
–
Rodziny związane z ruchem polskim przed II wojną światową o tożsamości
polskiej.
–
Rodziny indyferentne, bez świadomości.
–
Rodziny opowiadające się za niemiecką tożsamością.
2
A. Szyfer, Badania etnograficzne w społecznościach lokalnych małych miast, w: Społeczności lokalne i ich
przemiany. Materiały z seminarium 10–13 czerwca 1978, Olsztyn 1980, s. 220.
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Zagadnienia te analizowane są w kolejnej książce poświęconej konkretnej
wsi, czyli Woryt. Żyjąca tam warmińska społeczność, z racji wieloletniego zamieszkiwania autorki w tej miejscowości, stała się interesującym miejscem do obserwacji
i prowadzenia systematycznych badań terenowych. Badaczka była niezwykle zżyta
z tą społecznością o czym mogłem się przekonać podczas bytności w jej woryckim
domu z czerwonej cegły, gdzie kiedyś mieszkali Warmiacy.
Od szeregu lat utrzymywała kontakty z Instytutem Zachodnim. Była sygnatariuszką „Stanowiska Niezależnego Zespołu Socjologów w sprawie sytuacji
ludności rodzimej na Ziemiach Zachodnich i Północnych” z grudnia 1989 roku.
Działający przy Instytucie Zachodnim Zespół gromadził grono wybitnych specjalistów. Innym przejawem tej współpracy jest jej opracowanie pt. Różnorodność dziedzictwa kulturowego grup osadniczych a procesy społeczno-kulturowe na Ziemiach
Zachodnich i Północnych (kategoria „światów społecznych” jako narzędzie w badaniach i analizie), opublikowanej w pracy zbiorowej pod redakcją autora tych słów
a noszącej tytuł Ślązacy, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością.
Praca ta ukazała się w wydawnictwie Instytutu Zachodniego w 2008 roku.
4. Ostatnim z godnych wyróżnienia nurtów badawczych A. Szyfer była etnografia Polski. Obok badań na Warmii i Mazurach prowadziła ona badania terenowe
na Kurpiowszczyźnie, Spiszu i Orawie czy też na Podlasiu i Śląsku Cieszyńskim.
Efektem tych prac jest m.in. książka wydana w Poznaniu w 2005 roku a nosząca
tytuł Ludzie pogranicza. Kulturowe uwarunkowania osobowości. Problematyce tej
poświęcone są kolejne jej książki: Zapisane w pamięci. Z badań etnografa (Poznań
2006) oraz Aktywność kulturalna wsi polskiej, dzisiaj, jutro (Poznań 2010).
Ostatnią wydaną książką, była pisana w ukochanych Worytach, praca Kulturowe światy wsi polskiej, która ukazała się w Poznaniu w 2017 roku.
Anna Szyfer była przede wszystkim badaczem terenowym, często zadawała
pytanie „co słychać w terenie?”. Znaczenie badań terenowych było płaszczyzną naszych rozmów w Olsztynie, jak i w Poznaniu, zarówno na gruncie prywatnym, jak
i zawodowym.
Podzielaliśmy przekonanie, że prowadzenie badań terenowych przez etnologa czy socjologa jest niezbędnym elementem kształtowania jego tożsamości badawczej, uczy pokory, tolerancji, poszanowania i zrozumienia innych ludzi, postaw
i wartości. Jest także prawdziwą szkołą życia. Nasze drogi krzyżowały się wielokrotnie, po raz pierwszy w 1980 roku w Olsztynie3.
Obok pracy naukowej A. Szyfer była aktywna na wielu polach działalności
społecznej. Poczynając od 1945 roku działała w ZHP, gdzie m.in. pełniła funkcję
3
O sprawach tych piszę m.in. w rozdziale zatytułowanym Moja droga do Mazur pomieszczonym
w książce Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Poznań 2017.
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instruktora i członka sztabu „Warmia i Mazury”. Uprawiała taternictwo, była
aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Stowarzyszenia „Woryty”. Na organizowanych w Gietrzwałdzie „Spotkaniach Warmińskich” czytano fragmenty jej prac
o Warmii. Po jej śmierci na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie
opublikowano wspomnienie, gdzie czytamy m.in., iż „Pani Anna jest bardzo ciepło
wspominana przez sąsiadów dzięki ogromnemu zaangażowaniu w życie wsi”. W jej
ostatniej drodze towarzyszyła delegacja przyjaciół z Woryt.
Cieszyła się także uznaniem i przyjaźnią wielu współpracowników i kolegów.
Świadczą o tym kolejne jubileuszowe spotkania organizowane przez macierzysty
instytut4.
Profesor Anna Szyfer była osobą niezwykle życzliwą i wyrozumiałą, szczególnie wobec młodych badaczy. Żywo interesowała się ich sprawami rodzinnymi,
zawsze gotowa do pomocy, czym zaskarbiła sobie szczerą wdzięczność wielu osób.
Los i przeznaczenie sprawiły, iż mieszkając od wielu lat w Poznaniu, zmarła
w Olsztynie a pochowana została w Warszawie. W ten symboliczny sposób połączyły się w jedno trzy miejsca i ludzie z którymi była „serdecznie związana”.
Andrzej Sakson

4
Przejawem szacunku i sympatii są m.in. Szkice etnograficzne dedykowane profesor Annie Szyfer, red.
A. Brencz, Poznańskie Studia Etnograficzne, t. 5, Poznań 2002. Natomiast Anna Weronika Brzezińska i Agnieszka
Chwieduk są autorkami interesującego tekstu pt. Anna Szyfer o rzeczach ważnych, których można się nauczyć od
pani profesor, Twórczość Ludowa, nr 3/4, 2012.
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Andrzej Janowski, Łukasz Szczepański

A RTYKUŁY I MATERIAŁY
Andrzej Janowski,
Łukasz Szczepański
OKUCIE POCHWY MIECZA Z GARDZIENIA KOŁO IŁAWY.
PRZYCZYNEK DO STUDIÓW NAD UZBROJENIEM NA
POGRANICZU BAŁTYJSKO-SŁOWIAŃSKIM
Słowa kluczowe:

wczesne średniowiecze, okucia pochwy, Pomezania, pogranicze bałtosłowiańskie

Schlüsselwörter:

Frühmittelalter, Schwert Ortbänder, Pomesanien, balto-slavische Grezland

Keywords:

Early Middle Ages, sword scabbard chapes, Pomesania, Baltic-Slavic
borderland

W 2018 roku do zbiorów Muzeum w Ostródzie zostało przekazane dolne okucie pochwy miecza odkryte około 500 m na wschód od jeziora Stęgwica w okolicy
miejscowości Gardzień, gm. Iława, pow. iławski. Odkrycia zabytku dokonał w 2017
roku Pan Jacek Drozdowski, członek Iławskiej Grupy Poszukiwawczej, który na prowadzoną przez siebie działalność eksploratorską uzyskał niezbędne pozwolenie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu1. Warto
zasygnalizować, że kompleksy leśne2 rozciągające się w pobliżu jezior Gardzień i Stęgwica już od 2015 roku stanowią obiekt sukcesywnej penetracji wyżej wymienionej
grupy. Jej skutkiem jest zarejestrowanie na przestrzeni około 3 km² zbioru zabytków
o chronologii wczesnośredniowiecznej: 4 siekańców dirhemów3 i 3 denarów krzyżowych4, stanowiących podstawę do wydzielenia szeregu stanowisk archeologicznych.
1
Pozwolenie nr 665/2017 z dnia 11 października 2017 r. Wykaz przedmiotów odkrytych w końcu 2017 r.
przez członków Iławskiej Grupy Poszukiwawczej zawiera pismo skierowane do WUOZ w Olsztynie, Delegatura
w Elblągu z dn. 16 stycznia 2018 r.
2
Wymieniona strefa znajduje się pod administracją Nadleśnictwa Iława.
3
Z wymienionego zespołu tylko jeden siekaniec dirhema został dotychczas poddany opracowaniu i opublikowany (Ryc. 1.1). Jest nią połówka dirhema Haruna ar Rasida (786–809) wybitego w Bagdadzie (Madinat al-Salam),
w 179 H (795/796 r.). Opracowania monety dokonała Dorota Malarczyk. Por.: M. Bogucki, P. Ilisch, D. Malarczyk,
P. Chabrzyk, A. Kędzierski, T. Nowakiewicz, R. Wawrzak, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen, 2011–2013. Addenda et corrigenda, w: Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar V, hrsg. M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski,
Warszawa 2016, s. 259. Wymieniony wyżej zespół monet znajduje się w zbiorach Muzeum w Ostródzie.
4
Spośród owych trzech denarów krzyżowych: dwa to silnie wytarte denary z wizerunkiem krzyża na
awersie i kapliczki na rewersie oraz zachowany w dobrym stanie denar Konrada II (1024–1039) z mennicy w Kolonii (Ryc. 1.2). Wymieniony wyżej zespół monet znajduje się w zbiorach Muzeum w Ostródzie.
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Tytułowy trzewik5 wykonany został techniką odlewu ze stopu miedzi (Cu
– 84,97%) z cynkiem (Zn – 6,24%), cyną (Sn – 6,02%) i ołowiem (Pb – 1,59%).
Udział pozostałych pierwiastków w stopie jedynie nieznacznie przekroczył łącznie
1% (Si – 0,32%, Fe – 0,28%, Sb – 0,26%, Al – 0,09%, S – 0,08%, Cr – 0,07%, As –
0,04%, Ag – 0,03%)6.
Zabytek jest uszkodzony, ale z niewielkimi ubytkami (ryc. 2–3). W górnej
części znajdują się trzy wyraźne, częściowo zdeformowane występy. Centralny, najwyższy ma postać palmety, oba boczne, niższe, półpalmet. W dolnej części trzewik zakończony jest półkoliście. Okucie mierzy 43,9 mm wysokości. Maksymalna
szerokość wynosi dziś 31,8 mm, a grubość 12,4 mm. Okucie jest lite, a sam odlew
masywny. Grubość ścianek odlewu wynosi od 0,9 do 2 mm. Całość waży 15,6 g.
Obie licowe płaszczyzny okucia wypełnia bardzo mocno wytarty i słabo czytelny
ornament. Znaczny stopień utraty czytelności może być świadectwem długotrwałego użytkowania przedmiotu. Na obu płaszczyznach poniżej centralnego występu
widoczny jest motyw rombu, a niżej i na bok od niego bliżej nieokreślone figury geometryczne(?). Pomimo zatarcia niektórych partii ornamentu, na podstawie
ogólnego kształtu oraz czytelnych partii zdobień i cech stylistycznych przedmiot
ten bez wątpliwości umieścić można w typie V klasyfikacji litewskiego bronioznawcy Vytautasa Kazakevičiusa7. Umieszczone zostały w nim lite okucia zaopatrzone w górnej części w trzy wyraźne występy, przy czym centralny ukształtowany
jest najczęściej w postać palmety, rzadziej krzyża, natomiast boczne mają kształt
„półpalmet” lub są proste. V. Kazakevičius dostrzegł, że pomimo podobieństw formalnych grupa ta nie jest jednorodna, czytelne są bowiem różnice w ornamencie
pokrywających przednią i tylną płaszczyznę. Odmienności w wyglądzie głównego
motywu zdobniczego skłoniły go do wyróżnienia dwóch podtypów oznaczonych
literami „a” i „b”. Pierwszy z nich charakteryzuje się występowaniem zróżnicowanego ornamentu roślinnego i/lub geometrycznego, w którym dopatrzeć się niekiedy można zgeometryzowanych przedstawień czytelnych na zabytkach podtypu „b”.
Dostrzec w tym podtypie można także inne motywy zdobnicze, a wiele okuć ma
niepowtarzalny, indywidualny charakter. Inaczej jest w przypadku okuć umieszczonych w podtypie „b”, które charakteryzują się jednolitą ornamentyką. Rysunek
jest symetryczny, a główny motyw zdobniczy tej grupy stanowi widoczny w górnej
części pola trzewika krzyż (niekiedy zbliżony do rombu), pod którym znajdują się
dwa elementy w kształcie litery Y lub V. Resztę pola wypełnia ornament określany
Muzeum w Ostródzie nr inw. DMO 151.
Analizę składu chemicznego wykonało Laboratorium Bio i Archeometrii IAE PAN w Warszawie (analiza nr CL 20 000).
7
V. Kazakevičius, Iš vėlyvojo geležies amžiaus Baltų ginklų istorijos (kalavijų makštų galų apkalai), Lietuvos Archeologija, t. 15, 1998, ss. 307–310.
5
6
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niekiedy jako wici roślinne. Całość ornamentu tworzy schematyczny wizerunek
drzewa życia i jest przypuszczalnie daleką reminiscencją motywów widocznych na
okuciach gotlandzkich (Typ VI)8. Argumentem na rzecz takiej hipotezy może być
trzewik pochwy miecza z Maidla9, który wykazuje cechy zarówno okuć typu Vb,
jak i VI. Warto też zauważyć, że wśród zabytków podtypu Vb widoczna jest ewolucja ornamentu polegająca na jego systematycznym upraszczaniu10. Niewykluczone,
że barbaryzacja ta doprowadziła w efekcie końcowym do wykształcenia się motywów widocznych na niektórych okazach podtypu „a” zdobionych symetrycznym
ornamentem przedstawiającym dwa romby wpisane w łuki (por. ryc. 5; 6.1, 3).
O związkach genetycznych i chronologicznych obu podtypów świadczy trzewik
z miejscowości Lybagų Sarajai na Litwie, który z jednej strony zdobiony jest ornamentem pozwalającym zaliczyć go do podtypu „a”, a z drugiej charakterystycznym
dla podtypu „b”11. Jest to również świadectwo, że oba typu okuć powstawały w tych
samych warsztatach wytwórczych.
Trzewiki typu Va tworzą najliczniejszą na ziemiach polskich grupę dolnych
okuć pochew. Do chwili obecnej opublikowane zostały informacje o co najmniej
13 okazach, ale liczba ta na pewno nie jest pełna, bowiem poszukiwania z użyciem
detektorów metali co chwila dostarczają nowych znalezisk12. Można mieć jedynie
nadzieję, że w efekcie finalnym przedmioty te znajdą się w zbiorach muzealnych
i możliwe będzie ich naukowe opracowanie. Niestety nasza wiedza o większości
z opublikowanych już trzewików jest niewielka. Tak jest zwłaszcza w przypadku
przedwojennych znalezisk przypadkowych z miejscowości: Długosze13 (ryc. 6.2),
Morąg14 (ryc. 4.1), Myślęcin15 (ryc. 5.2) i z okolic Jeziora Gopło16 (ryc. 4.2). Gros
8
A. Janowski, Gotlandzki trzewik pochwy miecza z przedstawieniem drzewa życia ze szczecińskiego Podzamcza, Acta Militaria Mediaevalia, t. 3, 2007, ss. 177–186.
9
Por.: M. Mandel, Die Steingräber von Maidla, Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, t. 35, nr 4,
1986, Tafel X.8.
10
Por.: P. A. Широухов, Контакты пруссов и куршей X–XIII вв. по археологическим источникам,
Lietuvos Archeologija, t. 37, 2011, рис. 14.
11
J. Asaris, 11.-13. gs. zobena maksts bronzas uzgaļu tipi un to izplatība Kurzemē, Arheoloģija un etnografijā, t. 17, 1994, att. 1.2.
12
M.in. http://www.gward.kwidzyn.pl/odkrywcy/31-05-2018-kolejne-poszukiwania-i-unikalne-odkrycie-naszej-klubowej-ekipy-10745/ (dostęp: 22.10.2018); czy najnowsze znalezisko z miejscowości Dolina w pow.
iławskim – zabytek znany z autopsji.
13
P. Paulsen, Schwertortbänder der Wikingerzeit. Ein Beitrag zur Frühgeschichte Osteuropas, Stuttgart,
1953, s. 123, Abb. 178. W przypadku tego znaleziska brak pewności czy istotnie pochodzi z Polski – por. B. v. zur
Mühlen, w pracy Die Kultur der Wikinger in Ostpreußen, Bonn 1977, Taf. 53.3, opisał ten trzewik jako znaleziony
w miejscowości Magotten (obecnie Речное (Rečnoje) Gwardiejski raj. w Rosji) – por. K. Rybka (rec.), Piotr Kittel,
Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północno-wschodniej Polski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2002, nr 2, ss. 155–188, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, r. 53, nr 1, 2005, przyp. 13.
14
P. Paulsen, op. cit., s. 107, Abb. 139, 142.
15
O. Kleemann, Die Funde des Elbinger Kreises im Prussia-Museum, w: Festschrift Bruno Ehrlich zum 70.
Geburtstag dargebracht, hrsg. von. H. Bauer, W. Neugebauer, W. Radig, Elbing 1938, s. 32, Tafel V.w.
16
P. Paulsen, op. cit., s. 121, Abb. 180; J. Kostrzewski, Wielkopolska w pradziejach, wyd. III, Warszawa,
1955, ryc. 907.
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późniejszych znalezisk także ma charakter przypadkowy: Równina Górna17 (ryc.
5.3), Darłowo18 (ryc. 6.3), Przybyszyce19 (ryc. 4.4), Czermno20 (ryc. 5.4) oraz okucia
z okolic Opina21 i Susza22 (ryc. 6.1).
Nikła wiedza o miejscu pozyskania nie pozostaje bez wpływu na możliwość
prowadzenia rozważań na temat chronologii i proweniencji. W okresie po II wojnie
światowej jedynie trzy trzewiki typu Va odkryte zostały w trakcie badań archeologicznych i istnieje możliwość datowania ich w oparciu o stratygrafię i współwystępujące źródła ruchome. Pierwszy z nich to trzewik znaleziony w 1979 roku
w jednym z wykopów w północno-wschodniej części majdanu grodziska (stan. 1)
w Czermnie-Kolonii23 (ryc. 6.4), w warstwie VIII. Stan zachowania dokumentacji
z badań uniemożliwia niestety szersze rozważania. Gród w Czermnie funkcjonował między schyłkiem X a 2. połową XIII wieku, a zdecydowana większość zabytków pochodzi z okresu pomiędzy XI–XIII wieku24. Dwa kolejne trzewiki pochodzą
z badań prowadzonych w latach 1976–1985 na grodzie w Pułtusku25 (ryc. 4.3; 5.1),
który istniał w okresie między latami 30. XIII wieku a 1368 rokiem26. Datowanie
tych trzech okazów doskonale pokrywa się z ustaleniami chronologicznymi dla zabytków z ziem sąsiednich. Trzewiki typu Va z terenu Litwy i Łotwy datowane są
17
P. Dmochowski, J. Wrzesiński, Brązowy trzewik pochwy miecza z Równiny Górnej, Acta Militaria Mediaevalia, t. 3, 2007, ss. 187–190.
18
L. Walkiewicz, Ozdobny brązowy trzewik pochwy miecza z Darłowa, Darłowskie Zeszyty Naukowe, nr
12, 2017, ryc. 66.
19
P. Strzyż, J. Ziętek, Okucie pochwy miecza z Przybyszyc, Acta Militaria Mediaevalia, t. 11, 2015, ss.
236–237.
20
J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Noty katalogowe, w: Czerwień – gród między Wschodem
a Zachodem. Katalog wystawy, red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Tomaszów Lubelski-Leipzig-Lublin-Rzeszów, 2012, tabl. II.11.2; M.P. Kruk, Exhibition “Czerwień – the Stronghold between the East and the West”,
The National Museum in Krakow,5th April–1st Sept, 2013 – remarks on the Old Rus’ art, Series Byzantina. Studies
on Byzantine and Post-Byzantine Art, t. 11, 2013, ss. 100–102, Fig. 15. Trzewik znaleziono w humusie w trakcie
planowych badań powierzchniowych prowadzonych w latach 2010–2011 na majdanie grodziska z użyciem detektora metali – informacja ustna od dr. hab. Marcina Wołoszyna prof. UR.
21
A. Janowski, Trzewiki pochew mieczy pochodzenia bałtyjskiego znalezione na współczesnych ziemiach
polskich, Pruthenia, t. 7 (2012), 2014, s. 17.
22
S. Zieliński, Historia w ziemi ukryta, Skarbiec Suski, nr 4/1, 2011, s. 73, fot. 4.
23
J. Gurba, L. Gajewski, Czermno-Kolonia, gm. Tyszowce, stan. 1, Informator Archeologiczny. Badania
1979 r., 1980, s. 154; D. Tereszczuk, Wczesnośredniowieczne uzbrojenie na Lubelszczyźnie (VIII–XIII w.), Lublin
2002 (maszynopis pracy magisterskiej w archiwum Katedry Archeologii UMCS w Lublinie); M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, E.M. Nosek, J. Stępiński, Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz
archeologicznych i metaloznawczych, [w druku]. Serdecznie dziękujemy autorom za możliwość wykorzystania
niepublikowanego tekstu.
24
Por. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, E.M. Nosek, J. Stępiński, op. cit. We wcześniejszych pracach A. Janowskiego znalazła się informacja, że trzewik pochodzi z 1 połowy XI w. – por. A. Janowski, Brązowe i srebrne
trzewiki pochew mieczy z X–XIII w. z terenu Polski. Uwagi o proweniencji i datowaniu, Acta Militaria Mediaevalia,
t. 2, 2006, s. 39; A. Janowski, Trzewiki pochew, s. 18. Informacja ta zamieszczona została za pracą magisterską
D. Tereszczuka (op. cit.).
25
Z. Polak, Badania archeologiczne na Wzgórzu Zamkowym w Pułtusku prowadzone w latach 1976–1985
przez PAK PP PKZ, Oddział w Warszawie, w: Badania archeologiczne Pracowni Konserwacji Zabytków. Studia
i materiały, red. Z. Skrok, Warszawa, 1988, s. 137, ryc. 2.5–6.
26
Ibidem.
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na XI–XIII wiek27, a podobnie okazy białoruskie na XI–XII/XIII wiek28. Sądzimy
zatem, iż dolne ukucie pochwy miecza z Gardzienia również uznać należy za
zabytek z tego okresu.
Obszar występowania trzewików typu Va jest znaczny – odosobnione, najdalej na zachód wysunięte znalezisko pochodzi aż ze Stralsundu29, pozostałe
w zdecydowanej większości znalezione zostały na terenach zamieszkiwanych w średniowieczu przez plemiona Bałtów. Z obszaru Litwy i Łotwy pochodzi co najmniej
27 z 53 opublikowanych dotychczas okazów, a kilka kolejnych znaleziono w północnej Białorusi oraz na Warmii i Mazurach w Polsce, które to obszary także zajęte
były przez osadnictwo bałtyjskie (ryc. 7)30. Taka geografia zabytków nie pozostała
bez wpływu na poglądy badaczy na temat pochodzenia tych przedmiotów. Są oni
dość jednomyślni w kwestii proweniencji tej formy trzewika i praktycznie wszyscy
sądzą, że powstała ona w środowisku bałtyjskim31, a nawet bardziej precyzyjnie
w Kurlandii32. Poglądy odmienne zaprezentowali jedynie nieliczni, przypisując niektórym okazom typu Va rodowód skandynawski33 lub gotlandzki34, co może dziwić,
biorąc pod uwagę całkowity brak znalezisk na tych obszarach. W ostatnim czasie
zaczęto także brać pod uwagę teren Rusi jako miejsce produkcji tych trzewików35,
a podstawę do takich sądów dała m.in. koncentracja znalezisk w okolicy Kijowa
i na zachód od niego. Hipoteza ta wymaga weryfikacji. Nie pomagają w niej niestety, nieliczne na razie, analizy metaloznawcze trzewików. Jedyny okaz typu Va poddany takim badaniom pochodzi z Czermna. Stop miedzi stwierdzony w nim miał
właściwości brązu z dodatkiem cynku i ołowiu36. Podobnie zatem jak w trzewiku
V. Kazakevičius, op. cit., s. 308.
P. Sikora, Frühmittelalterliche Ortbänder bei West- und Ostslawen. Versuch einer typologisch-chronologischen Einordnung, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, t. 31, 2003, s. 27; O. Maкушников, Ю. Лупиненко,
Новые данные o характере и производстве клинкового вооружения восточнославянского ратника конца XII
- первой половины XIII в. (по материалам раскопокв Гомеле), Гістарычна-Археалагічны Зборнік nr 19, 2004, s.
214; M.A. Плавінскі, Нарысы гісторыі клінковай зброі Х–ХІІІ стагоддзяў на Беларусі, Мінск 2009, s. 40
29
W. Lampe, C.M. Shirren, Ein Ortband aus Stolpe auf Usedom und sein Hintergrund, Archäologische
Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern, Band 6, 1999, Abb 2c; N. Posselt, Die spätwikingerzeitlichen Schwertortbänder aus Mecklenburg und Vorpommern, w: Die frühen Slawen von der Expansion zu gentes und nationes, Teil 2,
hrsg. von F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt, Langenweißbach 2016, ss. 200–201.
30
Dane wg A. Janowski, op. cit, s. 17 (z uzupełnieniem).
31
T.J. Arne, Einige Schwert – Ortbänder aus der Wikingerzeit, w: Opuscula Archaeologica Oscari Montelio
Septuagenario dicata, ed. B. Salin, Stockholm 1913, ss. 387–388; P. Paulsen, op. cit., ss. 107–111; A. Nadolski, Studia
nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Łódź 1954, s. 34; A. Janowski, Brązowe i srebrne trzewiki pochew
mieczy, s. 38; idem, Trzewiki pochew, ss. 17–18.
32
V. Kazakevičius, op. cit., s. 308.
33
Tak w odniesieniu do okazu z Myślęcina – M.F. Jagodziński, Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu, Pruthenia, t. 4, 2009, s. 138.
34
Tak początkowo w przypadku okazu znad Gopła uczynił J. Żak (rec.), Andrzej Nadolski, Studia nad
uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis nr 3, Łódź 1954, str. 239 +
XVII tablic + 8 map, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, r. 2, nr 4, 1954, s. 728. Ostatecznie J. Żak wycofał się
z tego stanowiska i nie uwzględnił tego trzewika w rozprawie o importach skandynawskich.
35
O. Maкушников, Ю. Лупиненко, op. cit., s. 214.
36
Osnowa: Cu – 78,45%, Sn – 11,99%, Zn – 3,72%, Pb – 3,66%, Sb – 0,37%, Fe – 0,28%; powierzchnia
27
28
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z Gardzienia stop składał się z czterech podstawowych składników: miedzi, cyny,
cynku i ołowiu (stanowiły one około 99%), różna była natomiast jego kompozycja
i procentowy udział poszczególnych komponentów. W przypadku okucia z Gardzienia, ilość cynku i cyny w stopie była zbliżona, nieco mniej było natomiast
ołowiu. Dostępna próba porównawcza jest niestety zbyt mała by wyciągać głębsze
wnioski, zwłaszcza, że stopy miedzi nie są jednorodnymi mieszaninami i ich skład
może różnić się w obrębie zabytku nawet o kilka procent. Przykładem tego mogą
być chociażby różnice w składzie stopu trzewika z Czermna, dla którego wykonano
więcej niż jedną analizę37. Sztywne porównania nie są zatem zasadne.
Sądzimy, że nie będzie błędem uznanie trzewika z Gardzienia za wytwór proweniencji pruskiej, być może kurlandzkiej, za czym przemawiać może znalezisko
z miejscowości Siraičiai38 na Litwie (ryc. 8), najbliższe omawianemu okazowi pod
względem ornamentyki.
Miejsce odkrycia tytułowego okucia pochwy miecza, w okresie wczesnego
średniowiecza znajdowało się w strefie szeroko pojętego pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego39. Niezależnie od specyficznego dla pogranicza „tygla” kulturowego
i etnicznego, w kontekście wczesnośredniowiecznej geografii należy rozpatrywany
obszar traktować jako południowo-zachodnią rubież dawnych Prus plemiennych.
Począwszy od poł. XIII wieku bezpośrednie zaplecze miejsca odkrycia zabytku
znalazło się w strefie administracji zakonu krzyżackiego i może zostać objęte analizą pod kątem dostępnych źródeł pisanych. W tak rozumianym ujęciu możliwe jest
odniesienie kontekstu do problematyki trójstopniowego podziału pruskich związków terytorialnych40: terytorium plemiennego (Pomezania), ziemi (Prezla) oraz
lauksu (campus Schinewite). Warto jednak zaznaczyć, że chronologia dostępnych
źródeł pisanych pokrywa się wyłącznie z młodszą (schyłkową) fazą hipotetycznego
użytkowania trzewika odkrytego w okolicach Gardzienia.
Rozciągające się pomiędzy Wisłą, Nogatem, jeziorem Druzno, Drwęcą i Osą
terytorium plemienne Pomezanii jako Pomizania w źródłach historycznych po
raz pierwszy pojawiło się w powstałej około 1231 roku Księdze podatkowej ziem
1 – Cu – 70,18%, Sn – 19,38%, Pb – 6,85%, Zn – 1,88%, Fe – 0,64%, Sb – 0,34%; powierzchnia 2 – Cu – 75,63%,
Sn – 17,21%, Pb – 3,81%, Zn – 1,41%, Fe – 0,43%, Sb – 0,31% - por. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, E.M. Nosek,
J. Stępiński, w druku.
37
Por. przypis 36.
38
Por. V. Kazakevičius, Sword chapes from Lithuania, w: Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter, hrsg. von A. Loit, E. Magurēvičs, A. Caune, Stockholm 1992, Fig. 9.5.
39
W. Chudziak, Ze studiów nad pograniczem słowiańsko-bałtyjskim we wczesnym średniowieczu. Problem
przynależności etnokulturowej Pomezanii w IX–XI wieku, w: Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha,
red. M.F. Jagodziński, Elbląg 1999, ss. 81–98; M. Haftka, Uwagi w sprawie wczesnośredniowiecznego osadnictwa
północnej Pomezanii w kwestia lokalizacji Santyra, Pomorania Antiqua, t. 4, 1971, ss. 461–468; S. Szczepański,
Pomezania pruska. Dzieje osadnictwa w XIII–XV wieku, Olsztyn 2016, ss. 71–84.
40
H. Łowmiański, Geografia polityczna Bałtów w dobie plemiennej, Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia
Historica, t. 1, 1985, ss. 7–105.

422

Andrzej Janowski, Łukasz Szczepański

podległych Królowi Danii (Liber census Daniæ)41. W XIII wieku upowszechniło się
określenie Pomezania i wywodzące się od nazwy plemiennej określenie diecezji
– Pomezaniensi diocesia (lata 1249, 1252, 1285, 1287, 1290)42. Etymologia nazwy
odzwierciedla pograniczny charakter Pomezanii: jako „kraju pod lasami” – od pruskiego po/pa- „pod” i median- „las”43 lub „kraju lesistego” – jako Pomedė44. Nawiązująca do pruskiego określenia lasu nazwa Pomezanii powstała z całą pewnością
jeszcze w okresie plemiennym i nadana została przez ludy ościenne oddzielone
od niej puszczańskim pograniczem45. Podobną wymowę ma również hipoteza Mikołaja Rudnickiego wywodząca nazwę Pomezania od polskiego określenia miedza
(Pomiedzanie „ludzie przy granicy”)46.
Spośród 10 podrzędnych jednostek terytorialnych Pomezanii określanych
jako ziemie (terrae), w kontekście zarejestrowanego odkrycia istotne jest krótkie
scharakteryzowanie położonej na jej południowych rubieżach ziemi Preisilē (terra
Prezla)47. Po raz pierwszy nazwa Prezla pojawiła się w Traktacie Dzierzgońskim
(1249 r.), stanowiącym efekt ugody pomiędzy Prusami zamieszkującymi plemienną Pomezanię, Warmię i Natangię a zakonem krzyżackim. W myśl Traktatu mieszkańcy wspomnianej ziemi zobowiązali się do wybudowania na jej terenie kościoła.
Wyniki analizy geografii Prus wskazują, że to właśnie w jej obrębie zlokalizowane
jest nowo odkryte stanowisko. Opierając się na dokumencie z 18 marca 1250 roku,
w wyniku którego Zakon przyznał ziemię Preisilē biskupowi pomezańskiemu, jesteśmy w stanie dokonać charakterystyki zasięgu omawianego terytorium. Granice
wymienionej terrae należałoby od południa ograniczyć pasmem puszczy rozciągającym się pomiędzy jeziorami: Karaś, Trupel, Goryń, aż po okolice Kisielic, Limży,
Szynwałdu i dalej po jeziora Nogat oraz Kucki. Od zachodu granice ziemi opierały się na puszczy wokół Gardęgi pomiędzy jeziorami Nogat, Kucki aż po jezioro
Klasztorne, od wschodu z kolei osiągając zachodni brzeg Jezioraka48.
Obecnie przyjmuje się stosunkowo późne, datowane na XII–XIII wiek zdominowanie polityczne tego obszaru przez żywioł pruski. To zapewne stąd kierowała się część wypraw pruskich wymierzonych w pierwszych dekadach XIII
stulecia przeciwko ziemi chełmińskiej. Zarówno charakter i chronologia osadnictwa pruskiego, jak i geneza nazwy stanowią obiekt polemiki. Wojciech Kętrzyński,
a za nim Jan Powierski i Hubert Górnowicz etymologię źródłowej nazwy Prezla
41
Liber census Daniæ Kong Valdemar den andens jordeborg, ed. O. Nielsen, København 1873, s. 81;
S. Szczepański, op. cit, s. 27.
42
Ibidem, 28.
43
G. Gerullis, Die altpreuβischen Ortsnamen, Leipzig 1922, s. 130.
44
K. Būga, Rinktiniai Raštai, t. III, 1961, ss. 102–103, 521.
45
S. Szczepański, op. cit, ss. 27–31.
46
M. Rudnicki, Prasłowiańszczyzna: Lechia – Polska, t. II, Poznań 1959, s. 234.
47
S. Szczepański, op. cit, ss. 246–266.
48
Ibidem, ss. 260–261.
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wywodzili ze słowiańskiego Pręsław, Przecław itp.49 Z kolei Friedrich Hinze i Henryk Łowmiański wskazywali na etymologię pruską, rozbijając nazwę ziemi na pruskie człony prei – „naprzeciw”, „przy” i silo – „las”, „puszcza” co oznaczałoby ziemię
„przy puszczy/lesie”. Na puszczański charakter okolicy wskazuje pośrednio treść
aktu lokacyjnego wsi Wonna z 1320 r., na mocy którego przyznano osadnikom aż
13 lat wolnizny z prawem polowań na występujące w okolicy wilki i niedźwiedzie50.
W kontekście problematyki pogranicznego charakteru Terra Prezla istotne są również intrygujące nazwy położonych na jej peryferiach jezior Goryń (lacum Gorin,
1294 r.) i Święte (Swentyn, 1297 r.). Ich obecność (Goryń) świadczy o wyraźnych
wpływach językowych Słowiańszczyzny, z drugiej strony jest ona interpretowana
jako manifestacyjna i zakorzeniona w lokalnej tradycji próba sakralizacji przestrzeni pogranicza51.
Jak zostało to zasygnalizowane wyżej, lokalizacja nowo odkrytego okucia pochwy miecza umożliwia przeprowadzenie analizy kontekstu osadniczego w ramach
problematyki trójstopniowego podziału pruskich związków terytorialnych. W jej
wyniku istnieje możliwość identyfikacji najniższej pruskiej jednostki terytorialnej ze strefą odkrycia zabytku – lauksu/ campus Schinewite. Jako lauks należy tutaj
rozumieć zwartą pod kątem gospodarczym strefę zabudowy (zabudowań) i towarzyszącego im zaplecza, tłumaczoną jako „pole”, ew. (otwarty) „obszar uprawny/
gospodarczy”, w źródłach określany łacińskim i niemieckimi terminami campus,
Feld/Veld, Gefilde52. Szczegółową analizę problemu lokalizacji i funkcjonowania
interesującego nas w tym miejscu campus Schinewite podjął w ostatnich latach
Seweryn Szczepański53. W źródłach pisanych pojawiła się ona po raz pierwszy
w dokumencie z 14 czerwca 1294 roku, na mocy którego uściślono wcześniejsze
podziały terytoriów podległych Zakonowi i biskupowi pomezańskiemu. Odnajdujemy ją również w kolejnych regulacjach granic z lat: 1302 (tu wymieniono jezioro
Schinevite) oraz 1324, które wspominają o istniejącym w pobliżu wymienionego
pola drzewie wartowniczym (wartboum) oraz przebiegającym przy nim trakcie via
regia54. Z kolei Księga długów komturstwa dzierzgońskiego (pod latami 1408 i 1410)
49
J. Powierski, Kształtowanie się granicy pomorsko-pruskiej w okresie od XII do początku XIV wieku
(cz. 1), w: idem, Prussica, t. 1, Malbork 2004, s. 46.
50
Szersze omówienie problemu: S. Szczepański, op. cit., ss. 247–248.
51
J. Powierski, Goryń. Z badań nad słowiańską przeszłością Pomezanii, w: tegoż, Prussica, t. 1, Malbork
2004, s. 314; S. Szczepański, Czy pruskie miejsca święte? Nazwy miejscowe i fizjograficzne z obszaru Pomezanii i obszarów sąsiednich w dokumentach krzyżackich, Pruthenia, t. 5, 2010, s. 147.
52
S. Szczepański, Pomezania pruska, s. 98. Warto wspomnieć, że w Słowniku elbląskim są obecne również
pojęcia wieś/osada (E 797, pr. pom. kaims) oraz zagroda (E 193, pr. pom. buttan).
53
S. Szczepański, Campus Schinewite a trwałość pruskiego pogranicza. Fragment z dziejów osadnictwa południowej Pomezanii, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 2011, nr 3 (273), ss. 527–547; S. Szczepański, Pomezania pruska, ss. 246–266.
54
Informacje o drzewie wartowniczym i przebiegu szlaku należy uznać za uzupełniające się wzajemnie.
Drzewa wartownicze pełniły bowiem funkcje strażnic przy szlakach, przeprawach i granicach. S. Szczepański,
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oraz dokumenty nadawcze z 1424 i 1437 roku, wspominają o pszczelarzach osiedlonych w Skenewythen/Schenewitch/Schenewiten. Nazwa Schinewite zanikła dopiero
w XVI w. Od 1537 r. w jej obrębie poświadczony jest bowiem wyłącznie dwór Bienersitz („dwór pszczelarzy”)55. Znacznie dłużej przetrwała w użyciu nazwa jeziora
Schineviten. Zostało ono wymienione w dokumencie opisującym dobra iławskiego starosty Wolfa von Kreyzena56. Opierając się na mapie Caspara Hennenbergera
z 1576 roku należy je identyfikować ze współczesnym jeziorem Stęgwica (od 1696
roku jako Stengwitz See). W oparciu o szczegółową analizę wymienionych źródeł
Seweryn Szczepański położenie pola Schinewite lokalizuje w strefie pomiędzy jeziorami Stęgwica i Jeziorak (Ryc. 9). W uzupełnieniu powyższych uwag należy
wspomnieć, że w odległości kilku kilometrów na południe od campus Schinewite
lokalizowane jest kolejne pruskie pole osadnicze – Protest (Procest, 1294 r.), które
łączyć można z okolicą dzisiejszych wsi Kamionka i Szczepkowo (gm. Iława).
Wątpliwości nie powinna budzić również identyfikacja campus Schinewite
z zaadoptowaną przez Zakon pruską strefą osadniczą. Wskazuje na to zastosowane
określenie campus, które w dokumentacji zakonnej odnosi się do pruskich – często przedkrzyżackich – jednostek osadniczych typu „pole”, lauks. Podobnych argumentów dostarcza również analiza samej nazwy Schinewite. Georg Gerullis jej
etymologię wywodził od pruskiej nazwy osobowej Scheine, ewentualnie litewskiej
nazwy osobowej Skineīkis. Seweryn Szczepański zaproponował dodatkowo pochodzenie od litewskich nazw Skine + vieta – „miejsce po wykarczowanym lesie”.
Wymieniony badacz dopuszcza również powstałą w średniowiecznych źródłach
pomyłkę i w miejsce członu vite proponuje zastosować pruski człon bitte „pszczoła”, co po zestawieniu daje nam *Skinebittai – „miejsce po wykarczowanym lesie,
w którym znajdują się pszczoły/pasieki”57. Argumentem przemawiającym za tak
postawioną hipotezą jest poświadczona w źródłach obecność pszczelarzy w obrębie campus Schinewite aż po XVI wiek. Biorąc pod uwagę adaptację przez Zakon
pruskich stref osadniczych58, należy zwrócić uwagę, że począwszy od pierwszej
wzmianki o Schinewite z 1294 roku mamy do czynienia z w pełni ukształtowaną,
trwała strukturą. W ten sposób zrozumiałe jest wykorzystanie campus Schinewitte
Arbor custodie que vulgariter dicitur Wartboum. Funkcje i występowanie tzw. „drzew wartowniczych” na obszarze
Pomezanii i Żuław Wiślanych w XIII-XIV w., Zapiski Historyczne, t. LXXVI, z. 1, 2011, ss. 7–22.
55
Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg, hrsg. von H. Wunder, Köln-Berlin 1969, s. 248. Seweryn Szczepański nie wyklucza obecności dworu już w XIV wieku. Należałoby ją wówczas wiązać z poświadczoną
w źródłach obecnością pszczelarzy o których mowa choćby w dokumencie poszerzającym granice wsi Szczepkowo
z 1379 r., dop której włączono „5 radeł należących do bartników z Dzierzgonia”, Por. S. Szczepański, Campus Schinewite, s. 554.
56
K.J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Deutsch Eylau, Danzig 1905, Anhang XI, s. 189.
57
S. Szczepański, Pomezania pruska, s. 338.
58
Podobne zjawisko odnotowano również w przypadku pozostałych pruskich terytoriów plemiennych.
Zob. P. Kawiński, Długie trwanie staropruskich struktur plemiennych na przykładzie organizacji parafialnej na
Sambii, KMW, 2016, nr 3 (293), ss. 561–578.
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jako punktu orientacyjnego przy wyznaczeniu niezwykle istotnej dla administracji zakonnej granicy wewnętrznej. Jej funkcjonowanie przypada bowiem na okres
poprzedzający wzmożoną akcję osadniczą Zakonu w oparciu o żywioł niemiecki
(w obrębie Pomezanii datowaną co najmniej od początku XIV w.). Wówczas, w warunkach podboju i utrwalania władzy korporacji zakonnej w Prusach konieczność
adaptacji zastanych struktur osadniczych była niezwykle istotna dla powodzenia
misji krucjatowej. Przetrwanie dawnych pruskich jednostek osadniczych w obrębie Pomezanii do późnego średniowiecza było również efektem wierności okazanej
Zakonowi przez jej autochtonicznych mieszkańców w dobie II powstania pruskiego (1260–1274)59. Tym samym zamieszkujące Pomezanię pruskie elity nie zerwały
obowiązujących je postanowień Traktatu Dzierzgońskiego nieprzerwanie trwając
w sojuszu z Zakonem.
Pomimo badań archeologicznych prowadzonych od 2. połowy XIX stulecia
w strefie dawnej pruskiej Pomezanii, stan rozpoznania źródeł archeologicznych jest
na interesującym nas terenie wielce niekompletny. W pierwszej kolejności należy podkreślić ubóstwo systematycznie przebadanych cmentarzysk. Ze źródeł archiwalnych mamy informacje o cmentarzyskach (XI–XIII w.) z okolicy Jerzwałdu
(gm. Zalewo) oraz cmentarzysku (XI–XIII w.) z okolicy wsi Kreki (gm. Małdyty)60.
W tej kategorii stanowisk należy wymienić poddane systematycznym badaniom
cmentarzysko z Dobrzyk-Rąbit (gm. Zalewo) datowane na X–XV wiek61.
Niepełny jest również obraz wynikający z rozpoznania archeologicznego osad. Z interesującego nas terenu pruskiej Pomezanii brak zupełnie źródeł
umożliwiających nam rozpoznanie struktury i technik zabudowy osad otwartych.
Znacznie lepiej przedstawia się rozpoznanie grodzisk. Pomimo identyfikacji w wielu miejscach dawnej Pomezanii tzw. wałów podłużnych, żaden z nich nie został
poddany badaniom archeologicznym. Z szeroko pojętą strefą sacrum należy z kolei łączyć odkryte na interesującym nas terytorium plemiennym tzw. „baby pruskie”. Niestety żaden z odnotowanych na obszarze Pomezanii egzemplarzy owych
59
Postawa miejscowych elit naraziła mieszkańców Pomezanii na represje ze strony zbuntowanych plemion pruskich. Należy zatem liczyć się z faktem, że uchwytna w źródłach zakonnych trwałość pruskiego osadnictwa w obrębie Pomezanii może w pewnym stopniu być próbą rekonstrukcją stanu sprzed II powstania pruskiego.
Nadania dla wolnych na prawie pruskim nie musiały bowiem wiązać się wyłącznie z przedstawicielami etnosu
pruskiego, przyznawano je również Litwinom, Polakom oraz Rusinom (np. w 1338 r. pole Slevo-Śliwa otrzymał
wraz z dwoma Prusami niejaki Ruschin). Preussisches Urkundenbuch, Bd. III/1, hrsg. von. M. Hein, Königsberg
1944, nr 178–180. Zob. też A. Dobrosielska, Opór – oportunizm – współpraca. Prusowie wobec zakonu krzyżackiego
w dobie podboju, Olsztyn 2017.
60
S. Szczepański, Surkapurn and Kreken: The Phenomena of Name and Place and the Organisation of
Sacred Space in Prussia using Archaeology and Other Sources, w: Ecologies of Crusading, Colonization, and Religious
Conversion in the Medieval Baltic, Terra Sacra, t. 2, ed. A. Pluskowski, Turnhout 2018, [w druku].
61
U. Kobylińska, Z. Kobyliński, D. Wach, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko pruskie w Dobrzykach,
stan. XXVII, gmina Zalewo, województwo warmińsko-mazurskie, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski,
R. 2, 2000, ss. 12–76.
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antropomorficznych kamiennych posągów nie został odkryty in situ, brakuje również pewnych danych na temat ich chronologii, choć ich wczesnośredniowieczna
– pruska proweniencja wydaje się najbardziej prawdopodobna. W obrębie wymienionej wyżej ziemi Preisilē tego typu obiekty odkryto na pograniczach wsi Mózgowo-Laseczno i Gałdowo-Jedrychowo, na których zostały wtórnie ustawione
jako kamienie graniczne już w średniowieczu62. Terytorium pruskiej Pomezanii
wyróżnia się również wysokim udziałem zarejestrowanych na jej obszarze wczesnośredniowiecznych znalezisk monetarnych. W pewnym sensie jest to efekt stanu
badań wynikający z aktywności lokalnych stowarzyszeń detektorystów współpracujących z urzędami konserwatorskimi. Przy wymienionej kategorii źródeł należy
wspomnieć o odkrytym w okolicach Zalewa skarbie siekańców dirhemów (zidentyfikowane emisje pochodzą z VIII i IX w.)63, a w szczególności o uznanych za reperowe w kontekście ziem pruskich skarbach z Olbrachtówka, gm. Susz64 (po 1055 r.)
i Mózgowa, gm. Iława65 (po 1009 r.). Godne uwagi jest również zarejestrowanie
dwóch egzemplarzy enkolpionów: w skarbie z Mózgowa (po 1009 r.) oraz w okolicy
Gulbia, gm. Iława (XII/XIII w.)66.
W odległości ok. 4,5 km na południe od miejsca odkrycia trzewika zarejestrowano i poddano badaniom archeologicznym dwa średniowieczne grodziska:
w miejscowości Kamionka, gm. Iława oraz na wyspie Wielka Żuława na jeziorze
Jeziorak. Grodzisko z Kamionki położone jest przy północnym półwyspie jeziora Silm. Pierwsze badania na stanowisku przeprowadzono w latach 70-tych XIX
wieku, kolejne w 1908, 1996 i 2012 roku. Pozyskany materiał ceramiczny o słowiańskich cechach stylistyczno-technologicznych pozwala odnieść funkcjonowanie obiektu do XI–XII wieku67. W trakcie badań odkryto również wyraźne warstwy
62
Przykład egzemplarza z granicy Gałdowa-Jędrychowa, który w 1401 r. pojawia się w opisie granic wsi
Gałdowo jako „święty kamień”. S. Szczepański, Old Prussian „Baba“ Stones: An Overview of the History of Research
and Reception. Pomesanian-Sasinian Case, Analecta Archaeologia Ressoviensia, vol. 10: Rituals in the Past, eds. L.
Gardeła, A. Půlpánová-Reszczyńska, Rzeszów 2015, ss. 326–327, 355.
63
M. Bogucki, P. Ilisch, D. Malarczyk, J. Piniński, M. Kulesza, T. Nowakiewicz, op. cit., ss. 129–130.
64
M. Bogucki, P. Ilisch, D. Malarczyk, P. Chabrzyk, A. Kędzierski, T. Nowakiewicz, R. Wawrzak, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen, 2011–2013. Addenda et corrigenda, w: Frühmittelalterliche Münzfunde aus
Polen. Inventar V, red. M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski, Warszawa 2016, ss. 260-266.
65
Średniowieczne skarby srebrne z Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, red. J. Sobieraj, Olsztyn 2013; M. Bogucki, P. Ilisch, D. Malarczyk, M. Kulesza, J. Piniński, T. Nowakiewicz, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Ermland und Masuren, ss. 79–108.
66
W zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
67
A. Lissauer, Drei Burgwalle bei Deutsch Eylau, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig,
Bd. IV, 1876, ss. 1–6; W. Heym, Siedlungsgrabungen im Kreis Rosenberg, Heimatkalender der Kreis Rosenberg,
Jg. 1933, ss. 57–59; W. Chudziak, Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych (1.10.1996) na grodzisku nad jeziorem
Silm, Archiwum Naukowe Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, teczka: Silm; Z. Kobyliński,
D. Wach, M. Rutyna, Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w kamionce, st. 9, gm. Iława:
wstępne wyniki badań z 2012 roku, w: Grodziska Warmii i Mazur, t. 1: Stan wiedzy i perspektywy badawcze, red.
Z. Kobyliński, Archaeologia Hereditas, T. 2, Warszawa-Zielona Góra 2013, ss. 281–303. W tym miejscu warto
zasygnalizować dużą ostrożność przy identyfikacji etnokulturowej stanowiska wyłącznie w oparciu o materiał
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demolacyjne: ślady spalenizny na majdanie, rumowisko kamienno-ziemnego wału,
ludzkie szczątki oraz groty strzał. Są to czytelne dowodu zdobycia i zniszczenia grodu. Otwarte pozostaje pytanie czy miało ono związek z ekspansją Prusów w obrębie
późniejszej ziemi Preisilē.
Drugie z wymienionych wyżej grodzisk położone jest w granicach Iławy,
w południowo-wschodniej części wyspy Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak. Obiekt
posiada cechy tzw. grodziska stożkowatego. W trakcie badań przeprowadzonych
w 2012 roku odkryto reliktu bruku i materiał ruchomy pozwalający odnieść chronologię obiektu do XIII–XIV wieku68. Jego powstanie należy zatem wiązać z utrwalaniem władzy zakonnej na podbitych terenach pruskiej Pomezanii. Co niezwykle
istotne pomiędzy północną częścią wyspy Wielka Żuława (Półwysep Nieprzyjazny), a półwyspem Krzywy Róg w południowej części Jezioraka odkryto w 2012
roku relikty XIII-wiecznej przeprawy mostowej. Wyniki analiz dendrochronologicznych pozyskanych próbek drewna każą odnieść powstanie konstrukcji do lat
1268–126969. Obecność przeprawy mostowej jest niezwykle istotna w kontekście
informacji o przebiegającej przez pole Schinewite drogi via regia oraz pobliskim
drzewie wartowniczym.
W uzupełnieniu powyższych informacji należy wspomnieć o wale podłużnym przebiegającym pomiędzy zachodnią odnogą jeziora Jeziorak a tzw. Martwą
Silmą. Jego wysokość dochodzi do ok. 1,2–1,7 m, szerokość osiąga 5–7 m. Lokalizacja wału pokrywa się zarówno z granicami pruskich związków terytorialnych
(granica pomiędzy wzmiankowanymi źródłowo ziemiami Prezla i Rudencz), jak
i podziałami administracyjnymi z czasów zakonnych oraz późniejszych regulacji
z XVI wieku70. Chronologia wału jest nieustalona, w jego pobliżu odkryto dwa egzemplarze trzewików typu Paulsen II.471.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można z całą stanowczością
stwierdzić, że tytułowy trzewik pochwy miecza jest znaleziskiem proweniencji pruskiej, powstałym najpewniej w okresie XI-XIII wieku. Jego odkrycie w okolicy dzisiejszej miejscowości Gardzień wiązać można z pogranicznym charakterem tego
ceramiczny. Strefę szeroko pojętego pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego cechują bowiem wzajemne wpływy kulturowe, w efekcie których ceramika „słowiańska” staje się elementem „pruskiej” kultury materialnej. Por. S. Wadyl,
Ze studiów nad wczesnośredniowieczną ceramiką z pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego, w: Materiały do archeologii
Warmii i Mazur, t. 1, red. S. Wadyl, M. Karczewski, M. J. Hoffmann, Warszawa-Białystok 2015, s. 275 i n.
68
B. Klęczar, J. Wysocki, Grodziska typu stożkowatego na Wyspie Wielka Żuława w Iławie, w Lasecznie
Małym i Mozgowie w powiecie iławskim: wstępne wyniki badań z 2012 roku, w: Grodziska Warmii i Mazur, t. 1, ss.
327–335.
69
M. Popek, A. Pydyn, R. Solecki, P. Stencel, Przeprawa mostowa na wyspę Wielka Żuława na jeziorze
Jeziorak, w: Grodziska Warmii i Mazur, t. 1, ss. 373–380.
70
S. Szczepański, Umocnienia liniowe w kontekście osadniczym Pomezanii, w: Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań, red. H. Paner, M. Fudziński,
W. Świętosławski, Gdańsk 2014, ss. 195–216.
71
Obydwa egzemplarze znajdują się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
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obszaru w okresie średniowiecza i wynikającą z tego faktu militaryzacją ludności
zmuszonej do częstszego niż zwykle stawiania czoła agresji sąsiadów.
Andrzej Janowski, Łukasz Szczepański, Schwert Ortbänder aus Gardzień aus der Umgebung von Iława. Ein Beitrag zu Rüstungsstudien an der baltisch-slawischen Grenze
Zusammenfassung
Im Jahre 2017 wurden die unteren Schwert-, Ortsbänder, die etwa 500 m östlich des Stęgwica (Stengwitz)-Sees in der Nähe von Gardzień, in der Gemeinde Iława, Kreis Iława, entdeckt wurde, in die Sammlungen des Ostróda-Museums überführt. Das Denkmal ist beschädigt, aber mit geringen Verlusten. Trotz der Auslöschung einiger Teile des Ornaments kann dieses Objekt aufgrund der allgemeinen Form und der lesbaren Teile
von Ornamenten und Stilelementen ohne Zweifel in die Typ-Va-Klassifikation des litauischen Schützen Vytautas
Kazakevičius aufgenommen werden. Die Chronologie des Denkmals reicht bis in die Zeit des XI-XIII. Jahrhunderts zurück und der Ortbänder aus Gardzień ist nach Ansicht der Autoren ein Produkt preußischer Herkunft,
vielleicht das kurländische, das von einem Fund aus Siraičiai in Litauen gesprochen werden kann. Der Ort, an
dem der Titel der Scheide des Schwertes im frühen Mittelalter entdeckt wurde, befand sich in der weit verbreiteten
slawisch-baltischen Grenze. In diesem Sinne ist es möglich, den Kontext der Entdeckung auf die dreistufige Unterteilung der preußischen territorialen Verbindungen zu verweisen: Stammesgebiet (Pomesanien), Land (Prezla)
und Lauksu (Campus Schinewite). Die Registrierung eines Denkmals im Gebiet des heutigen Gardzień kann mit
der Grenznatur dieses Gebiets im Mittelalter und der daraus resultierenden Militarisierung der Bevölkerung in
Verbindung gebracht werden, die häufiger als üblich mit der Aggression der Nachbarn konfrontiert ist.
Übersetz von Piotr Ambroziak
Andrzej Janowski, Łukasz Szczepański, The sword scabbard fitting from Gardzień near Iława. A contribution to arms studies on the Baltic-Slavic border
Summary
In 2017, the lower fitting of a sword scabbard, discovered some 500 m east of Lake Stęgwica near Gardzień, Iława district, was transferred to the collections of the Ostróda Museum. The artefact is damaged, but
only superficially. Despite the degradation of some parts of the decoration, on the basis of the general shape, the
legible parts and stylistic features, this object can clearly be classified as type Va in the typology of the Lithuanian
weapon specialist Vytautas Kazakevičius. The chronology of the artefact spans the 11th–13th centuries. According
to the authors, the Gardzień chape should be considered a product of Prussian provenance, or perhaps from
Courland, which is suggested by a find from Siraičiai in Lithuania, with the closest analogous ornamentation. The
place where the chape was discovered was, during the early Middle Ages, in the zone broadly understood as the
Slavic-Baltic border. In this sense, it is possible to connect the context of the discovery to the tripartite division of
Prussian territorial ties: tribal territory (Pomesania), land (Prezla) and the lauks (campus Schinewite). The presence of this artefact in the area of today’s Gardzień can be associated with the frontier character of this region in
the Middle Ages and the resulting militarisation of the population forced to face neighbouring aggression more
often than usual.
Translated by Aleksander Pluskowski
Dr hab. Andrzej Janowski prof. IAE PAN
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie
a.janowski@iaepan.szczecin.pl
Mgr Łukasz Szczepański
Muzeum w Ostródzie
lukasz.szczepanski@op.pl
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Ryc. 1. Monety wczesnośredniowieczne odkryte w okolicy Gardzienia, gm. Iława: 1 – dirhem Haruna
ar Rasida (786–809), 2 – denar Konrada II (1024–1039) (fot. Ł. Szczepański)
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Ryc. 2. Trzewik z Gardzienia przed konserwacją (fot. A. Janowski)

Ryc. 3. Trzewik z Gardzienia po konserwacji (fot. A. Janowski)
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Ryc. 4. Trzewiki typu Va wg V. Kazakevičiusa odkryte na ziemiach polskich: 1 – Morąg (wg Mühlen
1977, Tafel 52.3), 2 – okolice J. Gopło (wg Kostrzewski 1955, ryc. 907), 3 – Pułtusk (wg Polak 1988,
ryc. 2.5), 4 – Przybyszyce (wg Strzyż, Ziętek 2015, ryc. 1) (opr. A. Janowski)
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Ryc. 5. Trzewiki typu Va wg V. Kazakevičiusa odkryte na ziemiach polskich: 1 – Pułtusk (wg Z. Polak
1988, ryc. 2.6), 2 – Myślęcin (wg Kleemann 1938, Tafel V.w), 3 – Równina Górna (wg Dmochowski,
Wrzesiński 2007, ryc. 2), 4 – Czermno (wg Bagińska, Piotrowski, Wołoszyn 2012, tabl. II.11.2) (opr.
A. Janowski)
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Ryc. 6. Trzewiki typu Va wg V. Kazakevičiusa odkryte na ziemiach polskich: 1 – okolice Susza (Zieliński 2011, fot. 4) 2 – Długosze(?) (wg Mühlen 1977, Tafel 53.3), 3 – Darłowo (wg Walkiewicz 2017,
ryc. 66), 4 – Czermno-Kolonia (wg Wołoszyn, Florkiewicz, Nosek, Stępiński 2018) (opr. A. Janowski)
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Ryc. 7. Rozmieszczenie znalezisk trzewików typu Va wg V. Kazakevičiusa na terenie Europy (wg Janowski 2014, ryc. 12, z uzupełnieniem o Lampe, Schirren 1999; Petrauskas 2013, s. 174, pav. 5.3;
Strzyż, Ziętek 2015; L. Walkiewicz 2017; i niepublikowane znaleziska z okolic Kwidzyna i Doliny).
1 – Gardzień, 2 – Siraičiai (opr. A. Janowski)

Okucie pochwy miecza z Gardzienia koło Iławy. Przyczynek do studiów
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Ryc. 8. Trzewik z Siraičiai (wg Kazakevičius 1992, Fig. 9.5)

Ryc. 9. Kontekst i lokalizacja miejsca odkrycia okucia pochwy miecza z okolic Gardzienia, gm. Iława
(opr. Ł. Szczepański, S. Szczepański)
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Badania nad rolą spełnianą przez zakony mendykanckie w duszpasterstwie
wobec ludności średniowiecznych miast mają już swą długą tradycję. Dotyczy
to zarówno analiz dotyczących zaplecza społecznego, jak i kręgu oddziaływania
wspólnot żebraczych, obejmującego przede wszystkim niższe warstwy ludności
miast, w tym grupy zamieszkujące tereny przedmiejskie1. Pamiętając o korporacyjnej organizacji społeczności miejskich w tym okresie, warto rozpatrzyć wzajemne
relacje pomiędzy, funkcjonującymi w miastach wspólnotami zakonnymi zgromadzeń żebraczych (dominikanów, franciszkanów i augustianów eremitów) a organizacjami życia społecznego szerokich grup ludności, jakimi były ówczesne cechy
rzemieślnicze2. W tym miejscu problem ten przedstawiony zostanie na przykładzie
1
Wprowadzenie do problematyki i omówienie głównych kierunków badań zob. A. Angenendt, Grundformen der Frömmigkeit im Mittelalter, (Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd. 68) München 2003. Stan badań
nad funkcjonowaniem wspólnot mendykanckich w miastach omówił M. Derwich, Klasztor a miasto w średniowieczu w historiografii europejskiej. Próba podsumowania, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red.
M. Derwich, A. Pobóg–Lenartowicz, Opole 2000, ss. 43–47
2
I. Czarciński, Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżackiego w średniowieczu, Toruń 1993, ss.
13–28; J. Tandecki, Pozazawodowe funkcje i powinności korporacji rzemieślniczych w miastach Prus Krzyżackich
i Królewskich w XIV–XVIII wieku, Zapiski Historyczne, 1995, t. 60, z. 1, ss. 7–23; idem, Struktury administracyjne
i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów
nowożytnych, Toruń 2001, ss. 105–116; Z. Kropidłowski, Samopomoc w korporacjach rzemieślniczych Gdańska,
Torunia i Elbląga (XIV–XVIII w.), Gdańsk 1997, ss. 14–39.
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miast Prus Krzyżackich i Królewskich w XIV–XVI wieku i uwzględni wzajemne
relacje zakonów i cechów rzemieślniczych3.
Oczywiście kontakty te dotyczyły przede wszystkim sfery życia religijnego
członków cechów. Obok tego pojawia się jednak również kwestia powiązań ekonomicznych i społecznych z zakonami, w tym jako kręgu rekrutacyjnego wspólnot
mendykanckich4. Przyjęta perspektywa powinna dać możliwość bliższego określenia obszaru współpracy i związków istniejących pomiędzy wspólnotami zakonnymi i organizacjami rzemieślników w miastach pruskich.
W celu zarysowania ogólnego kontekstu omawianego w tym miejscu zjawiska warto na wstępie przypomnieć kilka podstawowych danych statystycznych. Na
badanym obszarze do 1410 roku powstały łącznie 93 miasta5. Jedynie w 19 spośród
nich istniały klasztory mendykantów, których było razem 23 (dwa zlokalizowano
poza miastami), w tym trzy w kompleksie osadniczym Gdańska (dominikanie –
Główne Miasto Gdańsk, franciszkanie – (Stare) Przedmieście, karmelici – Młode
Miasto Gdańsk a potem Stare Miasto Gdańsk), po dwa w Toruniu (dominikanie –
Nowe Miasto Toruń, franciszkanie – Stare Miasto Toruń), Chełmnie (dominikanie
i franciszkanie) i przejściowo w Welawie (franciszkanie i obserwanci)6. Miasta Prus
3
W artykule używane są wymiennie określenia cech i bractwo. Przy czym trzeba pamiętać, że bractwa religijne skupiające rzemieślników mogły mieć w swych szeregach przedstawicieli różnych profesji, zazwyczaj
o zbliżonym profilu wytwórczości, a nawet osoby niezwiązane z rzemiosłem, zaś ich celem była nie tyle organizacja produkcji i sprzedaży wyrobów rzemieślniczych, ale praktyki religijne motywowane chęcią zdobycie zasług
prowadzących do zbawienia. W literaturze pojawiła się propozycja stosowania terminu „korporacja” i wyraźnego
rozróżniania pojęć „cech” i „bractwo” dla okresu nowożytnego (Z. Kropidłowski, op. cit., s. 43). Źródła średniowieczne w wielu przypadkach nie pozwalają jednak na tak precyzyjne rozróżnianie natury organizacji, o której
mowa w dokumentach. W przywołanych w niniejszym artykule dokumentach spotykamy się z bardzo różnymi
określeniami, opisującymi bractwa rzemieślnicze: communitate, testamentum, societas, confraternitas, brudirschaft, mitthebruderschaft, ynunghen. Na temat zasad organizacji życia religijnego i jego znaczenia w funkcjonowaniu organizacji cechowych w miastach Prus Krzyżackich i Królewskich ważne uwagi sformułowali J. Tandecki,
Pozazawodowe funkcje, ss. 15–19; idem, Struktury administracyjne i społeczne, ss. 112–114 oraz Z. Kropidłowski,
op. cit., ss. 40–48. Na temat bractw organizowanych przy klasztorach mendykantów zob. I. Czarciński, op. cit., ss.
13, 15–16, 26, 32. We wszystkich wymienionych pracach znajduje się dalsza, szczegółowa literatura przedmiotu.
4
Na kontakty dominikanów i franciszkanów z organizacjami cechowymi działającymi Prusach Krzyżackich w XIV–XV w. wskazywali W. Roth, Die Dominikaner und Franziskaner im Deutsch–Ordensland Preußen
bis zum Jahre 1466, Königsberg 1918, ss. 11, 99; S. Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów
mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach, Klio, 2001, t. 1, ss. 24–26; zestawienie odnośnie dominikanów
w Toruniu R. Kubicki, Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI w., Gdańsk 2007, tab. 5,
ss. 216–218. Szereg dokumentów omówił również P. Oliński, Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie
średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo), Toruń 2008.
Ogólnie problem relacji mendykantów z organizacjami cechowymi zasygnalizowałem w R. Kubicki, Participationem omnium bonorum – forma i znaczenie przyjęcia do udziału w dobrach duchowych zakonu na przykładzie mendykantów w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Nasza Przeszłość, 2009, t. 112, ss. 77–81; idem, Podstawy
ekonomiczne funkcjonowania mendykantów w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich do połowy XVI w., w:
Inter oeconomiam coelestem et terrenam mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki, T. Gałuszka,
R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 2011, ss. 215–217.
5
P. Erlen, Europäischer Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsiedlung. Ein struktureller Vergleich zwischen Südwestfrankreich, den Niederlanden und dem Ordensland Preussen, Marburg/Lahn 1992, s. 4 oraz
s. 109 (mapa sieci miast).
6
Klasztory mendykantów znajdowały się w następujących ośrodkach: augustianie eremici – Reszel,
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Krzyżackich podzielić można na dwie podstawowe grupy: miast wielkich i małych.
Do wielkich zaliczały się kompleksy osadnicze, składające się zazwyczaj z kilku niezależnych gmin samorządowych, tworzących ośrodki miejskie Gdańska, Elbląga,
Torunia, Braniewa i Królewca7. We wszystkich wymienionych ośrodkach powstały
w różnym czasie klasztory mendykantów (najpóźniej w Królewcu Lipniku). Obok
tego zlokalizowano je również w mniejszych miastach, takich jak Tczew, Chojnice,
Nowe nad Wisłą i Lębork na Pomorzu Gdańskim, Barczewo i Reszel na biskupiej
Warmii, oraz Zalewo, Welawa, Świętomiejsce i Gierdawy w Prusach Krzyżackich.
We wszystkich wymienionych ośrodkach ważnym elementem organizacji życia
społeczno-gospodarczego znacznej części ludności miejskiej były struktury cechowe. Pełniły one nie tylko funkcję kontrolną w zakresie produkcji rzemieślniczej,
ale realizowały też obowiązki związane z obroną miasta, organizowaniem życia towarzyskiego i religijnego swych członków, w tym utrzymanie ołtarzy i własnych
altarzystów8. W tym miejscu interesować nas będzie przede wszystkim kwestia organizacji życia religijnego członków cechów i znaczenia jakie miały w tym względzie kontakty z miejscowymi klasztorami mendykantów.
Mendykanci a życie religijne organizacji cechowych
Pojawienie się nowego sposobu realizacji życia zakonnego, jaką były wspólnoty zakonów mendykanckich – dominikanów i franciszkanów, a potem też augustianów eremitów i karmelitów, było odpowiedzią Kościoła na zmiany jakie
zachodziły w życiu miast Europy Zachodniej. Dotychczasowe struktury kościelne
nie radziły sobie z zapewnieniem odpowiedniej opieki duszpasterskiej ich ówczesnym mieszkańcom, których liczba rosła szybko szczególnie na przedmieściach.
Chojnice, Świętomiejsce i klasztor w osadzie Patollen, dominikanie: Chełmno, Nowe Miasto Toruń, Stare Miasto Elbląg, Tczew, Główne Miasto Gdańsk, Gierdawy, franciszkanie konwentualni: Chełmno, Stare Miasto Toruń,
Nowe nad Wisłą, Braniewo, Barczewo, Welawa, Gdańsk (Przedmieście obok Głównego Miasta), franciszkanie
obserwanci – Zalewo, Lubawa, Lębork, Welawa a później Królewiec Lipnik, Tylża, karmelici – Młode Miasto
Gdańsk, potem Stare Miasto Gdańsk, a przejściowo również Kętrzyn, Dzierzgoń i Prabuty.
7
Na temat sieci miast w państwie krzyżackim zob. M. Biskup, Entwicklung des Netzes der altpreussischen
Städte bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Acta Poloniae Historica, 1986, t. 53, ss. 5–27; R. Czaja, Miasta
i ich posiadłości ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, w: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach.
Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. Z. H. Nowak przy współpracy R. Czai, Toruń 2000, ss.
45–65.
8
Odwołujemy się tu do klasycznego opisu przywołanego przez L. Webera, Preussen vor 500 Jahren in
culturhistorischer, statistischer und militairischer Beziehung nebst Special-Geographie, Danzig 1878, s. 195. W dużym stopniu nawiązuje do takiej definicji cechu Sabine von Heusinger, która widzi w nim organizację zawodową
(gewerbliche Zunft), bractwo religijne (Bruderschaft), organizację polityczną (politische Zunft) i jednostkę militarną
(militärische Einheit). Przy czym organizacja, która wypełnia wszystkie cztery elementy funkcji cechu stanowi
przypadek modelowy zob. S. von Heusinger, Von „Antwerk“ bis „Zunft“. Methodische Überlegungen zu den Zünften
im Mittelalter, Zeitschrift für Historische Forschung, 2010, 37, H. 1, ss. 37–71; eadem, Die Zunft im Mittelalter. Zur
Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Straßburg, Stuttgart 2009, ss. 47–52.
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Początkowo w odmiennej sytuacji przyszło działać mendykantom w Prusach, gdzie
sieć miast powstała dopiero po podboju kraju przez zakon krzyżacki. W kolejnych
fazach akcji osadniczej założono liczne ośrodki miejskie, które od końca XIV wieku
tworzyły stabilną i stosunkowo gęstą sieć. W większości były to jednak niewielkie
miasteczka o znaczeniu tylko lokalnym i na poły rolniczym charakterze, których
oddziaływanie gospodarcze zawężone było do najbliższego otoczenia wiejskiego.
Stan ten znajdował odbicie w strukturze społecznej tych miast, w której dominowała ludność wykonująca podstawowe zajęcia rzemieślnicze, związane zarówno
z produkcją spożywczą (m.in. piekarze, rzeźnicy), jak i tą zapewniającą niezbędne
przedmioty codziennego użytku (np. kowale, szewcy i krawcy)9. Liczba organizacji
cechowych w poszczególnych miastach była różna i wynikała wprost z wielkości
ośrodka miejskiego. Miało to związek z faktem, że proces stopniowego wyodrębniania organizacyjnego rzemieślników, wytwarzających poszczególne produkty
z bardziej ogólnych wspólnot zawodowych, mógł następować tylko w odpowiednio
dużych miastach, stanowiących wystarczające zaplecze dla zbytu ich produktów.
W związku z tym, również konwenty zakonne mendykantów, funkcjonujące w dużych ośrodkach miejskich miały szersze możliwości nawiązywania tego typu relacji
z różnymi organizacjami cechowymi.
Rozpatrując charakter tych kontaktów dysponujemy szeregiem źródeł, odnoszących się przede wszystkim do kwestii zobowiązań modlitewnych klasztorów
wobec bractw i organizacji cechowych. Najstarsze dokumenty tego typu pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Licznie zachowane są również stosowne umowy zawarte w XV wieku. Najczęściej dotyczyły one potwierdzenia przez klasztory
przyjętych przez nie zobowiązań modlitewnych, związanych z udziałem rzemieślników w tak zwanych dobrach duchowych klasztorów (participationem omnium
bonorum). Oznaczały one w praktyce odprawianie nabożeństw za członków bractw
i cechów z rodzinami oraz wspomnienie modlitewne za zmarłych rzemieślników
i ich bliskich, oznaczające przyjęcie do bractwa duchowego klasztoru10. Najstarsza zachowana tego typu umowa zawarta została w 1357 roku przez dominikanów
w Gdańsku z miejscowym cechem rzeźników Głównego Miasta (dy vleischowere us
der stat zu Gdanczk)11. Przeor klasztoru Piotr Vogil przyjął ich do braterstwa ducho9
Na temat rzemiosła w państwie krzyżackim zob. P. Ostwald, Das Handwerk unter dem Deutschen
Orden, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, 1913, H. 55, ss. 149–166 (życie religijne cechów ss.
161–162). Studium przypadku dla Elbląga A. Matz, Die Zünfte der Stadt Elbing bis zum Einzug der Schweden 1626,
Elbinger Jahrbuch, 1919/1920, H. 1, ss. 43–94 (życie religijne cechów ss. 52–56).
10
Szerzej na ten temat zob. R. Kubicki, Participationem omnium bonorum, ss. 55–86.
11
„In deme namen des Heren amen. Want der mensche mit lebene unde mit tode wirt vorwandilt darume pfliet man dy dink, dy do geschen by des menschen leben bewaren mit schrifte und mit geczuge uf das, das
man ir ewik man gedenken. Durch das ich bruder Petir Vogil prior der prediger brudere zu Danczk wil kunt tun
allen lebenden kegenwortegen, dy dysen brif horen, sehen adir lesen, das vor mich quamen unde ouch vor myne
conventis brudere zu Gdanczk dy ersamen und dy vorsichtigen luyte dy vleischowere us der stat zu Gdanczk und
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wego klasztoru (entpho sy in unsir brudirschaft), zobowiązując się do odprawiania
jednej mszy czytanej tygodniowo oraz polecanie w modlitwie niedzielnej żyjących
i zmarłych członków cechu. Z kolei rzeźnicy mieli dostarczać rocznie klasztorowi
3 kamienie łoju. Co ciekawe, najpewniej ten sam cech (communitate carnificum
existentibus in Danczke) zawarł w 1381 roku podobną umowę z kustoszem kustodii
pruskiej franciszkanów Marcinem. Dokument ten spisano w ich klasztorze w Nowem nad Wisłą. Pomimo, że franciszkanie nie posiadali jeszcze wówczas klasztoru
w Gdańsku, zdołali nawiązać bliskie kontakty z miejscową organizacja cechową
rzeźników, co może pośrednio wskazywać na istnienie już wówczas planu organizacji nowej placówki w Gdańsku12. Tym razem opieka modlitewna obejmowała
wszystkie sześć klasztorów kustodii (ad universa custodie nostre suffragia)13, a nie
jak w przypadku dominikanów tylko jeden klasztor. Różnicę tę wyrażała też osoba reprezentująca wspólnotę zakonną, w przypadku dominikanów przeor jednego
klasztoru a u franciszkanów kustosz całej kustodii. Mowa była jedynie o zobowiązaniu modlitewnym franciszkanów bez określania wynagrodzenia ze strony cechu.
Co ciekawe, podobne w treści zobowiązania podjęli w 1366 roku również franciszkanie w Toruniu wobec bractwa kaletników, rękawiczników i torebkarzy (Brüderschaft der Täschner, Beutler und Handschuhmacher). Dokument ten znamy z jego
potwierdzenia w roku 147114. Franciszkanie zobowiązali się w nim do odprawiania
30 mszy czytanych (Msze święte gregoriańskie) za każdego zmarłego członka bractwa, za co klasztor miał otrzymywać 1 wiardunek (1/4 grzywny chełmińskiej), oraz
sprawowania mszy w dni świąteczne za żyjących i zmarłych członków bractwa.
boten uns, das wir Got vor sy welden bitten. Also das wir sy welden entphen in deme clostir zu Gdanczk in unse
brudirschaft unde sy teilhaft welden machen alle tage eyner messen und des suntagis gedenken beide der lebenden
unde ouch der totin ewiclichen des was ich mit rate und vorhengnisse myner ersamen brudere des vorgenanten
conventis, also das ich an sach yne ynnekeit unde entpho sy in unsir brudirschaft und mache sy ouch teilhaft alle
tage eyner messen und ouch so sal man ir alle suntage offentliche in der kirchen gedenken der lebenden, das sy
Got bestetige in eyme guten lebene und sy ym behegelich mache, sint sy tot das der hemelische vatir obir yre selen
genedeclichen sich irbarme und ouch sal man wissen zu eyme orkunde dirre vorgenanten dinge, das dyselben
erbaren und vorsichtige luyte dy vleyschhowere us der stat zu Danczke sullen geben alle iar dry steyne unsluttis
den predigerbrudirn in der vorgenanten stat zu Gdanczk ewiclichen. Gegeben unde getan sint dyse dink in deme
clostir zu Danczk noch der geburt Christi tusent iar dryhundirt in deme sebenundevunfczegisten iare an sente
Allexius tage und sint dy ingesigel angehangen beyde des conventis und ouch des priors dirre vorgesprochenen
dinge zu eyme geczuge.”, Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), Akta miasta Gdańska, dokumenty i listy,
sygn. 300,D/46, nr 5. Streszczenie dokumentu zamieszczono w Preußisches Urkundenbuch, Bd. V, 2. Lieferung
(1357–1361), hrsg. von K. Conrad, Marburg 1969, nr 551, s. 312.
12
Dokument opublikowano w R. Kubicki, Franciszkanie w Gdańsku – zaplecze społeczne klasztoru oraz
jego związki z miastem w XV i pierwszej połowie XVI w., Nasza Przeszłość, 2011, t. 115–116, dokument nr 1, s. 178.
Na temat tej umowy zob. P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig, Bd. I, Danzig 1913, s. 88 i P. Oliński, Fundacje
mieszczańskie, s. 538–539. Zdaniem Theodora Hirscha umowę z franciszkanami zawrzeć mieli rzeźnicy ze Starego
Miasta Gdańska, natomiast z dominikanami rzeźnicy z Głównego Miasta. Nie ma jednak podstaw źródłowych dla
tych twierdzeń zob. T. Hirsch, Die Ober=Pfarrkirche von St. Marien in Danzig, Th. 1, Danzig 1843, s. 177.
13
Funkcjonowały one wówczas w: Nowem nad Wisłą, Chełmnie, Starym Mieście Toruniu, Braniewie,
Welawie i Barczewie.
14
Druk dokumentu P. Oliński, Najstarsze źródła toruńskiego bractwa religijnego kaletników, torebkarzy
i rękawiczników z przełomu XIV i XV wieku, Zapiski Historyczne, 1997, t. 62, z. 4, ss. 123–132.
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Bractwo miało w związku z tym przekazywać zakonnikom kwartalnie pół wiardunka. Co ciekawe, w tym przypadku zachowała się też imienna lista członków
bractwa, obejmująca 118 nazwisk mieszczan toruńskich żyjących od końca XIV
do końca XV wieku15. Z kolei w 1382 roku dominikanie w Elblągu zawarli podobną umowę z organizacją przewoźników wiślanych (viros de testamento nautarum),
w której zobowiązali się do odprawiania co tydzień mszy za żyjących i zmarłych
członków tej wspólnoty obojga płci, w zamian za co mieli otrzymywać corocznie
1 grzywnę około święta Objawienia Pańskiego16. Co ciekawe, przewoźnicy wiślani (nautis in Wisla) w Elblągu otrzymali jeszcze jeden taki dokument wystawiony
w 1444 roku przez prowincjała dominikanów polskich Jana Advocati, przyjmującego ich tym razem do udziału w dobrach duchowych całej prowincji polskiej
zakonu, tym samym rozszerzającego wcześniejsze zobowiązania modlitewne17.
Zwróćmy uwagę, że we wspomnianych dokumentach organizacja przewoźników
wiślanych określona została raz jako testamentum (związek, przymierze), a w późniejszym dyplomie jako societas (stowarzyszenie religijne korporacja)18.
Jeszcze z XIV wieku znane są wzmianki o umowie zawartej w 1386 roku
przez dominikanów w Gdańsku z bractwem żeglarzy, zgodnie z którą klasztor zobowiązał się do odprawiania cotygodniowej mszy za członków bractwa, w zamian
Idem, Fundacje mieszczańskie, s. 512.
Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej: CDW),
Bd. III, hrsg. von C. P. Woelky, Braunsberg–Leipzig 1874, nr 130, s. 95. Z opisu wydawcy wynika, że dokument
ten nim trafił do archiwum miejskiego w Elblągu przechowywany był przez cech żeglarzy pływających po Wiśle
bordynami. W 1486 r. Hans Ferrs zapisał na utrzymanie ołtarza przewoźników wiślanych (bordyniarzy) 1 kamień
wosku, APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/I, 136.
17
„Devotis et in Christo sibi dilectis Nicolao Clingenberg, Hans Doring, Gregor Rwse, Lorencz Steynort,
Niclos Czwdemer, Mattis Schulcze, Hans Crone, Hans Schermer, Nicolaus unser schriber nautis in Wisla civitatis
Elbigensis Warmiensis dyocesis in conventu fratrum ante dicte civitatis societatem habentibus ac consortibus
et liberis eorundem presentibus et futuris frater Johannes Advocati sacre theologie lector priorque provincialis
provincie Polonie ordinis predicatorum salutem in domino Jhesu et spiritualem consolacionem. Quoniam divine
pyetatis immensitas que peccatores veniens salvos facere neminem vult perire, congregacionem fidelium igne
Sancti Spiritus inflammatam ad concordie et pietatis federa nectit intimius et astringit, ut caritatis officiis impleat
legem Christi, tanto humani generis inimicus, qui piis ac virtuosis accionibus adversatur ponendo scandala juxta
iter sedulis insidiis persequi nitatur, ut seducat, destruat et disperdat propter que vestra devocio oracionum nostri
ordinis postulavit auxilia ne vos in nomine Domini congregatos contingat in via, que ducit ad portam celestis patrie retardari. Attendens igitur vestre sincere dilectionis affectum quem habetis ad nostrum ordinem spiritualem
vobis omnium missarum, oracionum, predicacionum, jejuniorum, vigiliarum, abstinenciarum, disciplinarum, laborum, ceterorumque omnium bonorum operum, que per fratres et sorores nostri ordinis dominus noster Jhesus
Christus fieri dederit universos participacionem concedo tenore presencium in vita pariter et in morte spiritualem
ut multiplici suffragiorum presidio et hic augmentum gracie et in futuro mereamini vite eterne premia feliciter
possidere. Volens nichilominus ut cum alicuius vestrum obitus nostro provinciali capitulo fuerit intimatus, pro vobis sicut et pro ceteris nostri ordinis fratribus defunctis fieri consuevit oracionum suffragia devocius iniungantur.
In super recipio ad suffragia animas omnium antecessorum et posteriorum. In cuius concessionis testimonium
sigillum mei provincialatus officii duxi presentibus appendendum. Datum in conventu prenominato anno domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto. Die mensis decembris penultima etc.”, APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/I,66.
18
Informacje na temat znaczenia tych słów w łacinie średniowiecznej podaję za J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 887, 940.
15
16
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za co miał otrzymywać rocznie 30 grzywien pruskich i dwie beczki śledzi19 oraz
o bliskich kontaktach dominikanów toruńskich z kuśnierzami z Nowego Miasta
Torunia. Warto podkreślić, że ci ostatni byli zaliczani do najbogatszych organizacji cechowych w mieście20, posiadali w kościele klasztornym dominikanów własną
kaplicę, której istnienie potwierdzone jest w dokumencie z 1392 roku21. Wzmianka
o niej wskazuje na jeszcze jeden aspekt relacji organizacji cechowych z mendykantami, w których najważniejszym elementem było posiadanie przez korporacje
zawodowe rzemieślników własnych miejsc modlitwy, specjalnie dedykowanych im
ołtarzy, a nawet praw do pochówku w obrębie kościoła i zabudowań klasztornych,
o czym szerzej poniżej. Umowy dotyczące przyjęcia do udziału w dobrach duchowych klasztoru członków cechów rzemieślniczych i bractw, zakonnicy zawierali
również w XV wieku. W 1401 roku kustosz franciszkanów Maciej i gwardian klasztoru w Toruniu Bartłomiej przyjął do braterstwa modlitewnego klasztoru członków
bractwa rybaków (brudirschaft der vyscher)22. Wymienieni zakonnicy w imieniu
klasztoru zobowiązali się do odprawiania codziennej mszy czytanej lub śpiewanej
przed ołtarzem św. Andrzeja Apostoła, jako jednej z sześciu mszy odprawianych
rano w kościele klasztornym, oraz mszy i czuwań za zmarłych członków bractwa.
Jego przedstawiciele potwierdzili natomiast zobowiązanie do przekazywania na
rzecz franciszkanów corocznie 2 grzywien pruskich, wnoszonych po pół grzywny
kwartalnie23. Wzmianka, że była to jedna z sześciu mszy porannych wskazuje na
liczbę fundacji mszalnych w kościele klasztornym. Z kolei z bractwem rybaków
(mitthebruderschaft der vischere) w Elblągu stosowną umowę zawarli w 1409 roku
miejscowi dominikanie24. Przeor i konwent, przyjmując do udziału w dobrach du19
Dokument ten niestety zaginął. Ogólnie jego treść omówili P. Simson, op. cit., Bd. I, Danzig 1913, s. 88;
W. Roth, op. cit., s. 11. P. Simson określił wspomniany cech jako Seeschifferzunft, natomiast W. Roth jako Schifferzunft.
20
K. Mikulski, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Toruń 1999, ss.
99–100; P. Oliński, Fundacje mieszczańskie, s. 326.
21
W tym roku biskup Konstancji Jakub wystawił dokument, którym udzielił 40 dni odpustu wszystkim
tym, którzy odwiedzą kościół dominikanów w dniach świętych patronów, przyjmą komunię, a zwłasza nawiedzą
kaplicę kuśnierzy z obrazem Najświetszej Marii Panny „capellam pellificum, ubi ymago Beate Virginis multis
et miris choruscat miraculis”, Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej: APT), Klasztor dominikanów, A, nr 11.
Powodem wyboru kościoła dominikanów jako miejsca organizacji kaplicy cechowej kuśnierzy mógł być fakt, że
zamieszkiwali oni licznie jego najbliższe otoczenie zob. P. Oliński, Fundacje mieszczańskie, ss. 326–327.
22
Trzydzieści osiem nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku
z pierwszej połowy XV wieku, oprac. i wyd. ks. S. Librowski, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 1988, t. 56, nr
1, ss. 194–195.
23
P. Oliński, Fundacje mieszczańskie, s. 513.
24
„Wyssentlich begern wyr czu seyn allen cristgloubigen czu den dysse kegenwertige scrift kummeth,
wy das wir brudern Nicolaus Goldener prior, Eghardus supprior, Nicolaus Volmer lezemeyster, Nicolaus Mergenwerder, Johannes Heylis prediger, Johannes Bomgarte, Reynaldus Troppaw, Nicolaus Eberhard, Bertholdus
Briger, Mathias Ruze, Nicolaus Kirsborg, Nicolaus Carnificis, Johannes Liplich, Gerhardus Terquast, Gotfridus
Camper, Nicolaus Bagendorf, Hermannus Swertslifer, Arnoldus Pruner, Nicolaus Konigesdorf unde alle andere
unde itzliche brudere des elbinschen conventis ordens der predigere dorch den kegenwertigen brif bekennen uns
seyn vorbunden czu eyner ewigen messe, dy do sal werden gelezen ober der Iuncfrauwen altar unde sal seyn of
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chowych członków wymienionego bractwa, zobowiązał się do odprawiania wieczystej mszy w ich intencji oraz czterech mszy śpiewanych w chórze (prezbiterium)
kościoła klasztornego rocznie przed ołtarzem Najświetszej Marii Panny, a w święto
Świętych Młodzianków pierwszej mszy śpiewanej w intencji zmarłych i żyjących
członków bractwa, w której mieli brać udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety należące do bractwa25. Podobną umowę potwierdził stosownym dokumentem w 1433
roku gwardian franciszkanów z niewielkiej Welawy, który przyjął do udziału w dobrach swego klasztoru członków bractwa cechu piekarzy z Kętrzyna (bruderschaft
[...] des werkis der begker). Zobowiazał się w nim do modlitwy za członków cechu,
którzy mieli w zamian przekazywać zakonnikom corocznie na Zielone Świątki jako
jałmużnę pół dobrego wiardunka26. Sam fakt spisania tego dokumentu potwierdza
aktywność franciszkanów z Welawy w położonym około 70 km na południe od
nich mieście. Najpewniej podobne zobowiązania modlitewne wobec cechu tkaczy
w Toruniu podjęli w 1470 roku miejscowi dominikanie27. Co ciekawe, niektóre cechy i bractwa starały się o posiadanie tego typu zobowiązań modlitewnych realizowanych jednocześnie przez kilka klasztorów z różnych zgromadzeń zakonnych.
Wskazuje na to nie tylko już przywołany przykład gdańskich rzeźników, ale też
bractwa słodowników i piwowarów (bruderschaft der [...] melczer unde brayer)
dem selbigen altar dy erste messe unde gelezen werden von eynem prister brudern, den man dorczu wirt schikken
alle lage czu dem heyle unde zelikeit, zo beyde der lebenden alzo wol alzo der thoden, dy do seynt yn der mitthebruderschaft der vischere yn der stat Elbing. Unde alle yore yn deme viertage der unscholdigen kindern noch der
ofhebunge des Lichenams Cristi der ersten messe yn dem kore czu syngen ober deme vorbenumpten altar eyne
messe vor dy thoden von den iungen bruderen czu heyle allen zelen, dy do von der enberurthen mitthebruderschaft us dirre werlt gegangen seynt. Czu derselbigen messe aber scholdig seyn alle unde icliche besunderen zo
beyde dy manne alzo wol dy vrouwen es erer eygener vorbyndunge sich czu entwerthen mit erem oppir. Unde
of das nu ir ynnenkeit deste hytzlicher unde vleyslicher ken Gote unde unserem coventh werde irwecket unde
gemereth, so neme wir sy czu unsere mitthebruderschaft unde machen sy teylhaftik allen messen, gebethen, predigathen, vasten, abecziungen, erpten unde anderen guthen werken, dy dorch uns geruchet czu wirken dy gutikeit
des selikmacher yn dem lebene unde yn deme tode, off das zy mit der manchveldigen czu vlocht der holfen alhy
dy merunge der gnoden unde yn der czukomft das ewige leben zeliclich mogen besitczen. Dorumme of das nu dy
vorgedochte schicht dy vestikeit der worheit begreyffe, wir czu rothe worden seyn, das mit unseren angehangenen
yngesegelen, als des priors unde des koventis das czu bevestigen. Yn den yoren des Heren tusent vierhundert
unde nounen, yn deme dreyczende tage des Hartmonis.”, APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/II,26.
Według informacji H. F. Neumanna sporządzona wraz z oryginałem, pergaminowa kopia tego dokumentu przechowywana przez cech sprzedawców ryb, trafiła do archiwum miejskiego w Elblągu, APG, Akta miasta Elbląga,
Rękopisy elbląskie, sygn. 492/784, H. F. Neumann, Codex diplomaticus Elbingensis, t. 2 (1400–1453), ss. 46–47.
25
Co ciekawe, w testamencie spisanym w 1486 r. Hans Ferrs zapisał na potrzeby utrzymanie oświetlenia
ołtarza należącego do sprzedawców ryb kamień wosku, APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty sygn. 368/I, 136.
26
CDW, Bd. IV, hrsg. von V. Röhrich, F. Liedtke, H. Schmauch, Braunsberg 1935, nr 463, ss. 493–495.
27
Niestety dokument stosownej umowy nie zachował się do naszych czasów. Wzmiankę o jego istnieniu
zapisał w XVII w. autor kroniki klasztornej, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, monastica, dominikanie w Toruniu, nr 1, k. 4v, 22r; J. Fankidejski, Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej: podług urzędowych
akt kościelnych, Pelplin 1880, s. 28. Dodajmy, że cech tkaczy posiadał kaplicę w kościele św. Jakuba, R. Czaja, Życie
religijne mieszczaństwa toruńskiego w XV w., Rocznik Toruński, 1988, 18, s. 231; Ł. Myszka, Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu
Historycznego w Krakowie, t. 15), Kraków 2015, s. 40. Wcześniej błędnie określiłem ich jako sukienników zob.
R. Kubicki, Środowisko dominikanów, s. 124.
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w Głównym Mieście Gdańsku, którego starsi zawarli w 1480 roku stosowne umowy
z dominikanami w Gdańsku (9 lutego) i, co szczególnie interesujące, z augustianami eremitami z Chojnic (24 maja)28. Przedstawiciele obu zakonów mendykanckich
zobowiązali się do modlitw za żyjących i zmarłych członów bractwa i ich rodziny oraz do przyjęcia ich do udziału w swych dobrach duchowych. Dominikanie
gdańscy mieli też odprawiać codziennie mszę czytaną, jako jedną z pięciu mszy porannych sprawowanych w prezbiterium przed ołtarzem głównym swego kościoła29.
Nie określono natomiast bliżej formy ofiar, które otrzymywali w związku z tym zakonnicy w Gdańsku i Chojnicach. Tak jak w przypadku franciszkanów w Toruniu
informacja, że była to jedna z pięciu mszy porannych ukazuje liczbę zobowiazań
modlitewnych klasztoru dominikanów w Gdańsku, których szczegółów niestety
nieznamy. Podobnie w 1495 roku minister prowincjalny franciszkanów prowincji
saskiej Ludwik von Segen wystawił w konwencie w Gdańsku dokument, w którym
potwierdził przyjęcie do udziału w dobrach duchowych całego zakonu św. Franciszka członków cechu wytwórców kubków i wiadrowników (ynunghen bechermacher
28
APG, Akta miasta Gdańska, dokumenty i listy, sygn. 300,D/45F nr 194. Edycja R. Kubicki, Dwa nieznane źródła dotyczące kontaktów konwentu augustianów w Chojnicach z Gdańskiem z 1480 i 1500 r., Zeszyty
Chojnickie, 2015, nr 31, ss. 164–166.
29
„In den namen der gebeneiten hochgelobeten heiligen unde ontelichen Dreivaldikeith deß Vaterß, deß
Soneß unde deß Heligen Geistes amen. Sint das alle dink, dy do geschen in der czeith mit der czeith vorgen unde
das leben unde gedechtniß der menschen onbestendik is. So sey denne daß dy dink, dy in lange czeith gedocht
sullen werden in schriften mit vorsegelunge sein vorwart. Hiromme sey wissentlich alle den dy desen briff zen,
hoeren ader lezen, daß vor vnß komen sein dy vorsichtigen erbaren menner unde burger, alzo nemlich Jocob Winter, Gregor Leestenhawer, Macz Lange unde Pawel Hogenstien alderlaythe der bruderschaft der erbaren melczer
unde brayer der namhaftigen stad Danczigk unde han begert und gebeten en unde erer ganczen bruederschaft
czu zelenselikeith den lebenden unde toden ene ewige tegelich gelesene messe ober enem altare in der kirchen
unsers closters uff das sulche zelige begerunge mit den werken worde volbrocht, zo habe wir angezeen ere gonst
unde czunegunge mit hantlange unde mildikeith erer almoßen dorume ze sich lange czeith ken unß unde unsern
vorvarn gutterlich han irczeget unde vort me unde me bey unß unde bey unßn nochkomlingen noch erem vormogen getrawen czu thuen unde nemelich wyr Gregorius Rothbarth vicarius ader stadhelder in gestlichen unde
czeitlichen unde allen sachen dy anhoeren unserem prioramte, Johannes Swertfeger, Nicolaus vom Paradiso der
heiligen schrift lesemesters, Conradus Frank supprior, Vincencius Melczar sacrista, Nicolaus Genczman eldeste
deß closterß, Johannes Swede, Bernhardus, Gerhardus, Bartholomeus Baytko, Salomon orgelmester, Thomas vom
Colmen unde alle ander gemene bruder deß closterß czu Sante Niclos deß ordenß der prediger han czu gesaget
unde nw czu sagen ene ewige tegeliche gelesene messe, alzo nemlich dy ene von den vonf messen deß morgenß czu
sechsen ober dem hogen altare in unsem kore. Ober daß czu ener irgeczunge unde volkomenen dancksamkeith
erer woltete aus sonderlicher gonst unde goetlicher liwe, zo neme wyr dy egenanten erbarn melczer unde brayer in
unse bruderschaft unde machen se mete teilhaftigk bede frawen man unde kinder, dy nw unde czukonftik werden
sein aller messen, gebete, predikeren, vaste, casteiungen, wachen, arbeith unde aller ander guden werke, dy unß
here Jhesu Christi durch unß unde unse nochkoemelinge in unsem vorbenumeten closter stetis tagk und nacht fru
unde spate gebet und wirt geben czu geschen durch vorbetunge der kaischen [?] under allerheiligesten Iuncfrawe
Marie amen. Deser obengenanten dinge vorschreibunge unde telhaftigmachunge czu enem ewigen gedechtniß
unde festen geczaiknisse habe wir obenegenanten bruder iunck unde alt entrechticlich undene an dissen briff lon
hengen das eingesegel unsers prioris ampt unde das eingesegel unß ganczen gemene, welch briff gegeben ist in
der stad Danczke in unserem vorgenanten closter in der iorczal unserß Heren M CCCC und LXXX an dem tage
Appolonie der heligen iuncfraw unde mertererinne.”, APG, Akta miasta Gdańska, dokumenty i listy, sygn. 300,
D/46, nr 25.
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unde emermacher) wraz z rodzinami30. W związku z tym, że wydał go sam minister
zobowiązanie modlitewne, jak specjalnie zaznaczono w dokumencie, obejmowało
modlitwy sprawowane przez wszystkie istniejące klasztory męskie franciszkanów
i żeńskie klarysek, których miało być wówczas łącznie aż 2186. Minister powołał
się też na polecenie samego generała zakonu. Ponadto zakonnicy i kapituła prowincjalna obiecywały odprawiać modlitwy, czuwania za zmarłych członków cechu,
analogicznie jak czynili to w wypadku śmierci własnych braci i sióstr zakonnych.
Imiona członków cechu miały być wspominane w modlitwie cztery razy do roku,
tak długo jak będzie istniał zakon franciszkanów. Podobną umowę zawarli w 1499
roku z dominkanami w Elblągu przedstawiciele miejscowego bractwa piekarzy (bruderschafft der becker). Ich organizacja użytkowała w kościele klasztornym
ołtarz św. Katarzyny ze Sieny i zobowiązała się do przekazywania na jego utrzymanie rocznie 2 grzywien pruskich, w tym na świece i inne potrzeby, podobnie
jak czyniły to inne bractwa posiadające własne ołtarze w kościołach31. Z kolei dominikanie mieli odprawiać w intencji członków cechu corocznie mszę śpiewaną
z czytaniami w poniedziałek Zielonych Świątków, a we wtorek po tym święcie,
mszę za duszę rzemieślników, którzy mieli brać w niej udział wraz ze swymi żonami. Piekarze wraz z żonami i dziećmi zostali też przyjęci do udziału w dobrach
duchowych klasztoru32.
R. Kubicki, Franciszkanie w Gdańsku, dokument nr 2, ss. 179–180.
Pierwsza wzmianka o istnieniu w kościele klasztornym dominikanów w Elblągu ołtarza św. Katarzyny
ze Sieny pochodzi z 1476 r., gdy liczni kardynałowie wystawili dokument przyznający 100 dni odpustu dla wiernych nawiedzających i wspomagających wspomniany ołtarz swymi datkami, APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/III,36.
32
„In dem namen Gotes amen. Sintd daß die rechte ordnunghe der vornunft suchet und seyschet, daß
woltete unde werke der mildikeyth, dy do guttiglichen seyn irbothen sullen yn keyner weyße nicht abetreten von
dem gedechtnyssze der zukonftigen hyrimme sal wyssentlich seyn allen, dy dysszen bryff sehen, hören adder
lesen, das wyr brudern alzo Cristoforus Hofeman zcw dysszer zceith prior, Melchior Grunenfeldt der heyligen
schrifft lezemayster, Paulus Hofemeyster supprior, Jodocus Tyrbach und Symon Aldehoff der heyligen schrifft cursores, Fabianus Brabandt sacrista, Johannes Wolff und alle dy andere brudern unszers closters zcum Elbinge prediger brueder ordens bekennen offenbar, daß wyr unsz haben vorpflichigeth mith der erlichen bruderschafft der
becker, welche angenomen haben den altar Sancte Katherine von Senis yn unszerer kyrchen czu geben dem closter
II mrck preuscher muntze yor jerlich und halden den altar myth lichten und myth anderer czubehörunge gleych
den andern bruderschafften. In der zceyth meyster des vorbenumethen werkeß gewest Niclis Aldenhoff, Bartholomeus Muldenhawer, Caspar Borneman, Lorentcz Crebeß, Stephan Brandt, Jost Segelandt, Thewes Weyner,
Hans Cogge, Jocob Beker, Mark Fischer. Widderambe habe wyr angeseen dy besundere worhaftige libe, dy wyr
denne gefunden haben und getrawen vorbaß zcw irfinden, welche sy haben gehat yn guthwilliger begerlikeyth zcu
unszerm vorbenumethen closter. Szo wyr denne nycht myth czeitlichen szunder myth den ewigen guttern, dy do
unvorgencklichen seyn, beczalen sollen welche wyr durch unßer ynnygeß gebethe irweißen musszen. Hyromme
szo vorwille wyr yn disszem kegenwertigen brife czw singen ym jor eynst eine vigilie mith IX leccien den montagk
zcw Pfingesten und deß andern morgenß am dynstage eyne szelemessze, czu welchen sy sich myth eren elichen
frawen gestellen sullen. Und wyr vorwillen unß och den altar zcw beleßen noch geschicklikeith der brudern deß
closters. Och ßo neme wyr sy, daß ist dy vorbenumethen bruder dy itzunder synt und och dy nochkomenden
beyde myth den frawen und kyndern yn unszere volkomene bruderschaft und machen sy teylhaftig aller gutten
werke alzo messen, bethen, syngen, predigen, fasten, casteyen, lezen, studieren, vigilien wachen und abecziunghe
und aller ander gutten werke, dy do gescheen leth Cristus Ihesus unszer Herre durch dy bruder unszerß closters
vor dy lebendigen und toden. Czu eyner merer sicherheyth und offenbaren geczeugknyß. Szo habe wyr unßer
30
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Zapewne również inne organizacje cechowe i bractwa działające w poszczególnych miastach zawierały odpowiednie umowy, potwierdzjące ich przyjęcie
do współbraterstwa duchowego klasztorów. Śladem ich bliskich kontaktów z mendykantami są wzmianki o posiadanych przez nie w kościołach klasztornych własnych ołtarzach. U franciszkanów w Braniewie miały je cechy piekarzy, rzeźników
i rybaków33. Z kolei dominikanie w Elblągu w nieznanym czasie zezwolili na posiadanie własnego ołtarza cechowi murarzy34. W okresie nowożytnym obok ołtarza głównego istniały w kościele podominikańskim jeszcze cztery inne, mniejsze
ołtarze: ołtarz należący do bractwa browarników35, ołtarz szewców, ołtarz Trzech
Króli i ołtarz św. Wawrzyńca36. Z kolei u dominikanów w Toruniu swój obraz przy
ołtarzu św. Anny posiadał cech piwowarów37.
Obok zobowiązań do modlitw za członków cechu i posiadania przez nie własnych ołtarzy w kościołach klasztornych równie istotne było prawo do pochówków osób należących do korporacji w obrębie zabudowań klasztornych, w tym
i w kościołach. Prawo takie posiadali u gdańskich dominikanów członkowie cechu
piekarze pieczywa ciemnego (artificii pistorum alias Festebecker), co stosowanym
dokumentem z 6 marca 1555 roku potwierdzili im zakonnicy. Co ciekawe, umowę tę odnowiono jeszcze w dniu 20 grudnia 1586 roku, gdy większość członków
cechów była już zapewne zwolennikami protestantyzmu38. Zgodnie z pierwszym
dokumentem członkowie cechu zyskali prawo do pochówku w krużgankach klasztornych a mistrzowie cechowi w kaplicy pod wieżą dzwonnicy kościoła39, za co
beden sygyl, alßo deß closters und deß prioris angehangen an dysszen briff. Gegeben am XIIII tage deß mondeß
aprilis daß ist am tage der heyligen martherer Thiburci und Valeriani im MCCCC und XCIXten jore.”, APG, Akta
miasta Elbląga, Rękopisy elbląskie, sygn. 492/785, H. F. Neumann, Codex diplomaticus Elbingensis (1454–1500),
ss. 325–326.
33
F. Hipler, Die ehemalige St. Marienkirche der Franziskaner in Braunsberg, Pastoralblatt für die Diöcese
Ermland, 1883, 15, nr 1, ss. 5–6.
34
Ołtarz ten wzmiankowano dopiero w 1568 r. w trakcie inwentaryzacji obiektów poklasztornych, M.
Toeppen, Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtisdchen Lebens im Mittelalter, Danzig 1871–
1873, s. 134.
35
Browarnicy nie zajmowali się bezpośrednio warzeniem piwa, lecz jako właściciele browarów organizowali jego produkcję, zlecając prace innym. Być może wspomniany ołtarz browarników można utożsamić ze
wspomnianym w 1472 r. w kościele dominikanów ołtarzem św. Jana, APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn.
368/II,75. Z innych przekazów wiadomo, że browarnicy posiadali własną kaplicę w kościele farnym, która nosiła
wezwanie św. Jana zob. M. Toeppen, op. cit., s. 116. W XIX w. na ołtarzu browarników w kościele dominikanów
odnaleziono kamienną tablicę z nieczytelnym tekstem i datą 1300 zob. M. G. Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing
und ihres Gebietes in topographischer, geschichtlicher und statistischer Hinsicht, Bd. 2, Elbing 1821, s. 321.
36
M. G. Fuchs, op. cit., s. 320, 322, 327. Na skrzydle ołtarza szewców znajdowała się wzmianka o jego
ukończeniu w 1520 r., M. Toeppen, op. cit., s. 135.
37
W. Szołdrski, Z dziejów dominikanów w Toruniu, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1929–
1931, 8, nr 2, s. 71. Informacja ta pochodzi z opisu kościoła sporządzonego w 1785 r. Niestety brak przekazów
o kontaktach tego cechu z dominikanami toruńskimi w średniowieczu.
38
Niedokładnie treść umowy przedstawiono w B. Możejko, D. Kaczor, B. Śliwiński, Zarys dziejów klasztoru dominikańskiego w Gdańsku od średniowiecza do czasów nowożytnych (1226/1227–1835), Archeologia Gdańska,
2006, 1, ss. 188–189.
39
Było to prawdopodobnie miejsce pod wieżą znajdującą się na południe od prezbiterium kościoła. Na
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dominikanie mieli otrzymywać corocznie na św. Marcina (11 XI) 4 grzywny, liczone po 20 groszy za grzywnę, 5 groszy za pochówek jednej osoby i 8 groszy za odprawienie mszy w Boże Narodzenie. Dodatkowo członkowie cechu mieli dostarczać
rocznie 2 funty wosku po połowie na potrzeby cechu i kościoła. W odnowionej
umowie z 1586 roku potwierdzono ogólne postanowienia umowy, przy czym podniesiono zobowiązania cechu odnośnie dostarczania wosku z 2 do 4 funtów (nadal
po połowie dla cechu i kościoła) i koszt nabożeństwa pogrzebowego do 10 groszy40. Podobnie szczegółowe określenie kosztów pochówku i jego poszczególnych
elementów zawiera insert umowy zawartej przez dominikanów w Toruniu z miejscowym bractwem szyprów (confraternitatis nautorum). Dokument ten około
planie zamieszczonym przez Bartela Ranisch oznaczone literą „E” zob. B. Ranisch, Beschreibung aller Kirchen-Gebaeude der Stadt Dantzig... nebst der Beschreibung aller Kirchen so ausserhalb Walles in den Vorstaedten gelegen seyn
nach ohrer Maaß, Dantzig 1695, plan zamieszczono pomiędzy ss. 28–29.
40
„In nomine sancte et individue Trinitatis amen. Universis et singulis quibus interest, hasce literas inspecturis notum facimus omnibus, quod honestus et providus dominus Joachim Renckendorff recht werck ollerman obtulit nobis literas privilegiorum tam lingua latina, quam etiam germanica exaratus simul cum sigillis appensis monasterii nostri Sancti Nicolai ordinis praedicatorum, quos tenor sequitur et est talis de verbo ad verbum.
Universi et singulis cujuscunque conditionis fortunaere ac status fuerint tam spiritualibus, quam secularibus has literas visuris aut audituris et quibuscunque scire expedit. Notum facimus et fatemur nos Johannes
Pollich prior, Hierimias vicarius et Jacobus Scheffer, fratres et tota monasterii et conventus ordinis praedicatorum
in Gedano familia, quod in vigore harum praesentium literarum honestis sodalibus honesti artificii pistorum
alias Festebecker dictis hujus civitatis Gedanensis ipsis et eorum succesoribus locum sepulturae in crutis ambitu
monasterii nostri pacificum et inviolatum concedimus, confirmamus et permittimus, quem admodum antiquitus
ordinatum et confirmatum est, pro qua permissione et favore ipsi nobis nostrisque succesoribus, antiquam et annuam justitiam seu pensionem nempe ad festum Martini divi episcopi quot annis quatuor marcas, viginti grossos
pro marca numeratas, et de quolibet corpore ibi sepeliendo grossos quinque et ad festum Nativitatis Christi octo
grossos pro offertorio sacris missis persolvere tenebuntur. Praterea cedimus etiam magistris ipsorumque succesoribus hujus praenominati artificii locum sepulturae in sacello suo turri campanarum situm, excepta tamen si
quis apud funus et sepulturam nos aut nostram fraternitatem convitiis et scommatibus prosciderit. Is in communitatem sodalitium duas libras cerae pendere tenebitur, una pars in templum et altera in communitatem sodalitium. In cujus concessionis firmius, immobilius evidentius testimonium monasterii nostri sigillum haereditarium
scientes et violentes appendi permissimus in presentia famatorum Alexii Hintzen, Gregorii Storm, Christophori
Dorrbeken tunc temporis senioris seniores et assessores prenominatorum sodalium. Actum Gedani anno a Christi
nato millesimo quingentesimo, quinquagesimo quinto feria 4 post dominicam Invocavit.
Nos itaque huic pio et honesto instituto annuentes privilegium hoc approbamus et in recenti confirmamus.
Et tamen ratione quod praedicta sodalitas ultra duas libras cerae quatuor libras persolvere tenebitur, duas libras
pro ecclesia, reliquas duas pro sodalitate, porro loco octo grossorum offertorii, pro quibus praedicta sodalitas obligatur tenebitur eadem sodalitas decem grossos quatuor marcis adjungere. In quantum etiam omnipotens (quod
Aeternus Deus lementer avertere dignetur) celebrandum hanc fraternitatem peste, bello aut ejusmodi simili poena
visitaverit saepe nominati magistri in sepultura praefacti sacelli quam et sodales dicti contubernii in crucis ambitu
a que uti ante usque ullo tam pro nostro quam nostrorum aut secularis potestatis impedimento sepulturam suam
habere debent. Acta sunt haec in praesentia R. R. P. P. fratris Victorini prioris monasterii, fratris Ambrosii subprioris, fratris Gabrielis cantoris, fratris Gabrielis subcantoris et aliarum plurimorum fratrum nec non in presentia
honestorum dominorum, domini Joachimi Renckendorff recht wercks ollerman, Alberti Radieke sui compan,
Casparis Grabau, Joannis Kruse. In quos fidem et evidentius testimonium sigillum monasterii nostri apposivimus
et propria manu subscripsimus. Anno Domini millesimo quingentesimo octogesimo sexto die vigesimo mensis
decembris. Frater Victorinus Katulinus a Zakliczin S. Theologiae baccalaureus prior Gedanensis Sancti Nicolai
ordinis praedicatorum, qui supra manu propria.”, APG, Akta miasta Gdańska, Cechy gdańskie, sygn. 300,C/1385.
Oryginał częściowo zalany tuszem i nieczytelny. Odpis z XVIII w. zob. APG, Akta miasta Gdańska, rękopisy nieurzędowe, „Bibliotheca Archivi”, sygn. 300,R/N,7, ss. 466–471.
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1590–1599 roku wystawił przeor Gabriel41, potwierdzając tym samym wcześniejsze
zobowiązania klasztoru podjęte prawdopodobnie w latach 80-tych XVI wieku42.
Zgodnie z jego treścią zakonnicy przekazywali szyprom kaplicę klasztorną, za której utrzymanie i przyozdabianie miało odpowiadać bractwo i gwarantowali mu
prawo do pochówku w obrębie klasztoru43. Za możliwość pochówku w kościele
członkowie bractwa mieli płacić 30 groszy a w krużganku klasztornym 15 groszy.
Użycie dzwonu przy uroczystościach kosztowało 5 groszy a udział zakonników
w procesji 6 groszy. Ponadto zagwarantowano członkom bractwa (braciom i siostrom) odprawianie cztery razy w roku poniedziałkowej mszy za zmarłych członków bractwa, za co kapłan zakonny miał otrzymywać 20 groszy. Bractwo miało też
wnosić kwartalnie 14 denarów (solidów) ofiary na cele kościelne44. Podobnie jak
w Gdańsku dokument ten potwierdzono w czasie, gdy stosunki wyznaniowe w mieście ulegały zasadniczej zmianie, na skutek rozwoju reformacji i uzyskania przez jej
zwolenników dużego wsparcia we władzach miejskich45. Jak widać jednak element
41
W tych latach przeorem klasztoru był brat Gabriel z konwentu w Gdańsku, określany też jako Gabriel
Millevius, Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum (dalej: ACPP), ed. F. R. Madura, Roma
1972, s. 481, 532, 547. W przywołanym insercie dokumentu podpisany jako Gabriel Gedanensis.
42
W inserowanym dokumencie wymieniono przeora Jana oraz braci Alberta i Sebastiana. Prawdopodobnie chodzi tu o wzmiankowanego w 1583 r. przeora Jana definitora kapituły w Sandomierzu, ACPP, s. 445.
43
Niestety na skutek rozmycia atramentu dokument ten jest w kilku miejscach mało czytelny, w tym
i przy nazwie kaplicy, w której mieli być chowani członkowie cechu żeglarzy. Prawdopodobnie mowa w nim
o kaplicy Krzyża Świętego. Relikwia Drzewa Krzyża Świętego przechowywana była w kościele dominikanów już
w XIV w. Podobną interpretację przedstawił Ł. Myszka, Działalność duszpasterska dominikanów toruńskich w czasach nowożytnych, w: Klasztor dominikański w Toruniu w 750. rocznicę fundacji, red. P. Oliński, W. Rozynkowski,
J. Raczkowski, Toruń 2013, s. 126; idem, Dominikanie w Toruniu, ss. 266–267.
44
„In nomine sanctae et individuae Trinitatis amen. Nos fratres de ordine praedicatorum videlicet frater
Gabriel prior conventus Thorunensis in Nova Civitate ecclesiae tituli Sancti Nicolai, fr. Ciprianus ordinarius praedicator ac magister novitiorum, fr. Stanislaus cantor, fr. Theophilus terminarius, sacerdotes, fr. Isaias succentor
diaconus, fr. Dominicus subdiaconus, fr. Michael sacrista una cum caeteris eiusdem conventus fratribus tenore
presentium universis et singulis, quibus interest, scire notum facimus honestam confraternitatis nautorum ad nos
universos et ut illud privilegium quod ab antecessoribus nostris obtinuere super capellam in ecclesia nostra illis in
charta durabiliori transcriberemus et de polonice idiomate in latinum transverterimus humiliter postularunt quorum non petitioni uti iustice annuere cupiens praenominatum privilegium intere verba transtulimus. In nomine
sanctae et individuae Trinitatis Amen. In perpetuam rei memoriam nos fratres de ordine praedicatorum videlicet
fr. Joannes prior conventus Thorunensis in Nova Civitate, fr. Albertus et fr. Sebastianus una cum caeteris eiusdem
conventus fratribus notum facimus omnibus quorum interest scire, quod ad honestam confraternitatis nautorum
pium erga nos affectum confirmavimus, ex unanimi consensu nostre ad servanda vestimenta et alia apparamenta
eorum concessimus illis capellam Sancti Crucis [?] in ecclesia nostra quam illi ex nunc in omnibus tam intus,
quam extra si necessitas postulaverunt, reparare et exornare tenebuntur. Insuper quandocunque aliquem ex hac
confraternitate sive fratrem sive sororem meri contingerit omnis, ut nobis significare nos aut secundum consuetudam christianam cum processione et sonitu campanae illud corpis sepeliemus quod et illi si aliquis ex confratribus
ex hac vita decesserit tenebuntur facere. Et si aliquis ex predicta confraternitate corpus suum in ecclesia sepeliri
voluerit debebit dare triginta grossos. Si vero in ambitu quindecem grossos, a campana pulsa quinque grossos,
a processione sex grossos. Preterea quolibet quartuali feria secunda omnes tam fratres, quam sorores in prefata
capella debebunt missae pro defunctis interesse sacerdoti missam viginti grossos dabunt. Offertorium autem ad
conventum pertinebit insuper ab hac capella quolibet quartuali quatuordecem solides conventui tenebuntur dare
in cuius rei fidem et evidentius testimonium sigillum conventi nostri, ut sit subimproessum curavimus. Ego fr.
Gabriel Gedanensis manu propria.”, APT, klasztor dominikanów, dokument nr 29.
45
M. Biskup, U schyłku średniowiecza i w początkach odrodzenia (1454–1548), w: Historia Torunia, red.
M. Biskup, t. II, cz. 1, Toruń 1992, ss. 213–223.
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konfesyjny nie był tu najważniejszy skoro organizacje cechowe zdecydowały się na
potwierdzenie swych wcześniejszych praw do pochówku w zabudowaniach klasztornych w Gdańsku i Toruniu, pomimo, że ich członkowie w przynajmniej przypadku Gdańska zapewne nie pozostali przy religii katolickiej46.
Powiązania ekonomiczne i społeczne
Starania o opiekę modlitewną, prawo do własnego ołtarza a nawet kaplicy
w kościele klasztornym nie wyczerpywało przestrzeni kontaktów organizacji cechowych z klasztorami mendykantów. W ich wzajemnych relacjach mogły bowiem
splatać się elementy dewocyjne z gospodarczymi. W przypadku cechów rybaków
(sprzedawców ryb) była to prawdopodobnie kwestia dzierżawienia praw połowowych, jakimi dysponowały poszczególne klasztory47. Paradoksalnie pola współpracy
mendykantów z rzemieślnikami, ale i zarazem konfliktu z organizacjami cechowymi wzrosły w momencie kryzysu ekonomiki klasztorów wywołanej postępami reformacji. Utratę dochodów pochodzących ze zbiórki jałmużny i odpustów chciano
rekompensować nawiązywaniem współpracy z rzemieślnikami nie należącymi do
cechów, którzy w zamian za stosowne opłaty na rzecz klasztorów mogli przebywać
w obrębie ich zabudowań i produkować swe wyroby. Oczywiście spotykało się to
natychmiast z negatywna reakcją organizacji cechowych w miastach. Spory takie
wybuchały w Gdańsku i Toruniu. Co ciekawe, najstarsza wzmianka wskazująca
na tego typu praktyki dotyczy klasztoru franciszkanów w Gdańsku, który po 1555
roku znajdował się praktycznie w stanie likwidacji, gdyż ostatni kustosz kustodii
pruskiej zgodził się na przekazanie zabudowań klasztornych miastu na potrzeby
edukacyjne48. Pomimo to jeszcze w 1562 r. król Zygmunt August skierował do rady
miasta list, w którym nakazywał zachowanie w klasztorach zakonników49. Kolejną
interwencje król podjął w 1563 r., nalegając na zapewnienia przez miasto właściwej
opieki przebywającym jeszcze w Gdańsku franciszkanom. Sprzeciwiał się też praktyce miasta polegającej na nakładaniu na mieszkańców klasztoru i pracujących tam
rzemieślników (inquilinos et artifices) ciężarów prawa publicznego. Podkreślając, że
sam jest opiekunem i patronem wszelkich dóbr kościelnych i klasztornych w swoim
państwie, nie godzi się na tego typu obciążenia wobec instytucji, która była od nich
46
Na temat sytuacji katolików w mieście w latach 80-tych XVI w. zob. S. Kościelak, Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2012, ss. 90–94.
47
R. Kubicki, Podstawy ekonomiczne, s. 233.
48
Idem, Franciszkanie w Gdańsku, s. 177.
49
Urkundenbuch der alten sächsischen Franziskanerprovinzen, II. Die Kustodie Preussen, hrsg. von L.
Lemmens, Düsseldorf 1912, nr 617, ss. 162–163; K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 1 (1237–1517), Kraków 1937,
s. 373.
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zawsze wolna50. Wymienieni rzemieślnicy byli prawdopodobnie grupą niezrzeszonych w cechu wytwórców, określanych mianem partaczy, a teren klasztoru miał
funkcjonować w rzeczywistości jak jurydyka. Z podobną praktyką władze Gdańska
miały do czynienia w przypadku pozostałych klasztorów w mieście (dominikanów
i brygidek)51. Spory te miały ostry przebieg i musiały być rozstrzygane przez króla.
W 1593 roku Zygmunt III Waza wydał dokument, w którym potwierdził, że na
terenie każdego klasztoru można było zatrudniać po jednym rzemieślniku z danej
specjalności. Jak sprecyzowano, mógł on mieć najwyżej dwóch czeladników i jednego ucznia, a wszyscy wymienieni mieli pracować jedynie na potrzeby klasztorów
bez możliwości sprzedaży swych wyrobów w mieście52. Późniejsza praktyka pokazała, że naruszano te przepisy, a próby sprzedaży towarów wywoływały liczne konflikty z cechami, w których rozstrzygniecie interweniowała rada miejska53. Prawo
do umieszczenia rzemieślników w obrębie murów klasztoru mieli też dominikanie
w Toruniu54.
Odnotowywane w zachowanych źródłach spory trochę przysłaniają codzienną współpracę obu stron, w ramach której klasztory były naturalnym partnerem
dla organizacji cechowych i bractw rzemieślniczych i to nawet w obliczu zwycięstwa w miastach zwolenników reformacji. Potwierdza to przykład dominikanów
w Gdańsku, którzy w 1584 roku zawarli z cechem szklarzy (opificii vitriariorum)
umowę, zgodnie z którą w zamian za prawo korzystania przez nich na potrzeby
zebrać cechowych z większego refektarza klasztornego (maius refectorium)55, zobowiązali się do wstawiania tam nowych szyb i przeprowadzania niezbędnych remontów56.
50
„Preterea inquilinos et artifices, qui in conventu et fundo eiusdem conventus degunt et laborant, et
quorum labore gratres dicti monasterii vivunt, ad solvendas indebitas et insolitas exactiones et ad onera civilia
prestanda, a quibus bona monasterii predicti libera semper fuerunt, necnon ad sternendas lapidibus vias publicas
fratres dicti monasterii, ad quod illi minime tenentur, per vim et potentiam cogunt et astringunt et aliis variis
iniuriis et oppressionibus eos afficiunt. [...] Quod quidem nos et non libenter audimus et moleste, ut debemus,
ferimus, quum quidem id fiat in preiudicium auctoritatis nostre, qui sumus bonorum omnium monasteriorum
et ecclesiasticorum in regno nostro supremus tutor et patronus.”, Aus ungedruckten Franziskanerbriefen des XVI.
Jahrhunderts, hrsg. von L. Lemmens, Münster i. W. 1911, nr 16, ss. 115–116.
51
R. Kubicki, Podstawy gospodarcze utrzymania klasztoru dominikanów w Gdańsku (1227–1835), w: Inter
oeconomiam, ss. 324–328. Zjawisko to w szerszym kontekście omówił J. Trzoska, Walka cechów gdańskich z partaczami w XVII–XVIII wieku, w: Mieszczaństwo gdańskie, red. S. Salmonowicz, Gdańsk 1997, ss. 35–49.
52
R. Kubicki, Podstawy gospodarcze, s. 324.
53
Ibidem, ss. 324–328.
54
Od dawna istniejącą praktykę potwierdził dokumentem z 20 VII 1699 r. król August II, zezwalając nie
tylko na produkcję rzemieślniczą, ale też kupno i sprzedaż na terenie miasta, APT, klasztor dominikanów, dokument nr 32; Ł. Myszka, Dominikanie w Toruniu, ss. 415–417.
55
Większy refektarz zgodnie z planem Bartela Ranischa znajdował się przy północnym murze klasztoru
obok kuchni zob. B. Ranisch, op. cit., ss. 28–29.
56
„In nomine sacrosanctae et individuae Trinitatis amen. Cum acta hominum diuturnitate temporum
oblivioni tradantur nisi certis eadem literis ac testimoniis perpetuentur et confirmentur: Quapropter perpetuae
memoriae causa coram omnibus cuiuscunque illi ordinis, status conditionis aut dignitatis sint. Notum facimus ac
testamur nos frater Mattheus prior Gedanensis ordinis predicatorum eiusdem conventus vicarius contratae Prussiae,
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Wzajemne relacje mendykantów z organizacjami cechowymi wynikały też
z więzi rodzinnych braci. Zakonnicy rekrutujący się ze średnich i niższych warstw
mieszczaństwa, w tym i rodzin rzemieślniczych, nie należeli do wyjątków57. Powodowało to, że nawiązywanie kontaktów na polu ekonomicznym i przede wszystkim
opieki duszpasterskiej mendykantów nad cechami i bractwami rzemieślników było
czymś naturalnym. W związku z tym szczególnie ciekawa wydaje się też kwestia
dotycząca pozycji zajmowanej przez poszczególne organizacje cechowe w mieście,
w hierarchii majątkowej rzemiosł, i rola tego elementu w nawiązywaniu bliskich relacji z zakonami mendykanckimi, głoszącymi przecież program osobistego ubóstwa
zakonników. Wśród organizacji cechowych współpracujących z mendykantami
widzimy zarówno bogaty cech słodowników i piwowarów (dominikanie – Gdańsk,
augustianie eremici – Chojnice), jak i raczej ubogich kubkarzy i wiadrowników
(franciszkanie – Gdańsk), rzeźników, rybaków, piekarzy, a także kuśnierzy i murarzy. Prawem pochówku w obrębie zabudowań klasztornych dysponowali piekarze
(Gdańsk) i szyprowie (Toruń), własnymi kaplicami kuśnierze z Nowego Miasta
Torunia i szyprowie (u dominikanów w Toruniu), ołtarzami przewoźnicy wiślani, sprzedawcy ryb, murarze i szewcy (w Elblągu), rybacy, piekarze oraz rzeźnicy
(w Braniewie). Charakterystyczne jest, że w przypadku kaplicy kuśnierzy u dominikanów, korzystali z niej nie tylko członkowie cechu z Nowego Miasta Torunia,
ale również kuśnierze ze Starego Miasta Torunia, którzy tworzyli odrębne bractwo. Wprawdzie dochodziło do jakichś sporów na tym tle, to jednak zasada współużytkowania kaplicy została zachowana58. Wyraźnie widać, że najbogatsze bractwa
cechowe posiadały ołtarze i kaplice zazwyczaj w kościołach parafialnych, a raczej
fr. Paulus supprior predicator Germanorum, fr. Victorinus Cracoviensis S. Theologiae baccalaureus predicator
Polonorum, fr. Hieremias Cracoviensis predicator pomeridianus, fr. Gabriel Leopoliensis cantor, fr. Gabriel
sacristianus Gedanensis caeterique fratres nostro nostrorumque successorum nomine: nos matura deliberatione
et consilio praehabito cum magistris et sociis iunioribus et senioribus laudabilis opificii vitriariorum in hac regia
civitate Gedanensi constituisse, convenisse et transegisse hanc in sententiam et formam: Quod quotiescunque illis
suae officii et opificii causae peragendae necessitas postulaverit. Nos nostrum illis maius refectorium concedere
velimus: hanc tamen reservatione ac conditione, ut in rebus socios non autem magistros simul concernentibus,
saltem illis ambitus processionum concedatur. Quod si vero ad necessitatem et usum nostrorum fratrum dictum
refectorium nobis opus foret: alium nos illis commodum locum in quo suas opportunitates ac conventus habere
queant, assignari et permitti curabimus. Attament, ne quisquam dicti opificii magister sive socius iunior sive senior
nostros fratres, familiam, quodcunque his nomen sit aut nostrum monasterium verbis nec factis violet. Volunt
autem et debent supradicti magistri obligati esse ac teneri, ut dictum maius refectorium novis fenestris perficiant
atque exornent illasque necessaria reparatione et instauratione ex anno in annum conservent in omnia futura
tempora. Pro quibus vicissim illis spondemus et promittimus nos illos nec a nobis neque depulsuros, sed nostra
promissa pro nobis omnibusque successoribus nostris rata, firma, inviolata et sine interruptione praestituros
et servaturos. Quod reliquum est ad maiorem suprascriptarum rerum fidem et securitatem nos nostri sigillum
monasterii subappendi scientes prudentesque curavimus et domini prioris manu subscripsimum. Actum et datum
in nostro monasterio Deo Optimo Maximo dicato Gedani vigesima quinta mensis martii anno Domini millesimo
quingentesimo octogesimo quarto iuxta calendarium Gregorianum Romanum.”, APG, Akta miasta Gdańska,
dokumenty i listy, sygn. 300,D/46, nr 54.
57
Na przykładzie dominikanów zob. R. Kubicki, Środowisko dominikanów, ss. 132–133.
58
P. Oliński, Fundacje mieszczańskie, ss. 517–518.
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wyjątkowo w kościołach klasztornych59. Z zamożnych cechów Elbląga w kościele
dominikanów swój ołtarz posiadali piekarze i murarze60.
*
W związku z kosztami tylko największe i najbogatsze organizacje rzemieślnicze mogły sobie pozwolić na posiadanie własnych kaplic61, znacznie więcej miało
mniej prestiżowe ołtarze w kościołach klasztornych, a najbiedniejsze cechy i bractwa być może dysponowały jedynie zobowiązaniami modlitewnymi ze strony poszczególnych klasztorów. Wśród tych ostatnich również istniała wyraźna gradacja
na zobowiązania modlitewne sprawowane w jednym klasztorze, wikarii lub kustodii, prowincji i wreszcie całym zakonie. Z czasem dany cech lub bractwo mógł więc
uzyskać rozszerzenie opieki modlitewnej ze strony tego samego zakonu. Oczywiście posiadanie własnych kaplic czy ołtarzy nie ograniczało się tylko do kościołów klasztornych, podobnie było z pochówkami i zobowiązaniami modlitewnymi,
dotyczącymi zmarłych członków organizacji. Wydaje się, że niektóre bractwa cechowe posiadały nawet więcej niż jeden ołtarz, jak szewcy i bractwo browarników
w Starym Mieście Elblągu, którzy mieli dysponować ołtarzami w kościele parafialnym i u dominikanów62. Pamiętać trzeba bowiem, że starania bractw cechowych
o posiadanie stosownych umów, dotyczących modlitwy za ich członków realizowanych przez zakonników, było nierzadko tylko uzupełnieniem podstawowych form
organizacji ich życia religijnego, które skupiało się przy własnych kaplicach, znajdujących się w innych kościołach miejskich. Dla przykładu posiadający umowy
z dominikanami w Gdańsku rzeźnicy i piwowarzy Głównego Miasta mieli własne
ołtarze w Kościele Mariackim, a miejscowi żeglarze kaplicę w kościele św. Jana63.
Poszczególne cechy zabiegały też o jednoczesną opiekę modlitewną u różnych
wspólnot zakonnych. Przypomnijmy, że cech słodowników i piwowarów w Gdańsku zawarł stosowne porozumienia z dominikanami w Gdańsku i augustianami
eremitami w Chojnicach, a rzeźnicy gdańscy z miejscowymi dominikanami i całą
kustodią franciszkanów. Z pewnością dokumentów tych było znacznie więcej i obraz jaki można odtworzyć w oparciu o zachowane przekazy jest dalece niepełny.
Wydaje się jednak, że nawet on daje pewne wyobrażenie na temat form współpracy rzemieślników z mendykantami i starań bractw cechowych o zapewnienie
Ibidem, s. 326, 329.
Piekarze i murarze należeli do najbogatszych organizacji rzemieślniczych w mieście. Zestawienie zamożności rzemieślników w Starym Mieście Elblągu w XV w. opracował R. Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga
w średniowieczu, Toruń 1992, s. 50.
61
Na to zjawisko, analizując grupę użytkowników kaplic w kościołach parafialnych i klasztornych największych miast państwa zakonnego, zwrócił już uwagę P. Oliński, Fundacje mieszczańskie, s. 326, 329.
62
M. Toeppen, op. cit., s. 135.
63
P. Oliński, Fundacje mieszczańskie, s. 331 (piwowarzy), s. 332 (rzeźnicy), s. 294 (żeglarze).
59
60
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pochówku oraz modlitw za żyjących i zmarłych członków tych organizacji, co było
stałą troską ówczesnych ludzi.
Rafał Kubicki, Kontakte der Mendikantenklöster mit Zünften im Deutschordensland in Preußen und in
Preußen Königlichen Anteils im 14–16. Jh.
Zusammenfassung
Im vorliegenden Aufsatz wurden am Beispiel der Städte im Deutschordensland in Preußen und in Preußen Königlichen Anteils die gegenseitigen Verhältnisse zwischen Bettelorden und Zünften im 14. – 16. Jahrhundert untersucht. Die erhalten gebliebenen Quellen beziehen sich grundsätzlich auf die Gebetsverpflichtungen der
Klöster. Es geht aus ihnen hervor, dass auf Grund von hohen Kosten nur die größten und reichsten Zünfte sich den
Besitz von privaten Kapellen leisten konnten, die meisten von ihnen hatten in den Klosterkirchen eigene Altäre
und die ärmsten Zünfte verfügten vielleicht lediglich über Gebetsverpflichtungen seitens einzelner Klöster. Aus
den Urkunden geht außerdem hervor, dass in der Zeit der finanziellen Krise der Klöster, hervorgerufen durch die
voranschreitende Reformation, und was daraus folgt auf Grund des Verlustes von Einkünften aus Almosensammlung und Ablässen, man diese durch Anknüpfung der Zusammenarbeit mit Handwerkern kompensieren wollte,
die keinen Zünften angehörten und die im Gegenzug für entsprechende Geldabgaben an die Klöster, innerhalb
ihrer wirtschaftlichen Bebauung ihre Waren herstellen durften. Diese Rechte bestätigte für Danzig und Thorn
der König und bestimmte dabei in der Regel, dass die erwähnten Personen ausschließlich für die Klöster arbeiten
durften. Die spätere Praxis zeigte, dass diese Vorschriften immer wieder verletzt wurden, und die Versuche, die
Waren außerhalb der Klöster zu verkaufen, zahlreiche Konflikte mit den Zünften auslösten, in deren Lösung sich
der Stadtrat engagierte.
Übersetz von Rafał Kubicki
Rafał Kubicki, Contacts between the mendicant religious orders and guilds in the Teutonic Order’s and
Royal Prussia in the 14th–16th centuries
Summary
The article examines the mutual relations between the mendicants and guilds in the towns of Teutonic Order and Royal Prussia in the 14th–16th centuries. The preserved sources, in their widest extent, concern the issue
of monastic prayer commitments. They show that, in relation to costs, only the largest and richest guilds could
afford to have their own chapels, more had altars within monastic churches, and the poorest could only perhaps
afford to pay individual monasteries for prayer obligations. The documents also indicate that at the time of the monastic economic crisis, caused by the progress of the Reformation and, consequently, the loss of income from the
collection of alms and indulgences, they sought compensation for establishing cooperation with non–guild craftsmen, who, in exchange for paying fees to monasteries, were able to manufacture their products within their service buildings. These rights in Gdańsk and Toruń were confirmed by the king, usually specifying that the named
individual could work only for the needs of the monasteries. Subsequent practice indicated that these provisions
were violated, and attempts to sell goods caused numerous conflicts in which the town council became involved.
Translated by Aleksander Pluskowski
Dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG
Instytut Historii
Uniwersytet Gdański
hisrk@univ.gda.pl
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Włączenie porozumienia Rzeczypospolitej z elektorem brandenburskim zawartego w Welawie 19 września 1657 roku w rokowania pokojowe w Oliwie oraz
sposób, w jaki objęte zostały one postanowieniami pokoju oliwskiego z 3 maja
1660 roku, wywołuje jednocześnie osobne pytanie o zasady stosowania i obowiązywania reguł postępowania w ówczesnych stosunkach międzynarodowych,
a zwłaszcza funkcji, którą w praktyce politycznej tamtej epoki odgrywały uznanie
i zwyczaj, jako źródła prawa międzynarodowego. Problem ten był istotny zwłaszcza
dla przebiegu stosunków Rzeczypospolitej z elektorem brandenburskim w drugiej
połowie XVII wieku oraz roli i znaczenia obu źródeł dla ustanowionego 18 stycznia 1701 roku w księstwie pruskim przez elektora brandenburskiego Fryderyka
III, syna elektora Fryderyka Wilhelma, uczestnika obu porozumień w Welawie
i Oliwie, królestwa w Prusach. Uprawnia nas to do postawienia kolejnego pytania,
co w okresie, kiedy nagminną zasadą było łamanie zawartych dopiero co porozumień, było jakąś istotniejszą normą prawa, a przynajmniej zasadą stosowaną
w stosunkach międzynarodowych? A w związku z tym, czy w ówczesnych realiach
w ogóle można mówić o jakimkolwiek trwałym charakterze porozumień, w których nie tyle powoływanie się na braną pod uwagę współcześnie zasadę rebus sic
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 3(301)
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stantibus1 miałoby znaczenie w stosunkach międzynarodowych, ale zachowywanie rezultatów pewnych porozumień było wynikiem jedynie bardziej braku okazji
do ich złamania? Zwyczaj, wynikający z praktyki ówczesnych państw był wówczas
dominującym źródłem prawa stosowanym w stosunkach międzynarodowych. Powstaje jednak pytanie czy traktaty międzynarodowe, do których zaliczał się pokój
oliwski, jako akt stanowiący pewien porządek międzynarodowy, przynajmniej
w ujęciu regionalnym, były zawierane jeszcze w konwencji zwyczaju, kończącego
z reguły wojnę, czy też były już aktem z zakresu rozstrzygnięć ówczesnego prawa
traktatowego, obowiązującym ściśle jego uczestników?
Te i inne pytania są ciągle otwarte. W ówczesnej praktyce międzynarodowej
państw, obok zwyczaju czy też umów (dwustronne, jak chociażby traktaty westfalskie z 1648 r. i właśnie pokój oliwski z 1660 r. były ciągle rzadkością) – pojawiło się
jednocześnie już wówczas, jako odrębne źródło prawa międzynarodowego, uznanie.
Przedmiotem uznania międzynarodowego jest, jak wiadomo, stwierdzenie przez dokonujące je podmioty prawa międzynarodowego istnienia pewnych faktów oraz wyrażenie gotowości respektowania związanych z tym określonych skutków prawnych.
W zasadzie – i najczęściej tak bywa – uznanie jest aktem jednostronnym, chociaż
deklaracja, w której następuje uznanie, może być poprzedzona mniej lub bardziej
szeroko zakrojoną akcją dyplomatyczną mającą na celu przygotowanie deklaracji.
Pomimo jednostronności uznania w znaczeniu praktycznym może ono nastąpić
w określonym akcie końcowym, w którym jego sygnatariusze – chociaż formalnie
także jednostronnie – poprzez jego zbiorowe przyjęcie, dokonują jednak stosownego
uznania. Uznanie w znaczeniu prawnym może dotyczyć zarówno wszelkich tytułów,
jak też każdej innej sytuacji prawnej. W tym rozumieniu formułę uznania zastosowano wobec porozumienia polsko-brandenburskiego z 1657 roku, zawartego przeciwko
Szwedom przede wszystkim w Welawie, jako odrębnego faktu polityczno-prawnego,
który ukryty został w ogólnej formule art. XXIV traktatu oliwskiego, uznającego za
ważne i objęte pokojem powszechnym wszystkie porozumienia zawarte w czasie wojny w latach 1655–1660 przez jej uczestników, niezależnie od swojego celu i przeznaczenia. Traktat welawski, niewymieniony w instrumencie oliwskim z nazwy, objęty
jednak został ogólną formułą pokoju powszechnego, kończącego kilkuletnią wojnę,
ale jednocześnie stwarzającego podstawy pod pewien porządek międzynarodowy2,
stając się częścią praktyki międzynarodowej.
1
T. Jasudowicz, Wpływ zmiany okoliczności na obowiązywanie umów międzynarodowych: norma rebus
sic stantibus, Toruń 1983, passim.
2
H. Duchhardt, Friedenssicherung im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden, w: Friedenssicherung,
Bd. 3, hrsg. von M. Spieker, Münster 1989, s. 1 i n; L. Auer, Konfliktverhütung und Sicherheit. Versuche zwischenstaatlicher Friedenswahrung in Europa zwischen den Friedensschlüssen von Oliva und Aachen 1660–1668, w:
Zwischenstaatliche Friedenswahrung im Mittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. von H. Duchhardt, Köln 1991, ss.
153–184; D. Makiłła, Wojna północna (1655–1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki, Studia Maritima,
t. 29, 2016, ss. 83–113.
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Uznanie, jako wyraz pewnej praktyki międzynarodowej, pojawiło się również
ponownie i zostało zastosowane, zyskując poważnie na znaczeniu w związku z okolicznościami, a przede wszystkim następstwami koronacji elektora brandenburskiego
Fryderyka III, będącego jednocześnie księciem pruskim, na króla w Prusach, której
dokonano w Królewcu 18 stycznia 1701 roku3. Via facti, ale także drogą dyplomatycznych deklaracji większości dworów europejskich – mimo protestów Rzeczypospolitej4
3
Przebieg procesu uzyskania Korony pruskiej przez dwór brandenburski został naświetlony w kilku pozycjach. Zob. A. Waddington, L’acquisition de la couronne royale de Prusse par les Hohenzollern, Paris 1888, ss. 1–271;
B. Rogge, Die Erwerbung der preussischen Königskrone durch Kurfürst Friedrich III, Grenzboten, H. 59, 1900. Bd. 4.
ss. 585–602; A. F. Pribram, Oesterreich und Brandenburg 1688–1700, Prag 1885, ss. 122–201; H. Zwiedineck–Südenhorst, Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preussischen Königtums, Stuttgart 1894, Bd. 2, ss. 356–368;
P. Stettiner, Zur Geschichte des preussischen Königstitels und der Königsberger Krönung, Königsberg 1900; E. Heyck,
Friedrich I. und die Begründung des preussischen Königtums, Bielefeld 1901, ss. 24–40; J. Vota (Onno Klopp), Der
Untergang des Ordenstaates Preussen und die Enstehung der preussischen Königswürde, Mainz 1911; T. Schieder, Die
preussische Königskrönung von 1701 und die politische Ideengeschichte, Altpreussischen Forschungen, Bd. 12, 1933,
ss. 64–86; P. Baumgart, Die preussische Königskrönung von 1701, das Reich und die europäische Politik, w: Preussen,
Europa und das Reich, hrsg. von O. Hauser, Köln 1987, ss. 65–86; idem, Verfassungs- und verwaltungsgeschichtliche
Aspekte des Erwerbs der preußischen Königswürde 1701, w: Festschrift für Gerd Kleinheyer zum 70. Geburtstag, hrsg.
von F. Dorn, J. Schroeder, Heidelberg 2001, ss. 1–20; H. Duchhardt, Die preußische Königtum von 1701 und der
Kaiser, w: Festschrift für Eberhard Kessel zum 75. Geburtstag, hrsg. von. H. Duchhardt, M. Schlenke, München 1982,
ss. 89–101; idem, Die preußische Köniskrönung von 1701. Ein europäisches Modell?, w: Herrscherweihe und Königskrönung im frühneuzeitlichen Europa, hrsg. von H. Duchhardt, Wiesbaden 1983, ss. 82–95; idem, Der 18. Januar und
die europäische Monarchie, Majestas, Bd. 10, 2002, ss. 151–166; W. Neugebauer, Das historische Argument um 1701.
Politik und Geschichtspolitik, w: Dreihundert Jahre Preußische Königskrönung, hrsg. von J. Kunisch, Berlin 2002, ss.
27–48; J. Eibach, Preußens Salomon. Herrschaftslegitimation und Herrscherpflichten in Predigten anläßlich Krönung
Friedrichs I, w: Dreihundert Jahre, hrsg. von J. Kunisch, ss. 135–157; Ch. Kauer, Die preußische Königskrönung von
1701, w: Preußen und Preußentum vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, w: Beiträge des Kolloquium aus Anlaß
des 65. Geburtstages von Ernst Opgenoorth am 12.2.2001, hrsg. von J. Frölich, E.-B. Körber, M. Rohrschneider, Berlin 2002, ss. 93–106; E.-B. Körber, Predigten zum Tag der preußischen Königskrönung am 18. Januar 1701, w: Die
preußische Rangerhöhung und Königskrönung 1701 in deutscher und europäischer Sicht, hrsg. von. H. Barmeyer,
Frankfurt am Main 2002, ss. 21–41; H. Carl, “Und das Teustche Reich selbsten sitzet gantz stille darzu...”. Das Reich
und die preußische Königskrönung, w: Die preußische Rangerhöhung, hrsg. von. H. Barmeyer, ss. 43–61; K. Piwarski, Dzieje polityczne Prus Wschodnich (1621–1772), Gdynia 1938, ss. 110–120; F. Lüdtke, Polen und die Erwerbung
der preußischen Königswürde durch die Hohenzollern, Bromberg, Bd. 1, 1912, ss. 1–24; P. Baumgart, Die preußische
Königserhebung von 1701. König August II. und die polnische Republik, Almanach Historyczny, 2002, t. 4, ss. 49–81;
J. Staszewski, Die Beziehungen zwischen Polen und Brandenburg und die preußische Königskrönung von 1701, w: Die
preußische Rangerhöhung, ss. 129–141.
4
Koronacja elektora Fryderyka III 18 stycznia 1701 r. na króla w Prusach i ogłoszenie Prus królestwem spotkało się z protestami w Rzeczypospolitej. Zastrzeżenia wyrażały głównie sejmiki, chociaż, mimo osobistych gratulacji dla Fryderyka III, złożonych przez króla Augusta II, oficjalnego uznania nie dokonał jednak
dwór warszawski. Sprawę koronacji Fryderyka III na króla w Prusach można byłoby nie traktować w kategoriach naruszenia traktatu welawskiego, gdyby działania elektora uznawane byłyby w ramach przysługującej mu
od 1657 r. niezależności politycznej. Podniesienie jednak jednostronne księstwa do rangi królestwa mogło być
uznawane za zmianę sytuacji nieprzewidzianą dotychczasowym układem. Pomimo podniesienia jednak statusu wewnętrznego Prus Książęcych z księstwa na królestwo, Prusy nie zmieniały swojego miejsca w ramach
rozczłonkowanego dziedzictwa Hohenzollernów, funkcjonującego w oparciu o unię personalną, pozostając jednym z ich wielu terytoriów, chociaż jedynym pozostającym poza Rzeszą, posiadając co najwyżej inną tytulaturę
i rangę. Problem powstał dopiero wówczas, kiedy dyplomacja brandenburska, będąca de facto dyplomacją nowego królestwa, zaczęła zabiegać o uznanie tego tytułu przez inne państwa. Wobec postępującej słabości Rzeczypospolitej, podnoszone przez nią zastrzeżenia, mające oparcie w istniejących ciągle prawach zwierzchnich do
Prus, były niezrozumiałe, a przynajmniej ich nie dostrzegano, kierując się doraźnymi interesami, jakie zamierzano
osiągnąć, w których uznanie tytułu królewskiego dla nabierających znaczenia w polityce europejskiej Brandenburgii – Prus oraz Hohenzollernów berlińskich odgrywało istotną rolę. Takie podejście zmieniało zupełnie sytuację
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i Stolicy Apostolskiej5 – tytuł królewski elektora Fryderyka III w Prusach, stanowiący
jednocześnie uznanie podniesienia księstwa pruskiego do rangi królestwa uznany został
w latach 1700–17136. Działania Fryderyka III, pomimo jego politycznych ambicji oraz
wynikających stąd kalkulacji na podniesienie swojej pozycji w stosunkach międzynarodowych, znajdowały niewątpliwie oparcie w dokonanym kilkadziesiąt lat wcześniej
objęciu pokojem oliwskim traktatu zawartego w Welawie w 1657 roku, w którym dokonano zmiany sytuacji polityczno-prawnej księcia pruskiego, polegającej na uznaniu
przez Rzeczpospolitą jego pozycji w księstwie i określano zakres jego niezależności politycznej. Z okoliczności tych można bowiem było wyprowadzić jednocześnie wniosek,
że postanowienia pokoju, w którym w sposób domyślny tę niezależność przyjęto, skoro nie zostały uchylone, są nadal obowiązujące. Tym samym pozwalały na dokonanie
międzynarodową. Rzeczpospolita odnosiła się negatywnie do tytułu królewskiego Fryderyka III wielokrotnie, ale
jej wpływ na bieg rzeczy był coraz słabszy. Tytuł królewski władców brandenburskich w Prusach uznany został
przez Rzeczpospolitą dopiero w 1764 r. A. Waddington, op. cit., ss. 313–331; H. Zwiedineck–Südenhorst, op. cit.,
ss. 368–371; K. Piwarski, op. cit., ss. 110–120.
5
W. Friedensburg, Die römische Kurie und die Annahme der preussischen Königswurde durch Kurfürst
Friedrich III. von Brandenburg (1701), Historische Zeitschrift, Bd. 7, 1901, ss. 407–432 (dalej: HZ); P. H. Hiltebrandt, Preussen und die römische Kurie, Berlin 1910, ss. 82–116; K. Rheindorf, Die Anerkennung des preussischen
Königstitels durch die Kurie, Zeitschrift Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, Bd. 42,
1921, ss. 442–446; M. Lehmann, Preussen und die katolische Kirche seit 1640, Leipzig, Bd. 1, 1878, ss. 367–605;
D. J. Weiss, Der Protest des Deutschen Ordens gegen die preußische Königskrönung 1701, w: Die preußische Rangerhöhung, ss. 63–82; S. Samerski, „Die Blitze von den sieben Hügeln“ – Die preußische Königskrönung und der Heilige Stuhl, w: Die Landesgeschichtliche Bedeutung der Königsberger Königskrönung von 1701, hrsg. von B. Jähnig,
Marburg 2004, ss. 129–147; F. Vogel, Die preußische Königskrönung und der Deutsche Orden (1695–1701), w: Die
Landesgeschichtliche Bedeutung, ss. 149–182.
6
Zabiegi elektora o uznanie tytułu królewskiego wiązały się z postępującymi równocześnie zmianami
w stosunkach międzynarodowych. Dotychczasowy system ich funkcjonowania oparty na zasadach hierarchii tytułów monarszych zaczął przekształcać się w Europie w system równoważnych podmiotów prawa międzynarodowego, w którym tylko królowie mogli być pewni uznania ich za potentatów, należących do społeczności
państwowej. Z tego również powodu elektor Fryderyk III podjął zabiegi o uznanie swojego tytułu królewskiego
i podniesienie księstwa pruskiego do rangi królestwa. H. Duchhardt, Imperium und Regna im Zeitalter Ludwigs
XIV, HZ, 232, 1981, ss. 555–581; H. Duchhardt, Die preußische Königskrönung von 1701 und der Kaiser, ss. 89–101;
idem, Die preußische Köniskrönung von 1701. Ein europäisches Modell?, w: Herrscherweihe und Königskrönung
im frühneuzeitlichen Europa, ss. 82–95.Uznanie przez dwory europejskie tytułu królewskiego w Prusach było
rozłożone w czasie. Najwcześniej, co było oczywistą konsekwencją traktatu z 16 listopada 1700 r., dokonał tego
dom habsburski (30 stycznia 1701 r.). W ciągu 1701 r. uczyniły to poszczególne elektoraty i księstwa Rzeszy: Hannover, Saksonia, Hessen–Kassel, Lüneburg–Celle, Meklemburgia, Badenia. Dopiero po pokoju w Rastatt (1714)
tytuł królewski Fryderyka III w Prusach uznały pozostałe większe państwa Rzeszy: Bawaria, Kolonia, Braunschweig–Wolfenbüttel, Sachsen–Gotha, Münster, Würzburg. A. Waddington, op. cit., ss. 308–313, 331–358; H.
Zwiedineck-Südenhorst, op. cit., ss. 369–371. O uznaniu tytułu królewskiego przez Danię we wrześniu 1701 r.
A. Waddington, op. cit., ss. 374–375; B. Stollberg-Rilinger, Honores regii. Die Königswürde im zeremoniellen Zeichensystem der Frühen Neuzeit, w: Dreihundert Jahre Preußische Königskrönung. Eine Tagungsdokumentation,
hrsg. von J. Kunisch, Berlin 2002, ss. 23–24. Szwecja uczyniła to po dłuższych targach w 1703 r. A. Waddington, op. cit., ss. 376–380; W. Buchholz, Schweden und die preußische Rangerhöhung von 1701, w: Die preußische
Rangerhöhung, ss. 155–183. W miarę szybko uznania dokonały Niderlandy, Rosja, Sabaudia, Modena, Toskania,
a następnie Portugalia. Z powodów proceduralnych dopiero w 1709 r. uczyniła to Wenecja oraz w różnym czasie
kantony szwajcarskie A. Waddington, op. cit, ss. 358–360, 369–373, 380–382; H. Zwiedineck–Südenhorst, op. cit,
ss. 369–371. Tytuł królewski w Prusach uznany został przez Francję i Hiszpanię dopiero w pokoju w Utrechcie
w 1713 r. A. Waddington, op. cit., ss. 360–369; E. Opgenoorth, Zur französischen Sicht auf die preußische Rangerhöhung, w: Die preußische Rangerhöhung, ss. 143–153.
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kolejnych działań, zwłaszcza mających charakter faktów dokonanych, do których koronację królewiecką z 1701 roku należy zaliczyć. Nadmienić należy przy tym, że do
rangi królestwa podniesione zostało jedno z terytoriów należących do zróżnicowanego
pod każdym względem władztwa Hohenzollernów brandenburskich, których władza
w księstwie pruskim, pomimo prób unifikacji z innymi terytoriami, oparta była na
szczególnych zasadach. Ponadto księstwo pruskie było wówczas jedynym terytorium
elektorów brandenburskich, znajdującym się w całości poza Rzeszą7, w skład której
wchodziły pozostałe terytoria należące do tej dynastii, ale jednocześnie Prusy Książęce
były terytorium pozostającym poza Rzeczpospolitą, odrębnym od niej, ale formalnoprawnie również nadal od Rzeczypospolitej do pewnego stopnia uzależnionym.
Można oczywiście postawić pytanie, co wynika z tych szkicowo zasygnalizowanych uwag poświęconych z jednej strony problemowi pruskiemu w stosunkach
międzynarodowych po uwolnieniu się przez elektora z podległości lennej wobec
Polski w 1657 roku, w szczególności, jak zostało to już wspomniane, w stosunkach
politycznych z Rzeczpospolitą, a z drugiej strony problematyce prawnomiędzynarodowej, zwłaszcza w odniesieniu do kształtowania się niektórych norm i zasad prawa międzynarodowego w kontekście implikacji tych zjawisk dla koronacji
w Królewcu i ustanowienia królestwa w Prusach w 1701 roku?
W kwestii tej sprawa powracała ponownie na grunt polityczny. W przygotowaniu podstaw pod politykę faktów dokonanych, jakie stanowiła koronacja
królewiecka, dworowi brandenburskiemu pomagały różne okoliczności. Z jednej
strony należało do nich systematyczne i konsekwentne dążenie dworu berlińskiego
w latach panowania Fryderyka Wilhelma do wzmocnienia swojej pozycji, zarówno
w stosunkach międzynarodowych, jak i również proces daleko idących przekształceń wewnętrznych całego rozczłonkowanego dotąd władztwa Hohenzollernów,
zmierzające w kierunku Einheit- und Gesamtsaat, obejmujące przecież także Prusy Książęce8. Niewątpliwie porozumienie z Rzeczpospolitą z 1657 roku stało się
7
Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez elektora Fryderyka III koronacji na króla w Prusach zostało wynegocjowane przez dyplomację brandenburską w umowie z 16 listopada 1700 r., zawartej z domem cesarskim. W traktacie tym cesarz, jako monarcha najwyższy rangą w tytularnej hierarchii w Europie wyrażał zgodę
na uznanie podniesienia terytorium księstwa pruskiego do rangi królestwa. Th. von Moerner, Kurbrandenburgs
Staatsvertäge 1600–1700, Berlin 1867, ss. 810–823 (dalej Moerner); A. Waddington, op. cit., s 57 n.; A. Berney,
König Friedrich I. und das Haus Habsburg 1701–1707, München 1927; A. F. Pribram, op.cit., ss. 122–201; Ch. Roll,
Die preußische Königserhebung im politischen Kalkül der Wiener Hofburg, w: Dreihundert Jahre Preußische Königskrönung, hrsg. von J. Kunisch, Berlin 2002, ss. 189–227; M. Plassmann, Der Preis der Krone. Preussische Truppen
im Spanischen Erbfolgekrieg, w: Dreihundert Jahre, ss. 229–256.
8
E. Opgenoorth, Friedrich Wilhelm. Der Große Kurfürst von Brandenburg. Eine politische Biographie.
Zweiter Teil: 1620–1660, Göttingen 1978, ss. 26–36, 43–55, 113–123, 274–305; L. Tümpel, Die Entstehung des brandenburgisch-preußischen Einheitstaates im Zeitalter des Absolutismus (1609–1806), Breslau 1915, ss. 18–28, 44–159;
K. Breysig, Geschichte der brandenburgischen Finanzen in der Zeit von 1640 bis 1697, Bd. 1. Die Centralstellen der
Kammerverwaltung. Die Amtskammer, das Kassenwesen und die Domänen der Kurmark, Leipzig 1895, ss. 7–150; F.
Wolters, Geschichte der brandenburgischen Finanzen in der Zeit von 1640 bis 1697, Bd. 2. Die Zentralverwaltung des
Heeres und der Steuern, München 1915, s. 80 n.; W. Neugebauer, Staatlicher Einheit und politischer Regionalismus.

Sprawa pruska w pokoju oliwskim z 3 maja 1660 r. Cz. 3.

467

podstawą do dalszych kroków elektora Fryderyka Wilhelma w Prusach, ale także
tych, które podejmowane były w związku z Prusami po 1657 roku. Działania elektora, w których zmierzał on do wymuszenia uznania przez stany pruskie swojej
pozycji w księstwie pruskim, a także utrwalenia władzy na warunkach wynikających z postanowień welawskich9, zyskały ponadto dodatkowy argument w postaci
postanowień pokoju powszechnego, w którym traktat welawski uzyskał uznanie
międzynarodowe. W ten sposób dokonane jednostronnie uznanie, odnoszące się
w pokoju oliwskim do pewnej ogólnej sytuacji, a więc mające charakter przedmiotowy, w której legitymizowano w stosunkach międzynarodowych wszelkie porozumienia, jakie zawarte zostały podczas wojny z lat 1655–1660, w tym również
dwustronny polsko-brandenburski traktat zawarty w Welawie 19 września 1657
roku, stało się podstawą późniejszych działań, mających po stronie elektora różny
charakter, ale które przez swoje powtarzanie nabrały znaczenia trwałego zwyczaju.
Ich wyrazem było złamanie oporu stanów pruskich, które nastąpiło w sposób najbardziej zdecydowany w latach 1661–1663, gdy wskutek stosowania różnorodnych
środków nacisku stany pruskie zostały zmuszone do uznania niezależnej pozycji
elektora i podporządkowały się jego władzy. Systematyczne stosowanie przez elektora różnych politycznych instrumentów oddziaływania, wprowadzania instytucji,
jak też sposobów organizacji stosowanych i wypróbowanych w innych terytoriach,
podporządkowujących je koncepcji ujednolicenia w skali wszystkich terytoriów,
spowodowało powstanie po stronie stanów sytuacji przyzwyczajenia się do władzy
elektora, swego rodzaju przywyknięcia do niej. Postawa ta zaczęła odzwierciedlać
się z czasem w akceptacji urządzeń ustrojowych i politycznych, automatyczności
składania hołdów, zaniechania czynnego oporu, przyjęcia instytucjonalnej rozbudowy struktur władzy elektora, zarówno finansowych, administracyjnych, jak
i wojskowych umacniających jego władzę wewnętrzną, chociaż jeszcze XVIII wiek
pokazał, że był to proces długotrwały10.
Das Problem der Integration in der Brandenburg-preußischen Geschichte bis zum Jahre 1740, w: Staatliche Vereinigung: Fördernde und hemmende Elemente in der deutschen Geschichte, hrsg. von W. Brauneder, Der Staat, Beih. 12,
Berlin 1998, ss. 67–76.
9
Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd.15,
hrsg. von K. Breysig, Berlin 1894, ss. 389–397 (dalej: UA XV); A. Kamieński, Stany Prus Książęcych wobec rządów
brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku, Olsztyn 1995; idem, Początki suwerenności Hohenzollernów brandenburskich w Prusach Książęcych, Zapiski Historyczne, t. 72, 2007, z. 4, ss. 26–30; K. Lohmeyer, Die Entwickelung
der ständischen Verhältnisse in Preußen bis zur Gewinnung der Souveränität durch den Grossen Kurfürsten, Königsberg 1891; H. Rachel, Der Große Kurfürst und die ostpreußischen Stände 1640–1688, Bd. 24, H. 1, Leipzig 1905,
ss. 25–29; J. Szwagrzyk, Ludność Prus Książęcych wobec traktatu welawsko-bydgoskiego 1657–1688, w: O naprawę
Rczeczypospolitej XVII.–XVIII. w., Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1965, ss. 177–187; J. Małłek, Absolutystyczny zamach stanu w Prusach Książęcych w roku 1663, w: Balticum.
Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII–XVII wieku, ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin, red. Z. H. Nowak, Toruń 1992, ss. 207–219.
10
L. Tümpel, op. cit., ss. 44–159; K. Breysig, op. cit., s. 7 i n; F. Wolters, op. cit., s. 80 i n.; R. Bergmann,
Geschichte der ostpreussischen Stände und Steuern 1688–1704, Leipzig 1901; T. Grygier, Organizacja władzy na-
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Z drugiej strony działaniom strony brandenburskiej sprzyjało osłabienie
polityczne Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku11, której przejawem
bezpośrednim w stosunkach z władcami brandenburskimi było niewykorzystanie
wszelkich możliwości rewizji przez Rzeczpospolitą postanowień welawskich, determinujących zewnętrzną pozycję elektora w Prusach Książęcych, bo do nich, a nie
do postanowień oliwskich odwoływano się w stosunkach dwustronnych, a które to
okazje były w traktatach welawskich wyraźnie określone. Rzecz nie sprowadzała
się bowiem wyłącznie do samych sformułowań, określających podstawy zależności
księstwa pruskiego od Rzeczypospolitej, chociaż suwerenność, jako pojęcie prawnicze, określające charakter kompetencji przysługujących władzy państwowej, mogła
podlegać obrotowi albo nie, przechodząc na nowy podmiot w całości albo nie przechodząc w ogóle. Stąd w stosunkach wewnętrznych można było uzyskać faktyczną
niezależność polityczną – i taką formułę derogacji poprzez nową regulację w miejsce dotychczasowego stosunku lennego w traktacie welawskim, kończącym przede
wszystkim stan wojny między Rzeczpospolitą a księstwem pruskim, zastosowano12
– ale nie posiadać międzynarodowego uznania jurysdykcji nad swoim terytorium,
czyli nie posiadać pełni suwerenności. Sedno sprawy tkwiło w konsekwencjach
prawnopolitycznych zastosowanych sformułowań, dla których zrozumienia oraz
interpretacji badać powinno się jednak brzmienie postanowień, albowiem z nich
wynikał zamiar stron i cel umowy. W sprawie welawsko-bydgoskiej można stwierdzić, że w traktatach brak było po stronie polskiej woli dokonania cesji terytorium
pruskiego, a więc nie uczyniono przeniesienia własności, czyli tym samym nie następowało przeniesienie suwerenności w stosunkach zewnętrznych13. Oznaczało
to, że w znaczeniu formalnoprawnym, ale poniekąd także politycznym, księstwo
pruskie, jako jedno z terytoriów Hohenzollernów brandenburskich, które pomimo
szczególnej pozycji, czego strona brandenburska była świadoma, pozostawało jednak w pewnej zależności od Rzeczypospolitej.
Ponadto okolicznością jednak odrębną, ale korzystną dla władców brandenburskich w kwestii pruskiej w drugiej połowie XVII wieku był również dodatkowo
rozwój norm prawa międzynarodowego, w których uznanie, zyskując znaczenie,
czelnej Prus Książęcych, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1964, nr 4, ss. 484–513 (dalej: KMW); idem, Z walk
o suwerenność państwową Prus Książęcych, KMW, 1959, nr 1, ss. 472–483.
11
Z. Wójcik, Dyplomacja polska w okresie drugiej połowy XVII w. (1648–1699), w: Historia dyplomacji
polskiej, Warszawa, t. 2: 1572–1795, Warszawa 1982, ss. 175–176; idem, Zmiana w układzie sił politycznych w Europie środkowo-wschodniej w 2. poł. XVII w., Kwartalnik Historyczny, nr 67, 1960, z. 1, ss. 38–54; idem, Traktat
andruszowski i jego geneza, Warszawa 1959; K. Piwarski, Osłabienie znaczenia międzynarodowego Rzeczypospolitej
w drugiej połowie XVII w., Roczniki Historyczne, t. 23, 1957, ss. 235–236, 242–257 (dalej: RH).
12
D. Makiłła, Zniesienie Hołdu Pruskiego. Uwolnienie Prus Książęcych z podległości lennej wobec Rzeczypospolitej w latach 1657–1658, Miscellanea Historico-Archivistica, t. 23, 2016, s. 148.
13
Idem, Między Welawą a Królewcem 1657–1701. Geneza królestwa w Prusach (Königtum in Preußen).
Studium historyczno-prawne, Toruń 1998, s. 154.
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zwłaszcza w utrwaleniu świadomości powstania pewnych zdarzeń politycznych,
zaczęło pełnić coraz ważniejszą rolę. Mimo że nie było doktryny, formułującej
w pełni pojęcie uznania, jego konwencja stawała się regułą postępowania w stosunkach międzynarodowych14, zgodnie z zasadą, że praktyka jest w stosunkach międzynarodowych potwierdzeniem zwyczaju.
Umiędzynarodowienie jakiegoś faktu czy zjawiska politycznego, jak miało to miejsce w przypadku kwestii pruskiej w traktacie oliwskim, torowało drogę
utrwaleniu się tego faktu politycznego w stosunkach międzynarodowych, chociaż,
jak zostało to już podniesione, dla praktyki wzajemnych relacji polsko-brandenburskich znaczenie miały przede wszystkim postanowienia traktatu welawskiego,
albowiem to one wyznaczały treść i warunki ich realizacji, zwłaszcza w sytuacjach
kryzysowych, do jakich należały zmiany władców, mające miejsce na tronach obu
państw. Na nich bowiem też zasadzały się tak zwane Reservatrechte Rzeczypospolitej w księstwie pruskim, które miały wprawdzie formalny charakter, ale w określonym układzie były desygnatem całkiem realnych możliwości politycznoprawnych
Rzeczypospolitej wobec księstwa pruskiego, podlegających wykonaniu (obowiązek
konfirmacji traktatów15, homagium eventuale16, wynikająca z niego ekspektatywa
14
Odpowiedzi nie daje także doktryna. Koncepcja prawa natury, której główny ówcześnie, w połowie
XVII w. przedstawiciel, Hugo Grocjusz, sformułował podstawową dla prawa międzynarodowego zasadę pacta
sunt servanda, dopiero się kształtowała. Wątpić też jednak należy, by zasada ta była w 1660 r. powszechnie znana
i przyjęta, a tym bardziej, mimo rozprzestrzeniania się wszelkich nowinek prawnych, stanowić mogła podstawę do
poważnego traktowania tej ważnej dzisiaj zasady prawa międzynarodowego przez ówczesnych sterników polityki,
nawet w latach bezpośrednio następnych po 1660 r.
15
Do ograniczeń tych zaliczały się postanowienia przede wszystkim art. 21, zawierającego stwierdzenie o konieczności potwierdzenia (konfirmacji) ważności traktatów po każdorazowej zmianie na tronie polskim.
Warunek ten mógł mieć znaczenie dla trwałości pozycji elektora w Prusach. Quotiescunque novus rex Poloniae
electus fuerit, aut dux Prussiae in ducatum successerit, ab utraque parte renovabitur confirmabiturque iuramento
desuper praestito, per deputatos in animam principalium iurantes. Et si pars alterutra hic conventioni et foederi contravenerit, et decenter admonita satisfacere neglexerit, pars laesa monere tenebitur mediatores, ac serenissimus reges
et status in articulos sequenti nominatos, et eorum curam adhibere procurandae satisfactioni, et huic stabiliendae
concordae rationi, utraque pars sedulo insistet, ut omnia amicabiliter aequis modis componantur. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin–Dahlem, Staatsverträge Polen, nr 1b (M) (dalej: GStA PK); M. Dogiel,
Codex Diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, Vol. 4, Wilno 1764, IV, Nr 327, ss. 486–493
(dalej: Dogiel); Moerner, nr 121a; S. Pufendorf, De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni Electoris Brandenburgici
commentariorum libri 19, Berlin 1695, 6, & 78–79 (dalej: Pufendorf, F. V); S. i H. Dolezel, Die Staatsverträge des
Herzogtums Preussen, Tl. 1: Polen und Litauen, Köln 1971, nr 1, nr 40, ss. 191–192 (dalej: Dolezel); D. Makiłła, op.
cit., s. 107–124; idem, Zniesienie Hołdu, ss. 149–150.
16
Instytucja homagium eventuale przewidziana była punktem 7 traktatu welawskiego, w którym stwierdzano obowiązek złożenia przez stany Prus Książęcych przysięgi wierności Polsce, mającej prawa do objęcia
księstwa na wypadek wygaśnięcia następców elektora. GStA PK, Staatsverträge Polen, nr 1b (M); Dogiel IV, ss.
487–488; Moerner, nr 121a; Pufendorf, F. V., 6, & 78–79; Dolezel, nr 40, ss. 187–188. Wykonywana była przy okazji przysięgi składanej elektorowi, jako księciu pruskiemu, przez stany księstwa pruskiego. Pierwsza taka sytuacja
nastąpiła 24 maja 1690 r. podczas hołdu stanów składanego elektorowi Fryderykowi III, który objął rządy po
Wielkim Elektorze, Fryderyku Wilhelmie (zm. 1688 r.). Komisarzowi polskiemu, reprezentującemu króla i Rzeczpospolitą na tej uroczystości, podkanclerzemu litewskiemu Stanisławowi Szczuce udało się zadbać o zachowanie
praw Rzeczypospolitej przez ograniczenie w przysiędze uznania praw elektora do Prus directe descedentibus, wykluczając również z przysięgi sformułowania wskazujące na prawa dziedziczne do Prus. Erbhuldigungsakten des
Herzogtums und Königreichs Preußen, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Etatsministerium, 87d,

470

Dariusz Makiłła

na księstwo pruskie17). W świetle dwuznacznych i pokrętnych ruchów polskiej dyplomacji, jako rezultat zmiennej gry, którą wobec elektora prowadził w drugiej połowie XVII w. po 1660 roku dwór polski, traktat welawski, w którym deklarowano
uznanie wewnętrznej niezależności politycznej elektora w związku ze zwolnieniem
z podległości lennej Rzeczypospolitej, mógł budzić po stronie brandenburskiej
obawy dotyczące trwałości jego zachowania. Zdawano sobie sprawę z tego, że być
może – a zapewne w rachubach polskich mogło istnieć przekonanie, iż wskutek
wniesionych do niego zastrzeżeń i ograniczeń – traktat ten, biorąc pod uwagę,
że uzasadniona zmienną koniunkturą nietrwałość sojuszy i niedotrzymywanie
układów politycznych było ówcześnie regułą – w odpowiednim i dogodnym dla
Rzeczypospolitej momencie może być, a w zasadzie powinien być przekreślony.
Niewykluczone, że zamiar ten istniał już przy zawarciu traktatu18, a jedynie wskutek zmiennych okoliczności wojennych lat 1657–1660 został odłożony w czasie.
Tymczasem, być może w sposób niezamierzony przez stronę polską, ale z powodu
z kolei konieczności zakończenia wojny i zawarcia tak potrzebnego wszystkim stronom pokoju, który objął jednym sformułowaniem wszystkie układy, jakie podczas
niej zostały zawarte, traktat welawski, jako wydarzenie polityczne nabrał już nie
tyle charakteru tajnego układu dwustronnego, łatwego do zniweczenia, ale stał się
faktem międzynarodowym, utrwalonym sankcją traktatową ze strony jego uczestników.
Jedynie zdarzenia, jakie nastąpiły po zawarciu pokoju oliwskiego, konieczność prowadzenia dalszych wojen przez Rzeczpospolitą z Moskwą po 1657 roku19
i Turcją po 1672 roku, absorbujące jej potencjał polityczny i militarny, problemy
wewnętrzne Rzeczypospolitej, ale jednocześnie zapobiegliwość elektora, wykorzystującego wszelkie sytuacje na rzecz wzmocnienia swojego stanowiska wobec stronr 39–55, H. H. Diehlmann (Hrsg.), 3. Teil: 1678–1737, Hamburg 1992; K. Piwarski, Sprawa pruska za Jana III
1688–1690, Lwów 1929; idem, Zwierzchnictwo Polski nad Prusami w drugiej połowie XVII w., Pamiętnik V Zjazdu
Historyków Polskich, t. 2, Warszawa 1930; idem, Dzieje polityczne Prus Wschodnich (1621–1772), Gdynia 1938, ss.
100–101; J. Woliński, Relacja komisarzy polskich na hołd królewiecki, Zapiski Historyczne, 1961, z. 31, ss. 73–97;
I. Gundermann, „Ob die Salbung einem Könige nothwendig sey“, w: Dreihundert Jahre, s. 131. Kolejny hołd stanów pruskich, złożony królowi Fryderykowi Wilhelmowi I 11 września 1714 r. wskutek zaniedbań strony polskiej
odbył się bez udziału komisarzy polskich, chociaż w przysiędze stanów zawarowano prawa Polski do Prus Książęcych. K. Piwarski, Dzieje polityczne, ss. 126–128. Ostatnia przysięga miała miejsce w 1740 r., kiedy rządy objął
król Fryderyk II, ponownie bez udziału komisarzy polskich, w której formalnie potwierdzono ewentualne prawa
Polski. K. Piwarski, op. cit., ss. 136–138; I. Gundermann, op. cit., ss. 132–133.
17
W przypadku sukcesji bocznej w traktacie welawskim król zobowiązał się jedynie do dołożenia starań i użycia wpływów na Sejmie Rzeczypospolitej by posiadanie Prus Książęcych pozostało na tych samych warunkach lennych,
na jakich wcześniej dzierżył elektor (pozostała część art. 6): […] promittentque in Proximie comitiis, aut Proximo conventu, comitiorum potentatem habente, omnia, quae his conclusa sunt, ratihabitum iri. GStA PK, Staatsverträge Polen,
nr 1b (M); Dogiel IV, ss. 487–488; Moerner, nr 121a; Pufendorf, F. V., 6, & 78–79; Dolezel, nr 40, s. 187.
18
D. Makiłła, 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.
19
Z. Wójcik, Traktat andruszowski, s. 11 n.
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ny polskiej w sprawie pruskiej spowodowały, że wydarzenia wymknęły się spod
polskiej kontroli.
Nie zmienia to jednak faktu, że kilkakrotnie, korzystając z postanowień traktatu welawskiego, podnoszono w drugiej połowie XVII wieku po stronie polskiej
konieczność rewizji jego postanowień. Do sytuacji tej wprawdzie nie doszło, ale
w związku z mającymi miejsce zmianami na tronie Rzeczypospolitej, zwłaszcza
w czasie pierwszej po 1657 roku elekcji w latach 1669–1670, podniesienie zastrzeżeń na dworze polskim w stosunku do realizacji traktatu wywołało spore zamieszanie po stronie brandenburskiej20. Tymczasem przypadek de facto zrządził, że z kolei
porozumienia oliwskie, które miały gwarantować pakta welawskie ostały się aż do
roku 1700, kiedy wybuchła kolejna wojna z udziałem w większości tych samych
uczestników. Okazało się bowiem, że trwałość porozumień oliwskich była nie tyle
efektem ich doskonałości, co bardziej wynikiem stabilności koniunktury politycznej w tej części Europy21. Traktat welawski z 1657 roku en bloc włączono w obręb postanowień pokojowych z Oliwy, nie zwracając uwagi na jego szczegółowe
uwarunkowania, a zwłaszcza tak istotne w stosunkach dwustronnych ograniczenia
w jego stosowaniu. Nie wnikano bowiem w treść porozumień, a odnotowywano jedynie fakt jego zawarcia. Tym samym wykorzystanie traktatów pozostawiano dalszej praktyce, ta zaś mogła – gdyby po stronie polskiej poczyniono stosowne kroki,
20
Do rozważania takiej kwestii po raz pierwszy doszło po objęciu rządów przez króla Michała Korybuta
Wiśniowieckiego w 1669 r. Zmiana na tronie polskim oznaczała uruchomienie procedury konfirmacji postanowień traktatu welawskiego przez nowego króla i Sejm Rzeczypospolitej, przewidzianej art. 21. Brak konfirmacji
traktatu oznaczał jego niestosowanie, a przynajmniej zawieszenie jego obowiązywania, zaś odmowa jego nieprzedłużenie, stwarzała podstawy do rewizji całości bądź części jego postanowień. Prowadzący rozmowy ze stroną
brandenburską podkanclerzy Andrzej Olszowski, podnosząc zastrzeżenia do dotychczasowego stosowania traktatów welawsko-bydgoskich oraz stawiając konkretne warunki, dotyczące jego wykonywania, wyraźnie zmierzał
w kierunku wykorzystania tej okazji do rewizji traktatów welawsko-bydgoskich. Po stronie polskiej wskazywano
na Drawsko, lenno lęborsko-bytowskie, Elbląg, sytuacje stanów w księstwie pruskim. Stan ten trwał przez wiele
miesięcy, aż do kwietnia 1672 r., kiedy Rzeczpospolita znajdująca się wówczas w trudnej sytuacji zewnętrznej, uwikłana zwłaszcza w konflikt z Turcją, ostatecznie zgodziła się na konfirmację w zamian za posiłki brandenburskie
na wojnę z Turcją. Sprawa ta jednak była poważną próbą dla dyplomacji brandenburskiej, albowiem stan posiadania został zagrożony, a pojawiło się niebezpieczeństwo utraty korzystnego dla elektora rozwiązania. A. Kamińska,
Brandenburg–Prussia and Poland. A Study in Diplomatic History (1669–1672), Marburg/Lahn 1983, ss. 18–161;
D. Makiłła, Między Welawą a Królewcem, ss. 139–143; idem, Traktat welawski, ss. 396–397; A. Kamińska-Linderska, Między Polską a Brandenburgią. Sprawa lenna lęborsko-bytowskiego w drugiej połowie XVII w., Wrocław
1966; A. Kamieński, Polska a Brandenburgia–Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań 2002,
s. 84 n. W kolejnych sytuacjach, kiedy następowała zmiana na tronie Rzeczypospolitej, bo już w 1673 r., sprawa konfirmacji, chociaż zauważona jako możliwość zmiany niekorzystnego dla Rzeczypospolitej układu, została
rozstrzygnięta na rzecz strony brandenburskiej również nie bez trudności dopiero 17 maja 1677 r. A. Kamieński,
op. cit, ss. 112–116, 141–158. Jeszcze szybciej, bez zbędnego skrupulizowania, na zasadzie formalności, problem
ten załatwiono po objęciu rządów przez króla Augusta II w 1697 r. Po objęciu władzy przez Augusta III w 1733 r.
sprawę konfirmacji traktatów potraktowano jako formalność.
21
H. Duchhardt, Westfälischer Friede und internationales System in Ancien Régime, HZ, Bd. 249, 1989,
ss. 529–543; L. Auer, Konfliktverhütung und Sicherheit. Versuche zwischenstaatlicher Friedenswahrung in Europa
zwischen den Friedensschlüssen von Oliva und Aachen 1660–1668, w: Zwischenstaatliche Friedenswahrung im Mittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. von H. Duchhardt, Köln 1991, ss. 153–184.
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powołując się na odpowiednie postanowienia dotyczące ich konfirmacji – prowadzić do przekreślenia jego rezultatów. Działania te byłyby bowiem niezależne, wobec których gwarancje pokoju oliwskiego odnoszące się do objęcia go pokojem
powszechnym, nie miałyby zastosowania.
W ten sposób czynnikami mającymi wpływ na stosunki wewnętrzne w Prusach Książęcych po 1660 roku, ale także na ich status zewnętrzny oraz pozycję
samego elektora brandenburskiego jako księcia w Prusach, były uznanie i zwyczaj, które okazały się również sui generis fundamentem procesu ustanowienia
królestwa w Prusach. Do faktu tego doszło na długiej drodze kształtowania się
wzajemnych polsko-brandenburskich stosunków, począwszy od traktatów welawskich i bydgoskich w 1657 roku, gdy w warunkach zawartego sojuszu wojskowego
Rzeczypospolitej z elektorem określona została niezależność polityczna elektora
brandenburskiego, jako księcia w Prusach Książęcych wraz ze szczegółowymi warunkami jej realizacji, kolejno przez pokój oliwski z 1660 roku, do którego traktaty
te włączono, aż po koronację królewiecką z 1701 roku. Proces ten był o tyle ciekawy, że jego rozwój, jak i kształtowanie się całej sytuacji, nie było ówcześnie w znacznym stopniu prawnie klarowne, albowiem zdarzenia te następowały w momencie
szczególnego przełomu w stosunkach międzynarodowych, gdy norma prawna
nowego ius gentium czasów nowożytnych, dopiero się kształtowała, i to zarówno
w praktyce, jak też w doktrynie. Uznanie międzynarodowe, mało do tej pory stosowane przez dwory europejskie, jako szczególne źródło nowego ius gentium, chociaż
znane z praktyki polityczno-prawnej, zaczęło jednak z czasem nabierać coraz istotniejszego znaczenia pośród zasad funkcjonowania stosunków międzynarodowych,
które ówcześnie oparte były głównie na umowach dwustronnych, w tym również
w umowach zawieranych w ramach stosowanego nadal w ówczesnej epoce prawa lennego22. Uznanie wprowadzone do praktyki stosunków międzynarodowych,
zaczęło również wówczas występować – chociaż nie w takim jeszcze zakresie, jak
zwyczaj – obok umów, zwłaszcza dwustronnych, albowiem wielostronne dopiero
się zaczęły pojawiać, wpływając również na zmiany stanów prawnych powstałych
dawniej i opartych często bądź też przede wszystkim jedynie na zwyczaju.
Rzeczpospolita nie zniweczyła – gdyż nie zdążyła tego uczynić – skutków
politycznych traktatów welawsko-bydgoskich, mimo że miała do tego dobre podstawy prawne, wynikające z zastosowanych w traktatach korzystnych dla siebie postanowieniach, jak też posiadało sprzyjające kilkakrotnie takim działaniom, okazje,
mające miejsce w latach późniejszych. Tymczasem zamiast tego, korzystając na22
Podległość czy też zależność znajdowały w ówczesnej praktyce politycznej różny wymiar i wyraz. Niekiedy, mimo zmieniających się reguł postępowania, jak też czasów i rzeczywistości, podstawą wyznaczającą stosunki międzypaństwowe pozostawały nadal normy o charakterze lennym, co niekiedy dotrwało formalnie w praktyce
politycznej do końca XVIII w., jak chociażby Kurlandia czy też stosunki panujące w Rzeszy.
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tomiast z ogólnej, pojednawczej formuły pokojowej, jaka została sformułowana
w paktach oliwskich, wpuszczono w obieg międzynarodowy korzystne dla elektora, ale z pewnością nie do końca go satysfakcjonujące rozwiązania, wskazujące
na uzyskane przez niego, jako władcy w Prusach Książęcych, w trudnej dla niego
sytuacji w 1657 roku, niezależności politycznej, będącej efektem jego zwolnienia
z podległości lennej wobec Rzeczypospolitej. W rozumieniu elektora, postępującego pragmatycznie, ale nastawionego na aktywność polityczną w przyszłości, która
mogła przynieść bardziej korzystne rozwiązania, warto było więc wpierw uzyskać
przynajmniej zwolnienie z podległości lennej – przemilczając formułę pełnej suwerenności – a następnie uzyskać uznanie faktycznej niezależności politycznej, wykonywanej zresztą przez elektora w praktyce politycznej, zwłaszcza wewnętrznej,
godząc się nawet z pozostałościami podległości zewnętrznej23. Pojawienie się w rachubach politycznych Fryderyka III koncepcji uzyskania korony królewskiej i podniesienia Prus Książęcych do rangi królestwa24, wynikało z korzystania z osiągnięć
w umacnianiu władzy wewnętrznej w Prusach, jak też podniesienia pozycji międzynarodowej Brandenburgii, pojmowanej jako władztwo Hohenzollernów, chociaż nadal rozczłonkowanego terytorialnie, która nastąpiła za rządów Fryderyka
Wilhelma25. Sytuacja ta pokazywała, że to właśnie na gruncie tejże faktycznej nie23
Rzeczpospolita zrzekła się zwierzchnictwa nad Prusami dopiero w narzuconym Rzeczpospolitej traktacie rozbiorowym z 18 września 1773 r. potwierdzającym układ rozbiorowy zawarty przez Austrię, Prusy i Rosję
w Petersburgu w dniu 5 sierpnia 1772 r. W art. 3 traktatu z 18 września 1773 r. stwierdzono: Sa Majesté le Roi de
Pologne et les Etats de Poogne et de Lithuaniae renoncent egalement et de la maniere la plus forte et la plus formelle
à toute pretension, qu’ils pouroient avoir et fermer soit à present, soit à l’avenir, sur aucune des autres Provinces que
la Serenissime Maison de Prusse et de Brandenbourg a possedèes jusqu’ici. Sans deroger à cette renonciation generale,
ils renoncent expressement et mommement á la reversion du Royaume et du fief de Prusse que a été stipulée en faveur
de la Couronne de Pologne dans l’articles 6 du Traite conclu à Velau le 19 Septembre de l’année 1657, pour lec as que
les Descedents males de l’Electeur Frederic Guillaume de Brandenbourg viendroient à manquer et ils consentent que
sa Majesté le Roi de Prusse et Ses Heritieurs et Successeurs de l’un et de l’autre Sexequissent librement posseder le
Royaume de Prusse à perpetuité avec toute Souveraineté et independence, sans que la Couronne de Pologne puisse ni
venille jamais y former aucune pretension ni de reversion ni d’obligation feudale, ni sous aucune autre titre pretexte,
ou denomination. Pour prevenir et ecarter aussi tout sujet et toute materie des Disputes, qui pouroient des Articles du
Traite de Velau qui ni quadrent plus aux circonstances presentes, les Deux Hautes Parties Contractantes abolissent
par le present Traite les Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21 du susdit Traite de vel au de 1657
en lui conservo ce pendant sa force et son obligation dans les autres Articles, qui ne sont se expressement abrogés ici.
Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, k. 24. Taktat z 5 sierpnia 1772 r. ratyfikowany został przez
Sejm 30 października 1773. Volumina legum, wyd. J. Ohryzki, T. 8, Petersburg 1859, ss. 16–49.
24
Uroczystość królewiecka miała charakter samokoronacji, stanowiącej demonstrację swojej wewnętrznej
suwerenności. H. Duchhardt, Die preußische Königskrönung, s. 88; M. Kaiser, “Optimo Regi Fides Borussorum”. Die
Landstände der preußischen Territorien und die Königserhebung Friedrichs III. (I.), w: Dreihundert Jahre, ss. 73–113,
zwł. ss. 79–80; I. Gundermann, op. cit., ss. 117–130.
25
Problem ten związany był także z traktowaniem pozycji elektora Brandenburgii w warunkach ówczesnych stosunków międzynarodowych. Liczący się niewątpliwie jako władca, dysponujący określonym potencjałem militarnym, gospodarczym, politycznym, poszukiwany jako uczestnik najróżniejszych porozumień i sojuszy
politycznych w Europie, nie mógł jednakże liczyć na traktowanie go w tych stosunkach w sposób równoważny
zgodnie z zasadami preeminencji i precedencji. Elektorzy brandenburscy byli bowiem nadal jedynie partes Imperii. Status elektora stanowił zasadniczą przeszkodę w przyjęciu do kręgu wzajemnie i równorzędnie się traktujących suwerenów. Rozumiał to Fryderyk III, zabiegający o uzyskanie tytułu i godności królewskiej, stając się
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zależności politycznej, można było zbudować w stosunkach międzynarodowych,
a nie tylko wewnętrznych, rzeczywistą odrębność polityczną księstwa pruskiego,
na którego czele jako książę pruski stał elektor brandenburski, stanowiącą przesłankę pod uzyskanie w drodze faktów dokonanych podniesienia księstwa pruskiego do rangi królestwa w Prusach (Königtum in Preußen), jako kroku w kierunku
uzyskania z czasem pełnej suwerenności (w zasadzie dopiero za króla Fryderyka II,
tytułującego się po 1772 roku królem Prus – König von Preußen)26.
Kwestie te jasno wynikają z analizy koncepcji oraz postępowania zarówno elektorów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku, jak też widoczne
były w działaniach brandenburskiej dyplomacji tego okresu. Z uznania traktatów
z 1657 roku w pokoju oliwskim w 1660 roku uczyniono fakt międzynarodowy,
a tym samym gwarancję trwałości ich postanowień, jak też przesłankę na budowanie dalszych nadziei na przyszłość. Tym faktem z kolei był proces uznawania
w stosunkach międzynarodowych tytułu króla w Prusach, którego przyjęcie było
samo w sobie deklaracją polityczną, wyrastającą jednak na dotychczasowym stanie
wzajemnych stosunków politycznych między Brandenburgią–Prusami a Rzeczpospolitą, pozwalających na jej złożenie. Pytaniem osobnym oczywiście, a związanym
z okolicznościami uznania traktatu welawskiego w postanowieniach oliwskich,
które stanowiły przesłankę pod to rozumowanie oraz prowadzoną później polityką wobec Rzeczpospolitej, było, czy elektora Fryderyka Wilhelma, realnego wodza
z czasów wojny duńskiej przeciwko Karolowi Gustawowi z lat 1658–1659, można
było w konkretnej sytuacji polityczno-militarnej, w jakiej przystępowano do rokowań mających doprowadzić do pokoju w Oliwie w 1660 roku, pominąć, czy też
chociażby zlekceważyć? Z pewnością nie. Należało więc znaleźć rozwiązanie go
zadowalające. Nie jest też przypadkiem, że formułą pokoju generalnego w Oliwie,
dotyczącej wszystkich porozumień z czasów wojny, objęto jedynie traktat welawski
i bydgoski, a nie labiawski; ten bowiem został w rozumieniu społeczności międzynarodowej odrzucony, gdyż przekreślono go stanem prawnym, jaki powstał po
traktacie w Welawie i Bydgoszczy oraz przyłączeniem się elektora w ich następstwie
do koalicji antyszwedzkiej.
Prawdą jest także, iż dopuszczenie rozwiązań welawskich i bydgoskich do pokoju oliwskiego oznaczało dla Rzeczypospolitej utratę ważnych argumentów, jakie
niosłoby ograniczenie ich do relacji dwustronnych, z których zawsze można byłoby
głównym motywem jego działań. B. Stollberg-Rilinger, op. cit., ss. 1–26, zwł. 16 n; M. Vec, Das preußische Zeremonialrecht. Eine Zerfallgeschichte, w: Preußische Stile. Ein Staat als Kunststück, hrsg. von P. Bahners, G. Roellecke
Stuttgart 2001, ss. 101–113.
26
Tak wyglądałaby ta sprawa z polskiego punktu widzenia, który nie uznawał koronacji Fryderyka III.
Dla zewnętrznego jednak odbioru, inscenizacja koronacji, mająca miejsce w Królewcu robiła wrażenie, stanowiąc
przesłankę dla ukazania roli i znaczenia pozycji elektora, ułatwiającą uznanie jego tytułu na zewnątrz. M. Kaiser,
op. cit., s.82
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się wycofać, zaś ich objęcie sankcją pokoju powszechnego, jaki zawarto w Oliwie,
wskutek umiędzynarodowienia traktatów, niosło za sobą zyskanie takich racji z korzyścią wyłącznie jedynie dla elektora27.
Czas jednak na puentę. Śledząc bieg wydarzeń związanych ze sprawą Prus
Książęcych w drugiej połowie XVII wieku, można niewątpliwie stwierdzić, że
w szerszym, bardziej politycznym ujęciu wydarzenia mające miejsce w latach
1657–1660, związane ze statusem księstwa pruskiego, miały istotne znaczenia dla
powstania Królestwa w Prusach w 1701 roku, jako zalążku przyszłego państwa pruskiego. W takiej sytuacji należałoby przyjąć – stosując obrazowe porównania – że
o ile przyjściem na świat tego państwa byłby rok 1701, a więc moment podniesienia księstwa do rangi królestwa, jego poczęciem byłby rok 1657, w którym władcy
Brandenburgii, będąc książętami pruskimi uzyskali w Prusach Książęcych niezależność polityczną, to rok 1660, kiedy traktat ją uznający objęty został gwarancją
pokoju powszechnego w Oliwie, należałoby uznać, że oznaczał on nabycie pewności, że poczęcie stało się faktem.
Dariusz Makiłła, Preußens Angelegenheit im Vertrag von Oliva vom 3. Mai 1660, Teil 3: Anerkennung
und internationale Rechtsgewohnheit in der politischen Praxis Preußens in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts
Zusammenfassung
Der Friedensschluss in Oliwa am 3. Mai 1660, der den 5 Jahre dauernden Nordischen Krieg beendete,
implizierte die Annahme der Bestimmungen früherer Verträge, einschließlich des bilateralen polnisch–brandenburgischen Vertrags von Welawa (1657), der die gegenseitigen Beziehungen zwischen Preußen und der Republik
Polen regelte. Es war besonders wichtig, den rechtlichen und politischen Status des Herzogtums Preußen nach
1657 anzuerkennen. Aufgrund der Einschränkungen der Anerkennung der uneingeschränkten Unabhängigkeit
des Herzogtums Preußen im Vertrag von Welawa war diese Angelegenheit Gegenstand der Bemühungen Brandenburgs, diese Position zu stärken. Besondere Bedeutung erlangte das Problem im Zusammenhang mit der Krönung von Kurfürst Friedrich III als König von Preußen Friedrich I, der angesichts der Schwäche Polens durch
internationale Anerkennung bestätigt wurde.
Übersetzt von Piotr Ambroziak
Dariusz Makiłła, The Prussian case in the Oliwa Treaty of May 3, 1660. Part 3. Adjudgement and international legal custom in political practice regarding Prussia in the second half of the 17th century
Summary
The conclusion of peace in Oliwa on May 3, 1660, ending the Northern War begun in 1655, implied
an acceptance of the provisions of earlier treaties, including the bilateral Polish–Brandenburg Treaty of Velawy
(1657), regulating mutual relations between Prussia and the Republic of Poland. It was particularly important
to recognise the legal and political status of Ducal Prussia after 1657. However, due to the limited recognition
of the full external independence of the Prussian principality in the Treaty of Velawy, this matter was the subject
of Brandenburgian efforts, aimed at strengthening this position. The problem gained special significance in the
27
J. Włodarski, K. M. Kantorska, Między wojną a pokojem – międzynarodowe implikacje i gwarancje
pokoju oliwskiego 3 maja 1660 r., „Studia Gdańskie”, t. 29, 2011, s. 183–203.
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context of the coronation of Elector Frederick III as king of Prussia, as Frederick I, which in the face of Poland’s
weakness was confirmed by international recognition.
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Kto wejrzy głębiej, by zobaczyć, co ukrywa wnętrze, ten przekona się
o sprzeczności między formą a treścią oraz prześledzi nici – jedne wiodące
z wciąż panującego pogaństwa, inne prowadzące do katolicyzmu, a także splot
obydwu. Grożą one zduszeniem pobożności i istoty wiary protestanckiej. Najpierw powiedzmy kilka słów o zabobonach.
Friedrich Salomo Oldenberg, Przyczynki do poznania Mazur

W dotychczasowych publikacjach, poświęconych litewskiemu i mazurskiemu ruchowi gromadkarskiemu, centralne miejsce zajmuje omówienie jego genezy
i rozwoju2. O poglądach, a szczególnie postawie jego uczestników wobec ludowości
1
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų
judėjimas Mažojoje Lietuvoje” („Splot nowoczesności i tradycji: ruch gromadkarski w Małej Litwie”) finansowanego przez Radę Naukową Litwy (Lietuvos mokslo taryba), nr umowy S–MOD–17–10.
2
W. Gaigalat, Die evangelische Gemeinschaftsbewegung unter den preußischen Litauern. Geschichtliches
und Gegenwärtiges von…, Königsberg 1904; W. Gaigalatis, Ewangeliszki Surinkimai Lietuwoje. Isztyrinējimai apie
jû Pradǯią, Augimą bey dabartinį Buwį, Priekulė 1905; F. Lej(y)k–Różyński, Zrzeszenia gromadkarskie wśród Mazurów, zamieszkałych na Mazowszu Pruskim, Nadrenii i Westfalii, Przegląd Ewangelicki, 1937, nr 8, ss. 70–71, nr
9, ss. 80–81, nr 10, ss. 88–89, nr 11, ss. 101–102, nr 12, ss. 111–114; E. Sukertowa–Biedrawina, Zagadnienie gromadkarstwa na Mazurach (Przyczynek do dziejów „gromadek”), Przegląd Zachodni, 1950, nr 9–10, ss. 272–283; R.
Otello, Ruch gromadkarski w Prusach Wschodnich w latach 1848–1914, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1976,
nr 3, ss. 307–328; G. Jasiński, U źródeł gromadkarstwa. O grupie „świętych” na Mazurach, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1996, nr 3, ss. 369–377; G. Jasiński, Pomiędzy sektą a Kościołem. Gromadkarze litewscy i mazurscy
w XIX wieku (do 1885 roku), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1999, nr 1, ss. 17–42; G. Jasiński, Neopietyzm

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 3(301)
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i reliktów pogaństwa, pisze się niewiele, a to z tej przyczyny, że brakuje bezpośrednich źródeł mogących tę lukę wypełnić. Jak pisze Grzegorz Jasiński, przynajmniej
do poł. lat 80-tych XIX wieku, na „ich [gromadkarzy – J.P.] działalność i poglądy
patrzymy oczami innych, najczęściej duchownych Kościoła krajowego (unijnego),
nauczycieli, czasami przedstawicieli władz administracyjnych”3, a i w późniejszym
okresie sami zainteresowani zabierają głos głównie w sprawie dokonujących się
w ich świecie przemian i rozłamów. Wyrażenie „patrzymy oczami innych” można w dużej mierze potraktować dosłownie, gdyż obserwatorom udało się opisać
prawie wyłącznie manifestowaną na zewnątrz postawę czy też odmienny strój gromadkarzy. W związku z tym, należy się zastanowić, czy ten wystawiony na widok
publiczny obraz był prawdziwy, czy też może skonstruowany sztucznie, wyłącznie
dla zaspokojenia ciekawości „innych”.
We wszystkich opracowaniach, które w jakimś stopniu dotykają omawianego problemu, uwypukla się te same informacje odnośnie prowadzących skrajnie
ascetyczny tryb życia litewskich klimkėnai (także: klimkiškiai), grupy skupionej
początkowo wokół Klimkusa Grigelaitisa (1750–1825), a istniejącej do 1939 roku4
albo też zarysowuje utrwalony przed II wojną światową obraz gromadkarzy w ogóle. Autorem jednej z takich właśnie, pełniejszych charakterystyk jest pochodzący
z gromadkarskiej rodziny Fryderyk Lej(y)k-Różyński. Pod koniec lat 30-tych XX
wieku pisał on, że:
członkowie zrzeszenia wstrzymywać się muszą od używania napojów alkoholowych, a w zupełności od palenia tytoniu. […] Zabawy wszelkiego rodzaju
nie mają u nich miejsca. Są oni przeciwnikami wszelkich rozrywek światowych
jak: sportu, tańca, gimnastyki, teatru, kina, bawienia się w kawiarniach, restauracjach itd. Odzież ich jest skromna. Mężczyźni chodzą przeważnie bez kołnierzyka i krawatu, zwykle z czarnym półkoszulkiem i chusteczką na szyi. Kobiety
– „nawrócone” – nie noszą kapelusza, lecz skromne ciemne chustki. Noszenie
jedwabnych pończoch, eleganckiego obuwia, pięknych, do figury robionych sukien uważają za grzech, ponieważ to nie godzi się z cnotą chrześcijańskiej pokory.
Włosy noszą długie, gładko czesane. Mężczyźni są prawie wszyscy goleni. Brodę
noszą tylko jednostki, wąsów – nikt. Ograniczanie urodzeń, stosowanie środków
zapobiegawczych, uważa się za wielki grzech. Jeszcze niedawno unikano bez wya postawy narodowe. Ruch gromadkarski na Mazurach w XIX i XX w. (do 1956). Część I, Gdański Rocznik Ewangelicki, 2014, vol. VIII, ss. 108–134; G. Jasiński, Apie liuteronybės diferenciaciją Rytų Prūsijoje. Pastabos dėl surinkimų
Mozūrijoje XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje, Acta Historica Universitatis Klaipedensis: Kristijono Donelaičio
epochos kultūrinės inovacijos, nr XXVI, 2013, ss. 135–147.
3
G. Jasiński, Pomiędzy sektą a Kościołem, s. 17.
4
A. Žemaitaitis, klimkiškiai, klimkėnai, Senasis surinkimas, w: Mažosios Lietuvos Enciklopedija, t. 2, red.
V. Pėteraitis, Z. Zinkevičius, M. Purvinas, Vilnius 2003, s. 233.
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jątku lekarzy. Zwracano się z modlitwą do Boga, Pana życia i śmierci, o uzdrowienie chorego. Obecnie pod tym względem spostrzega się pewien postęp. Nawet
zamożni ludzie dzieciom nie dawali żadnego wyższego wykształcenia. Posyłanie
synów na studia akademickie uchodziło za pychę, którą zwykle Pan Bóg karze.
W ostatnich czasach jednak i co do tego nastąpiła pewna zmiana.5

Darius Petkūnas i Algirdas Žemaitaitis podsumowali z kolei dostępne w różnych źródłach wiadomości charakteryzujące gromadkarzy i zamknęli prezentowaną przez nich postawę w zwięzłej definicji:
Gromadkarze musieli być pobożni, pokorni, zamknięci w sobie, trzeźwi,
skromni, pracowici, szlachetni, rzetelni, uczciwi, wierni Bogu i władzy. Zasadami
pobożności i wysokiej moralności gromadkarzy były modlitwa, ubóstwo, post,
miłość bliźniego, miłosierdzie, prawość, moralność, samokontrola, cierpliwość.6

W obliczu powyższego wydawać by się mogło, że w życiu gromadek nie było
miejsca dla wiary w zabobony, które traktowano przecież na równi z pozostałymi
reliktami pogaństwa i, co za tym idzie, jak i inne „bałwochwalstwa”, niestrudzenie
zwalczano. Przemawiać mógłby za tym również skąpy materiał folklorystyczny zebrany w granicach niegdysiejszej Małej Litwy, na której bardzo silnie zakorzeniony
był protestantyzm, a gromadkarze pojawili się już w II ćwierci XVIII wieku, by na
początku wieku XX stanowić ok. 45% mieszkańców całego obszaru7. Protestantyzm
przecież, jak pisze Dalia Kisielunaitė „nie wpuszczał do kościoła niczego, czego nie
było w Piśmie Świętym i unikał teatralności”8, a wiele wskazywać mogłoby na to,
że szczelności granicy sacrum – profanum strzegli przede wszystkim członkowie
gromadek.
Gromadkarze byli społecznością niezmiernie skrytą i zamkniętą na „obcych”.
Ostatni świadkowie życia na wsi w Małej Litwie przed II wojną światową, przechowali ich w pamięci jako wspólnotę wciąż jeszcze niezwykle hermetyczną. Rzadko mieli oni przekraczać granice swoich zagród, nieczęsto odwiedzali sąsiadów,
zazwyczaj wyłącznie podczas najważniejszych świąt rodzinnych lub kościelnych
(wesela czy też Wielkanocy), ich dzieci nie spacerowały po wsi bez potrzeby i nie
zawierały przyjaźni z rówieśnikami, a więcej swobody zyskiwały dopiero po konfirF. Lej(y)k-Różyński, op. cit., nr 11, s. 101.
D. Petkūnas, A. Žemaitaitis, Surinkimininkai, maldininkai, w: Mažosios Lietuvos Enciklopedija, t. 4, red.
V. Bagdonavičius, D. Valentukevičienė, V. Kaltenis, Vilnius 2009, s. 359.
7
Ibidem, ss. 359–360.
8
D. Kisielunaitė, Senųjų baltiškųjų papročių pėdsakai lietuvininkų šventėse, w: Lietuvininkų kalba.
Mažosios Lietuvos tautosaka. Mažosios Lietuvos etnografija. Mokslinės konferencijos pranešimai, Kaunas 1994, s. 76.
5
6
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macji, a więc od ok. 14 roku życia9. W granicach mikroświata gromadkarzy znajdował się oprócz domostwa i miejsca pracy jedynie kościół, domy zgromadzeń oraz
cmentarz, a dodatkowo, tę i tak już wąską przestrzeń, ograniczały, wspomniane już
powyżej, liczne surowe reguły.
Niedostępność i ascetyczność członków gromadek utrudniały i, co może być
zaskoczeniem, nadal jeszcze stoją na przeszkodzie badaczom, chcącym rozpoznać
w sposób dostateczny nie tylko przez nich samych eksponowane aspekty życia,
ale też m.in. kwestię wiary w magię, przesądy i inne zjawiska sprzeczne z nauką
płynącą z Biblii. By móc jednak przyjrzeć się bliżej temu nieprzebadanemu dotąd
obszarowi, omówić należy, z jednej strony, stosunek gromadkarzy do folkloru, ludowości i dziedzictwa kulturowego w ogóle, z drugiej zaś – zastanowić, na ile ich
zapatrywania na ten konkretny, nierzadko istotny przecież, składnik codzienności, miały szansę przedostać się poza granice tego ruchu i zostać zarejestrowanymi
przez obserwatorów z zewnątrz.
Mała Litwa jest tym regionem, którego folklorem zainteresowano się bardzo
wcześnie. Już w 1747 roku trzy oryginalne pieśni (miłosną młodych, humorystyczną młodych i weselną), wraz z tłumaczeniem na język niemiecki, opublikował
w dziele Betrachtung der littauischen Sprache (które zaczęto drukować już dwa lata
wcześniej), urodzony w Kattenau (obecnie Заветы w obwodzie kaliningradzkim),
Philipp Ruhig (1675–1749). Pierwszy osobny zbiór pieśni z tego obszaru, a jednocześnie pierwszy zbiór pieśni litewskich w ogóle – Dainos oder Littauische Volkslieder, ukazał się z kolei w roku 182510, a wydał go urodzony również w Litwie
Pruskiej, we wsi Karwaiten (zasypanej w 1779 roku przez ruchome piaski) na Mierzei Kurońskiej, Ludwig Rhesa (1776–1840). Jeszcze w 2 poł. XIX wieku repertuar pieśni był z całą pewnością imponujący i niezmiernie różnorodny, a świadczy
o tym głównie zbiór pieśni (542 jednostki) zgromadzonych przez Viliusa Kalvai
tisa, uzupełniony przezeń o teksty ogłoszone lub zebrane wcześniej przez innych
autorów (łącznie – ok. 800 tekstów) i wydany w Tylży w 1905 roku11.
Urodzony w okolicach Ragnety Kalvaitis (1848–1914), przede wszystkim zagorzały działacz na rzecz ochrony języka litewskiego wobec postępującej za czasów
jego działalności germanizacji był jednym z pierwszych folklorystów działających
na Małej Litwie. To właśnie on, jak pisał Kazys Grigas, „wyorał jako zbieracz folklo9
Informacje pozyskane w trakcie ekspedycji zorganizowanej w ramach projektu badawczego „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje” („Splot nowoczesności i tradycji: ruch
gromadkarski w Małej Litwie”) w dn. 23.08.2017. Informatorka: Ruth Lydia Tetmeier, zamężna Babonienė (Rūta
Babonienė), ur. 02.11.1929 w Vidkiemis, gm. Smalininkai, obecnie zamieszkała w Viešvilė. Materiał przechowuje
LKI (Lietuvių kalbos institutas).
10
L.J. Rhesa, Dainos oder Litthauische Volkslieder gesammelt, übersetzt und mit gegenüberstehendem Urtext herausgegeben von…, Königsberg 1825.
11
Prusijos Lietuvių dainos. Surinko ir pridėdamas anas per Rėzą, Nesselmann‘ą, Dr. Sauerwein‘ą bei kitus
rinktas arba sutaisytas dainas išleido savo paties kašta Vilius Kalvaitis, Tilžė 1905.
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ru i wydawca w Małej Litwie bodajże najszerszą skibę”12. W ciągu 25 miesięcy, pomiędzy 1888 a 1894 rokiem, odwiedził Kalvaitis ponad 90 parafii w Małej Litwie13,
ale w domach gromadkarzy, pomimo iż pochodził z tego samego regionu, znał język i obowiązujące zwyczaje, nie był miłym gościem. Ich mieszkańcy na jego słowa:
„ja nie tylko opowieści, albo, dokładniej mówiąc, wypadki ukazywania się dusz,
laum, a[i]twarów, nazwy wsi, ale i piosenki zbieram”14, żądali, by wyszedł, bo przecież „Boga mamy czcić, a nie takimi rzeczami się zajmować”15. Bardzo znamienne w tej wypowiedzi jest to, jak szczególny stosunek mieli gromadkarze właśnie
do ludowej pieśni. Nie tak bardzo oburzało ich wspomnienie duchów domowych,
istot mitycznych, jak właśnie piosenki, a więc jednego z fundamentalnych elementów kultury ludowej. Pieśń ludowa była w życiu mieszkańców wsi obecna zawsze,
zarówno podczas uroczystości dorocznych, rodzinnych, pracy na gospodarstwie,
jak i najbardziej nawet błahych codziennych zajęć, ale dla gromadkarzy „litewskie
śpiewanie bardziej jest wstrętne, aniżeli pogańskie działania, szerzy «żmudzką»
bezbożność, itd.”16, i dlatego też postanowiono je zagłuszyć – przede wszystkim
pełnym natchnienia śpiewem religijnym i modlitwą.
Każda z wymienionych powyżej publikacji, a przede wszystkim zbiór pieśni
Kalvaitisa jest znakomitym dowodem na to, że znano w tym zakątku Europy wiele
utworów frywolnych, obrazoburczych oraz nawiązujących do tradycji pogańskiej.
Wykonywanie takich piosenek było z pewnością przez przedstawicieli ruchu gromadkarskiego traktowane jako jawne i głośne przyznanie się do kontynuowania
bałwochwalczych zwyczajów czyli postępowanie wbrew nauce Kościoła. Żaden
inny gatunek folkloru nie jest tak eksponowany, nośny i wpływowy, jak pieśń ludowa, a więc to ona, jako pierwsza, stać się musiała celem pietystów. Lina Petrošienė,
choć nie dostrzegła obecności gromadkarzy w Małej Litwie (pisze o negatywnym
oddziaływaniu wiary luterańskiej na folklor tego obszaru, a jednocześnie fakt ten
argumentuje wypowiedzią archiwalną raczej jednoznacznie wskazującą konkretnie
na omawiany ruch religijny: „Litwini Pruscy byli zamknięci. […] u Litwinów Pruskich był porządek […] Śpiewać, tańczyć tu nikt nie pozwalał. Wszystko przewinienie, grzech”17), porównując repertuar pieśni ludowych zebranych w wieku XIX
12
K. Grigas, Ką išsaugojo Vilius Kalvaitis, w: Prūsijos lietuvių dainos. Surinko Vilius Kalvaitis [faksimilinis
leidinys], red. K. Aleksynas, Vilnius 1998, s. VII.
13
W. Kalwaitis, Lietuwiszkų Wardų Klėtele su 15000 wardų… Surinko 1888–1894 m. ir iszleido W. Kalwai
tis, Tilžė 1910, s. IV.
14
Ištraukos iš Viliaus Kalvaičio „Dienknygų“. Parengė I. Žilienė, w: Tautosakos darbai, 1999, t. XI(XVIII),
s. 175.
15
Ibidem.
16
Klaipėdiškių dainos. Surinko Jons Pakalniškis [A. Bruožis], Vilnius 1908, s. 4.
17
Savickienė Ieva, ur. 1909, Priekulė, w: KUTRF [Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto folkloro laboratorijos tautosakos rankraštyno fonoteka] 2, 1992, cyt. za: Lina Petrošienė, Klaipėdos krašto XX a.
antrosios pusės liaudies dainų pateikėjai ir kai kurios jų dainų melodijų ypatybės, w: Vakarų Lietuvos muzika (I).
Žurnalo „Tiltai“ priedas nr. 7. Mokslo darbai, red. S. Vaitekūnas, Klaipėda 2001, s. 28.
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i na początku kolejnego stulecia oraz w 2 poł. XX wieku, zauważa, że pod względem
gatunkowym bardzo się on uszczuplił, zapomniane zostały pieśni kalendarzowe
i towarzyszące pracy (m.in. praniu, mieleniu, orce – choć nie można wykluczyć, że
takie akurat pieśni, w obliczu postępu cywilizacyjnego i mechanizacji rolnictwa,
po prostu przestały być aktualne), a zaczęły przeważać w nim, choć i tak, już nie
w tak imponującej liczbie, te towarzyszące życiu rodzinnemu oraz weselne, miłosne, wojskowe, historyczne i rybackie18. Jakiejkolwiek by jednak treści utwory te
nie były, chłopi, którzy przystąpili do gromadkarzy, zaniechali, przynajmniej publicznego, jak wykażemy poniżej, ich wykonywania, bo świadczyłoby to o braku
nawrócenia, a więc uniemożliwiło zbawienie. Strach towarzyszący tej wizji musiał
być zaś ogromny. Dowodzi tego dobitnie relacja innego folklorysty, Jonasa Balysa
(1909–2011).
Balys zbierał literaturę ustną na Mierzei Kurońskiej na pocz. XX stulecia, ale
borykał się z identycznymi, jak i Kalvaitis, problemami. Dla ich zobrazowania opisał szczegółowo swą stoczoną w roku 1936 walkę o zdobycie ludowej pieśni, a historię tę warto przytoczyć w całości:
Wczasując się w Preili, podjąłem próbę odszukania i zapisania folkloru
rybackiego. Dowiedziałem się, że pieśni zna starzec Adomas Naujokas, mający
ponad 80 l. Jednakże jego domownicy zaczęli się wymawiać, że ze starego nic już
dobrego nie ma, nadszedł już jego czas, by umrzeć, ciężko już z nim się rozmówić, niczego już nie pamięta. Tak i nie pozwolili mi go zobaczyć, wskazali tylko,
że litewskie i kurońskie pieśni zna Martynas Ercnieks. Teraz szukam Martynasa.
Jego nazwisko wskazuje, że będzie to Kuron. Przedwieczorem znajduję w domu.
Obiecuje zaśpiewać następnego dnia wieczorem. Jednakże przyszedłszy następnego dnia i on zaczął zmieniać zdanie, słyszy, nie będzie już śpiewać: staremu
nieładnie, sąsiedzi śmiać się będą, żona skarci. Ledwo przekonałem, że wszystko
to nieważne. Jednak w domu śpiewać nie może, do mojego pokoju w hotelu również iść nie chce, tak więc, postanowiliśmy spotkać się na wydmach, gdzie nikt
nie usłyszy i nie zobaczy. Idziemy za wieś na wydmy. Opowiada, jak wydmy były
sosenkami porośnięte, gdzie łosie chodzą pić, gdzie po drugiej stronie Zatoki
jest „w grunt poszedłsze miasto” i próbuje śpiewać. Zaśpiewał litewską piosenkę
„Wysokie góry równe łąki” i kurońską „Wchodzę na wysokie góry”. Zna jeszcze
jedną bardzo piękną „chłopską” [lit. būriška] piosenkę, ale teraz nijak nie może
sobie przypomnieć. To typowy rybak, łysy 72 letni starzec, urodzony i wychowany w Melnragė, wdowiec i w biedzie chowany syn rybaka. Rodzice w domu rozmawiali po kurońsku. Zna kuroński, „chłopski” i niemiecki. Czytać i pisać umie
18

Lina Petrošienė, op. cit., s. 30.
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słabo. Służył w niemieckiej marynarce wojennej (obie ręce wytatuowane), był nawet w Baltimore. Dawniej, gdy spotykali się na połów lub w karczmie przy piwie,
wyśpiewywali litewskie i kurońskie pieśni – wiele ich znał, ale teraz trudno sobie
przypomnieć, wszystko plączą nuty religijnych pieśni. Jego żona, widać, wielka
„gromadkarka”, bardzo nie lubi świeckich pieśni, a on sam przyznaje, „boję się,
by nie strofowali z góry”. Teraz zrozumiałem, dlaczego trzeba było iść śpiewać
na wydmy i po części inne moje niepowodzenia. Np., płynąc łodzią zagadałem
się z rybaczką. Zagadnięta przeze mnie kobieta w podeszłym wieku Skiraitienė
z Pervalki przyznała się, że zna „chłopskie” pieśni, zna je jeszcze jej sąsiadka Juod
jurgienė (wszystko prawdziwe litewskie nazwiska), ale gdy umówionego dnia
dotarłem do Pervalki, ani jedna nie dała się namówić na śpiewanie, choć jedna
przyznała, że przed kilku laty śpiewała już jednemu panu. Oto kto wytępił nasze litewskie pieśni – gromadkarze ze swoimi naukami i pieśniami. Teraz wiem,
dlaczego niektóre kobiety, zapytane, czy nie znają litewskich pieśni, natychmiast
potwierdzają, że zawsze po litewsku i z litewskich książek śpiewają, ale zapytane,
czy nie znają „litewskich świeckich pieśni”, z dumą odpowiadają, że u nich takich
rzeczy nie ma, tak jakby była to rzecz niecna i grzeszna, i chwała Panu, że zostały
zapomniane, albo, nawet jeśli wciąż znają, nie mają odwagi ust otworzyć. Oczywiście, nie można tutaj zapomnieć o wpływie agitacji niemieckiej.19

Relacja Balysa, jednego z najznakomitszych litewskich folklorystów, wskazuje
na bardzo szkodliwy, niszczycielski wpływ ruchu gromadkarskiego na dziedzictwo
kulturowe omawianego regionu20. Żadna z informacji podanych przez badacza nie
jest zbędna, ani nawet mało istotna, wszystkie one składają się na wielowarstwowy obraz społeczeństwa – w tym konkretnym przypadku – społeczności rybaków
zamieszkujących Mierzeję Kurońską, która, obawiając się gniewu Bożego, ukrywa
przed obcym i innym swą prawdziwą tożsamość. Co ważne, członkowie tej społeczności, w której spotkać można także i „wielkich gromadkarzy”, a więc, jak można
przypuszczać, osoby bardzo, a może i przesadnie pobożne, doskonale orientują się,
kto zna i śpiewa ludowe pieśni. Wykonywanie ich nie mogło więc w tym czasie należeć do rzadkości, choć z drugiej strony, należy pamiętać o znacznym już wówczas
okrojeniu repertuaru i skażeniu go przez pieśni religijne. Nie można nie odnotować, że Ercnieks, oprócz piosenek, przekazał Balysowi także i podanie o zapadłym
mieście, bo to z kolei świadczy o tym, że folklor na omawianym terenie był w ogóle
wciąż jeszcze żywy. Spustoszenie w nim poczynione było już jednak w tym czasie
19
Iš Mažosios Lietuvos tautosakos / Folk-lore from Lithuania Minor. Surinko J. Banaitis, J. Bruožis, D.
Jagomastas, E. Jankutė, A. Vilmantienė ir kt., red. J. Balys, w: Tautosakos darbai III, Kaunas 1937, s. 8.
20
Podobne zresztą zjawisko zaistniało na znacznym obszarze dzisiejszej Łotwy, na którym z kolei już od
roku 1729 działali herrnhuci.
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ogromne, choć dodać trzeba, że ucierpiał nie tylko repertuar pieśni ludowych, ale
i inne obszary kultury ludowej. Vytautas Kavolis podaje, że z winy gromadkarzy
prawie wyginęły tradycyjne tańce okręgu Kłajpedy21, Jonas Basanavičius zauważył, że na zamieszkiwanych przez nich wsiach zniknęły nie tylko bajki i pieśni, ale
i barwny strój ludowy, a podobny los spotkał w krótkim czasie dawne, kultywowane przez wieki tradycje22. Opisująca rok mazurski Emilia Sukertowa-Biedrawina,
fragmenty dotyczące Zapustów i zwyczajów żniwnych, uzupełniła na marginesie
o drobne uwagi dotyczące wpływu, jakie wywierali nań właśnie gromadkarze:
Na Zapusty trzeba tańczyć (a nie tańczą w ogóle tzw. gromadkarze, sekta
religijna, która ma tę dobrą stronę, że nie tylko dba o dobre obyczaje i cnoty, ale
pielęgnuje mowę ojczystą w praktykach religijnych), należy jeździć saniami, aby
się len udał […].23
W drodze do domu śpiewają żniwiarze pieśni świeckie i żartobliwe. (Pobożni „gromadkarze” jeno nie lubią żartów, a pieśni świeckich wesołych nie uznają).24

Wzmianki te świadczyć mogą o tym, że członkowie gromadek aktywnie
uczestniczyli w życiu wsi, być może kultywowali dawne tradycje, ale nie dopełniali
rytuałów, stojących w sprzeczności z ich przekonaniami lub też mogących wywołać
zgorszenie u innych. Takie ich zachowanie sprawiało z kolei, że pielęgnowane od
pokoleń zwyczaje zatracały swe pierwotne sensy, a z krajobrazu kulturowego znikały stopniowo kolejne elementy.
Z dostępnego materiału wynika, że gromadkarze zamykali się nie tylko przed
„nie nawróconymi” członkami społeczności, obcymi, ale i najbliższą rodziną.
Ujawnienie dopuszczenia się „grzechu” doprowadzić by mogło do podziałów w rodzinie, a nawet ostracyzmu25. Za znakomity przykład posłużyć mogą wspomnienia
filozofa i pisarza Vydūnasa (właśc. Wilhelm Storost, 1868–1953) związane z matką, Marie Aschmons (1836–1907), której wuj, Jakob Aschmons (1800–1862), brat
ojca, był znanym nie tylko w Małej Litwie kaznodzieją gromadkarskim i autorem
pieśni. Jak zapisał Vydūnas, jego matka, pomimo iż pochodziła z rodziny głęboko
religijnej, wciąż jeszcze miała wiele szacunku dla ludowej tradycji. W jego pamięci
przechował się m.in. taki obrazek:
Za: Ištraukos iš Viliaus Kalvaičio „Dienknygų“, s. 163.
J. Basanavičius, Iš krikščionijos santykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra. (Prie studijos „Lietuvių
kryžiai archaiologijos šviesoje”), Vilnius 1912, ss. 55–57.
23
„Rok mazurski” Emilii Sukertowej. Tekst opracował, wstępem, komentarzem i przypisami opatrzył Zbigniew Anculewicz, Mrągowskie Studia Humanistyczne. Pismo poświęcone historii i literaturze w regionie mazurskim, 2004/2005, t. 6–7, s. 366.
24
Ibidem, s. 372. Zob. też R. Otello, Obchody żniwne na Mazurach, Komunikaty Mazursko-Warmińskie,
1978, nr 2, ss. 274–275.
25
Por. G. Jasiński, Pomiędzy sektą a Kościołem, s. 27.
21
22

Gromadkarze litewscy i mazurscy wobec zabobonów

489

[p]rzędąc lub wykonując jakąś inną pracę, cicho śpiewała religijne, a niekiedy i ludowe pieśni. Jak tylko jednak Vydūnas lub inne z jej dzieci wchodziło do
jej pokoju, nagle przerywała swoją pieśń lub nuconą piosenkę. Vydūnas bardzo
często widywał ją siedzącą z książkami w ręce. Były to religijne pisma, Ewangelia,
a niekiedy i wydawany przez Friedricha Kurschaita „Keleiwis”26.

W innym miejscu można przeczytać:
Wraca Vilius ze szkoły nieco wcześniej niż zwykle i słyszy, że z kuchni, gdzie matka przygotowuje obiad dla rodziny, dobiega cicha litewska pieśń.
Otwiera chłopiec drzwi i słucha. A matka cicho śpiewa. Zobaczywszy syna peszy
się i cichnie. Rzuca się Vilius ku matce, obejmuje ją i błaga: – Mamusiu, pośpiewaj jeszcze. – Nie mogę, – to grzech. I gdyby brat twego ojczulka, kaznodzieja
Jakub żył i dowiedział się o tym, doświadczyłabym wielu nieprzyjemności. Vilius
jednak matki nie odstępuje. – Chociaż kawałeczek, chociaż ciszej… – Dobrze, –
mówi matka. Ale nikt nie ma o tym wiedzieć. Niech to będzie tajemnica naszej
dwójki. Dochował Vilius tajemnicy. A jego matka, gdy nadarzyła się okazja, gdy
nikt nie słuchał, śpiewała synowi pieśni swego dzieciństwa przyniesione z Minge
i Naujakiemis27.

Sytuacja, w jakiej Wilhelm zastał swoją matkę, a więc śpiewanie przy pracy,
stawia pod znakiem zapytania skuteczność metody radzenia sobie z grzesznymi
myślami. Jedna z najważniejszych ambasadorek Małej Litwy, a szczególnie okręgu Kłajpedy, Ieva Simonaitytė (Ewa Simoneit, 1897–1978), w powieści Los rodziny
Šimoniai z Aukštujai (Aukštujų Šimonių likimas), wydanej w roku 1935, zawarła
bowiem pewną myśl: „Rodzina nie może istnieć bez pracy, złych myśli można się
nabawić”28. Obrazek naszkicowany przez Vydūnasa sugeruje, że mogło być wręcz
odwrotnie. Ani modlitwa, ani natłok codziennych obowiązków, nie były w stanie
rozwiać czy też odsunąć grzesznych myśli, co więcej – praca, szczególnie ta wykonywana w samotności, sprzyjała nawet „bałwochwalstwu”. Mieli jednak gromadkarze inny jeszcze sposób na radzenie sobie z pokusami, a mianowicie modlitwę. We
wspomnieniach Jokūbasa Pukisa (1895–1993) znaleźć można fragment poświęcony ojcu, Martinasowi (1864–1941), zanim ten jeszcze stał się gorliwym członkiem
gromadki i kaznodzieją:
A. Merkelis, Iš Vydūno vaikystės ir jaunystės, Aidai, 1953, nr 4, ss. 159–162,
http://www.aidai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5724:pa&catid=345:4–balandis&Itemid=387 [dostęp: 03.11.2018].
27
B. Aleknavičius, Vydūno pėdomis, cz. 1, 2013, http://mokslolietuva.lt/2013/02/vyduno-pedomis/ [dostęp: 03.11.2018].
28
I. Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas. Romanas, Vilnius 1976, s. 258.
26
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Jeśli chcesz zdrowe ciało i zdrową duszę mieć, musisz powstrzymać się od
szkodliwych działań. Jeśli nie zdołasz, módl się, gdyż modlitwa jest niczym miecz
o dwóch ostrzach tnących!29

Cennych wiadomości na temat charakteru pobożnych mieszkańców omawianego obszaru w okresie późniejszym, dostarcza niewielka objętościowo praca pt. Podania, zebrane w rejonie szyłokarczemskim (Padavimai, surinkti Šilutės
rajone), stanowiąca podsumowanie wyprawy naukowej podjętej przez studentki
z obecnego Uniwersytetu Wileńskiego, I. Fieldmanaitė i S. Bakaitė w roku 1969.
Opracowanie to powstało więc w czasie, gdy, co podkreśliły zresztą same autorki
już we wstępie: „[r]egionaliści z Szyłokarczmy, folkloru, można powiedzieć, właściwie nie zbierają”30, a to, jak można się domyślać, na skutek m.in. trudnego położenia politycznego, w jakim znalazł się ten obszar za czasów radzieckich oraz
małej jego atrakcyjności przez wzgląd na wcześniejszą germanizację i silne wpływy
pietystyczne.
Autorki zamierzały pozyskać materiał od mieszkańców urodzonych w okolicach Szyłokarczmy jeszcze przed wojną, a więc dysponujących, z założenia, unikatową wiedzą na temat miejscowego folkloru. Jak się jednak okazało, „miejscowych
można policzyć na palcach”31. W Rusi [Rusnė] spotkały Jurgineitisa, który „zaśpiewał pieśni, poopowiadał baśnie”32, w Pakalnė – Žemutaitisa, który opowiedział kilka baśni, m.in. o kaukach33, ale, jak relacjonowali sąsiedzi, „jeśli człowiek mu się
spodoba […], może dużo opowiedzieć”34, w miasteczku Saugos spotkały jeszcze
dawnych mieszkańców, dysponujących niemałą wiedzą, przykładowo Tendysa, ale
„inni «o bajkach» nie bardzo chcą mówić”35.
Studentki zawarły w pracy tylko jedenaście podań, w tym cztery warianty historii powstania jeziora Krokų lanka (mimochodem napomknęły również
o „pięknych zagadkach”36 oraz zwyczaju próbnych zaręczyn37), ale ważne informacje przekazują też pozornie lakoniczne notki na temat informatorów. Nie wspomniano w nich, co prawda, o jakichkolwiek powiązaniach rozmówców z ruchem
gromadkarskim, ale niektóre komentarze mogłyby na to wskazywać. Już powyższa
informacja o mieszkańcach Saugos, którzy miejscowy folklor nazywają „bajka29
J. Pukis, Abipus rubežiaus. II d. Web: http://www.silaine.lt/2009/2009–10–06/Pukio_prisiminimai_
IId–19.htm [dostęp: 03.11.2018].
30
I. Fieldmanaitė, S. Bakaitė, Padavimai, surinkti Šilutės rajone, Vilnius 1969, VUB RS, sygn. F213–110, s. 1.
31
Ibidem, s. 4.
32
Ibidem, s. 2.
33
Ibidem, s. 3.
34
Ibidem, s. 3.
35
Ibidem, s. 4.
36
Ibidem, s. 8.
37
Ibidem, s. 4.
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mi”, a co za tym idzie, nie chcą o nim opowiadać jest bardzo wymowna. Kristupas
Endrys, również z Saugos, ale urodzony we wsi Dreverna nad Zatoką Kurońską
w roku 1897, byłby opowiedział więcej, ale „wówczas nie mógł sobie przypomnieć,
a oprócz tego, cały tydzień pracował, czasu nie miał”38, wspomniany Žemutaitis
dzielił się swą wiedzą wyłącznie z wybranymi rozmówcami, a urodzona w okolicy
Saugos w 1888 roku Marija Berg zbyła studentki słowami: „Ot, mój mąż […], ten
dużo wiedział. A ja, co, siedziałam cały czas w jednym miejscu i nic nie wiem. I co
wiedziałam, wszystko zapomniałam”39. Ostrożne zachowanie rozmówców, milczenie lub niechęć do rozmowy, określanie podań mianem „bajek”, wynikać mogło
z ich głębokich przekonań religijnych.
Niektórzy informatorzy Fieldmanaitė i Bakaitė nazywali siebie Kurońskimi
Litwinami lub Pruskimi Litwinami, część z nich słabo znała język litewski, w ich
domach rozbrzmiewał wyłącznie niemiecki. Urodzona w roku 1909 Gelžienė ze
wsi Petreliai niedaleko Saugos, scharakteryzowana została następująco: „Typowa Niemka okręgu Kłajpedy. Bardzo szanuje książki, naukę. Mieszka dostatnio,
schludnie – nawet bardzo schludnie. Bardzo ceni poczucie humoru, ale sama jest
powściągliwa, chociaż uprzejma, gościnna.”40. Owa „powściągliwość” w okazywaniu uczuć, a szczególnie radości, to kolejna przecież, obok nieufności i zamknięcia
na obcych, cecha gromadkarzy. Wszystkie one w znacznym stopniu utrudniły studentkom zbieranie materiałów, choć z drugiej strony, stanowią ważne świadectwo
tego, jak trwałe były zachowania zaszczepione niegdyś przez głęboko religijnych
członków zamkniętych, wiejskich społeczności.
Dużo później, bo w latach 90-tych XX wieku, omawiany obszar badała
pod względem etnograficznym Rūta Grumadaitė. Po przeprowadzeniu wywiadów z mieszkańcami okręgu Kłajpedy, podsumowała zdobytą wiedzę słowami,
które wciąż jeszcze odnieść by można było do członków gromadek: „Prawdziwi
mieszkańcy tego kraju wyraźnie przechowali ukształtowany na przestrzeni stuleci
w trudnych warunkach historycznych powściągliwy, nieufny, a nawet surowy charakter, to bardzo specyficzny typ narodowy. Niełatwo z nim obcować, a i wiara nie
toleruje śpiewu, radości. Jednym słowem, bez osobistych relacji, bliska znajomość
z rozmówcami, zdobycie większej liczby pewnych, oryginalnych jednostek folkloru, jest bardzo skomplikowane”41.
W dniach 20–27 sierpnia 2017 roku, w ramach projektu „Splot nowoczesności
i tradycji: ruch gromadkarski w Małej Litwie” („Modernybės ir tradicijos sampyna:
Ibidem, s. 19.
Ibidem, s. 21.
40
Ibidem, s. 14.
41
R. Grumadaitė, Klaipėdos krašto tautosakinė situacija (Pagal paskutiniųjų ekspedicijų medžiagą), w: Lietuvininkų kalba. Mažosios Lietuvos tautosaka. Mažosios Lietuvos etnografija. Mokslinių konferencijų pranešimai,
Kaunas [1994], s. 35.
38
39
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surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje”), zorganizowano ekspedycję naukową w okolice Szyłokarczmy (Šilutė), Pojegów (Pagėgiai), Smolnik (Smalininkai), Wieszwil (Viešvilė) i Rusi (Rusnė). Także podczas tego objazdu, pytani o wiarę
w przesądy protestanci, nierzadko potomkowie i powinowaci członków gromadek,
reagowali niekiedy nerwowo, wręcz z oburzeniem42. Okazuje się, że pomimo upływu lat, granica, jaką niegdyś przeprowadził Kościół pomiędzy swoimi i obcymi
wciąż istnieje. Choć obecnie zapytania o zabobony i inne relikty kultury ludowej
nie sieją już pośród rozmówców tak dużego zgorszenia, to jednak wciąż silny jest
opór przed przyznaniem się do wiedzy na temat zjawisk przez religię potępianych.
Nadal byłoby to równoznaczne z przyznaniem się do grzechu i opowiedzeniem po
„złej stronie” – obcych, pogan, zwolenników i kontynuatorów tradycji ludowej43.
Właściwie każda z przywołanych dotąd wypowiedzi obserwatorów lub uczestników ruchu gromadkarskiego, akcentuje pewne niezmiernie złożone i interesujące zjawisko: znani z gorliwej, a nawet fanatycznej niekiedy (opisywano zdarzające
się podczas zgromadzeń zachowania ekstatyczne44) religijności i bogobojności gromadkarze, odsłaniali w grupie „nawróconych”, w rodzinie, a niekiedy dopiero w samotności, pozornie tylko wymazane z ich dusz, naznaczone pewną pierwotnością,
zakamarki. Głębokie przeżywanie wiary mogło w pewnej liczbie przypadków, być
może znacznej, służyć wyłącznie za pewną gęstą zasłonę, skrywającą świat, w którym elementy wiary pogańskiej i chrześcijańskiej nie stały ze sobą w sprzeczności,
ale dopełniały się wzajemnie. Znamienne jest to, że zasłona ta nie opadła nawet
wówczas, gdy ruch w formie zorganizowanej przestał istnieć. Przykład rozmówców
Kalvaitisa, Balysa, Vydūnasa oraz członków ekspedycji naukowych różnych lat, pokazuje, że w świecie gromadkarzy zawsze było dość miejsca także dla elementów
kultury ludowej, choć na forum publicznym uważano je za grzech i tępiono. Nie
raz podnoszono głosy, że religijność gromadkarzy była wyłącznie na pokaz, w codziennym zaś życiu nie zawsze postępowali oni właściwie, byli fałszywi i obłudni45.
Może to jednak wynikać z faktu, że tempo zmian na wsi litewskiej i mazurskiej było
zbyt szybkie, a chłopi chcący wkroczyć do świata „kultury” uczynili to bezrefleksyjnie i bez większego przygotowania. Ich dotychczasowe życie w sposób drastyczny
odróżniało się od tego, jakie proponowali pietyści i zniwelowanie różnic nie mogło
być w krótkim czasie możliwe. Zapewne z tego powodu jedynie skrzętnie ukrywano
42
Informacje pozyskane w trakcie ekspedycji zorganizowanej w ramach projektu badawczego „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje” („Splot nowoczesności i tradycji: ruch
gromadkarski w Małej Litwie”) w dn. 22.08.2017. Informatorka: Gertrud Septinus, zamężna Liutkienė (Gertrūda
Liutkienė), ur. 26.10.1932 w Šilmeižiai, gm. Šilutė, obecnie zamieszkała w Šilutė. Materiał przechowuje LKI (Lietuvių kalbos institutas).
43
Por. J. Tilvikas, Tarp religinių, kultūrinių, socialinių priešpriešų: lietuvininkų liaudies medicina XIX–
XX a. pirmoje pusėje, Logos, 2016, nr 89, ss. 189–190.
44
G. Jasiński, op. cit., s. 41.
45
Ibidem, s. 35.
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lub poddawano daleko idącym modyfikacjom elementy zbyt krzykliwe, kłócące się
z nowym wizerunkiem i prawdami nie do końca rozpoznanej wiary.
Informacje o wróżbach, zaklęciach czy magii stosowanej przez członków
ruchu gromadkarskiego są rzadkie, aczkolwiek wiemy już, że fakt ten nie musi
być wcale świadectwem ich nieobecności, ale właśnie umiejętnego maskowania.
W międzywojniu, jak w odniesieniu do Mazur pisze Grzegorz Jasiński, ale stwierdzeniem tym objąć można także omawiany wycinek Litwy, „zmniejszył się […]
zasób lokalnych obyczajów, określanych wcześniej przez władze kościelne jako zabobony, zresztą część z nich usunęła postępująca germanizacja. Jednak wiele z nich
wciąż egzystowało, nie wywołując u nikogo konfliktu sumienia, widziano w nich
(jak i wcześniej) wzmocnienie wiary. Z kolei niektóre nieortodoksyjne zwyczaje
kościelne, powodujące dawniej irytację władz w Królewcu (klękanie, żegnanie
się, składanie ofiar w intencji), teraz były akceptowane. Nadal dostrzegało się silne pietystyczne akcenty w religijności mazurskiej”46. Przykłady tzw. „zabobonów
nabożnych”, które „najczęściej wiązały się z pracami gospodarskimi, świętami kościelnymi, chrztem, ślubem, pogrzebem, istniał zwyczaj «kupowania» od Boga pomyślności, w zamian za obiecane sumy, inne dotyczyły usuwania «złego» z ludzi
i zwierząt”47, wymienił i pokrótce omówił Jasiński w innym miejscu48, a na podstawie obserwacji zachowań we własnej rodzinie, zjawisko to opisał m.in. pisarz
Herbert Somplatzki.
Jak pisze ten ostatni, wiarę jego babci, Luizy Burdenski, urodzonej w 1882
roku (zm. 1975) w Piwnicach Wielkich na Mazurach,
zasilało wiele źródeł, z których kilka należy z pewnością zaliczyć do przesądów. Była więc na przykład zdania, że przez zaklęcia […] można było tak zaczarować krowę, by odebrać jej mleko i mogła ona nawet zachorować. Mogą
istnieć ludzie o takiej sile – twierdziła – że są w stanie przemienić się w ropuchy
i sprzymierzyć z diabłem. Przeciw takim „carom” pomóc może tylko „przeżegnacz”, tak zwane „zażegnanie”, co też sama czasem praktykowała. Przy czym na
zakończenie czyniła zawsze rękami znak krzyża; gest, którego rdzeń zapożyczony
G. Jasiński, Neopietyzm a postawy narodowe, s. 122.
G. Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817–1914), Olsztyn 2003, ss. 254–262.
48
Ibidem, osobny podrozdział Zabobony i „zwyczaje katolickie”. Również Friedrich Salomo Oldenberg
poświęcił w swoim sprawozdaniu z wizytacji wsi mazurskich wiele miejsca właśnie zabobonom w dziale Zabobony
i katolicyzm (F.S. Oldenberg, Przyczynki do poznania Mazur. Sprawozdanie dla Centralnego Komitetu do Spraw
Misji Wewnętrznej, przeł. M. Szymańska-Jasińska, oprac. i wstęp G. Jasiński, Warszawa 2000, ss. 84–92). Najważniejszym informatorem Oldenberga był gromadkarz Jan Jenczio (1797–1884) ze wsi Markowskie w powiecie oleckim, który, w odpowiedzi na prowadzoną przez siebie „działalność umoralniającą”, obejmującą m.in. rugowanie
przywar, postrzegany był początkowo przez miejscowych chłopów jako „opętany przez Belzebuba” (Ibidem, s. 81).
„Gdy występowałem z żarliwością przeciwko zabobonom – relacjonował Jenczio – jakieś 30, 40 lat temu – wtedy
w całych Markowskich zapanował gniew i jeśli nad wsią przeszła burza lub gradobicie, mówiono: «Jenczio temu
winien». Zostałem wyklęty i przeklęty” (Ibidem, ss. 81–82).
46
47
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został z wiary katolickiej. […] Również przy bólu głowy moja babcia praktykowała „zażegnanie” i położenie rąk na bolące miejsce. Podczas tej ceremonii mruczała niezrozumiałe słowa i stale kończyła znakiem krzyża.49

Jednocześnie pisze Somplatzki, że babcia Luiza „miała w sobie jednak tak
ogromną żarliwość, która musiała przerażać nowoczesnych niedowiarków”50. Zdaniem autora „był to pewien rodzaj archaicznego oddania się wierze, do której wliczało się także grzeszne zachowanie”, przykładowo – picie alkoholu51.
Słowa użyte przez Somplatzkiego na określenie religijności Luizy Burdenski
(nie ma informacji, by należała ona do gromadki, lecz jest to wielce prawdopodobne52), w rzeczywistości doskonale oddają charakter religijności gromadkarzy
w ogóle.
Jurkūniškiai, znacząca grupa gromadkarzy, oskarżali wspomnianych wcześniej klimkėnai o powierzchowność i skupienie na budowaniu efektownego wizerunku zewnętrznego, zamiast na prawdziwej relacji z Bogiem i duchowości53.
Friedrich Salomo Oldenberg, który w roku 1865 udał się w kilkutygodniową służbową podróż po Mazurach (był pracownikiem Centralnego Komitetu do Spraw
Misji Wewnętrznej Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego), sporządził z niej obszerne sprawozdanie, opatrzone tytułem Zur Kunde Masurens54, zawierające bardzo istotne dla naszych rozważań spostrzeżenia. Odnotował on mianowicie, że
[p]obożność Mazura jest przeważnie niedojrzała lub też zatrzymała się
w początkowym stadium rozwoju. Składają się na nią raczej na pół prymitywne pojęcia i instynkty niż jasne doświadczenie. Brak jej zrozumienia i etyczne49
H. Somplatzki, Wiara mojej babci – sprawozdanie z zatopionego świata, w: Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i współczesność. Praca zbiorowa, red. E. Kruk, Olsztyn 2001, ss. 53–54. Jak pisze Jasiński, „sami chłopi odróżniali «żegnanie» od «zamawiania». Pierwsze opierało się na modlitwie szczególnie «bogobojnej osoby»,
czyniącej bez zapłaty dobro innym, zaś to drugie – na magicznych formułkach (czary i używanie w nich imienia
Bożego było uznawane za grzech)”. G. Jasiński, Kościół ewangelicki, s. 256. Czynienie znaku krzyża uważali zaś
mazurscy ewangelicy za „lokalny obyczaj ewangelicki”, a nie „katolicki zwyczaj”. Ibidem, s. 259.
50
H. Somplatzki, op. cit., s. 54.
51
Ibidem.
52
Somplatzki podaje, że babcia czytała „mazurską Biblię”, a po wojnie, gdy kościół w Wielbarku zamknięto, uczestniczyła w nabożeństwach w prywatnych mieszkaniach – „to były proste uroczystości, a ich głównymi cechami były wspólne modlitwy i śpiewanie pieśni kościelnych” (H. Somplatzki, op. cit., s. 54). Dodatkowo, miejsce
narodzin Luizy Burdenski, Piwnice Wielkie, leży w powiecie szczycieńskim, w gminie Wielbark. M.in. w Wielbarku na pocz. XIX w. działała grupa „świętych”, pod koniec zaś tego stulecia w Szczytnie i Wielbarku liczba gromadkarzy szybko rosła, a w 1897 odbyło się w powiecie szczycieńskim 160 zebrań gromadkarskich. R. Otello, Ruch
gromadkarski w Prusach Wschodnich, ss. 480, 485–486. W Szczytnie wydawano również prasę gromadkarską,
„Trąbę Ewangelijną” (1912–1913) oraz „Głos Ewangelijny” (1925 lub 1926–1939). R. Otello, „Głos Ewangelijny”
(1925–1939), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1977, nr 1, ss. 81–90.
53
R. Otello, Ruch gromadkarski w Prusach Wschodnich, s. 314.
54
Rękopis przechowywany jest w Centralnym Archiwum Ewangelickim w Berlinie (Das Evangelische
Zentralarchiv in Berlin), syg. EZA 7/19141, k. 152r–238r.
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go przyswojenia religijnych treści. Bez oporu toleruje zaprzeczenie religijności
– bezbożność, i to w najbardziej ostrych przejawach. Nie wzburza jej ta wewnętrzna, aczkolwiek przykryta zewnętrzną formą, sprzeczność. Życie Mazura
rozszczepione jest między poszukiwaniem zbawienia duszy i władzą zmysłowych, surowych mocy natury, które wciąż trzymają się go, przywiązane niczym
niewolniczym łańcuchem. Do dzisiaj ani Kościół, ani szkoła nie uwolniły go od
ich uroku. Jak słyszy się z ust owego ludu: jest to wzdychanie kreatury, która
tęskni za zbawieniem.
Mazur uważa się za dobrego protestanta i wielu go za takiego uznaje. Dzieje się tak po części z powodu jego antypolskich i propruskich sympatii. Mazur
jednak nim nie jest, ponieważ jego prostota, nawet jeśli on o tym nie wie, czyni go spokrewnionym duchowo z katolicyzmem. On nim nie jest, bo brak mu
protestanckiego wykształcenia. Nie potrafi odróżnić wiary chrześcijańskiej od
niechrześcijańskiej, ani protestanckiej od katolickiej. Mieszając wszystkie te elementy, znajduje swoją kościelną egzystencję w formach protestantyzmu. Jednak
bezkrytyczność, jaką on też objawia, świadczy o tym, że protestantyzm nie jest
w nim ani wyraźnie, ani pewnie ugruntowany.55

Właśnie w tej specyficznej formie religijności, „opartej bardziej na intuicji aniżeli pełnym zrozumieniu zasad wiary, z położeniem nacisku raczej na zewnętrzne formy kultu niż wewnętrzne przeżycie wiary”56, upatrywać należy jednej
z głównych przyczyn popularności rozwoju gromadek zarówno pośród Mazurów,
jak i Litwinów. Wiele wskazuje na to, że przynależność do gromadek nie zmieniła
nastawienia przeciętnego chłopa do spraw wiary, ani też nie pogłębiła w sposób
istotny jego religijności.
We wspomnianej już powieści Los rodziny Šimoniai z Aukštujai, Simonaitytė,
na przykładzie jednego tylko rodu, utkała obrazek z dziejów Małej Litwy w sposób niezwykle misterny. Odnaleźć w niej można wiele warstw, chociażby autobiograficzną, bardzo rozbudowaną warstwę historyczną, społeczno-obyczajową,
historyczną, mitologiczną, etnograficzną…57 Jest też w powieści osobny rozdział
poświęcony jednej tylko postaci: Anskisowi Šimonisowi – gromadkarzowi, kaznodziei, który to skonfliktowany jest ze swym bratem, Jokūbasem, a to z tej przyczyny,
że ten ostatni wciąż nie odciął się od pogańskich korzeni. Nie mogąc dojść z bratem
do porozumienia (chciał go m.in. nawrócić, ale Jokūbas nazwał go w odpowiedzi
F.S. Oldenberg, op. cit., ss. 71–72.
G. Jasiński, Pomiędzy sektą a Kościołem, s. 21.
57
Zob. D. Pupalaigytė, Istoriškumas ir kultūriniai klodai. „Aukštųjų Šimonių likimo” žanriniai ypatumai,
DARBAI ir DIENOS, 2003, nr 36, ss. 107–134.
55
56

496

Justyna Prusinowska

świnią58), Anskis przez nikogo niezauważony podpala jego gospodarstwo, będące
jednocześnie także i jego domem rodzinnym, i umywa od tej zbrodni ręce. Ważny
jest przy tej okazji zbudowany przez Simonaitytė dialog gromadkarza ze świadkiem
tragedii, nieznajomym wędrowcem:
– No, mógłbyś tam chociaż pomóc. Przecież i ciebie dotknęło nieszczęście!
– Ja pomóc? Nie moje świnie, nie mój bób. Sam się w to wpakował, sam
niech się ratuje. Mój chlebek gotowy, stół dla mnie nakryty wszędzie, gdzie tylko
pójdę.
– To nie po chrześcijańsku, – powiedział nie wiadomo kto zacz, którego
nikt nie znał.
– No, jeśli chrześcijaninem byłby mój brat, byłbym i ratował, ale gdyby był
chrześcijaninem, nic takiego by się nie wydarzyło.
– A może, sam podpaliłeś? – zapytał obcy, i nie czekając odpowiedzi, poszedł swoją drogą.59

W scenie tej, opartej o popularny schemat mitycznego spotkania zwykłego
śmiertelnika z przemierzającym ziemię, przebranym za wędrowca wszechwiedzącym bogiem, dochodzi do zerwania maski z twarzy Anskisa i ukazania jego dwulicowości. Gromadkarz został przez pisarkę przedstawiony jako człowiek na wskroś
zły, zepsuty, wyrachowany i leniwy, którego w innym miejscu określa również za
pomocą przysłowia: „Boga w kieszeni nosi, a diabła po polach goni”60. Słowo „człowiek” jest zresztą niewłaściwe, Anskis oburza się, gdy je słyszy, bo przecież „kaznodzieje to nie ludzie”61. Rozmyślając nad tym, co się stało, przekonany o swej
wyjątkowości i nieomylności Šimonis zadaje pytanie: „Dlaczego brat mój był taki?
Przez niego i mnie przyjdzie teraz bez ojcowizny po okolicy się błąkać. Tylko pouczyć go chciałem.” Narrator powieści reaguje na nie w sposób zaskakujący: „Sumienie, to prawda, ma jeszcze Anskis Šimonis”62.
Usprawiedliwić tego bohatera i dokonać rachunku jego sumienia próbowała
Deimantė Pupalaigytė:
Wydaje mi się, że w tym człowieku skrywa się bunt. Najprawdopodobniej
wszystko w Anskisie wynika z nieświadomości. Jego natura jest pogańska. Dopasowując się do życia chrześcijańskiego, staje się kaznodzieją. Próbuje poświęcić
58
59
60
61
62

I. Simonaitytė, op.cit., ss. 258, s. 114.
Ibidem, ss. 258, 114.
Ibidem, ss. 258, 121.
Ibidem.
Ibidem.
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się bogu, którego nie zna. Właśnie z tego powodu nowa wiara nie może dosięgnąć głębi serca Anskisa, dlatego też błądzi on.63

Ponownie więc pojawia się tutaj kwestia ukrywania prawdziwego ja i przybierania różnej, w zależności od okoliczności i potrzeb, tożsamości. Powyżej przytoczone fragmenty powieści Simonaitytė nie są jedynymi, w których gromadkarz
pozwala sobie na grzech w chwili, gdy nikt nie patrzy albo też, gdy świadkowie
danej sytuacji wykazują się dużą pobłażliwością64. Na przykładzie Anskisa zobrazowane zostały w sposób bardzo dosadny tarcia pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem, konflikt żyjących zgodnie z rytmem natury chłopów z narzucającymi
im swą kulturę Niemcami, a w końcu i piętrzące się z tego powodu nieporozumienia wewnątrz rodzin. Nie można nie zauważyć, że Simonaitytė, podobnie jak
wcześniej Balys, ma do członków gromadek ogromny żal o zrujnowanie krajobrazu
kulturowego i tożsamości rdzennych mieszkańców Małej Litwy. Rodzi się pytanie,
dlaczego tak szkodliwe z różnych względów gromadkarstwo było jednocześnie tak
bardzo pociągające?
Członkowie ruchu, co również zauważył już Jasiński, wyróżniający się odmiennym spojrzeniem na świat, zachowaniem i strojem, zaliczani byli do tej samej grupy ludzi, co i szeptuchy, znachorzy, wiekowi starcy, przypisywano im jakieś
niepoślednie cechy, wyróżniano ze społeczności, a to z kolei sprawiało, że z jednej
strony budzili oni szacunek, a z drugiej – respekt i strach65. Bycie gromadkarzem
musiało więc być dla niektórych niezwykle atrakcyjne, wystarczyło spełnić pewne
warunki, czy choćby przybrać właściwą postawę, by zwrócić na siebie uwagę i podnieść swój status społeczny (książkowy bohater, Anskis, stawia się nawet ponad
ludźmi). Wobec powyższych przykładów, niejako samoistnie nasuwa się stwierdzenie, że istotnie nie musiało się to łączyć z całkowitym odrzuceniem wcześniej kultywowanych, wyrosłych jeszcze z pogaństwa, tradycji.
Melchior Wańkowicz był uczestnikiem spotkania gromadkarzy we wsi Linkowa i dostrzegł w nim trzy elementy: „sekciarski pokost”, „słowiańskość, polskość,
która wyłazi z tych tam wersetów, jak słoma z rozprutego siennika”, ostatni zaś to
właśnie „jak upiór głodna i nigdy karmą duchową niedokarmiona – dusza wschodnia tego ludu, dusza, której kiedyś pieśni śpiewali fulisze [sic!] i ligasze, wyrżnięci
po świętych gajach”66.
W cytowanym już Roku mazurskim z roku 1925, zawarła Sukertowa kilka
stwierdzeń, o które uzupełnić można spostrzeżenia Wańkowicza, Simonaitytė oraz
63
64
65
66

D. Pupalaigytė, op. cit., ss. 125–126.
Por. I. Simonaitytė, op. cit., s. 258, s. 122.
G. Jasiński, op. cit., s. 40.
M. Wańkowicz, Na tropach Smętka, wyd. 3, Warszawa 1936, s. 179.
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szeregu folklorystów czy historyków, poczynione na przestrzeni lat, zarówno przez
obcych, jak i swoich, nie tylko na wsi mazurskiej, ale i litewskiej:
Wiele z przytoczonych przez Pisanskiego67 zwyczajów przetrwało do dnia
dzisiejszego w szczególności zaś w wioskach odległych od niemieckich ognisk
„kultury”, w chatach słomą krytych, zdobionych rzezanami i sparagami u szczytów, pośród tajemniczych i wiecznie zieleniejących moczarów nad brzegami
rozlewnych jezior. A wiara ta w przesądy ojców tak głęboko zakorzeniła się w narodzie mazurskim, że nie zdołali jej wyplenić ani Kościół niemiecko-narodowy,
czyli ewangelicko-unijny, powszechny w całych Prusach, ani szkoła niemiecka,
ani gadzinowe kalendarze, osławionych germanizatorów Gerssa i Hensla, wydawane od kilkudziesięciu lat w Królewcu.
To systematyczne tępienie „zabobonów” pogańskich miało na celu wyplenienie z duszy Mazura pierwiastków rdzennie polskich. Nawet młode pokolenie
w poczuciu swej kultury nabytej odnosi się z pewnego rodzaju pobłażliwością
i tolerancją do zabobonów starszego pokolenia. (Niemcy ukuli przysłowie: „gdzie
się kończy kultura, tam znajdziesz Mazura”).
Mroczne dni zimowe, długie wieczory, uginające się pod okiściami śniegu
gałęzie strzelistych sosen i świerków oraz wycie zgłodniałych wilków, wszystko to
sprzyja owej wierze w przesądy i gusła68.
Wielowiekowa niewola Mazura pruskiego, systematyczne rugowanie
przez „kulturę” pruską zwyczajów rodzimych i języka ojczystego, nieprzebieranie w środkach, deprawująco wpłynęły na jego duszę, urobiły w nim nieufność
i skrytość – nie zdołały jednak wykorzenić tego, co z pokolenia na pokolenie
przekazywane było, rodzimy dorobek, wiarę w mądrość „starych ludzi”. Stąd
zwyczaje Mazurów z krainy tysiąca jezior, ich zabobony, wiara w przepowiednie,
zamknięte w przysłowiach, dziś są żywe tak, jak były przed wiekami i dawniej69.

Z całą pewnością dodać można, że wiary ojców nie zdołał wyrugować także
i niezmiernie aktywny ruch gromadkarski. Litwini i Mazurzy bronili się przed jego
wpływem w identyczny sposób, jak przed każdym innym zjawiskiem niosącym
zmiany i zagrożenie, a więc stawali się podejrzliwi i skryci w stosunku do obcych,
zachowywali pozory i dopasowywali się do danej sytuacji, by w głębi duszy pozostać wiernymi przekonaniom swych ojców. „Prawdziwy Przyjaciel Ludu”, a więc
67
Jerzy Krzysztof Pisanski (1725–1790) – teolog ewangelicki, pedagog, od roku 1759 do śmierci rektor
szkoły katedralnej w Królewcu, pisarz, pruski regionalista, autor m.in. Historia litteraria Prussiae (1762–1765).
68
„Rok mazurski” Emilii Sukertowej, ss. 356–357.
69
Ibidem, ss. 359–360.
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„Gazeta Lecka”, za pośrednictwem zamieszczonego w niej w roku 1887 Poematu
o Gromadkach autorstwa Jana Lustiga z Małych Zawad, w Oleckowskiem, z całej
siły przestrzegał przed „gromadkowymi ludźmi”, ale z drugiej strony dostrzegał
przede wszystkim tę ich rozdartą, „niedokarmioną” duszę:
1. Miałem ja przyjaciela,
Pożal się go Boże!’
Odemnie on odewstał
Do Gromadków przystał,
I z nimi żyć może.
2. Nad drugich się wynosi,
Wierzy w zamawianie,
Nie żyje w oświeceniu
I siedzi w zadumieniu
I w niem pozostanie.
3. Naymilsi chrześcianie,
Na to uważaycie,
Niech duch was się obudzi
Do gromadkowych ludzi,
Nigdy nie przystaycie!
[…]70

Scharakteryzowanie gromadkarza jako tego, który „wierzy w zamawianie, nie
żyje w oświeceniu”, nie wydaje się być przesadzone, a wręcz przeciwnie – całkiem
naturalne. Prezentowane przezeń „archaiczne oddanie się wierze” odnotowane
zostało przez zdecydowaną większość badaczy, nawet wówczas, gdy nie stanowiło
głównego przedmiotu ich zainteresowania.
Spostrzeżenia zewnętrznych obserwatorów do pewnego stopnia uzupełnić
mogą także i wzmianki, a niekiedy nawet większych rozmiarów relacje z konkretnych gmin czy powiatów, informujące o przesądności mieszkańców omawianego obszaru, które to zamieszczano w prasie, przykładowo małolitewskiej: „Tilžės
keleiwis“, Lietuwiszka Ceitunga“, „Nauja Lietuwiszka Ceitunga“, „Kaimynas“,
„Apzwalga“. Doniesienia dotyczyły najczęściej medycyny ludowej71 oraz sposobów
J. Lustig, Poemat o Gromadkach, w: „Gazeta Lecka. Prawdziwy Przyjaciel Ludu”, 1887, nr 41, s. 3.
Zob. J. Tilvikas, Tarp religinių, kultūrinių, socialinių priešpriešų: lietuvininkų liaudies medicina XIX–XX
a. pirmoje pusėje, Logos, 2016, nr 89, ss. 184–195 – tam dalsza literatura; J. Janavičienė, Senųjų lietuvininkų liaudies
medicina, w: Lietuvininkų kalba, ss. 83–86. Mnogość tych doniesień wynika zaś stąd, że obyczaje „odnoszące się
do zwalczania chorób, miały przyczynę w ograniczonym dostępie do pomocy medycznej, lekarzy i aptek, a także drogich leków oraz ogólnego braku nawyku ich stosowania. Wiele z osób uznawanych za czarowników czy
zamawiaczy zajmowało się ziołolecznictwem. Do tego dochodziło «lepsze» wizualnie i słuchowo postępowanie
70
71
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uzdrawiania zarówno ludzi, jak i zwierząt, głównie tych, na które rzucono urok,
a także wciąż jeszcze powszechnej wiary w czarownice (lit. ragana) i stosowaną
przez nich magię72. Nie może umknąć uwadze, że właśnie wiara w zamawianie
i czarownice były jednym ze składników żarliwego przeżywania religijności przez
Luizę Burdenski, a więc zarówno w Litwinach Pruskich, jak i Mazurach, mogły
być te przekonania najgłębiej zakorzenione. O ich powszechności świadczy także
i to, że w zbiorach folklorystów 2 poł. XIX i pocz. XX wieku, m.in. wspomnianego już Kalvaitisa73, a także Carla Cappellera (1840–1925)74, Kristupasa Jurkšaitisa
(1852–1915)75 i innych, zajęły one stosunkowo dużo miejsca. Kalvaitis zapisał 129
wróżb, przesądów i informacji dotyczących medycyny, Jurkšaitis podał 33 przywary, a w przygotowanym do druku przez Jonasa Balysa obszernym opracowaniu
Z folkloru Małej Litwy (Iš Mažosios Lietuvos tautosakos) znalazło się aż 281 wróżb
i przesądów76 zebranych przez licznych informatorów. Niestety, nie odnotowano
przynależności informatorów do konkretnej grupy wyznaniowej, a co za tym idzie,
nie wiadomo, czy którakolwiek z zarejestrowanych jednostek spisana została z ust
gromadkarza.
Opracowań poświęconych obecności miejscowego folkloru w życiu wyłącznie gromadkarzy właściwie nie ma, bo przecież, zważywszy na ich światopogląd,
istnieć nie powinny. Na 1959 rok datowany jest pozostający jedynie w rękopisie zbiór pt. Tysiąc przysłów oraz powiedzeń, używanych przez szyłokarczemskich
gromadkarzy, zapisanych od nich, gdy opuszczali swoją ojczyznę w latach 1957,
1958, 1959 (Tūkstantis patarlių bei priežodžių, vartojamų šilutiškių surinkimininznachorów, wzmacniających siłę własnych medykamentów formułkami, zawierającymi elementy religijne obok
magicznych.” (G. Jasiński, Kościół na Mazurach, s. 256).
72
Np.: (Isz Lietuwos ir Prusu Prowincu.) Priewieros, Nauja Lietuwiszka Ceitunga, 1907, nr 59, s. 3 – rodzina ze wsi Puskepaliai zwróciła się o pomoc do karciarki (liet. Kortininke) z Tylży, gdyż jej krowy i konie zaczęły marnieć, a wkrótce podupadło i całe gospodarstwo; Isz Szilokarcziamos Kreizo. [Apie Priewierą], Lietuwiszka
Ceitunga, 1908, nr 32, s. 3 – żona dzierżawcy odkryła, że ktoś w nocy obciął wełnę jej kozom i oskarżyła o zamówienie jej zwierząt inną gospodynię; Szilokarcziama [Dywnas Tikėjims], Tilžės Keleiwis, 1908, nr 95, s. 3 – na
targu w Szyłokarczmie pewien gospodarz karmił swego zmęczonego konia chlebem, spotkał się z gniewem swego
sąsiada, który należał do wierzących w pewien zabobon: „jeśli ktoś swego konia chlebem karmi, ten odbiera siłę
koniowi swego sąsiada”; (Wisokia Zine.) Apie Lietuwininkû Prywieras, Tilžės Keleiwis, 1910, nr 1, s. 2 – notka
zawiera m.in. takie oto stwierdzenie, dotyczące ludzi parających się czarami: „Jest to straszny grzech, za prawdę
utrzymywać, że Bóg mógłby złym ludziom tę moc darować, innym szkodę czynić”; (Isz Prusu Prowincu.) Stalupėnuose, Apzwalga, 1914, nr 3, s. 2 – dwie gospodynie, z podejrzeniem, że jedna drugiej zaczarowała krowy, udały
się (każda z osobna) po radę do znajomego Mistrza Czarowników (lit. Raganu Mistras).
73
V. Kalvaitis, I. Pažiūrai. II. Burtai. Medicina. III. Laiškas [Užrašė (Pažiūrai) ir surinko (kitą medžiagą)
Mažojoje Lietuvoje XIX amžiaus pabaigoje], w: Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius, red. K. Aleksynas. Jono
Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 12, Vilnius 2014, ss. 53–99.
74
C. Cappeller, Kaip senëji Lëtuvininkai gyveno. Aufzeichnungen aus dem Kreise Stallupönen mit Anmerkungen und Wörterbuch von… Herausgegeben von der Litauischen literarischen Gesellschaft zu Tilsit, Heidelberg
1904.
75
K. Jurkšaitis, Pryvieros [Užrašė Ragainės (Mažoji Lietuva) apylinkėse XIX amžiaus pabaigoje], w: Juodoji
knyga, ss. 40–52.
76
Iš Mažosios Lietuvos tautosakos, ss. 3–91.
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kų, užrašytų iš jų apleidžiant jiems savo tėvynę 1957, 1958, 1959 metais), ułożony przez Jonasa Jurgisa Gocentasa77, lecz jego zawartość rozczarowuje. Złożyły się
nań bowiem głównie aforyzmy, wyjątki z Pisma Świętego lub literatury pięknej
oraz oczywiście przysłowia i powiedzenia, aczkolwiek zdecydowana ich większość
jest powszechnie znana. Jedno tylko powiedzenie: „Aitvaras (kaukas) wszystkim
pracowitym bogactwa nosi” (lit. „Aitvaras (kaukas) visiems darbštiesiems turtus
neša”) może podpowiadać, że gromadkarze przechowali wiarę w istnienie świata
nadprzyrodzonego i obecność istot mitycznych.
Rūta Grumadaitė w artykule podsumowującym wyniki organizowanych
w latach 1986–1989 przez Katedrę Języka i Literatury Litewskiej ówczesnych Kłajpedzkich Fakultetów Litewskiego Konserwatorium Państwowego ekspedycji dialektologiczno-folklorystycznych w rejonie Kłajpedy i Szyłokarczmy, wynotowała,
że udało się zgromadzić 70 pieśni – niestety, ledwie kilka wartościowych, 10 bajek (w tym dwie magiczne), 40 bajek etiologicznych / legend – większość z nich
o charakterze mitologicznym (ich bohaterami są aitvarai czy też diabły), 5 podań,
20 przysłów i powiedzeń, 15 zagadek, 1 anegdotę, 8 zabaw w kółku, 6 objaśnień
snów, 200 opowieści etnograficznych, 12 epitafiów, 15 wspomnień o działaczach
kulturalno-społecznych, 2 powielone książki, 6 metryk dawnej edycji, kilka numerów „Podróżnika Litewskiego” lub jego wycinki, zdjęcia i 2 śpiewniki ewangelickie78. Zastanawiający jest fakt, że nie zapisano ani jednego zaklęcia, wróżby czy
przesądu. Bez wątpienia wciąż jeszcze, podobnie jak pieśni, musiały być one przechowywane w pamięci, choć być może w 2 poł. lat 80–tych było już zbyt późno na
poszukiwanie jednostek folkloru tego rodzaju, a przede wszystkim, krajobraz kulturowy, społeczny i polityczny litewskich wsi i małych miasteczek, nie przypominał
już tego z wcześniejszego okresu. Dodatkowo, należy pamiętać o słowach Grumadaitė na temat charakteru mieszkańców odwiedzanych przez nią miejscowości.
Zupełnie inny krajobraz kulturowy Małej Litwy, dużo bogatszy, udało się zbudować kilka lat wcześniej Rūcie Petkūnienė w powstałym w 1974 roku maszynopisie pracy dyplomowej pt. Zwyczaje Prusów (Małolitwinów) [Prūsų (lietuvininkų)
papročiai]. Na wstępie opracowania podała autorka bardzo ważną informację, która tłumaczy powodzenie jej przedsięwzięcia, mianowicie, urodziła się ona w rejonie szyłokarczemskim, zna jego mieszkańców i stąd jej zainteresowanie zwyczajami
tego obszaru, które, jak zauważa, są już na wyginięciu79. Głównym celem Petkūnienė było zebranie informacji o obchodzonych w rodzinach luterańskich świętach
77
J.J. Gocentas, Tūkstantis patarlių bei priežodžių, vartojamų šilutiškių surinkimininkų, užrašytų iš jų
apleidžiant jiems savo tėvynę 1957, 1958, 1959 metais, w: Surinkimininkai (Lietuvių pietistai), Šilutė 1959, LNB RS,
sygn. F140–13, ss. 22–53.
78
R. Grumadaitė, op. cit., ss. 35–36.
79
R. Petkūnienė, Prūsų (Lietuvininkų) papročiai, Vilnius 1974, VUB RS, sygn. F85–L328, s. 24.
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kalendarzowych i kościelnych, ale udało jej się dostrzec także wiele innych szczegółów z ich codziennego życia. Bez wątpienia pośród rozmówców badaczki byli gromadkarze, ich krewni lub też wnikliwi obserwatorzy specyficznego stylu ich życia.
Niejednokrotnie wymienieni zostali kaznodzieje (lit. kalbėtojai, sakytojai), a Święto
Cmentarne (lit. kapinių šventė) z ich uczestnictwem opisano bardzo szczegółowo.
Z opracowania wyłania się obraz ewangelickiej społeczności Szyłokarczmy,
na której zauważalny i wyraźny ślad pozostawiła działalność gromadek. Jej życie
cechuje uporządkowanie, systematyczność, podporządkowanie rytmu dnia pracy
na gospodarstwie oraz wspólnej modlitwie i śpiewaniu pieśni, zarówno w domu,
kościele, jak i podczas zgromadzeń i Święta Cmentarnego. O niektórych zjawiskach lub czynnościach wypowiadali się rozmówcy Petkūnienė w typowy dla gromadkarzy sposób: „brzydka rzecz” (lit. „negražus dalykas“). Pośród takich właśnie
„rzeczy” znalazło się zarówno picie wina lub wódki, składanie wizyt w pierwszy
dzień Świąt Wielkanocnych, jaki też rozmawianie i rozglądanie się podczas Święta
Cmentarnego w chwili, gdy przemawiał kapłan. Przy okazji omawiania zwyczajów
weselnych podaje zaś autorka, że jeśli uroczystość odbywała się w domu gromadkarskiego kaznodziei, często brakowało na niej muzyki80. Ogólnie odnieść można
wrażenie, że rozrywka na opisywanym przez autorkę terenie nie była zjawiskiem
powszechnym. Niejednokrotnie wyróżnia autorka te momenty, kiedy radość i zabawa były nie zakazane, ale dozwolone.
Pośród takiej społeczności, na pocz. lat 70-tych wciąż jeszcze przestrzegającej, przynajmniej do pewnego stopnia, dawnych zwyczajów, udało się badaczce
zapisać również kilka przesądów, związanych ze świętami kościelnymi, rodzinnymi
oraz pracą na roli. Zdecydowana ich większość, znana zresztą również w innych
regionach Litwy i Europy, wiąże się z cyklem wielkanocnym. Popularnym zwyczajem pierwszego dnia Wielkiejnocy było obserwowanie tańca wschodzącego słońca,
które, jak pisała Sukertowa–Biedrawina, „wschodząc na Zmartwychwstanie, cieszy
się ze zbawienia świata, a z radości podskakuje, niby baranek wielkanocny”81. Również słowa użyte przez Petkūnienė do jego charakterystyki są bardzo znamienne
i świadczą o bardzo naturalnym i subtelnym przenikaniu się dwóch światów, pogaństwa i chrześcijaństwa, modlitwy i zabobonu: „W pierwszy dzień Wielkanocy
gospodarze wstawali wraz z dziećmi wcześnie, by zobaczyć, jak wschodzące słońce
tańczy. Jedni widzieli i wierzyli, inni może i nie wierzyli, że ono tańczy, milczeli tylko. Odmówiwszy później pacierze, myli się wodą ze źródełka lub rowu, szli
na śniadanie”82. Podobnie na Mazurach „z pobożnym zaciekawieniem oczekują
mieszkańcy wiosek […] tego osobliwego zjawiska, witają je, padając na kolana ze
80
81
82

Ibidem, s. 22.
„Rok mazurski” Emilii Sukertowej, s. 367.
R. Petkūnienė, op. cit., ss. 12–13.
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słowami modlitwy Pańskiej na ustach. Po powrocie do domu skrapia gospodarz
wodą, przyniesioną z rzeki, członków swej rodziny tudzież czeladź i domowników,
gdyż to sprowadza błogosławieństwo, a leniwych odmienia tak dalece, że stają się
pracowitymi. Po śniadaniu udaje się Mazur wraz z rodziną do pobliskiej świątyni,
aby tam modlitwą gorącą i gromkim serdecznym śpiewem chwalić Przedwiecznego”83.
Z obchodami szeroko opisanych świąt Wielkanocnych (w niektórych regionach szczególnie Wielkiego Czwartku lub Piątku) wiążą się też zabiegi mające
na celu ochronienie domu przed pchłami. Petkūnienė podaje, że za zignorowanie
ustalonego porządku i udanie się w gości w pierwszy dzień świąt, wyznaczano karę
„odpchlenia” kożucha – „kategorycznie należało trzymać się tego zwyczaju, jeśli
nie chciało się popaść w biedę”84.
Do ciekawych fragmentów opracowania należy też poczyniona przy okazji
zwyczajów chrzcielnych wzmianka kobiecie której zadaniem było wniesienie dziecka do kościoła (lit. nešėja), a później przekazywanie go z rąk do rąk, tak, by każdy
z obecnych potrzymał je choć chwilę85. Co ważne, jeśli noworodek był podczas
wypowiadania nadawanego mu imienia spokojny – mógł umrzeć86. Nie wiadomo,
czy zwyczaj ten praktykowali też gromadkarze.
W pracy Petkūnienė przykłady zabobonów są nieliczne, ale zważywszy na
to, że nie na nich przecież skupiała się uwaga badaczki, ich obecność odczytywać
można jako świadectwo głębokiego zakorzenienia przesądów w codzienności szyłokarczemskich protestantów, a w związku z tym, musiały one, podobnie jak ludowa pieśń, należeć także i do świata gromadkarzy.
Na tle powyższych, skromnych informacji pochodzących z różnego rodzaju źródeł, bardzo cenna jest wypowiedź Helmuta Petrikasa ze wsi Žalgiriai, pozyskana w trakcie ekspedycji w sierpniu 2017 roku przez autorkę artykułu87. Babcia
rozmówcy, Anna Jurgeneit z domu Bubleit (1873–1955), pochodząca z włączonej
w 1949 roku do miasteczka Ruś rybackiej wsi Skirvytėlė była z jednej strony kobietą bardzo pobożną, a z drugiej – wierzyła „we wszystkie przesądy, jakie tylko
istniały”. Petrikas pamięta, jak jego babcia spędzała jesienne wieczory w gronie kil„Rok mazurski” Emilii Sukertowej, s. 367.
R. Petkūnienė, op. cit., ss. 13–14. Jedna z litewskich bajek etiologicznych podaje, że pchły stworzone
zostały przez Boga (lit. Dievas) z myślą o napuszczeniu ich na Diabła (lit. Velnias). Ten zaś miał z nimi właśnie
wielki kłopot – w żaden sposób nie mógł się od nich uwolnić. Przywołać w tym miejscu można również przysłowie
„czepić się, jak pchła kożucha”, które odnotował m.in. Samuel Bogumił Linde w Słowniku języka polskiego w roku
1807.
85
R. Petkūnienė, op. cit., ss. 22–23.
86
Ibidem, s. 23.
87
Informacje pozyskane w trakcie ekspedycji zorganizowanej w ramach projektu badawczego „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje” („Splot nowoczesności i tradycji: ruch
gromadkarski w Małej Litwie”) w dn. 25.08.2017. Informator: Helmutas Petrikas, ur. 26.10.1932 w Skirvytėlė, gm.
Smalininkai, obecnie zamieszkały w Žalgiriai, gm. Šilutė. Materiał przechowuje LKI (Lietuvių kalbos institutas).
83
84
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ku koleżanek na opowiadaniu historii, które napawały go ogromnym strachem.
Uczestnikom ekspedycji opowiedziane zostały dwie z nich. Bohaterem pierwszej
jest pewien mieszkaniec okręgu Kłajpedy (informator nie mógł przypomnieć sobie
jego imienia i nazwiska), który nigdy nie chodził na pogrzeby. Zapytany o powód
takiego zachowania, odpowiedział, że nie może w nich uczestniczyć, gdyż dostępne
dla jego oczu jest to, czego nie widzą inni, a mianowicie: widzi on dusze obsiadające trumnę, a im bliżej cmentarza, tym tych dusz jest więcej. Drugą historię
mieszkańcy Rusi i okolic opowiadają sobie z pokolenia na pokolenie. Wydarzyła się
ona jesienią, prawdopodobnie w noc 1 listopada, a więc w noc zaduszną. Pewien
człowiek wracając z Szyłokarczmy do Skirvytėlė, zauważył w kościele w Rusi delikatnie migoczące światło. Zaciekawiony wszedł do środka, a jego oczom ukazali się
zmarli w takiej postaci i w takich ubraniach, jak ich pochowano. Wybiegł szybko
i skierował się w stronę rzeki, na której zauważył łódkę. Poprosił, by wiosłujący
przewiózł go na drugą stronę (nie było jeszcze wówczas mostu na rzece Pakalnė,
który połączył Ruś i Skirvytėlė). Po jakimś czasie biedak zorientował się, że nie jest
przewożony łódką, ale miękką i wilgotną trumną. Mimo wszystko jednak dotarł
do domu cały i zdrowy, a przygodę, która go spotkała, poznali wszyscy okoliczni
mieszkańcy. Babcia Petrikasa, Anna Jurgeneit, której bliska była działalność gromadkarzy, mocno wierzyła w każdą taką opowieść.
Przedstawiony powyżej, niewielki wycinek nieistniejącego już świata, uświadamia, jak bardzo był on złożony. Dzięki temu, że gromadkarze zdołali za jego fasadą zbudować rzeczywistość niedostrzegalną dla obcych i w dużej mierze różną od
tej widzialnej na zewnątrz, udało mu się pozostać nierozpoznanym. Wydaje się, że
znaczne grono gromadkarzy wierzyło w obecne w tym świecie „bajki”, a w „brzydkich rzeczach” i „grzechu” nie dostrzegało niczego złego. By nie gorszyć jednak
reszty „nienawróconego” społeczeństwa i nie pokazywać mu swego podwójnego
oblicza, oddzielali się od niego gromadkarze wspomnianą zasłoną, która umiejętnie maskowała między innymi właśnie ich rzeczywisty stosunek do reliktów pogańskiej przeszłości, a zwłaszcza grzesznej ludowej pieśni i zabobonu.
Justyna Prusinowska, Litauische und masurische Surinkimininker gegen Aberglaube, „Märchen“ und
„schlechteDinge“
Zusammenfassung
Litauische und masurische Surinkimininker wurden von ihren Zeitgenossen als extrem fromm, ehrlich,
demütig rechtschaffen oder gehorsam beschrieben. Sie sollten allen weltlichen Freuden, die sie selbst Märchen,
Sünden oder hässliche Dinge nannten, fremd sein und zu ihnen gehören Singen (mit Ausschluss natürlich religiöse Lieder), Tanz, Musik und andere heidnische Relikte. Es gibt keine direkten Quellen, die die Haltung der Mitglieder die Gemeinschaftsbewegung in Bezug auf Folklore und Folklore eindeutig definieren würden, und die Materialien, die diesen von Fremde gesammelten Lebensbereich berühren, sind sehr selten und betreffen hauptsächlich
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das Volkslied. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Frage des Vorhandenseins von Aberglauben im Leben der
Menge und versucht herauszufinden, ob die öffentlich bewiesene Ablehnung des Glaubens an Aberglaube ihre
wirklichen Ansichten widerspiegelte oder ob er nur als Schleier diente, für den sie das wahre Gesicht verbargen.
Die Nachrichten stammen aus folkloristischen Sammlungen, Archivmaterial für wissenschaftliche Expeditionen
und Fiktionen, die das Leben hauptsächlich in Kleinlitauen dokumentieren, sowie aus jüngsten Zeugen der Aktivitäten litauischer Surinkimininker. Informationen, die zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten
gesammelt wurden, sind konvergierend: Die Hingabe der Psyche, hauptsächlich Bauern, beruhte auf einer starken
Grundlage des christlichen Glaubens, die mit Heidentum verbunden war, die nicht vollständig ausgerottet werden
konnte und ohne die ihr Glaube nicht so stark wäre. Der Artikel wurde im Rahmen des Forschungsprojekts Modernybė ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje (Ein Plexus der Moderne und Tradition: Surinkimininker –Bewegung in Kleinlitauen) erstellt, das vom Litauischen wissenschaftlichen Rat (Lietuvos
mokslo taryba) finanziert wurde Kontrakt S–MOD–17–10.
Übersetzt von Piotr Ambroziak
Justyna Prusinowska, Lithuanian and Masurian members of the Fellowship Movement in the face of
superstition, “fairy tales” and “ugly things”
Summary
Lithuanian and Masurian members of the Fellowship Movement (gromadkarze) were described by their
contemporaries as extremely pious, honest, humble, righteous or obedient. They were strangers to all worldly joys,
which they themselves called “fairy tales”, “sins” or “ugly things”, and those things associated with them, amongst
others singing (with the exclusion, of course, of religious songs), dance, music and other pagan remnants. There
are no direct sources that would clearly outline the attitude of the members of the Fellowship Movement movement to folklore and people, and the materials touching this sphere of their lives collected by strangers are very
scare and mainly concern folk songs. This article focuses on the issue of the presence of superstitions in the lives
of people and tries to determine whether the public disapproval of superstitious beliefs reflected their real views,
or whether it served only as a veil behind which they hid their real faces. This information was taken from folkloristic collections, archival materials of scientific expeditions and fiction, documenting life primarily in Lithuania
Minor and from the last witnesses of the activities of Lithuanian members of the Fellowship Movement. Information gathered at different times and places is convergent: the piety of the members of the Fellowship Movement,
mainly peasants, was based on a strong foundation of Christian faith entwined with paganism, which could not
be completely eradicated, and without which their faith would not be as strong. The article was created within
the framework of the research project “Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje
Lietuvoje” (“A Plexus of Modernity and Tradition: The Fellowship Movement in Lithuania Minor”) financed by the
Lithuanian Scientific Council (Lietuvos mokslo taryba), Contract No. S–MOD–17– 10.
Translated by Aleksander Pluskowski
Dr Justyna Prusinowska
Zakład Bałtologii
Instytutu Językoznawstwa
Wydziału Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
justyna.prusinowska@amu.edu.pl
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Polityka rolna obrana w 1948 roku przez władze komunistyczne doprowadziła na wsi na Warmii i Mazurach do negatywnych zjawisk. Kolektywizacja rolnictwa
wsparta silnie progresywnymi obciążeniami warsztatów chłopskich1 stawiała wielu
rolników, szczególnie użytkujących większe gospodarstwa rolne, przed dylematem: trwanie w nadmiernie obciążonych zagrodach lub wstąpienie do spółdzielni
produkcyjnych, ciszących się ulgami finansowymi i preferencjami w dostawach
środków produkcji rolnej. Represje stosowane podczas egzekucji świadczeń wobec
chłopów niechętnych wstąpieniu do spółdzielni, doprowadziły do wyboru przez
wielu z nich trzeciej drogi: opuszczania lub samowolnego porzucania gospodarstw.
Pierwsze przypadki opuszczania gospodarstw wystąpiły już na przełomie 1945
i 1946 roku i wiązały się nie tyle z ogólnie pojętą polityką rolną państwa, co z niezwykle trudnymi warunkami życia w wyniszczonych wojną wsiach Okręgu Mazurskiego,
nienajlepszym stanem bezpieczeństwa, problemami aprowizacyjnymi, powszechnymi rabunkami inwentarza należącego do osadników dokonywanymi przez armię sowiecką itp. Ludność z centralnej Polski napływająca na Warmię i Mazury znajdowała
się w na tyle trudnej sytuacji, że część z niej decydowała się na powrót do rodzinnych
1
Szerzej na temat obciążeń gospodarstw indywidualnych zob.: D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998, ss. 165–266; I. Bolkowiak, Polityka finansowa w stosunku do gospodarki nieuspołecznionej i ludności w okresie wstępnego uprzemysłowienia w Polsce, Warszawa 1978,
ss. 72–241; R. Winiewska, Obciążenia podatkowe gospodarstw chłopskich w Polsce 1944–1955, Warszawa 1961,
passim. Na temat obciążeń wsi na Warmii i Mazurach zob. R. Gross, Obciążenia gospodarstw chłopskich na Warmii
i Mazurach w latach 1948–1956, Echa Przeszłości, 2015, t. XVI, ss. 195–221.
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wsi. Od listopada 1945 do stycznia 1946 roku zanotowano wyjazd 2,3 tys. rodzin
osadzonych wcześniej na tym terenie przez Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR)2.
Dodajmy jednak, że część z nich stanowili tzw. pseudoosadnicy, pochodzący z przedwojennych polskich powiatów nadgranicznych, którzy wiosną i latem 1945 roku zajęli gospodarstwa z tą myślą, aby po dokonaniu zbiorów, opuścić je. Fatalne warunki
i trudności w zagospodarowaniu powodowały porzucanie gospodarstw przez chłopów w kolejnych latach. W 1947 roku szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego (WUBP) w Olsztynie meldował o opuszczaniu z tego powodu terenu
Warmii i Mazur przez wielu chłopów i ich powrocie do centralnej Polski3.
Po zmianie polityki rolnej w połowie 1948 roku zmieniły się także powody
i skala opuszczeń gospodarstw. Wspomniana polityka kolektywizacji i nadmierne
obciążenia, doprowadziły wielu chłopów, którzy nie chcieli wstąpić do spółdzielni
produkcyjnych, do przekonania, że nie są w stanie egzystować na wsi. Przekonanie
to wzmagał zahamowany proces uwłaszczenia wywołujący wśród nich poczucie
tymczasowości. Według opinii Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa (WRiL) Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Olsztynie głównymi przyczynami rezygnacji osadników z gospodarstw były: 1) ucieczka przed spółdzielczością produkcyjną, 2) nadmierne obciążenia na rzecz państwa, 3) chęć przejścia do pracy
najemnej w innych gałęziach gospodarki4.
Jednak zanim chłopi decydowali się na opuszczenie wsi, ich pierwszą reakcją
było dążenie do sztucznego podziału lub zmniejszania powierzchni gospodarstw,
co miało uchronić warsztaty rolne przed skutkami nadmiernych obciążeń. Rządzący próbowali ograniczać to zjawisko. Minister sprawiedliwości w wydanym
20 października 1948 roku okólniku zakazywał sądom apelacyjnym, okręgowym
i radom notarialnym sporządzania aktów przeniesienia własności nieruchomości
bez pisemnego zezwolenia właściwych władz administracyjnych. Władze te na ogół
odmawiały wydania zgody powołując się na „interes społeczno-gospodarczy” lub
„żywotność gospodarstw”5. Minister ziem odzyskanych w specjalnym zarządzeniu
z 28 grudnia 1948 roku zakazał posiadania gospodarstw w tej samej miejscowości
2
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Ziem Odzyskanych (dalej: MZO), k. 11, 196/182,
Sprawozdanie sytuacyjne Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski za styczeń 1946 r., 20 II 1946 r.
3
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN) Oddział w Białymstoku (dalej: Bi), 084/3/1,
k. 58, Raport dekadowy szefa WUBP w Olsztynie za okres 20 II – 10 III 1947 r.
4
Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej:
PWRN), podzespół: Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (dalej: WKPG), 444/373, k. 210, Sprawozdanie z wykonania wojewódzkiego planu gospodarczego za 1952 r.
5
Zob. Pismo okólne w sprawie obchodzenia przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej, „Dziennik
Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1948, nr 12; M. Ptaszyk, Gwarancje prawne niepodzielności i poprawy
struktury gospodarstw rolnych w PRL, w: Ewolucja pozycji właściciela indywidualnego gospodarstwa rolnego w PRL,
red. A. Stelmachowski, P. Czechowski, Warszawa 1989, ss. 69–71; T. Skonieczny, Zrzekanie się gospodarstw rolnych na
ziemiach zachodnich i północnych w okresie intensywnej kolektywizacji (1948–1956), w: Demografia i społeczeństwo
Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1995. Próba bilansu, red. E. Frątczak i Z. Strzelecki, Warszawa 1996, s. 540.
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przez dwu lub więcej członków tej samej rodziny chłopskiej (tzw. gospodarstwa
rodzinne), jeśli nie tworzyli odrębnych wspólnot rodzinnych i gospodarczych.
Oznaczało to, że gospodarstw rolnych nie mogli posiadać syn kawaler lub niezamężna córka, jeżeli gospodarstwo rolne posiadali także ich rodzice. Zapis ten przeciwdziałać miał fikcyjnym podziałom gospodarstw dokonywanym przez chłopów
chcących uciec przed podatkową progresją. Po stwierdzeniu takich przypadków
przez specjalnie powołane wojewódzką i powiatowe społeczne komisje kontroli,
gospodarstwa były odbierane, nawet wówczas, gdy osadnicy posiadali na nie akty
nadania6. W przypadku autochtonów dostrzeżono zjawisko ubiegania się o ograniczenie powierzchni posiadanych gospodarstw. W lutym 1949 roku instruktor rolny z powiatu olsztyńskiego informował członków KW PZPR, „że szereg ludności
miejscowej (autochtoni), którzy posiadają większe ilości ziemi przychodzą do starostwa, ażeby im pozostawić tylko 10 ha [ziemi], zaś resztę zabrać”7.
Wobec braku możliwości podziału gospodarstw, zniechęceni osadnicy opuszczali zajęte zagrody na Warmii i Mazurach i przenosili się do miast, a ci, którzy
posiadali gospodarstwa na ziemiach dawnych, powracali do nich8. Według relacji
WUBP w Olsztynie pierwsze zbiorowe opuszczenia gospodarstw nastąpiły już we
wrześniu i październiku 1948 roku9. O tym samym zjawisku informował Zarząd
Wojewódzki (ZW) Związku Samopomocy Chłopskiej (ZSCh) w sprawozdaniu sytuacyjnym z listopada 1948 roku. Działacze ZSCh oficjalnie przyczyn tego zjawiska
nie wiązali ze zmianą polityki rolnej, lecz z tym, że osadnicy nie chcieli „zrozumieć,
że po dobrych żniwach muszą płacić regularnie podatek i FOR, zaliczki z tytułu
nadania osad oraz zaliczki pobrane w akcji siewnej w naturze w 1946/1947 r.”10
Dodajmy, że zmiana polityki rolnej, obok odpływu osadników, przekładała się także na brak chętnych do obejmowania gospodarstw. Zakładanego planu
osadnictwa rolnego w województwie olsztyńskim, przewidującego osiedlenie na
wsi w 1948 roku 10,8 tys. rodzin nie zrealizowano. Udało się osiedlić 5615 rodzin
6
AAN, MZO, 196/46, k. 153–157, Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z 28 XII 1948 r. w sprawie
gospodarstw urzędniczych i rodzinnych.
7
APO, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KW PZPR), 1141/3000, k.
48, Protokół z odprawy powiatowych instruktorów rolnych z 8 II 1949 r.
8
Część z nich uznawała, że dalsze jednoczesne posiadanie i eksploatowanie stosunkowo dużych obszarowo gospodarstw na Warmii i Mazurach, przy jednoczesnym posiadaniu zagród rodzinnych na ziemiach
dawnych, stawało się nieopłacalne. Instruktorka KC wizytująca województwo olsztyńskie na początku 1952 r.
zanotowała, że wśród zrzekających się byli właściciele podwójnych gospodarstw, którym gospodarstwa na Warmii
i Mazurach służyły „za coś w rodzaju kolonii, z której wypompowują wszystko dla wzmocnienia swojej zasadniczej bazy w Polsce centralnej, a potem rzucają gospodarkę, jak wyciśnięta cytrynę”, zob. AAN, Komitet Centralny
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR), 237/XII–99, k. 225–226, Notatka Z. Łaszkowskiej
z Wydziału Propagandy KC dotycząca odpływu gospodarstw z województwa olsztyńskiego i stanu personalnego
w KW i WRN, 9 I 1952 r.
9
AIPN Bi, 084/69, k. 67, Sprawozdanie miesięczne Sekcji V Wydziału IV WUBP w Olsztynie, 1–30 X 1948 r.
10
APO, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej, 1073/147, k. 224, Sprawozdanie sytuacyjne ZW
ZSCh o położeniu rolnictwa województwa olsztyńskiego za miesiąc listopad 1948 r.
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na gospodarstwach oraz 1344 na niewielkich działkach. Jako główną przyczynę
załamania akcji osadniczej Dział Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego wskazywał zapowiadaną przez władze centralne kolektywizację rolnictwa.
Jednak, jak zapisano w sprawozdaniu do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
(MRiRR), dążenia chłopów do opuszczania gospodarstw „przez ogromny wysiłek
miejscowej władzy administracyjnej, przedstawicieli instytucji społecznych oraz
partii politycznych stłumiono”. Można więc przyjąć, że władze lokalne, w celu zatrzymania osadników, już wówczas wywierały na nich presję11.
Z danych Ministerstwa Administracji Publicznej przesłanych do Centralnego Urzędu Planowania wynika, że przez cały 1948 rok na Warmii i Mazurach gospodarstw zrzekło się 977 użytkowników, a na ziemiach zachodnich i północnych
11943. Poza tym część gospodarstw zostało odebranych użytkownikom przez administrację rolną12. W związku z tym, według tych danych, łączna liczba zwolnionych warsztatów rolnych wyniosła w województwie olsztyńskim 1103, a na całym
obszarze ziem zachodnich i północnych 14055 (Tabela 1).
Tabela 1. Opuszczenia gospodarstw na ziemiach zachodnich i północnych w 1948 roku

Województwo

Liczba osiedlonych rodzin

na gospodarstwach
białostockie
745
olsztyńskie
5615
gdańskie
3086
szczecińskie
5941
poznańskie
2198
wrocławskie
6120
śląskie
2214
Razem:
25919

na działkach
75
1344
547
916
846
2899
1394
8021

Liczba rodzin które się
zrzekły
z tego zahiOgółem
potek.
155
40
977
40
742
52
1881
37
1651
156
5747
147
790
33
11943
505

Liczba odebranych gosp.
i działek
8
126
189
441
18
1210
120
2112

Razem
opuszczonych i odebranych
163
1103
931
2322
1669
6957
910
14055

Źródło: AAN, Centralny Urząd Planowania, 192/4218, k. 60, Rodziny osiedlone i zrzekające się
gospodarstw rolnych i działek 1 I 1948 – 1 I 1949 r.

Od 1950 roku wpływ na decyzję o porzuceniach, obok presji kolektywizacyjnej, wywarł zwiększony wymiar podatku gruntowego płaconego na nowych
11
APO, Urząd Wojewódzki w Olsztynie (dalej: UW), 391/2439, k. 438, Sprawozdanie Działu Rolnictwa
i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za wrzesień 1948 r.
12
Obok wspomnianych już tzw. gospodarstw rodzinnych, dotyczyło to najczęściej tzw. gospodarstw
urzędniczych, do prowadzenia których właściciele wykorzystywali siłę najemną. Gospodarstwa tego typu odbierano także w przypadku, gdy pozarolnicze zajęcie właściciela pozwalało na utrzymanie całej rodziny, zob. AAN,
MZO, 196/46, k. 153–157, Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z 28 XII 1948 r. w sprawie gospodarstw
urzędniczych i rodzinnych.
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zasadach, planowy skup zboża, a później obowiązkowe dostawy i ich brutalne egzekwowanie. Wywoływały one w chłopach uczucie zwątpienia w sens dalszej uprawy
ziemi, rezygnacji i bezsilności. Już w na początku roku po przystąpieniu do planowego skupu donoszono z poszczególnych powiatów, że „daje się zauważyć zrzekanie
się z gospodarstw rolnych”13. Wiosną 1950 roku pracownicy olsztyńskiego WRiL,
analizując wyniki akcji siewnej w 1950 roku donosili o wstrzymywaniu się od dokonywania zasiewów, wyzbywaniu się inwentarza i „ucieczce z gospodarstw”14.
Według szczegółowych, miesięcznych zestawień, obejmujących okres od stycznia
do listopada 1950 roku, największe nasilenie zjawiska opuszczania gospodarstw
przypadło na luty, marzec i kwiecień (40,1% ogółu opuszczonych gospodarstw),
a więc na czas podejmowania wiosennych prac rolnych15. To wówczas zapadały
ostateczne decyzje, z którymi nosili się osadnicy przez cały okres zimowy. Ogółem
w całym 1950 roku złożono 2699 wniosków o opuszczenie gospodarstw, z czego
pozytywnie rozpatrzono 819. Jednocześnie samowolnie porzucono 190 gospodarstw. Łącznie zostało zwolnionych 1009 warsztatów rolnych (Tabela 2).
Tabela 2. Gospodarstwa indywidualne na terenie województwa olsztyńskiego zasiedlone
i opuszczone w latach 1950–1956
Rok
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Razem:

Liczba gospodarstw opuszczonych i porzuconych
Liczba gospodarstw Liczba wniosków o opuszczenie Gospodarstwa Razem opuszzasiedlosamowolnie
czonych i poZaakceptowaZłożonych
nych
opuszczone
rzuconych
nych
513
2699
819
190
1009
357
3260
748
266
1014
727
3922
757
312
1069
470
4771
714
722
1436
1182
1028
17
322
339
595
1295
366
347
713
493
b.d
b.d.
b.d.
911
4337
16975
3421
2159
6491

Bilans gospodarstw zasiedlonych i zwolnionych
–496
–657
–342
–966
843
–118
–418
–2154

Źródło: Oprac. własne na podst. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego
w Olsztynie z wykonania planu sześcioletniego w województwie olsztyńskim w rolnictwie (fragmenty),
1956 r., w: Rolnictwo i polityka rolna na Warmii i Mazurach (1945–1956). Wybór źródeł. Zebrał i opracował R. Gross, Olsztyn 2017, dok. 79, ss. 290–291; APO, KW PZPR, 1141/3008, k. 84, Informacja
o stanie rolnictwa woj. olsztyńskiego, czerwiec 1957; Rocznik statystyczny województwa olsztyńskiego
1957, Olsztyn 1958, tabl. 16 (37), s. 53.
13
AAN, KC PZPR, 237/XII–102, k. 167, Sprawozdanie KP PZPR w Pasłęku na odcinku spółdzielni produkcyjnych z miesiąc luty 1950 r.
14
APO, PWRN, podzespół: Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (dalej: WRiL), 444/225, k. 8, Sprawozdanie
WRiL PWRN w Olsztynie z wiosennej akcji siewnej 1950 r., 10 VI 1950 r.
15
Obliczenia własne na podst.: APO, PWRN/WRiL, 444/380, k. 103, Wykaz rodzin które zrzekły się
gospodarstw i działek za I półrocze 1950 r.; ibidem, k. 4, 27, 49, 65, 83, Wykazy osiedlonych i zrzekających się
z gospodarstw rolnych i działek za miesiące lipiec–listopad 1950 r.
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W kolejnych latach zjawisko zwalniania gospodarstw narastało. Na początku
1951 roklu jego skala, zdaniem funkcjonariuszy UB, którzy bacznie mu się przyglądali, stała się niebezpiecznie duża. Według ich danych do końca lutego ok. 4 tys.
chłopów miało złożyć podania o powrót do centralnej Polski, a dalszych 68 samowolnie opuścić gospodarstwa16.
O narastającym zjawisku opuszczania gospodarstw informował i jednocześnie wzywał do podjęcia zdecydowanych działań I sekretarz KP w Morągu Baranowski. Podczas plenum KW w kwietniu 1951 roku donosił, że „gospodarze
indywidualni robią starania o zrzeknięcie się gospodarstw” i „powodują wtórne
odłogi”, w związku z tym zachęcał wojewódzkie kierownictwo partyjne, aby „odpowiednio na to zareagować, by zbrodniczą dywersję zlikwidować bez reszty”.
Z problemu zdawał sobie sprawę ówczesny przewodniczący PWRN w Olsztynie
Mieczysław Moczar, który zauważył, że skala zrzeczeń, występująca „w tysiącach
wypadków” doprowadzić mogła do „tysięcy hektarów ugorów”17. Według członków KW główna przyczyna zrzeczeń gospodarstw tkwiła nie w samej presji kolektywizacyjnej i rosnących obciążeniach, lecz w nieumiejętnym stosowaniu sankcji
wobec chłopów przez powiatowych i gminnych działaczy partyjnych, którzy nie
potrafili odróżnić „średniaka” od „kułaka”, wyrządzając temu pierwszemu krzywdę. Jak stwierdzono „to powoduje, że w tych wypadkach mnożą się prośby o zrzekanie się z gospodarstw, powstają wtórne odłogi itp.”18
Obok osadników z województw centralnych, gospodarstwa porzucali także przesiedleni Ukraińcy w ramach akcji „Wisła”, którzy pobyt na tych terenach
traktowali jako tymczasowy i czekali na dogodny moment do powrotu. Instruktorka Wydziału Propagandy KC wizytująca województwo olsztyńskie zanotowała:
„Część chłopów, którzy przyjechali do olsztyńskiego z akcji «W» również rzucają
gospodarstwa i wracają na swoje stare miejsce. Nie było ani jednego wypadku, żeby
chociaż jednego z tych chłopów zmuszono do powrotu do wojew. olsztyńskiego.
Stwarza to precedens dla innych”19. Dość ciekawe zjawisko zaobserwowano w powiecie braniewskim, gdzie w latach 1949–1951 gospodarstwa opuściło 33 Ukraińców, a dalszych 20 „przygotowywało się do opuszczenia”. Analizując jego przyczyny
ustalono, że większa część przesiedleńców z akcji „Wisła” opuszczała gospodarstwa
i wyjeżdżała do wsi w województwie lubelskim, w których organizowano spółdzielnie produkcyjne typu I20. Na ogół najpierw z gromady lub gminy wyjeżdżał jeden
16
Dane te prawdopodobnie obejmują także podania składane w roku 1950, zob. AIPN Bi, 084/7, k. 14,
Sprawozdanie szefa WUBP w Olsztynie za okres 1–28 II 1951 r.
17
APO, KW PZPR, 1141/87, k. 169–174, Protokół posiedzenia Plenum KW PZPR w Olsztynie, 4 IV 1951 r.
18
Ibidem.
19
AAN, KC PZPR, 237/XII–99, k. 226, Notatka Z. Łaszkowskiej z Wydziału Propagandy KC dotycząca
odpływu gospodarstw z województwa olsztyńskiego i stanu personalnego w KW i WRN, 9 I 1952 r.
20
Tworzono trzy, a później cztery, typy spółdzielni produkcyjnych, różniące się stopniem uspółdzielcze-
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z przesiedlonych w ramach akcji „Wisła”, aby zapoznać się na miejscu z warunkami
i możliwościami osiedlenia się. Następnie, w ślad za nim, gospodarstwa opuszczali
pozostali. Co ciekawe przesiedleńcy wyjeżdżający własnymi furmankami wynajmowali w Pieniężnie przewodnika, „aby ich prowadził właściwą drogą, aby w czasie podróży nie wypytywali o drogę”21.
W rozmowach z pracownikami administracji rolnej Ukraińcy twierdzili, że
aby wyjechać, jak mówili, „w swoje strony”, bardzo chętnie wstępowaliby do spółdzielni produkcyjnych. Sięgali także po inne argumenty. Jedna z przesiedlonych
Ukrainek stwierdziła, że „nie zabiła nikogo, aby za karę tu siedzieć, a wyjeżdża na
swoje tam, gdzie wszyscy wyjeżdżają. Tam wstąpi do spółdzielni produkcyjnej i będzie pracować”. Inny przesiedleniec powtarzał: „Co ja tu mam pracować, to nie jest
moje, jak pojadę na swoje, to będę pracować”. Jeszcze inny oznajmił: „wyjadę tam,
kupię konia i wstąpię do spółdz[ielni] produkc[yjnej]”22.
Do 1953 roku systematycznie rosła liczba wniosków osadników i przesiedlonych Ukraińców o opuszczenie gospodarstw, a także samowolnych porzuceń.
W roku tym łącznie chłopi złożyli aż 4771 wniosków, co było najwyższym wynikiem rocznym z okresu 1950–1956. Ze złożonych wniosków 714 rozpatrzono pozytywnie. Egzekutywa KW PZPR w Olsztynie winą za ucieczkę chłopów ze wsi
obarczała wówczas powiatowy i gminny aparat rad narodowych, który miał być
nieodpowiednio „nastawiony [...] do walki z wrogą antyludową propagandą na
wsi”23. W roku tym wystąpił również najwyższy przyrost liczby spółdzielni produkcyjnych w kraju i w województwie olsztyńskim24. Był to efekt zaostrzenia nacisków
administracyjnych, rozszerzenia w 1952 roku obowiązkowych dostaw płodów rolnych, a także ich bezwzględnej egzekucji (od marca 1953 r. stosowano w orzecznictwie karno-administracyjnym zastępczą karę aresztu)25. Chłopom, którzy nie
potrafili sprostać rosnącym obciążeniom pozostawała alternatywa: wstąpienie do
spółdzielni produkcyjnej lub rezygnacja z gospodarki rolnej.
W 1954 roku po II Zjeździe PZPR liczba wniosków o opuszczenie gospodarstw spadła do 1028, a gospodarstw porzuconych przez chłopów do 322. Spośród złożonych wniosków, rozpatrzono pozytywnie jedynie 17, co wpłynęło na
nia: typ I – Zrzeszenie Uprawy Ziemi (ZUZ), typ II – Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza (RSW), typ III – Rolniczy
Zespół Spółdzielczy (RZS). W 1950 r. opracowano kolejny statut: typ Ib – Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze (RZS
– Ib), zob. Statuty spółdzielni produkcyjnych, Warszawa 1950; Statuty spółdzielni produkcyjnych, Warszawa 1951.
21
APO, KW PZPR, 1114/3004, k. 372, Sprawozdanie I sekretarza KP PZPR w Braniewie Stanisława Tomaszewskiego o przygotowaniach do porzucania gospodarstw przez przesiedleńców z akcji „Wisła”, [1951].
22
Ibidem, k. 371–372.
23
Ibidem, 1141/2965, k. 14, Wnioski z Egzekutywy KW PZPR w Olsztynie dotyczące zapobiegania
opuszczania gospodarstw, luty 1953.
24
B. Turower, Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949–1956 i jej następstwa, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2009, nr 4, ss. 540–541.
25
M. Łysko, Orzecznictwo karno-administracyjne w zakresie dostaw obowiązkowych płodów rolnych
w Polsce Ludowej, Miscellanea Historico-Iuridica, 2009, t. VIII, s. 203.
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dość niską łączną liczbę zwolnionych gospodarstw w 1954 roku, która wyniosła
339. W kolejnym roku liczba złożonych wniosków wzrosła do 1295, z których pozytywnie rozpatrzono 366. Wzrosła także liczba gospodarstw porzuconych do 347.
Łącznie w 1955 roku zwolniono 713 gospodarstw. Niestety nie dysponujemy pełnymi danymi dotyczącymi liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków
w roku 1956. Udało się ustalić, że łącznie w 1956 roku opuszczono i porzucono na
Warmii i Mazurach 911 gospodarstw (Tabela 2).
Ogółem w latach 1950–1955 złożono w województwie olsztyńskim 16975
wniosków o opuszczenie gospodarstw. Przypomnijmy, że do ich składania zobowiązani byli osadnicy wyrażający wolę opuszczenia gospodarstw, którzy otrzymali
je w drodze dekretu o osadnictwie rolnym z 6 września 1946 roku26. Gospodarstw
takich utworzono na terenie województwa olsztyńskiego do 1 stycznia 1950 roku
około 64,1 tys.27 Wynika z tego, że 26,5% osadników rolnych chciało je opuścić.
Spośród złożonych wniosków władze rolne pozytywnie rozpatrzyły 3421, a więc
zaledwie co piąty (20,2%). Liczba samowolnych opuszczeń wyniosła 2159. Łącznie
w latach 1950–1956 opuszczono i porzucono na Warmii i Mazurach 6491 gospodarstw, co stanowiło około 10,1% ogółu gospodarstw osadniczych.
Dodajmy, że w tym czasie ubytku opuszczonych i porzuconych przez użytkowników gospodarstw nie kompensowało osadnictwo w gospodarstwach indywidualnych. Mimo przyjęcia 16 lutego 1952 roku przez Prezydium Rządu uchwały
o akcji osiedleńczej na ziemiach zachodnich i północnych, wprowadzającej bardziej atrakcyjne warunki osadnictwa, odzew chłopów z województw centralnych
był nikły. W związku z tym Roman Zambrowski, w imieniu Sekretariatu KC, przesłał pismo okólne do I sekretarzy KW PZPR, w którym polecał całemu „aktywowi”
partyjnemu włączyć się akcję osadniczą28. Na terenie województwa olsztyńskiego
do końca 1952 roku zasiedlono 727 gospodarstw. Słabe wyniki akcji osadniczej na
wsi, poza przyczynami ogólnymi, wynikającymi z nowej polityki rolnej (kolektywizacja, obciążenia ekonomiczne gospodarstw), były skutkiem niewywiązywania
się władz z obietnic składanych osadnikom, dotyczących daleko idącej pomocy
w zagospodarowaniu się29. Akcja osadnicza nie przynosiła więc skutków oczekiwanych przez władze. W latach 1950–1956 zostało zasiedlonych w województwie
olsztyńskim 4337 gospodarstw, co przy 6491 gospodarstwach opuszczonych i porzuconych, świadczy, że ogólny bilans gospodarstw zasiedlonych i zwolnionych był
ujemny i wyniósł –2154. Dodatni wynik bilansu wystąpił jedynie w 1954 roku i był
26
Dekret z 6 IX 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego
Miasta Gdańska, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: Dz. U.) 1946, nr 49, poz. 279.
27
Rocznik statystyczny 1956, Warszawa 1956, tabl. 29 (122), s. 149.
28
AAN, KC PZPR, 237/XII–7, k. 62–63, Pismo okólne Romana Zambrowskiego (Sekretariat KC) do
I sekretarzy KW PZPR, 7 VII 1952 r.
29
Ibidem, 237/XXV–6, k. 53–54, Biuletyn Listów nr 5, 20 III 1953 r.
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skutkiem zapowiedzi zmian w polityce rolnej oraz niewielkiej liczby zaakceptowanych wniosków o opuszczenie gospodarstw (Tabela 2).
Ówczesne władze podejmowały różne działania mające na celu ograniczenie zjawiska porzucania gospodarstw. Już 29 sierpnia 1949 roku Ministerstwo
Administracji Publicznej wydało okólnik, który nakładał na władze osiedleńcze
obowiązek zapobiegania i usuwania przyczyn zrzekania się gospodarstw30. Z kolei
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w piśmie okólnym z 17 stycznia 1950
roku opracowało zasady rozrachunku z ustępującymi osadnikami. Uznano, że prawo do bezpłatnego użytkowania objętych w posiadanie gospodarstw, które dawał
osadnikom dekret z 6 września 1946 roku o osadnictwie na tzw. Ziemiach Odzyskanych, ma zastosowanie tylko do tych osadników, którzy w następstwie tego
dekretu, z czasem nabywali prawo własności w celu stałego osiedlenia się i gospodarowania. Stąd w przypadkach opuszczania gospodarstw nakazano pobierać od
chłopów opłaty za cały okres użytkowania31.
Elementem „taktyki” stosowanej przez lokalne władze, która miała zniechęcić chłopów do opuszczania gospodarstw, była próba ich „przetrzymania”. Podania
składane przez osadników do Wydziałów Rolnictwa i Leśnictwa w PPRN często
nie były rozpatrywane przez kilka miesięcy. Poza tym w wielu powiatach komisje
ziemskie zajmujące się składanymi wnioskami były ciałami martwymi, nie działającymi od dłuższego czasu. Odpowiedzi były wymijające lub odmowne. Czasami
nie miały nic wspólnego z treścią podań i załączonych dokumentów. Przykładowo
w powiecie działdowskim odpowiedzi odmowne, motywowano tym, że na zwalniane gospodarstwa nie ma aktualnie reflektantów, choć nierzadko ich podania
były dołączane do wniosków przez zrzekających się. Przeciągające się procedury
skłaniały chłopów do samowolnych porzuceń gospodarstw. Poza tym część gospodarstw była zwalniana i przekazywana innym użytkownikom bez wiedzy i formalnej zgody władz ziemskich (bez aktu nadania i umowy dzierżawnej). Odnotowano
także przypadki przejmowania ziemi, zabudowań i inwentarza przez PGR po
uzgodnieniu z dotychczasowymi użytkownikami, których jednocześnie zatrudniano w majątkach państwowych jako robotników rolnych. Często odbywało się to
bez wiedzy prezydiów PRN, co powiększało i tak duży bałagan w lokalnych wykazach dotyczących użytkowania gruntów32.
Zmiany do wspomnianych wyżej regulacji dotyczących rozrachunku z chłopami opuszczającymi gospodarstwa wprowadził minister rolnictwa w specjalnym
T. Skonieczny, op. cit., s. 540.
Pismo okólne z 17 I 1950 r. w sprawie rozrachunku z ustępującymi użytkownikami gospodarstw na
Ziemiach Odzyskanych, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych” 1950, nr 3, poz. 12.
32
AAN, KC PZPR, 237/XII–59, k. 78–79, Notatka Kazimierza Nowickiego z Wydziału Rolnego KC PZPR
z wyjazdu do Działdowa w województwie olsztyńskim, [kwiecień 1951 r.].
30
31
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zarządzeniu z 14 lutego 1952 r. Było ono rozwinięciem pisma okólnego z 17 stycznia 1950 roku i objęło osadników, którzy opuścili gospodarstwa przed uzyskaniem
aktów nadania. Tym samym nie obejmowało ono tych chłopów, którzy uzyskali
akty własności lub zostali uznani za właścicieli z mocy samego prawa w myśl dekretu z 6 września 1951 roku33. W zarządzeniu tym nie wprowadzono wzmianki
o możliwości rozliczania opuszczanych gospodarstw z części powierzchni faktycznie uprawianej. Stąd już w styczniu 1953 roku pracowników wydziałów rolnictwa
i leśnictwa prezydiów WRN wyraźnie poinstruowano na kursokonferencji odbytej
w Poznaniu, aby tylko w wyjątkowych wypadkach stosować obliczenie należności z faktycznie uprawianej ziemi34. Oczywiście taki sposób rozliczania osadników
opuszczających gospodarstwa był dla nich niekorzystny. Nakładanie wyższych zobowiązań z tytułu rozliczeń za ich użytkowanie, miało być kolejną formą przeciwdziałania narastającemu zjawisku porzucania gospodarstw. Jednocześnie, zgodnie
z odgórnymi instrukcjami, zalecono powiatowej administracji rolnej szybsze dokonywanie rozliczeń i ich egzekwowanie35.
Dodajmy, że rosnąca liczba nierozliczonych osadników, którzy zwolnili gospodarstwa, wynikała m.in. z braku wiedzy lokalnych urzędników, w jaki sposób
oszacować należności i dokonać ich egzekucji. Z protokołu konferencji odbytej
w marcu 1953 roku w Olsztynie, w której uczestniczyli urzędnicy administracji
rolnej szczebla powiatowego, dowiadujemy się, że nie wiedzieli oni, w jaki sposób
rozliczać opuszczających gospodarstwa, którzy nie mieli gotówki na uregulowanie
czynszu dzierżawnego, a posiadali niewielki inwentarz żywy (jeden koń, krowa,
wóz, sprzęty domowe małowartościowe), którego nie można było poddawać zajęciu i licytacji w myśl dekretu z 1947 roku o egzekucji administracyjnej, stosowanego przy ściąganiu podatku gruntowego36. Przedstawiciel Wydziału Podatków
Wiejskich wyjaśnił, że wówczas należy zawiadamiać poborców podatków wiejskich, którzy mieli wszczynać procedurę zajęcia inwentarza, gdyż, jak instruowano „w takich wypadkach opuszczający gospodarstwa osadnicy nie mają zamiaru
prowadzić gospodarstw, więc inwentarz żywy nie jest im potrzebny, a tylko do
spieniężenia, względnie zarobkowania”. Oznaczało to, że cały inwentarz, którym
dysponowali chłopi opuszczający gospodarstwa mógł być zajęty na poczet zaległego czynszu dzierżawnego37.
33
Dekret z 6 IX 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na
obszarze Ziem Odzyskanych, Dz. U. 1951, nr 46, poz. 340.
34
APO, PWRN/WRiL, 444/300, k. 46–47, Pismo kierownika Oddziału Finansów Rolnych WRiL PWRN
w Olsztynie Tadeusza Grefkowicza do WRiL PPRN w Nidzicy, 17 II 1953 r.
35
Ibidem, k. 44, Pismo członka PWRN w Olsztynie Tadeusza Pająka do przewodniczącego PPRN w Lidzbarku Warmińskim, 12 II 1953 r.
36
Dekret z 28 I 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, Dz. U. 1947, nr 21, poz. 84.
37
APO, PWRN/WRiL, 444/300, k. 41, Protokół z konferencji zawodowej pracowników administracji
powiatowej Funduszu Ziemi i Oddziałów Banku Rolnego odbytej 6 III 1953 r.
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Kwestie dotyczące rozliczeń poruszono także w dekrecie z 18 kwietnia 1955 roku
o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym. W myśl jego zapisów gospodarstwa uzyskane na podstawie dekretu
z 6 września 1946 roku o ustroju rolnym i osadnictwie, które zostały opuszczone przez
właściciela, przeszły na własność państwa bez odszkodowania i wolne od obciążeń.
Oznaczało to, że wszelkie wkłady dokonane przez osadnika nie podlegały zwrotowi.
Lokalnej administracji rolnej dekret ten dawał swobodę w dysponowaniu opuszczonymi gospodarstwami i przekazywaniu ich na własność nowym użytkownikom38.
Przypomnijmy, że zjawisko opuszczania gospodarstw próbowano także zahamować poprzez przyspieszenie i uproszczenie procedur uwłaszczeniowych, licząc,
że w ten sposób zmniejszy się wśród chłopów poczucie tymczasowości i jednocześnie będą oni bardziej przywiązani do uprawianej ziemi. W tym celu przyjęto
6 września 1951 roku wspomniany już wyżej dekret o ochronie i uregulowaniu
własności osadniczych gospodarstw chłopskich39. Poza tym instruktorzy KC wizytujący województwo olsztyńskie sugerowali, aby miejscowe organizacje młodzieżowe (Związek Młodzieży Polskiej i Powszechna Organizacja „Służba Polsce”)
nie prowadziły wśród młodzieży wiejskiej werbunku do pracy w przemyśle, gdyż
na gospodarstwach pozostawali jedynie „staruszkowie niezdolni do pracy”, którzy
z czasem byli przez dzieci ściągani do miast40.
W działania zmierzające do zatrzymywania chłopów w gospodarstwach włączono także funkcjonariuszy UB. Jak zanotował na początku 1951 roku szef WUBP
w Olsztynie Franciszek Szlachcic, czynności podjęte przez aparat UB wobec chłopów chcących opuścić zagrody polegały na „profilaktycznych” przesłuchaniach,
zatrzymaniach, a „w wypadku inspiracji wrogiej propagandy” kierowano sprawy
do sądu41. W poszczególnych powiatach miejscowe komitety partyjne nieradzące
sobie z narastającą falą chłopskich wyjazdów także angażowały UB. Przykładowo
I sekretarz KP PZPR w powiecie braniewskim, wobec chłopów przygotowujących
się do wyjazdu, „polecił szefowi PUBP przeprowadzenie rozmów indywidualnych,
przesłuchanie prowodyrów oraz wzmocnienie czujności i zatrzymanie wszystkich
opuszczających samowolnie gospodarstwa”. Sam oceniał w piśmie do KW, że były
to „jednak tylko półśrodki”, które nie usuwały „niebezpieczeństwa”42.
38
Dekret z 18 IV 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną
i osadnictwem rolnym, „Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 1955, nr 18, poz. 107, art. 15 i 16;
Zarządzenie Ministra Rolnictwa z 10 X 1956 r. w sprawie zasad i warunków rozliczenia się z byłymi właścicielami
gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako
opuszczone przeszły na własność Państwa, „Monitor Polski” 1956, nr 87, poz. 1009.
39
Dz. U. 1951, nr 46, poz. 340.
40
AAN, KC PZPR, 237/XII–99, k. 226, Notatka Z. Łaszkowskiej z Wydziału Propagandy KC dotycząca
odpływu gospodarstw z województwa olsztyńskiego i stanu personalnego w KW i WRN, 9 I 1952 r.
41
AIPN Bi, 084/7, k. 14, Sprawozdanie szefa WUBP w Olsztynie za okres 1–28 II 1951 r.
42
APO, KW PZPR, 1141/3004, k. 374, Pismo I sekretarza KP PZPR w Braniewie Stanisława Tomaszewskiego do KW PZPR, 14 XII 1951 r.
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Jak wyżej opisano próby ograniczenia zjawiska opuszczania gospodarstw do
końca 1953 r., a więc do końca stosowania najsilniejszej presji kolektywizacyjnej
na wsi, nie przynosiły skutku. Trudno się dziwić ówczesnym reakcjom chłopów
na przymus administracyjny i ucisk ekonomiczny. Jak zapisał instruktor KC Jan
Wiechno po podróży służbowej do województwa olsztyńskiego odbytej w dniach
11–16 maja 1951 roku, opuszczanie gospodarstw przez chłopów było „zjawiskiem
wciąż narastającym i b[ardzo] szkodliwym, spowodowanym przez wypaczenie linii
partii, kacykostwo, nadużywanie władzy i rozmaite formy stałego nękania chłopów, szczególnie przez organa władzy na szczeblu gminnym, choć niejednokrotnie
za wiedzą i z polecenia władz powiatowych”43. Przykładowo w powiecie kętrzyńskim, w gromadzie Różana Nowa, tworząc zwarte grunty PGR, wysiedlono sześciu
rolników, przekazując im ziemię w sąsiedniej gromadzie, która była pięcioletnim
ugorem. W gromadzie Winda jednego z chłopów w ciągu dwóch lat trzykrotnie
przerzucano na nowe grunty, za każdym razem na odłogi. Z kolei w gromadzie Lubomino ziemię uprawną należącą do chłopów włączono do masywu spółdzielczego, w zamian przydzielając im odłogi. Natomiast w gromadzie Rogóż w powiecie
lidzbarskim dziesięciu rolników złożyło podania o „zwolnienie ich z gospodarstw”,
ponieważ byli kilkakrotnie wzywani do GRN i zmuszani do podpisania narzuconego im planu zasiewów44.
Wobec podobnych działań podejmowanych na olsztyńskiej wsi, a także
jednoczesnym przeciąganiu procedury rozpatrywania wniosków o opuszczenie
gospodarstw oraz włączeniu aparatu UB w akcję zatrzymywania chłopów w gospodarstwach, trudno się dziwić niektórym z nich, że podejmowali decyzję o samowolnym porzucaniu gospodarstw. Instruktorka KC wizytująca województwo
olsztyńskie na początku 1952 roku zanotowała: „część gospodarzy likwiduje gospodarkę i cichaczem wyjeżdża”45. W województwie olsztyńskim, według danych
pochodzących z ankiet przeprowadzonych w pierwszym kwartale 1950 roku przez
Departament Osiedleńczy Wydziału Rolnego KC, duża część z nich, bo blisko 18%,
po opuszczeniu gospodarstw podjęła pracę w PGR46.
Skala opuszczeń zmniejszyła się dopiero po zapowiedzi korekty w polityce
rolnej podczas IX Plenum KC i II Zjazdu PZPR. Z dumą I sekretarz KW PZPR
w Olsztynie Jan Klecha podkreślił podczas narady I sekretarzy KW odbytej w KC
PZPR w marcu 1955 roku: „Myśmy w poważnym stopniu zahamowali ucieczkę
43
AAN, KC PZPR, 237/XII–59, k. 102, Notatka Jana Wiechno z wyjazdu do województwa olsztyńskiego
w dniach 11–16 V 1951 r., 18 V 1951 r.
44
Ibidem, k. 104–104.
45
Ibidem, 237/XII–99, k. 225, Notatka Z. Łaszkowskiej z Wydziału Propagandy KC dotycząca odpływu
gospodarstw z województwa olsztyńskiego i stanu personalnego w KW i WRN, 9 I 1952 r.
46
T. Skonieczny, op. cit., s. 542.
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[chłopów], to nie jest to, co było przed II Zjazdem. Ale to jest 1/3 tego”47. Podkreślmy jednak, że zjawisko opuszczania i porzucania gospodarstw występowało
na Warmii i Mazurach oraz na pozostałym obszarze kraju, szczególnie na ziemiach
zachodnich i północnych, do VIII Plenum KC PZPR (19–21 października 1956
r.)48. W województwie olsztyńskim proces powrotu rolników na gospodarstwa
uprzednio porzucone dostrzeżono w końcu 1956 roku49. Ponadto zanotowano
„znaczne ożywienie w zainteresowaniu produkcyjnym”. Chłopi zwracali się do lokalnej administracji rolnej z wnioskami o powiększenie gospodarstw, a także zaobserwowano „większe przywiązanie do ziemi”. Do lutego 1957 roku 15 tys. rolników
skierowało do rad narodowych wnioski o przydział dodatkowych gruntów. Tylko
w powiecie braniewskim, chłopi złożyli wnioski o przydział ziemi o łącznym areale
4,5 tys. ha, która miała być przeznaczona na powiększenie ich gospodarstw50. Poza
tym w całym województwie wpłynęło 2 tys. podań o przydział gospodarstw. Wśród
nich znalazły się także podania złożone przez chłopów, którzy wcześniej gospodarstwa opuścili51. Odejście od administracyjnych metod kolektywizacji i zapowiedź
ograniczenia wymiaru świadczeń rzeczowych szybko zaowocowały zwiększeniem
zainteresowania chłopów produkcją rolną.
Radosław Gross, Verlassen der Bauernhöfe in Ermland und Masuren während der Kollektivierung des
Landes (1948–1956)
Zusammenfassung
Eine der negativen Folgen der stalinistischen Agrarpolitik in Ermland und Masuren war der Abfluss der
Bauern vom Land. Verlassen und willkürliches Aufgeben von Bauernhöfen waren eine Reaktion auf den während
der Kollektivierung ausgeübten administrativen Zwang und auf hohe Leistungen. Viele Bauern, die nicht den
Produktionsgenossenschaften beitreten wollten, kamen zu der Überzeugung, dass sie nicht mehr imstande sind,
auf dem Lande zu existieren. Infolgedessen begannen Anträge auf das Verlassen der Höfe die Büros der örtlichen
Landwirtschaftsverwaltung zu überschwemmen. Diese Entscheidungen verstärkte auch der gehemmte Bauernbefreiungsprozess, der unter landwirtschaftlichen Siedlern ein Gefühl von Vorläufigkeit hervorrief. Das Ausmaß
des Rücktritts von landwirtschaftlichen Betrieben in Ermland und Masuren war so groß, dass der Rückgang der
landwirtschaftlichen Produktion drohte. Die Regierenden haben Maßnahmen ergriffen, um das Phänomen zu
stoppen. Schwierigkeiten, die man den Bauern machte, die Anträge auf Verlassen der Bauernhöfe legten, dazu
unnachgiebige finanzielle Unterdrückung neigten einige von ihnen dazu, landwirtschaftliche Werkstätten willkürlich aufzugeben. Nach 1953, infolge der Korrektur in der Wirtschaftspolitik schwächte sich das Ausmaß der
Unterlassungen teilweise ab. Bis zur Änderung der Agrarpolitik, die eine Folge des Plenums des Zentralkomitees
des PZPR im Oktober 1956 war, gelang es aber den Regierenden nicht, das Verfahren zu eliminieren.
Übersetzt von Tomasz Gross
47

III 1955 r.

AAN, KC PZPR, 237/XII–231, k. 150, Stenogram narady pierwszych sekretarzy KW PZPR w KC, 26

48
T. Skonieczny, op. cit., s. 545; P. Dziurzyński, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa
1983, ss. 372–375.
49
Wojewódzkie władze partyjne o polityce rolnej na Warmii i Mazurach do 1956 r., w: Rolnictwo i polityka rolna, s. 300; APO, KW PZPR, 1141/3008, k. 33, Realizacja programu rolnego KC ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju samorządów chłopskich, luty 1957 r.
50
Ibidem, k. 33.
51
Ibidem, k. 45, Wnioski KW PZPR w sprawie rozwoju samorządu chłopskiego, luty 1957 r.
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Radosław Gross, Leaving and abandoning homesteads in Warmia and Masuria within the period of
countryside collectivization (1948–1956)
Summary
One of the negative consequences of the Stalinist agricultural policy in Warmia and Masuria was the
outflow of peasants from the countryside. Leaving and the arbitrary abandonment of homesteads were a response
to administrative coercion used during collectivization and high benefits. Many peasants who refused to join production cooperatives were then convinced that they could not exist in the countryside. As a result, the offices of
the local agricultural administration began to be flooded with applications for leaving homesteads. These decisions
were also reinforced by the hampered process of enfranchisement that caused a sense of temporariness among
agricultural settlers. The scale of resignation from running homesteads was so large in Warmia and Masuria that it
caused the threat of a decline in agricultural production. The authorities took actions aiming at stopping this phenomenon. However, the difficulties applied towards peasants filing applications for leaving homesteads together
with unrelenting fiscal oppression inclined some of them to make a decision of leaving agricultural workshops
arbitrarily. After 1953, the scale of abandonments weakened partially as a result of an adjustment in the economic
policy. The authorities did not manage to eliminate this phenomenon until the change in the agricultural policy
caused by the October Plenum of the Central Committee of the PUWP in 1956.
Translated by Tomasz Gross
Dr Radosław Gross
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
radoslaw.gross@uwm.edu.pl
Źródła archiwalne
AAN
Archiwum Akt Nowych
–
Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
–
Ministerstwo Ziem Odzyskanych
AIPN
–
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
APO
Archiwum Państwowe w Olsztynie
–
Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej
–
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
–
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, podzespół: Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego.
–
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, podzespół: Wydział Rolnictwa i Leśnictwa.
–
Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
Źródła drukowane:
Gross Radosław (opr.)
2017 Rolnictwo i polityka rolna na Warmii i Mazurach (1945–1956). Wybór źródeł. Zebrał i opracował R. Gross,
Olsztyn.
Rocznik statystyczny
1956 Rocznik statystyczny 1956, Warszawa.

Opuszczanie i porzucanie gospodarstw rolnych na Warmii i Mazurach

523

Statuty
1950 Statuty spółdzielni produkcyjnych, Warszawa.
1951 Statuty spółdzielni produkcyjnych, Warszawa.
Wydawnictwa ciągłe:
„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych” 1950.
„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1948.
„Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 1955.
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1946–1951
„Monitor Polski” 1956.
Opracowania:
Bolkowiak Izabela
1978 Polityka finansowa w stosunku do gospodarki nieuspołecznionej i ludności w okresie wstępnego uprzemysłowienia w Polsce, Warszawa.
Dziurzyński Patrycy
1983 Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa.
Gross Radosław
2015 Obciążenia gospodarstw chłopskich na Warmii i Mazurach w latach 1948–1956, Echa Przeszłości, t. XVI,
ss. 195–221.
Jarosz Dariusz
1998 Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa.
Łysko Marcin
2009 Orzecznictwo karno-administracyjne w zakresie dostaw obowiązkowych płodów rolnych w Polsce Ludowej,
Miscellanea Historico-Iuridica t. VIII, ss. 189 – 221.
Ptaszyk Michał
1989 Gwarancje prawne niepodzielności i poprawy struktury gospodarstw rolnych w PRL, w: Ewolucja pozycji
właściciela indywidualnego gospodarstwa rolnego w PRL, red. A. Stelmachowski, P. Czechowski, Warszawa.
Skonieczny Tomasz
1996 Zrzekanie się gospodarstw rolnych na ziemiach zachodnich i północnych w okresie intensywnej kolektywizacji (1948–1956), w: Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1995. Próba bilansu,
red. E. Frątczak i Z. Strzelecki, Warszawa, ss. 537–550.
Turower Barbara
2009 Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949–1956 i jej następstwa, Komunikaty Mazursko-Warmińskie,
nr 4, ss. 533–543.
Winiewska Regina
1961 Obciążenia podatkowe gospodarstw chłopskich w Polsce 1944–1955, Warszawa.

524

Jarosław Ościłowski

M ISCELLANEA
Jarosław Ościłowski
MIECZ WCZESNOŚREDNIOWIECZNY Z OKOLIC
SZTUMU
Słowa kluczowe:

broń biała, muzealnictwo, wczesne średniowiecze, miecze, Sztum, Prusy
krzyżackie

Schlüsselwörter:

Blankwaffe, Museologie, Frühmittelalter, Schwerter, Stuhm,
Deutschordensstaat

Keywords:

melee weapon, museology, Early Middle Ages, Swords, Sztum (formerly
Stuhm), State of the Teutonic Order in Prussia

W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajduje się miecz (inw.
173 MWP) pochodzący z okolic Sztumu. Miecz ten waży 0,76 kg i mierzy 86,4 cm.
Jego głownia liczy 72 cm, ma 5 cm szerokości u zastawy i 3,3 cm na wysokości zakończenia zbrocza. Szerokość strudziny wynosi przy jelcu 1,1 cm i zwęża się symetrycznie wraz z głownią (ryc. 1). Na jednej płaszczyźnie głowni znajduje się znak
krzyża laskowanego (ryc. 2), a na drugiej litera S w pojedynczym otoku (ryc. 3).
Głownia musiała być naprawiana na co wskazuje ślad złamania. Ze względu na
węższe zbrocze należy ona do typu Xa wg klasyfikacji Ewarta Oakeshotta1 (dalej
E.O.). Rękojeść miecza o długości 14,4 cm, składa się z jelca, trzpienia współcześnie
oprawionego oraz litej głowicy. Jelec należy do typu 1 (E.O)2, jest prosty o długości
13,4 cm, wysokości i grubości 1,1 cm, jego ramiona zwężają się nieznacznie ku
końcom. Trzpień ma długość 10,2 cm. Oprawa rękojeści została zrekonstruowana
w czasach współczesnych za pomocą sznurka, który owinięto spiralnie (ryc. 4).
Głowica w kształcie soczewki należy do typu alfa, odmiany 3 wg Andrzeja Nadolskiego (dalej A.N.)3 lub typu A (wg E.O.)4, jej górna część jest uwypuklona, a dolna
tworzy rodzaj trapezu o bokach rozchodzących się ku górze. Jej szerokość wynosi
5,9 cm, wysokość 3,1 cm, a grubość 1,9 cm. Chronologię zabytku wstępnie określo1
2
3
4

E. Oakeshott, The Records of the Medieval Sword, Woodbridge 1991, s. 36.
E. Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, Woodbridge 1964, s. 113.
A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w., Łódź 1954, ss. 27–28.
E. Oakeshott, op. cit., s. 93.
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no na XII–XIII wiek. Według klasyfikacji Alfreda Geibiga rękojeść miecza należy
przyporządkować do typu kombinacyjnego 15/II, który datowany jest na XII wiek
(por. ryc. 4)5. Natomiast głownię do typu 7, datowanego na 1 połowę XII wieku6.
Głownie typu Xa wg klasyfikacji E.O. reprezentują zbliżony typ do X i XI–
XIa, posiadają jak one długie zbrocze, węższe od typu X i jednak nie tak wąskie
jak w typie XI i XIa7. Miecze typu Xa podobnie jak typu X pojawiły się około 1000
roku8. Okazy o takich głowniach, jelcach prostych, krzyżowych, w przekroju również prostych lub czworokątnych, typu 1 i 3 (E.O.)9, oraz głowicach typu A i B
(E.O.) lub typu alfa (A.N.)10, reprezentuje kilkadziesiąt okazów, głównie z Europy
środkowo-wschodniej i Wielkiej Brytanii (por. tabela I). Miecze te datowane są od
połowy X do połowy XIII wieku, najczęściej jednak na XI–XII wiek. Większość
z nich ma jednak głownie dłuższe, przekraczające 80 cm. Najbliższe pod względem wymiarów wydają się miecze z kolekcji muzealnej w Malborku i w Travniku
z terenu Bośni i Hercegowiny, a także okazy z Niemiec z okolic Passau i Wassertrüdingen (por. tabela I). Miecz z nieznanej miejscowości, przechowywany w zbiorach
Muzeum Zamkowego w Malborku (ryc. 5)11 datowany na koniec XI lub początek
XII wieku. Od okazu z okolic Sztumu jest dłuższy o 1 cm. Jelec jest prosty i krótszy
o 1,7 cm, więc zaliczony został do typu 3 (E.O.). Pomimo to jego grubość nie jest
jednolita na całej długości, lecz zwęża się ku końcom jak w typie 1 (ryc. 6). Lita
głowica jest kształtu siodełkowatego o nieznacznie uwypuklonej górnej krawędzi,
choć wyraźnie różni się od opisywanego okazu, jest zaliczana do tego samego typu
– A (E.O.). Jest od niego szersza o 1,5 cm, wyższa o 0,9 cm i grubsza o 0,5 cm (ryc.
7a–b)12. Miecz ten ma również te same znaki na głowni co miecz z okolic Sztumu. Znak krzyża równoramiennego, laskowanego, na jednej płaszczyźnie głowni
(ryc. 8), natomiast na drugiej płaszczyźnie zeszlifowany znak odcinka koła z literą
5
A. Geibig, Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter, Offa Bücher, Bd. 71,
Neumünster 1991, ss. 66–67 [tabl. 16].
6
Ibidem, s. 151, 153 [tabl. 39–40].
7
E. Oakeshott, The Records of the Medieval Sword, ss. 22–63.
8
Ibidem, s. 36.
9
E. Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, ss. 113–114.
10
Do analizy porównawczej postanowiłem wykorzystać również miecze zaopatrzone w głowice typu B
(EO) lub typu alfa odmiany 2 (wg A. Nadolskiego) ze względu na podobieństwo do okazów soczewkowatych, typu
A. Wymiarami jak i proporcjami częściej odpowiadają one okazowi z okolic Sztumu, w przeciwieństwie do części
głowic typu A (typu alfa, odmiany 1 wg A. Nadolskiego), o dużych rozmiarach i najczęściej pustych w środku, por.
A. Nadolski, op. cit., s. 27–28; E. Oakeshott, op. cit., s. 93.
11
Miecz opublikowany został przez M. Głoska (Próba analizy znaków na mieczach średniowiecznych ze
zbiorów polskich pod kątem ich rodzimego pochodzenia, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 21 (2), 1973,
s. 330; idem, Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., Warszawa 1984, ss. 57, 166–167 [kat. 362, tabl. XV] jako typ
XI, E, 3 (EO) ); a następnie przez R. A. Chodyńskiego (Wczesnośredniowieczny miecz ze znakiem krzyża laskowanego z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku, w: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi
w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski , Łódź 2011, s. 101–112).
12
R. A. Chodyński, op. cit., ss. 101–112.

526

Jarosław Ościłowski

przypominającą S wewnątrz13. Miecz z Zavičajnom Muzeju w Travniku (ZMT inv.
182) datowany jest na lata 1050–1150. Od opisywanego okazu z okolic Sztumu jest
o 2,6 cm dłuższy, głownia o 4,9 cm. Głowica ze względu na mniej wypukły spód
względem górnej krawędzi zaliczana jest do typu B (E.O.) jest o 0,4 cm szersza, 0,6
wyższa i 1 cm grubsza. Jelec typu 1 (E.O.) jest dłuższy o 3,6 cm14. Miecz z okolic
Pasawy jest dłuższy o 3,6 cm, głownia o 0,7 cm, nieco większa głowica należy do
typu A1, jelec zaliczony do typu 1 jest prawie dwukrotnie dłuższy. Jego chronologię
można określić na 2 poł. XI–pocz. XIII wieku15. Miecz z okolic Wassertrüdingen
jest dłuższy o 8,1 cm, głownia o 9,3 cm. Nieco mniejsza głowica należy do typu
B, jelec typu 1 (E.O.) jest dłuższy 9 cm. Chronologię miecza określić można na
schyłek XI – początek XIII wieku16. Jak wynika z analizy miecze te datowane są od
połowy XI do początków XIII wieku.
Głownia miecza z okolic Sztumu ze względu na proporcje przypomina również głownie miecza przechowywanego w Muzeum w Leeds, na podstawie którego
Ewart Oakeshott wydzielił typ XIa, różni je w zasadzie tylko nieznacznie węższe
zbrocze miecza angielskiego. Jego głownia mierzy 73,8 cm, a chronologia określona została dość wąsko na okres między 1100 a 1125 rokiem17. Głownie typu Xa są
również bardzo zbliżone do głowni typu X, tj. zaopatrzonych w szersze zbrocze.
Miecze tego typu o długości około 90 cm, z prostymi jelcami i głowicami typu
alfa (A.N.) znalezione w strefie pogranicza polsko-pruskiego, głównie na cmentarzyskach w Dąbku, Grzebsku (oba pow. Mława), Pokrzywnicy Wielkiej, grób nr 6
(pow. Nidzica), w okolicach Żuromina, a także w Węzinie pod Elblągiem datowane
są XI–XII wiek (por. tabela II).
W świetle analizy miecze z głowniami typu X, Xa i XIa o podobnych cechach
i zbliżonych wymiarach do okazu z okolic Sztumu datowane są najczęściej od połowy XI do końca XII wieku.
Jak już wspomniano miecz z okolic Sztumu posiada na obu płaszczyznach
głowni ornament: w postaci litery S w kółku na jednej płaszczyźnie (por. ryc. 3)
i krzyża równoramiennego, laskowanego (cross potent) na drugiej płaszczyźnie (por. ryc. 2). Jedynym znanym mi mieczem o identycznych znakach i niemal
identycznych parametrach jest wyżej wspomniany okaz pochodzący z nieznanej
13
Literę S i odcinek koła stwierdzono po badaniach promieniami rentgenowskimi w 2010 r., R. A. Chodyński, (op. cit., s. 102).
14
M. Sijarić, Mačevi 10. – 15. Stoljeća iż Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2004, ss. 32–35 [tabl. III, ryc.
3,3a,3b], 98.
15
por. tabela I, poz. 10 oraz przypis.
16
por. tabela I, poz. 16 oraz przypis.
17
Miecz (inw. IX.1082) pochodzi ze zbiorów prywatnych, znajduje się na wystawie D’Acre Edward
w Royal Armouries w Museum Leeds, por. E. Oakeshott, The Records of the Medieval Sword, s. 63. W świetle
innych informacji miecz ten mierzy 96,5 cm a jego głownia 80,5 cm. por. collections, royalarmouries.org/object/
rac – object – 140. html
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miejscowości, a przechowywany w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku18.
Znaki w kształcie krzyża laskowanego i litery S pojawiają się także na mieczach,
innych typów. Na mieczu z kolekcji Odescalchi obok znaku krzyża laskowanego
ustawionego pod kątem 45° do osi głowni, wykonana jest litera S. Jednak w tym
przypadku oba te znaki obwiedzione są kołem. Na drugim mieczu z kolekcji Odescalchi, na którym występuje znak krzyża laskowanego, a litera S jest odwrócona
lustrzanie o 180°.19 Krzyż tego typu i litera S występują również na mieczu z Poznania, znalezionym przy kopaniu fundamentów Sądu Apelacyjnego. Miecz ma na
jednym płazie głowni znak krzyża laskowanego, obwiedziony podwójnym kołem
i obok połączony z kołem drugi znak krzyża laskowanego. Na drugiej stronie głowni
znajduje się litera S w podwójnym kole, z którego wychodzą dwie linie zakończone
spiralami, pomiędzy którymi jest kopułka z krzyżem na wierzchu. Znaki wykonane są żółtym metalem. Miecz należy do typu XII, I (E.O.), jelec nie zachował się,
a chronologię okazu określono na XIII wiek20. Podobne znaki, wśród kilku innych,
posiada miecz wyłowiony z Wisły na wysokości Gniewu. Na głowni widoczne są
wycinane znaki, wypełnione metalem nieżelaznym: S w podwójnym okręgu, dwa
krzyże rozwidlone, krzyż zdwojony (cross crosslet) w pojedynczym okręgu, litery A, R oraz częściowo zachowany krzyż kawalerski z laskowaniem w podwójnym
okręgu21. Na drugim płazie widnieje znowu krzyż kawalerski z laskowaniem w pojedynczym okręgu, dwa krzyże rozwidlone, rozeta sześciopłatkowa, litery H, E oraz
S w podwójnym okręgu. Miecz zaklasyfikowano do typu XIIIa, J, 2 (E.O.) i wydatowano w przybliżeniu na 1 poł. XIV wieku22. Z miejscowości Husina na Słowacji
znany jest miecz typu XI?, D?, 1 (E.O.), na jednej stronie głowni znajduje się inskrypcja „MVSEMDRVS”, litera „S” w kole i krzyż laskowany również w kole, a na
drugiej stronie litera „S” w kole. Zabytek wydatowany został na lata 1200–130023.
Miecz z nieznanej miejscowości przechowywany w Hungarian National Museum
w Budapeszcie, zaliczony do typu XVIa?, K, 1 (E.O.) ma na jednej powierzchni głowni krzyż jerozolimski w kole, a na drugiej – częściowo zachowany krzyż
R. A. Chodyński, op. cit., ss. 101–112.
N. Carpegna, Antiche armi dal sec. IX al sec. XVIII già collezione Odescalchi, Roma 1969, s. 35 [195,
199]; M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław 1973, s. 76.
20
M. Głosek, op. cit., s. 34 [tabl. IX, ryc. 2], ss. 72–73, 146 [kat. 32 – Poznań II, tabl. IX.2]; idem, Miecze
środkowoeuropejskie z X–XV w., s. 161 [kat. 296, tabl. XIII ]; G. Żabiński, A Late Medieval Sword from the River
Wisła near Gniew (Mewe) in Pomerelia, Fasciculi Archaeologiae Historicae, t. XXX, 2017, s. 171.
21
Tj. łączący w sobie cechy krzyża kawalerskiego i laskowanego. Równie dobrze wytwórcy mogło chodzić
o krzyż laskowany. Autor publikacji zaliczył krzyż do typu kawalerskiego, por. G. Żabiński, op. cit., s. 164.
22
G. Żabiński, op. cit., ss. 164–165.
23
Miecz przechowywany jest w Gemerské Múzeum Rimavská Sobota, A. Ruttkay, Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei, Slovenska Archeologia, vol. 23 (1), 1975,
s. 136, [ryc. 2–3], s. 145 [kat. 57], s. 165 [tabl. 13–3]; idem, Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts in der Slowakei, Slovenska Archeologia, vol. 24 (2), 1976, s. 277 [tabl. 26–3]; M. Głosek, op.
cit., s. 117, 138 [kat. 9, tabl. III, 9]; M. Aleksić, Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to
15th century, Beograd 2007, s. 144, [kat. 8]; G. Żabiński, op. cit., s. 170.
18
19
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laskowany (?) w kole, połączony linią z podwójnym „S”. Jego chronologię określono
na lata 1300–140024.
Inne typy krzyży wraz z literą S umieszczone w kole lub z innymi znakami i literami występują na kilku późniejszych mieczach, z miejscowości Kalna nad
Hronom z 1 połowy XIV wieku25; z Nysy określony na schyłek XIII – początek XIV
wieku26; ze zbiorów Šarišské Muzeum w Bardejovie z 2 połowy XIV – początku XV
wieku27; z Národní muzeum w Pradze datowany na 1 połowę XIV wieku28, oraz na
dwóch mieczach z Bułgarii z Zornitsy niedaleko Warny, z 2 połowy XIV wieku –
1 połowy XV wieku29 i z Vrastsy z 1 połowy XIV wieku30.
Krzyż laskowany lub maltański w kole w połączeniu z literą S również zapisaną w kole są charakterystycznymi motywami na głowniach szczególnie XII–XIV-wiecznych i pojawiają się na okazach z Polski, Czech, Słowacji i Bułgarii31. Z kolei
znak krzyża laskowanego, obwiedziony kołem, występujący wraz z odwróconą (lustrzane odbicie) literą S, również obwiedzioną kołem oraz ze znakiem w kształcie
kreski z trzema odgałęzieniami ułożonymi na przemian N. Carpegna uważa za sygnaturę nie znanej bliżej pracowni niemieckiej z 2 połowy XV wieku32. W XII–XIII
stuleciu na mieczach z Europy są częste krótsze lub dłuższe rzędy liter, tj. inskrypcje, które w większości są tłumaczone jako skróty o religijnym charakterze.33
Miecze ze znakami krzyża tworzą największą grupę mieczów w zbiorach
polskich i jest to jednocześnie grupa o największej rozpiętości chronologicznej
i geograficznej w skali europejskiej.34 Wizerunek krzyża, mniej lub bardziej stylizowanego pojawia się niezależnie, często w kole, na początku i na końcu inskrypcji,
24
M. Głosek, op. cit., s. 58, 175, [kat. 474, tabl. XIX, 474]; M. Aleksić, op. cit., s. 155 [kat. 112]; G. Żabiński, op. cit., s. 172.
25
Miecz wybagrowany z rzeki, przechowywany jest w Tekovské muzeum Levice (inw. 2976) zaliczony do
typu XVIa, K, 5 (E.O.); por. A. Ruttkay, Waffen und Reiterausrüstung (1), s. 148 [kat. 66], s. 165 [tabl. 13–4]; idem,
Waffen und Reiterausrüstung (2), s. 278, [tabl. 27–2], s. 279 [tabl. 29, 6a, 6b], M. Głosek, op. cit., s. 138 [kat. 11];
M. Aleksić, op. cit., s. 144 [kat. 10].
26
Miecz należący do typu XIIIa, I1, 1 (EO), Według legendy był ścięty książę Mikołaj II Opolski w 1497 r.
na rozkaz biskupa wrocławskiego Jana IV Rotha. Miecz posiada także pochwę wykonaną z drewna i obciągniętą
skórą i wytłaczaną ornamentem roślinnym (wiciowym). Prawdopodobnie pochodzi z XVI w., por. M. Głosek,
Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, s. 47 [ryc. 2, tabl. XV], s. 143[ kat. 23].
27
Miecz z miejscowości nieznanej (inw. 117); należący do typu XVIa, I1, 1 (EO), M. Głosek, Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., s. 140, [kat. 34, tabl. XXXIII, fot. 4].
28
Miecz z miejscowości nieznanej (inw. 13.311), typu XIIIa, K, 5 (E.O.), M. Głosek, op. cit., s. 143 [kat. 76].
29
Miecz typu Z2c, XIIIa/XVIa, 1 (E.O.); Ш. Апостолов, Европейски средновековни мечове в България,
Известия на Националния Военно–исторически музеи, 8, София 1988, ss. 100–102 [ryc. 1/2, 3, 4]; M. Aleksić, op. cit., s. 164 [kat. 212].
30
Miecz typu K, XIIIa, 1 (EO), Ш. Апостолов, op. cit., ss. 99–100, 102 [ryc. 1/1, 2]; M. Aleksić, op. cit.,
s. 164 [ kat. 211].
31
M. Aleksić, op. cit., s. 122.
32
N. Carpegna, Antiche armi dal sec. IX al sec. XVIII già collezione Odescalchi, Roma 1969, s. 35 [199];
M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, s. 68.
33
M. Aleksić, op. cit., s. 121.
34
M. Głosek, op. cit., s. 68.
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już w IX w. razem z napisami typu ULFBERHT, później także z innymi np. INNOMINEDOMINI, a także w ramach kompleksu heraldycznego czy motywu
ornamentalnego35. W X wieku znak krzyża na mieczach zaczyna występować samodzielnie36. Znaki krzyżów na głowniach występują jak już wspomniano często
w towarzystwie innych znaków, lecz zajmują one zawsze wśród nich położenie
centralne37. Część znaków w kształcie krzyża należy uznać za marki miecznicze,
których kształt mógł być uformowany pod wpływem pospolitej symboliki chrześcijańskiej38. Miecz z głownią i jelcem stanowił prefigurację krzyża, symbolu męki
Pańskiej, w imię której rycerz podejmował wyprawę krzyżową. Symbol wzmocniony „pieczęcią” krzyża na głowni służył pobożności średniowiecznej, mógł symbolicznie poświęcać broń przeciwko niewiernym39. Krzyż mógł też być wybijany na
mieczach jako symbol ochronny, zarówno dla uczestników wypraw krzyżowych
na Bliski Wschód, jak i rejz na Litwę i Żmudź40. A. Bruhn–Hoffmeyer sugeruje, iż
miecze ze znakami krzyża umieszczonymi na głowicy, należy wiązać z zakonem
krzyżackim41. Miecze z tak ozdobioną głowicą faktycznie znajdowane są na obszarze państwa zakonnego. Z wyprawami krzyżowymi na tereny bałtyjskie wiązane
są dwa miecze, ozdobione na głowni krzyżem laskowanym w tarczy. Pierwszym
jest miecz znaleziony w bagnach pod Santokiem, który był ornamentowany rycerskim orszakiem konnym krzyżowców bądź krzyżaków. Na jednej z dwóch trójkątnych tarcz zdobiących głownię znajduje się łaciński krzyż laskowany, na drugiej,
położonej po drugiej stronie głowni widoczny jest obraz wspiętego lwa. Ten miecz
zdaniem badaczy mógł należeć do Przemysła Ottokara II Czeskiego (1233–1278)
i prawdopodobnie został mu podarowany przez Krzyżaków jako symbol jego
udziału w krucjatach bałtyckich w 1255 i 1267 roku. P. Bohm przypisuje ten miecz
do królewskiego udziału w kampanii pierwszej42, natomiast M. Głosek twierdzi, że
miecz został wykonany po 1267 roku.43 Wyobrażenia hełmów garnczkowych przed35
M. Głosek, op. cit., ss. 45–46, 67–83; idem, Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., ss. 54–62, 82, 84;
M. Aleksić, op. cit., s. 122; T. Wagner, J. Worley, A. Holst Blennow, G. Beckholmen, +INNOMINEDOMINI+.
Medieval Christian invocation inscriptions on sword blades, Waffen- und Kostümkunde, Bd. 51(1), 2009, ss. 11–52;
J. Worley, T. Wagner, How to make swords talk: an interdisciplinary approach to understanding medieval swords and
their inscriptions, Waffen– und Kostümkunde, Bd. 55(2), 2013, ss. 113–132.
36
M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, s. 68.
37
Ibidem, s. 68.
38
Idem, Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., s. 60.
39
R. A. Chodyński, op. cit., s. 106; A. Michalak, “From Every Side Armed with a Cross Sign”. A Crusader’s
Sword from the Collection of the Hungarian National Museum in Budapest, w: Militaria Mediaevalia in Central and
South Eastern Europe. Sibiu, Conference papers, Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, vol. 8. Suplementum 1, 2011, s. 60.
40
R. A. Chodyński, op. cit., s. 106.
41
A. Bruhn-Hoffmeyer, Middelalderens tveaeggede svaerd, T. 1 København 1954, s. 190 (streszczenie angielskie); M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, s. 67.
42
P. Bohm, König Ottokars Schwert, Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Neue Folge, Bd. 8, 1924,
ss. 41–46.
43
M. Głosek, op. cit., ss. 56–57; idem, Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., ss. 79–81.
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stawione na powierzchni głowni pochodzą jednak najwcześniej z lat 90-tych XIII
wieku44. Drugi miecz z kolekcji Deutsches Historisches Museum ma znowu dwie
trójkątne, heraldyczne tarcze, po jednej na każdej stronie głowni. Na jednej tarczy
ponownie znajduje się lew, a na drugiej krzyż laskowany. Program ornamentacyjny
miecza skłonił M. Głoska do połączenia tego okazu z Janem Luksemburczykiem
Czeskim (1296–1346) i jego udziałem w krucjatach prowadzonych przez Krzyżaków przeciwko pogańskim Litwinom w latach 1328/1329, 1336 i znowu w 134545.
Litera „S” może być zarówno skrótem nazwiska miecznika, indywidualnym
znakiem wytwórcy lub warsztatu, w którym miecz ten powstał46. W późniejszym
okresie nożownicy cechowali swoje wyroby podobnymi znakami. I tak Wawrzyniec Tarnowski, nożownik krakowski, notowany w 1576 roku, cechuje swoje wyroby za pomocą znaku w kształcie litery S, podobnie za pomocą przecinka, litery S
i kropki swoje produkty znakuje Szymon Gładysz w I połowie XVII wieku47. Litery
na mieczach mogą też oznaczać pierwsze litery miast, w których je wyprodukowano48. I wreszcie litera „S” może być zwykłym skrótem dewocyjnym oznaczającym
„Salvator” lub „Sanctus”49. Do tej ostatniej teorii Mariana Głoska przychylał się
Romuald Antoni Chodyński50, a podobnego zdania był także Grzegorz Żabiński51.
Wydaje się, że ostatnia interpretacja lepiej pasuje do ornamentacji omawianego
miecza.
Miecze posiadające znaki krzyża laskowanego i literę S najczęściej pochodzą
z czasów późnego średniowiecza. Z kolei poszczególne elementy miecza z okolic
Sztumu, tj. głownia, jelec czy głowica wskazują na powstanie okazu w okresie pomiędzy połową XI a końcem XII wieku. Co prawda niektóre zbliżone pod względem cech formalnych egzemplarze datowane są do połowy XIII wieku, ale są one
nieco dłuższe. Problem w tym, że dokładnie te same symbole pojawiają się jeszcze
tylko na wspomnianym mieczu z Muzeum w Malborku. Jeśli przyjąć, że pochodzi
on z najbliższej okolicy, to wówczas należałoby się zastanowić czy faktycznie oba
miecze nie są późniejsze i nie należy ich wiązać z państwem Zakonu Niemieckiego,
które w XIII wieku zaczęło kształtować swoje struktury na terenach Pomezanii.
Trudniej natomiast wyobrazić sobie, że miecze tego samego typu i ozdobione iden44
por. J. Pierzak, Średniowieczne hełmy garnczkowe na ziemiach polskich na tle zachodnioeuropejskim,
Bytom 2005, ss. 210–224.
45
H. Müller, H. Kölling, Europäische Hieb- und Stichwaffen aus der Sammlung des Museums für Deutsche
Geschichte, Berlin 1981, s. 163, ryc. 21; M. Głosek, op. cit., ss. 79–80; A. Michalak, op. cit., s. 55.
46
M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, s. 71; idem, Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., ss. 60, 62–63.
47
A. Chmiel, Dawne wyroby nożowników krakowskich i znaki na nich, Rocznik Krakowski, t. 2, 1899,
s. 101 [poz. 2], s. 104 [poz. 37]; M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, s. 132.
48
Ibidem, s. 71.
49
Idem, Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., s. 60.
50
R. A. Chodyński, op. cit., s. 106.
51
G. Żabiński, op. cit., s. 175.
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tyczną symboliką, chrześcijańską lub krucjatową mogły należeć do rycerzy, uczestniczących w wyprawach przeciw Prusom, w czasach przed powstaniem państwa
zakonnego. Warto też wspomnieć, że wśród symboli zakonu krzyżackiego oprócz
lilii – symbolu dziewicy oraz chleba i koszyka przypisywanych świętej Elżbiecie,
wymieniany jest właśnie krzyż laskowany52. Mniej prawdopodobne wydaje się, że
krzyż laskowany jest symbolicznym i zminiaturyzowanym (niepełnym) przedstawieniem herbu Królestwa Jerozolimskiego53, ponieważ wówczas należałoby przesunąć chronologię zabytków aż po połowę XIII wieku, kiedy znak ten przyjął Hugo
de Lusignan jako symbol miasta Jerozolimy54.
Podsumowując należy stwierdzić, że cechy formalne miecza wskazują na jego
wykonanie pomiędzy połową XI a XII wiekiem, natomiast zdobienia głowni, analogie, jak i rejon znalezienia każą wziąć pod uwagę również datowanie miecza na
1 połowę XIII wieku55.

M. Aleksić, op. cit., s. 118.
Krzyż jerozolimski składa się z czterech małych krzyży greckich oraz zdecydowanie większego krzyża
laskowanego pomiędzy nimi, ma symbolizować pięć świętych ran Jezusa Chrystusa, por. A. Michalak, op. cit.,
s. 57. Na zbroczu miecza mógł się zmieścić jedynie krzyż laskowany.
54
Hugo de Lusignan (Hugo III Cypryjski, król jerozolimski w latach 1268–1268). Krzyż jerozolimski pojawia się na pieczęci Waltera IV z Brienne około 1227 r. (bratanka i wychowanka Jana z Brienne 1170–1237, króla
Jerozolimy w latach 1210–1212), a także na relikwiarzu la cassette de Saint–Louis z około 1236 r., por. H. Pinoteau,
La date de la cassette de Saint Louis: Été 1236?, Cahiers d’héraldique, vol. 4, 1983, ss. 97–130; T. Woodcock, J. M.
Robinson, op. cit., s. 7; A. Michalak, op. cit., ss. 57–58.
55
Różnice czasowe pomiędzy datowaniem detali i zdobień miecza z okolic Sztumu oraz okazu z Muzeum
Malborskiego każą wziąć pod uwagę również możliwość sporządzenia mieczy według dawnej maniery, w czasach
znacznie późniejszych, np. pod koniec XIX w. na ponowne otwarcie Malborka, po pracach architektonicznych
mających przywrócić gotycką rzeźbę zamku. Oba są w dobrym stanie i mają uzupełnioną oprawę trzpienia, co
wskazuje, że były przechowywane w kolekcjach prywatnych. Być może wątpliwości te wyjaśnią w przyszłości badania metaloznawcze mieczy. W tym miejscu warto wspomnieć o pracy G. Żabiński, J. Stępiński, A sword from
Gdańsk – a technological revolution or pageant replica ?, Fasciculi Archaeologiae Historicae, t. XXVII, 2014, ss.
99–110, gdzie autorzy omówili miecz wykonany na przełomie XIX i XX w. W świetle tego przykładu okaz z okolic
Sztumu to raczej oryginał.
52
53
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Tabela I. Miecze z głowniami typu Xa (opr. J. Ościłowski)
Nr Miejscowość

DC

DG

DR

TGŁ WGŁ

TJ

DJ

Chronologia

1

Cedynia, grób
558 (Polska)

98

84

14

B/B1

5,5 –
3,3–?

1

23,5

2 poł. XI–
XII w.

2

Cedynia, grób
1120 (Polska)

99

84

15

A?

8–
3,7
–?

1

19,5

2 poł. XI–
XII w.

3

Dorohobuż
(Ukraina)

94,3

80,5

13,8

B

5,3
–4–
2,7

–

brak XII–XIII w.

4

Gunzenhausen – okolica
(Niemcy)

90,7
zach.

75
zach.

15,7

B(w.)

4,8–
5,9
–1,1

1

21,4

2 poł.
XI–1 poł.
XIII w.57

5

Koninko
(Polska)

ok.
102

87

14,8

A

6,2 –
3,4 –

3

12,9

2 poł. XI w.

6

Kupa –
okolica
Karlovac
(Chorwacja)

81,4
zach.

68
zach.

13,4

A

8,4–
3,4–
4,6

1

17

2 poł. XI
w. – 1 poł.
XII w.

7

Ludwig
schafen,
z rzeki Ren
(Niemcy)

98,7

84,8

13,9

B

5,3–
3,2–
2,7

3

13,3

poł. X–2
poł. XI w.58

Literatura
Kucypera P.,
Kurasiński T.,
Pudło P 2009,
ss.145–149,
161–162.
Kucypera P.,
Kurasiński T.,
Pudło P 2009,
ss.149–151, 160.
Liwoch R. 2008,
ss. 41–42 [ryc.
1–2], 50 [kat.
2] 56.
Geibig A. 1991,
ss. 17–18 [kat.
15, ryc. 11].
Stępnik T.,
Kucypera P.,
Pudło P., Rybka K. 2014, ss.
143–159.
Demo Ž. 1984,
ss. 220–221,
[42, tabl. 5–1,
6]; Kolomanov
put 2003, ss.
163–164 [kat.
19]; Aleksić M.
2007, s. 177 [kat.
342, tabl. 11–1].
Geibig A. 1991,
ss. 109–110 [kat.
101, ryc. 89]

56
W literaturze głownia miecza określona została jako typ XI, jednak zbrocze nie jest tak wąskie jak
w tym typie i bardziej odpowiada głowniom typu Xa.
57
Typ kombinacyjny rękojeści 18 określony został na XII –1 połowę XIII w. natomiast typ głowni jako 6,
10 oder 11 co wskazuje na możliwość powstania od 2 poł. XI do końca XII w. por. A. Geibig, 1991, s. 151, 153 [tabl.
39–40]. Przy założeniu że głowica nie powinna być starsza od miecza – czas powstania miecza należy określić na
2 połowę XI – 1 poł. XIII w.
58
Typ kombinacyjny rękojeści 15/III określony został na połowę X w. – 2. poł. XII w. natomiast typ
głowni jako 5 z poł. X–2 poł. XI w., por. A. Geibig, 1991, s. 151, 153 [tabl. 39–40]. Przy założeniu, że głowica nie
powinna być starsza od miecza – czas powstania miecza należy określić na połowę X – 2 poł. XI w.

Miecz wczesnośredniowieczny z okolic Sztumu
Nr Miejscowość
8

Metten
(Niemcy)

DC

DG

DR

88,5
zach.

73,7
zach.

14,6

533

TGŁ WGŁ

TJ

DJ

A

8,7–
4,1–
5,0

1

23,5

Chronologia
2 poł. XI–
pocz. XIII
w.59

9

Namysłów
(Polska)

103

89

14

A

7,5 –
3,5 –

3

16

10

Passau (okolica), z rzeki
Dunaj (Niemcy)

90

72,7

17,3

A1

7,7–
3,3–
5,6

1

26,5

2 poł. XI–
pocz. XIII
w.61

11

Palanga (Litwa)

59
zach.

–

–

A

–

1

–

koniec XI–
XII w.

12

Rogów Brzeski (Polska)

95

81,4

13,6

A

5,2–
2,9–
2,8

3

13,2

XII w.

13

Poiana Prisacii, okolica
Caransebeş
(Rumunia)

105,2
(rek.
110)

87,4
(rek.
92)

18,8

B

6,2–
4,8–
3,8

1

22

XII w.

14

Szabolzi – region (Węgry)

61
zach.

47
zach.

14

B

8,3 –
4,3 –

1

17,3

XII w.

2 poł. XI–
XII w.

Literatura
Geibig A. 1991,
ss. 27–28 [kat.
24, ryc. 16].
Nadolski A.
1954, s. 152 [kat.
46]; Głosek M.
1973a, s. 143
[kat. 21]; Głosek
M. 1984, ss.
159–160, [ kat.
278]60.
Geibig A. 1991,
ss. 41–42 [kat.
36, ryc. 27].
Kazakevičius V.
1996, s. 123 [kat.
7], s. 88 [ryc.
100].
Żabiński G.,
Stępiński J., Biborski M. 2014,
ss. 42–44 [ryc.
16]62.
Pinter Z. K.
1999, s. 128
[tabl. 34– c];
Aleksić M. 2007,
s. 161 [kat 182].
Nagy G. 1898,
s. 228, 230 [tabl.
I–3]; Aleksić M.
2007, s. 157 [kat
131].

59
Typ kombinacyjny rękojeści 16/I określony został schyłek XII – początek XIII w. natomiast typ głowni
jako 6 datowaną w przedziale od 2 poł. XI w. do 1 poł. XII w. por. A. Geibig, 1991, s. 151, 153 [tabl. 39–40]. Obie
części miecza nie mają wspólnego zakresu czasowego, zatem chronologię należy określić przyjmując datę najstarszą i najmłodszą.
60
W pracach M. Głoska głownia miecza określana jest jako typ XI, por. M. Głosek 1973a, s. 143 [kat. 21];
tegoż, 1984, s. 159–160, [ kat. 278].
61
Typ kombinacyjny rękojeści 16/II określony został schyłek XII – początek XIII w. natomiast typ głowni
jako 6 datowany w przedziale od 2 poł. XI w. do 1 poł. XII w. por. A. Geibig, 1991, s. 151, 153 [tabl. 39–40]. Obie
części miecza nie mają wspólnego zakresu czasowego, zatem chronologię należy określić przyjmując datę najstarszą i najmłodszą.
62
W literaturze głownia miecza określana jest jako X/Xa, por. G. Żabiński, J. Stępiński, M. Biborski,
2014, s. 42–43.
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Nr Miejscowość

DC

DG

DR

TGŁ WGŁ

TJ

15

Vojlovica
– okolica
Pančeva (Serbia)

24,5
zach.

12
zach.

12,5

B

16

Wassertrüdingen – okolica (Niemcy)

94,5

81,3

13,2

B

17

Worms
(Niemcy)

106,4

90,4

16,4

B

18

Yverdon
(Szwajcaria)

?

80

?

A

?

1

?

80

?

A

?

1

19

20

z jeziora
Neuenburg
(Szwajcaria)
z rzeki Dunaj,
zbiory Military History
Museum
w Budapeszcie (Węgry)

21

z rzeki Lubljanicy (Słowenia)

22

z rzeki Sawy
koło Jasenovac (Bośnia/
Chorwacja)

110–
120

–

–

A/B

6–
3,5 –

4,8–
2,2–
2,8
6,3–
5,2–
5,2

–

1

1
–

1

97

83

14

A/B

–

1

46,8
zach.

32,8
zach.

14

A?

6,6 –
3,5 –

1

DJ

Chronologia

Literatura

Брмболић M.
1989, ss. 38–40;
Јанковић М. и
2 poł. XI w. i Ђ. 1990, ss. 84–
19,5
1 poł. XII w 85 [kat. 31–1];
Aleksić M. 2007,
s. 165 [kat. 228,
ryc. 6].
schyłek XI
Geibig A. 1991,
22,4 – początek
ss. 55–56 [kat.
XIII w.63
49, ryc. 34].
Geibig A. 1991,
24,5 XII–1 poł.
ss. 152–153 [kat.
64
(rek.) XIII w.
122, ryc. 82].
Oakeshott E.
od około
?
1991, s. 49 [kat.
1000 r.
Xa.14].
Oakeshott E.
od około
?
1991, s. 50 [kat.
1000 r.
Xa.15].

–

–

XI–XII w.

Csillag F. 1971,
s. 32 [kat. 22];
Aleksić M. 2007,
s. 157 [kat 145].

XI–XII w.

Tancik F. 1971,
s. 58 [kat. 16];
Aleksić M. 2007,
s. 178, [kat.
375]65.

10,2
około 1 poł.
(rek.
XII w.
22,3)

Tomičić Ž. 2002;
Aleksić M. 2007,
s. 177 [kat. 344].

63
Typ kombinacyjny rękojeści 16/I określony został schyłek XII – początek XIII w. natomiast typ głowni
jako 7 datowany w przedziale od schyłek XI w. do poł. XII w. por. A. Geibig, 1991, s. 151, 153 [tabl. 39–40]. Obie
części miecza nie mają wspólnego zakresu czasowego, zatem chronologię należy określić przyjmując datę najstarszą i najmłodszą.
64
Typ kombinacyjny rękojeści 18 określony został na XII –1 połowę XIII w. natomiast możliwe typy głowni
8–10 wskazują na możliwość powstania w XII w. por. A. Geibig, 1991, s. 151, 153 [tabl. 39–40]. Przy założeniu, że
głowica nie powinna być starsza od miecza – czas powstania miecza należy określić na XII – 1 poł. XIII w.
65
W pracy M. Aleksić’a, 2007, s. 180 [kat. 375], głownia miecza określona została jako typ X/Xa ?
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Nr Miejscowość

DC

DG

DR

23

z rzeki Wag
koło Skycov’a,
108,9
okolica Nitry
(Słowacja)

95,5

13

24

z rzeki m. n.
(Bośnia i Her- 104,5
cegowina) I

90

25

z rzeki m. n.
(Bośnia i Her- 104,5
cegowina) II

26

27

28

29

m. n. zbiory
Landesmusum Stuttgart
(Niemcy)
m. n. zbiory
w Zavičajnom Muzeju
w Travniku
(Bośnia i Hercegovina)
m. n., zbiory
National
Museum
w Ljubljanie
(Słowenia)
m. n., zbiory
Fitzwilliam
Museum
w Cambridge
(Wielka Brytania)

99,4

89

TGŁ WGŁ

535
TJ

DJ

A

8,2
(5,3)
– 2,7
–

1a/
G66

17,5

14,5

B

–

1

16,4

90

14,5

B/E

–

1

19,5

86

13,6

B

7,5–
3,2
–3,3

1

14,7

B

6,3–
3,7–
2,9

76,9

17

1

17

Chronologia

Literatura

Ruttkay A. 1975,
s. 151 [ryc. 7:3,
12:1], s. 177 [kat.
144]; Ruttkay A.
1976, s. 252–255;
około XII w.
Głosek M. 1984,
s. 139 [kat. 28];
Aleksić M. 2007,
s. 144 [kat. 16,
ryc. 1–1].
Kovač M. 2003,
koniec XI– s. 17 [kat. 10];
XII w.
Aleksić M. 2007,
s. 178 [kat. 350].
Kovač M. 2003,
s. 17 [kat. 11];
około XII w.
Aleksić M. 2007,
s. 178 [kat. 351].
2 poł. XI –
pocz. XIII
w.67
1050–1150
r.

Geibig A. 1991,
s. 102–103 [kat.
94, ryc. 64]
Sijarić M. 2004,
s. 32–35 [tabl.
III, ryc. 3,3a,3b],
s. 98 [poz. 3].

98

84

14

A/B

–

1?

–

XI–XII w.

Tancik F. 1971,
s. 63, [kat. 60];
Aleksić M. 2007,
s. 180 [kat. 376].

–

83,8

–

B

–

1

–

około 1100
r.

Oakeshott E.
1991, s. 46 [kat.
Xa.11]

1a/G – Typologia jelca wg klasyfikacji E. Oakeshotta 1964, s. 113, z uzupełnieniem M. Głoska, 1984, s. 39.
Typ kombinacyjny rękojeści 16/I określony został na schyłek XII – początek XIII w. natomiast typ
głowni jako 6 datowaną w przedziale od 2 poł. XI w. do 1 poł. XII w. por. A. Geibig, 1991, s. 151, 153 [tabl. 39–40].
Obie części miecza nie mają wspólnego zakresu czasowego, zatem chronologię należy określić przyjmując datę
najstarszą i najmłodszą.
66
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Nr Miejscowość

30

31

32

33

34

35

36

m. n., zbiory
Glasgow Museum & Art
Gallery (Wielka Brytania)
m. n., zbiory
Harolda
Petersona
(Wielka
Brytania)
m. n., zbiory
Military
Museum
in Belgrade
(Serbia)
m. n., zbiory
Muzeum
Zamkowego
w Malborku
(Polska)
Hungarian National Museum
w Budapeszcie
(Węgry)
m. n., zbiory
Museum National History
Transylvania
w Cluj–Napoca (Rumunia)
m. n. z terenu
Węgier

DC

DG

DR

–

85

–

A

–

87,7

–

B

TJ

DJ

Chronologia

–

1

–

Oakeshott E.
1050–1125 r. 1991, s. 42 [kat.
Xa.7].

–

1

–

Oakeshott E.
1050–1125 r. 1991, s. 41 [kat.
Xa.6].

TGŁ WGŁ

XII w.

Петровић Ђ.
1977, s. 130;
Петровић Ђ.
1996, s. 144 [1–б];
Милосављевић
Б. 1993, s. 5, 23
[kat. 1]; Aleksić M.
2007, s. 165 [kat.
229, ryc. 13–1].

koniec XI–
XII w.

Chodyński
R.A. 2011, ss.
101–112.

–

XII w.

Kalmár J. 1971,
s. 60 [100/d];
Aleksić M. 2007,
s. 157 [kat 135].

–

Pinter Z. K.
1999, s. 128;
1 poł. XII w.
Aleksić M.,2007,
s. 161 [kat. 183].

–

koniec
XI – 1 poł.
XII w.

92
zach.

78,2
zach.

14,8

B

6,3–
4,3–
3,3

1

19

87,5

73,2

14,3

A

7–4–
2,4

3

11,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

B

B

A

–

–

–

1

1

1

Literatura

Csillag F. 1971, s.
32, 33 [kat. 26];
Aleksić M. 2007,
s. 158 [kat 147].

Wymiary podane są w cm.
skróty: m. n. – miejscowość nieznana; zach. – wymiar zachowanego fragmentu; rek. – wymiar rekonstruowany; w. – wariant; DC – długość całkowita; DG – długość głowni; DJ – długość jelca; DR
– długość rękojeści; TGŁ – typ głowicy wg Ewarta Oakeshotta; TJ – typ jelca wg Ewarta Oakeshotta;
TKR – typ kombinacyjny rękojeści wg Alfreda Geibiga; WGŁ – wymiary głowicy (szerokość – wysokość – grubość)
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Tabela II: Miecze z głowniami typu X, o długości około 90 cm, z terenu pogranicza polsko-pruskiego (opr. J. Ościłowski)
Nr Miejscowość

DC

DG

DR

TGŁ WGŁ

1

Dąbek

90

71,8

14,5

A

2

Żuromin
(okolica)

90,2

75,2

15

B

3

Grzebsk

90,6

77,4

13,2

A

4

Pokrzywnica
Wielka (grób
nr 6)

92,3

80

12,3

A

6,1 –
2,6 –

6

Węzina

83,5

71,7

11,8

A

5,7–
2,6
– 2,2

DJ

Chrono
logia

14,4

XI–XII w.

14

XI–XII w.

18,4

XI–XII w.

3

13

XI–XII w.

1

12

XI–XII w.

TJ

6 – 3,2
1
–2
7,4 – 4
1a/O68
– 2,7

7,2 –
1a/G69
2,9 – 2

Literatura
Ościłowski J. 2017,
ss. 131–134.
Ościłowski J. 2017,
ss. 134–135.
Rauhut L. 1971, ss.
536–537, [ryc. 23,
tabl. VIIi]; Głosek
M. 1973, ss. 59–60,
139 [kat. 10, tabl.
111–2]; Głosek M.
1984, s. 157 [kat.
249].
Rauhut L., Długopolska L. 1971,
s. 301 [tabl. Id].
Marek L. 2014, ss.
48–50, 154 [kat.
124], 189 [ryc. 19a].

skróty:
Wymiary w cm:
DC – długość całkowita; DG – długość głowni; DJ – długość jelca’ DR – długość rękojeści; TGŁ –
typ głowicy wg Ewarta Oakeshotta; TJ – typ jelca wg Ewarta Oakeshotta; TKR – typ kombinacyjny
rękojeści wg Alfreda Geibiga; WGŁ – wymiary głowicy (szerokość – wysokość – grubość)

68
69

39.

1a/O – Typologia jelca wg klasyfikacji E. Oakeshotta, 1964, s. 113.
1a/G – Typologia jelca wg klasyfikacji E. Oakeshotta 1964, s. 113, z uzupełnieniem M. Głoska, 1984, s.
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1. Miecz z okolic Sztumu (zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, fot. J. Ościłowski).

2. Znak krzyża laskowanego na głowni miecza z okolic Sztumu (fot. J. Ościłowski).

Miecz wczesnośredniowieczny z okolic Sztumu

3. Litera S w kole na głowni miecza z okolic Sztumu (fot. J. Ościłowski).

4. Rękojeść miecza z okolic Sztumu (fot. J. Ościłowski).
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5. Miecz z Muzeum Zamkowego w Malborku (archiwum fot. Muzeum Zamkowe w Malborku)

6. Jelec miecza z Muzeum w Malborku (archiwum fot. Muzeum Zamkowe w Malborku)

Miecz wczesnośredniowieczny z okolic Sztumu
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7 a–b. Głowica miecza z Muzeum w Malborku (archiwum fot. Muzeum Zamkowe w Malborku)

8. Znak krzyża laskowanego na głowni miecza z Muzeum w Malborku (archiwum fot.
Muzeum Zamkowe w Malborku)
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Jarosław Ościłowski, Frühmittelalterliches Schwert aus der Umgebung von Sztum
Zusammenfassung

In der Sammlung des polnischen Armeemuseums in Warschau befindet sich ein Schwert vom Typ Xa
gemäß der Klassifikation von Ewart Oakeshott, das aus der Nähe von Sztum stammt. Das Schwert aus der Gegend
von Sztum hat auf beiden Ebenen das Ornament: in Form des Buchstaben S in einem Kreis auf einer Ebene des
Kreuzkreuzes, auf der anderen Ebene. Formale Merkmale des Schwertes weisen auf seine Hinrichtung zwischen
der Mitte des 11. und 12. Jahrhunderts hin, während die Verzierungen des Schwertes, Analogien sowie der Funkbereich auch die Datierung des Schwertes für die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts berücksichtigen müssen.
Übersetzt von Piotr Ambroziak
Jarosław Ościłowski, A medieval sword from the vicinity of Sztum
Summary
In the collection of the Polish Army Museum in Warsaw, there is an Xa-type sword following Ewart Oakeshott’s classification deriving from the vicinity of Sztum. This sword is decorated on both sides with an ornament:
in the form of the letter S within a circle on one side, and an equal-armed cross (cross potent) on the other. Formal
features of the sword indicate its production between the mid-11th and 12th centuries, while analogies for its
decorations, as well as the region where it was found, also point to the sword being dated to the first half of the
13th century.
Translated by Aleksander Pluskowski
Dr Jarosław Ościłowski
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
w Warszawie
oscilowski@iaepan.edu.pl
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M ISCELLANEA
Rafał Solecki
FRAGMENTY NACZYŃ CERAMICZNYCH Z ODCISKAMI
PRAWDOPODOBNIE BRAKTEATA KRZYŻACKIEGO
Z GRODZISKA W GRABINIE, POW. OSTRÓDZKI
Słowa kluczowe:

grodzisko średniowieczne, średniowiecze, Grabin, krzyżackie brakteaty

Schlüsselwörter:

Mittelalterliche Burgwall, Mittelalter, Grabin (Gröben), ordenszeitliche
Brakteaten

Keywords:

Medieval hillfort, Middle Ages, Grabin (formerly Gröben), Teutonic
Prussian bracteates

Wstęp
Monety są zabytkiem szczególnie oczekiwanym i wyczekiwanym podczas
badań archeologicznych. Jest tak dlatego, że dostarczają one wielu informacji o danym stanowisku – wyznaczają kierunki wymiany handlowej i kulturowej, informują o wpływach politycznych i ideologicznych, a przede wszystkim pomagają
określić chronologię kontekstu, w którym zostały odnalezione. Moneta, jako dobry datownik, pozwala także na ustalenie chronologii innych zabytków, z którymi
współwystępuje, tak jak w przypadku skarbów monet deponowanych w naczyniach ceramicznych1. Niezwykle ciekawą relację pomiędzy monetą a naczyniem
tworzy ornament stempelkowy, wykonany za pomocą prawdopodobnie brakteata
krzyżackiego, odnotowany na trzech fragmentach naczyń ceramicznych na grodzisku w Grabinie, pow. ostródzki (AZP 26–57, stanowisko nr 1).
Wspomniane zabytki zostały odnalezione podczas badań archeologicznych,
które przeprowadzono w 2015 roku, w ramach projektu „Katalog grodzisk Warmii
i Mazur”2. W publikacji tej znajduje się także charakterystyka grodziska w Grabinie
1
O korzyściach ze współpracy numizmatyki i archeologii pisał S. Suchodolski, Numizmatyka i archeologia – korzyści wynikające ze współpracy, w: Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym,
historycznym i ikonograficznym, red. S. Suchodolski, Warszawa 2012, ss. 107–114.
2
Projekt kierowany przez prof. dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wyniki archeologicznych
badań w Grabinie są tematem niezależnego opracowania, więc w tym miejscu zostaną przytoczone tylko infor-
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oraz wyniki badań archeologicznych3. We wstępie należy jedynie nadmienić, że
grodzisko położone jest nad rzeczką Grabiczek wypływającą z Jeziora Lichtajny, będącą lewostronnym dopływem Drwęcy. Grodzisko zajmuje wyeksponowany cypel
wysoczyzny, którego zachodnia część jest silnie zniszczona przez wyrobisko piasku
i żwiru. Nie było ono wcześniej badane archeologicznie, chociaż znane jest od 1870
roku, kiedy to opisał je Max Pollux Toeppen4. Wymienia je także Hans Crome,
jako Al. Gröben / Polnische Schanze5. W 1949 roku było wizytowane przez Jerzego
Antoniewicza, a w 1969 roku przez Mieczysława Haftkę. Wizje lokalne pozwoliły
na wstępne ustalenie chronologii stanowiska na XIII–XIV wiek6. Odnaleziony wtedy materiał zabytkowy trafił do zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie.
Materiały
Na omawiane źródła składają się trzy ułamki naczyń ceramicznych (Ryc. 1).
Odciski oznaczone numerami 1 i 2 znajdują się na fragmencie naczynia wypalonego w atmosferze silnie utleniającej, którego kształt i wielkość nie jest możliwa do
określenia. Odciski nr 3–10 znajdują się na ułamkach naczynia wypalonego w atmosferze redukcyjnej, będącego najpewniej niewielkim garnkiem lub dzbanem,
którego średnica na wysokości największej wydętości brzuśca wynosi około 18 cm
i zwęża się ku szyjce do około 15 cm (Ryc. 1). Odciski tworzą pojedynczy, dookolny
pas umieszczony w górnej partii brzuśca, tuż poniżej szyjki naczynia. Oddzielone
są od siebie pionowymi żłobkami długości około 10 mm i szerokości 2 mm, wykonanymi za pomocą stempla lub radełka. Poniżej pasa odcisków znajduje się seria co
najmniej pięciu dookolnych rowków o łagodnym profilu, które w przekroju mają
macje niezbędne do zaprezentowania omawianych źródeł. Opracowanie znajduje się w: Z. Kobyliński, Katalog
grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, Warszawa 2018. W tym miejscu dziękuję prof. dr. hab. Zbigniewowi Kobylińskiemu, kierownikowi projektu „Katalog grodzisk Warmii i Mazur” finansowanego z grantu NPRH (nr 11H11
014880), w ramach którego prowadzone były badania grodziska w Grabinie, za możliwość kierowania badaniami
i zaprezentowania tu części odnalezionego materiału. Podziękowania należą się także mgr. Grzegorzowi Śnieżko
z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie i Gabinetu Numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie za konsultacje i uwagi podczas opracowywania materiałów.
3
R. Solecki, Grabin, st. 1: przebieg badań terenowych, w: Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, red.
Z. Kobyliński, Warszawa 2018, ss. 297–330.
4
Informacja z karty stanowiska z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.
5
H. Crome, Karte und Verzeichnis der vor- und frühgeschichtlichen Wehranlagen in Ostpreussen, Altpreußen. Vierteljahrsschrift für Vor und Frühgeschichte, Jg. 2 H.3, 1937, s. 121.
6
J. Antoniewicz, Z zagadnień ochrony zabytków wczesnośredniowiecznego budownictwa obronnego na
Warmii i Mazurach, Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego, t. 3, z. 1–4, 1950, s. 69; informacje
o prospekcji znajdują się także w liście J. Antoniewicza do WUOZ w Olsztynie, w którym informuje on o stanowisku, jego stanie i wnioskuje o ochronę. Informacja M. Haftki o stanowisku zawarta jest w jego notatce sporządzonej po wizytacji. Oba dokumenty przechowywane są w archiwum WUOZ w Olsztynie.
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kształt sinusoidy o amplitudzie około 0,5 mm i okresie 7 mm. Szczegółowy opis
odcisków monet znajduje się poniżej.
1.
(Ryc. 1: 1; 2: 1) odcisk zachowany w około 50%; średnica mierzona do krawędzi kołnierza 13,5 mm; średnica mierzona do połowy wału otokowego
7,8 mm, szerokość wału otokowego 1,8 mm; w polu trzy ramiona krzyża
greckiego, prostego, szerokość ramion 5,6 mm.
2.
(Ryc. 1: 2; 2: 2) odcisk zachowany w około 75%; nieczytelny.
3.
(Ryc. 1:3; 2: 3) odcisk zachowany w około 90%; śr. do krawędzi kołnierza
10,9–11,4 mm; śr. do połowy wału otokowego 7,6 mm, szer. wału otokowego
1,6 mm; w polu krzyż grecki, prosty, szer. ramion 4,8–5,3 mm.
4.
(Ryc. 1: 4; 2: 4) odcisk zachowany w 100%; śr. do krawędzi kołnierza 12–
13,5 mm; nieczytelny.
5.
(Ryc. 1: 5; 2: 5) odcisk zachowany w 100%; śr. do krawędzi kołnierza 10,5–
12 mm; śr. mierzona do połowy wału otokowego 7,3 mm, szer. wału otokowego 1,8 mm; w polu krzyż grecki, prosty, szer. ramion 4,9 mm.
6.
(Ryc. 1: 6; 2: 6) odcisk zachowany w około 60%; szer. wału otokowego 1,6 mm;
w polu krzyż grecki, prosty, szer. ramion 4,8–5 mm.
7.
(Ryc. 1: 7; 2: 7) odcisk zachowany w około 65%; śr. do krawędzi kołnierza
11,7 mm; śr. do połowy wału otokowego 8,2 mm, szer. wału otokowego
1,9 mm; w polu krzyż grecki, prosty, szer. ramion 5,2–5,8 mm.
8.
(Ryc. 1: 8; 2: 8) odcisk zachowany w 100%; średnica mierzona do krawędzi
kołnierza 11,1–11,5 mm; śr. do połowy wału otokowego 8,3 mm, szer. wału
otokowego 1,8 mm; w polu krzyż grecki, prosty, szer. ramion 5,7–6,7 mm.
9.
(Ryc. 1: 9; 2: 9) odcisk zachowany w 100%; śr. do krawędzi kołnierza 10,7–
12,4 mm; śr. do połowy wału otokowego 7,6–8,2 mm, szer. wału otokowego
1,8 mm; w polu krzyż grecki, prosty, szer. ramion 5,1–6 mm.
10. (Ryc. 1: 10; 2: 10) odcisk zachowany w 100%; śr. do krawędzi kołnierza 11,4–
14,2 mm; śr. do połowy wału otokowego 8,2–9,8 mm, szerokość wału otokowego 1,7 mm; w polu krzyż grecki, prosty, szer. ramion 5,7–5,7 mm.
Rezultaty analizy
Odciski widoczne na fragmentach naczyń, przypominają wzór znajdujący się
na brakteacie krzyżackim typu „krzyż grecki III” wg Borysa Paszkiewicza (Ryc. 2:
11, 12)7. Jest to wyraźny krzyż o ramionach równej długości, bez dodatkowych elementów, umieszczony wewnątrz masywnego wału otokowego. Ramiona krzyża są
7

B. Paszkiewicz, Brakteaty – pieniądz średniowiecznych Prus, Wrocław 2009, s. 20.
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długie i dochodzą niemal do krawędzi wału. Zgadza się także różnica głębokości
pomiędzy odciskiem krzyża i wału otokowego, wynikająca z płytszego wybicia tego
pierwszego. Brakteaty tego typu mają przeciętnie 13,5–14,5 mm średnicy, chociaż
zdarzają się egzemplarze o średnicy dochodzącej do 15 mm. Ten typ brakteata
B. Paszkiewicz datuje na lata 1416–14608.
Odciski mają kształt kolisty lub lekko owalny, co można tłumaczyć koniecznością wbicia stempla w jeszcze wilgotną glinę. To mogło powodować rozmycia
oryginalnego kształtu (Ryc. 2: 4, 6, 10). Średnica odcisków zamyka się w granicach
10,5–14,2 mm, a ich średnia to 11,4 mm. Nieco mniejsza średnica odcisku względem oryginalnej monety może być wynikiem obkurczania się ceramiki w procesie
jej suszenia i wypalania. Skala tego procesu jest różna, w zależności od gliny oraz
ilości i jakości domieszki schudzającej, i waha się od 5 do nawet 15%9.
Pewne różnice pomiędzy kolejnymi odciskami są zapewne wynikiem rozmycia w wilgotnej glinie i nierównomiernego wyciskania – raz płycej, raz głębiej.
Całkowicie nieczytelne odciski powstały być może w wyniku nieoczyszczenia pracującej części stempla przed ich ponownym użyciem (Ryc. 2: 4, 6).
Na podstawie zachowanych śladów nie można jednoznacznie stwierdzić, jak
przebiegał proces wykonywania odcisku monety na naczyniu, ale możliwe jest wypunktowanie kilku spostrzeżeń:
–
wszystkie zaobserwowane odciski wykonano tą samą stroną monety,
–
na lepiej zachowanych odciskach (nr 5, 6, 8, 9, 10) w zewnętrznym rowku
otaczającym pierścień z krzyżem można zaobserwować jeden, a czasami dwa
niewielkie, wypukłe grzbiety, których położenie względem krzyża nie jest stałe. Być może jest to ślad po podważaniu monety, by odlepić ją od wilgotnej
ściany naczynia,
–
na podstawie zakłóceń widocznych na motywach ozdobnych, możliwe jest
określenie kolejności wykonywania zdobień: 1) dookolny pas z odcisków monety, 2) rozdzielenie kolejnych odcisków monety pionową kreską, prawdopodobnie za pomocą specjalnego stempelka, 3) wykonanie dekoracji w formie
dookolnych, ułożonych horyzontalnie rowków poniżej pasa z odciskami monet i zagładzenie powierzchni powyżej pasa. Można zaobserwować odstępstwo od tego porządku przy odcisku nr 5. Tam, prawdopodobnie w wyniku
zatarcia odcisku monety (jak w przypadku odcisku nr 3 i 4) w trakcie wykonywania zdobień w formie dookolnych rowków, garncarz chciał ponowić
odcisk monety. Widoczne jest to w postaci częściowo zdublowanego odcisku
brzegu monety.
Ibidem, s. 276 i tabl. X: T18.1.
A. V. Bleininger, The effect of preliminary heat treatment upon the drying of clays, Bulletin of the Bureau
of Standards, vol. 7, 1911, ss. 143–179.
8
9
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Omawiane fragmenty naczyń zostały odnalezione na złożu wtórnym – w zasypisku piwniczki, które należy wiązać z okresem zniszczenia grodu i niwelacją
obszaru, na którym się znajdował10. Oprócz ułamków naczyń z prawdopodobnymi
odciskami brakteata, na stanowisku odnaleziono także fragment monety krzyżackiej. Jest ona zachowana w około 50% i najpewniej reprezentuje typ „tarcza z krzyżem I”, który według najnowszych ustaleń Borysa Paszkiewicza można datować na
lata 1307/1308–1317/131811.
Dyskusja
Grabin jest po raz pierwszy wymieniony w dokumencie z 31 lipca 1325 roku,
wystawionym w Iławie (niem. Deutsch Eylau) przez rycerza Johannesa von Ottotschen (łac. Iohannesmiles de Otetz). Dokumentem tym Johannes nadaje sołtysowi
(niem. Schulzen) Albertowi 40 łanów na założenie wsi z 14 latami wolnizny12. Istnieje także drugi dokument wymieniający Grabin i datowany na 11 listopada 1325
roku. Dokumentem tym komtur Dzierzgonia Luther z Brunszwiku nadaje Johannesowi von Ottoschen i jego przyjaciołom 400 łanów w Ziemi Sasinów. Powtórzenie tego nadania wystawione przez Konrada von Jungingena 7 kwietnia 1394 roku
wymienia wsie Grabin (Groβ Gröben), Grabinek (Klein Gröben), Szyldak (Schildeck), Rychnowo (Reichenau), Gierzwałd (Geierswalde), Kiersztanowo (Kirsteinsdorf) i Pacółtowo (Pötzdorf)13.
Elżbieta Kowalczyk widzi etymologię słowa „Otatz” w hydronimie Otacz/
Otoczna będącego nazwą nieistniejącego starorzecza Wkry na wysokości Zielunia,
miejscowości położonej około 70 km od Grabina14. Autorzy Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich informują, że „fluvium Otatz”
znajdowało się w Galindii, którą opisują jako „prowincya pogańskich prusaków”15.
Nie można więc wykluczyć, że wspomniany Hans von Otatz jest neofitą pruskim
Warstwa 2 z obiektu 51 (W3) i warstwa 30 z obiektu 54 (W4); R. Solecki, op. cit., ss. 299–310.
Przykład: F. A. Voßberg, Geschichte der Preußischen Münzen und Siegel von frühester Zeit bis zum Ende
der Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 1843, Tab. II/28, 29; chronologia: Paszkiewicz, op. cit., s. 117. W starszym opracowaniu Marian Gumowski opisuje zbliżony typ brakteata, jako „tarcza czteropolowa z kulą w środku”
i datuje generalnie na XV wiek, na okres po bitwie pod Grunwaldem lub po wojnie trzynastoletniej; M. Gumowski,
Brakteaty krzyżackie, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 10, z. 11–12 (115–116), 1937, s. 408, tab.
V/153.
12
M. Hein, E. Maschke, Preußisches Urkundenbuch, Bd. II. Lfg. 1 (1309–1324), Königsberg 1932, nr 522,
ss. 352–353.
13
M. Hein, E. Maschke, op. cit., nr 534, ss. 359–360.
14
E. Kowalczyk, Z badań nad pograniczem mazowiecko-pruskim i krzyżackim, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, T. 45, z. 3–4, 1997, s. 386; A. Supruniuk, Uzupełnienia i uwagi do „Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, część III: dokumenty z lat 1356–1381”, Studia Źródłoznawcze, t. 40, 2002, s. 152.
15
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, Tom II, Warszawa 1881, ss. 474–475.
10
11
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uhonorowanym przez zakon krzyżacki. Dokument datowany na 1540 rok informuje, że wieś Grabin należy w tym okresie do Jerzego von Epingena i co najmniej od
tego czasu była w posiadaniu osadników niemieckich i ich potomków16.
Ciekawe jest samo zagadnienie ozdobienia naczynia odciskiem monety. Po
pierwsze, odciski zanotowano na dwóch naczyniach wykonanych w dwóch różnych
technologiach: wypalonych w atmosferze redukcyjnej i utleniającej. Tak zwane naczynia siwe pojawiają się na tym obszarze około połowy XIII wieku i dominują
w zespołach ceramiki do końca XV wieku17. Zatem ramy chronologiczne okresu
emisji odciśniętej monety i produkcji tych naczyń pokrywają się. Proces zmiany
technologicznej w wyrobach garncarskich, to jest pojawienie się ceramiki wypalanej w atmosferze silnie utleniająceji stopniowe wypieranie przez nią naczyń wypalanych w atmosferze redukcyjnej, rozpoczął się w połowie XV wieku, a wyraźna
zmiana przypada na przełom stuleci XV i XVI18. W takim przypadku odnaleziony
fragment naczynia ceglastego z odciskiem brakteata z lat 1416–1460 należy łączyć
z pierwszą falą stosowania wypału silnie utleniającej na tym obszarze. Potwierdza
się to w jakości gliny, z której naczynie to wykonano. Dość licznie jak na ceramikę
ceglastą występuje tu jeszcze drobno i średnioziarnisty piasek, spełniający zapewne
funkcję domieszki schudzającej lub będący wynikiem niezbyt precyzyjnego przemywania gliny. Świadczyć to może o trwającym jeszcze procesie adaptowania i rozwijania nowej technologii.
Druga kwestia to funkcja ozdobionego w ten sposób naczynia. Autorowi nie
udało się odnaleźć bezpośredniej analogii. Najbliższą jest tak zwana ceramika husycka, znana z odkryć z obszaru Kujaw, której pojawienie się można datować na XV
wiek, a która przeżywa się lokalnie do połowy XVII stulecia19. Na obszarze Pomezanii ceramikę husycką odnaleziono ostatnio w oddalonej o około 60 km miejscowości Trupel (pow. iławski)20. Charakterystycznym elementem tego rodzaju naczyń
jest występowanie w górnej partii brzuśca pojedynczego lub podwójnego pasa, który
tworzą odciskane litery, umieszczane w sąsiadujących ze sobą polach. Takie naczynia występujące na terenie Czech, łączy się z ideologią i liturgią ruchu husyckiego21.
Z. Lietz, Z dziejów wsi, w: Ostróda. Z Dziejów miasta i okolic, red. E. Kulig, Olsztyn 1976, ss. 178–200.
T. Jasiński, Początki Torunia na tle osadnictwa średniowiecznego, Zapiski Historyczne, t. 46, z. 4, 1981,
ss. 14–16 (590–592); M. Starski, Późnośredniowieczne naczynia gliniane z zamku w Pucku, Studia i Materiały Archeologiczne, t. 14, 2009, ss. 205–207.
18
M. Marcinkowski, Cechy obce i lokalne w średniowiecznej i nowożytnej ceramice elbląskiej. Zarys problematyki na podstawie wybranych przykładów, Archaeologia Historica Polona, t. 21, 2013, s. 245; M. Starski, op. cit.,
ss. 205–207.
19
A. Andrzejewska, Jeszcze o tzw. ceramice husyckiej z terenu Kujaw na przykładzie znalezisk ze Zgłowiączki, woj. włocławskie, Archaeologia Historica Polona, t. 5, 1997, s. 175.
20
U. Kobylińska, Trupel, st. 4: znaleziska, w: Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, red. Z. Kobyliński,
Warszawa 2018, ss. 231–232.
21
M. Pochylski, A. Kowalczyk, Tak zwana ceramika husycka z Nowej Wsi, stan. 6, gm. Włocławek, woj.
kujawsko-pomorskie, Folia Archaeologica, t. 28, 2011, s. 227.
16
17
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Zbieżność formy i czasu powoduje, że należy rozważyć, czy zdobione naczynia
z Grabina nie pełniły podobnej funkcji, to jest nośnika ideologii? Symbol krzyża na
monecie i odbity na naczyniu jest tu uniwersalnym symbolem, który w dobie chrystianizacji wywierał jednoznaczne skojarzenie22. Funkcja nośnika idei jest tym bardziej prawdopodobna, że – jak zauważa Andrzej Radzimiński przy okazji omawiania
pracy Michaela Brauera – w XV wieku wzrosła liczba tekstów źródłowych na temat
pogaństwa wśród Prusów23. Dla omawianego zagadnienia nie jest na dobrą sprawę
istotne, czy jest to wynik powracania Prusów do rodzimych wierzeń, czy tylko baczniejszej kontroli jakiej państwo i Kościół poddało tę grupę etniczną i stwierdzenie, że
przyjmowanie chrztu było jedynie próbą uniknięcia konsekwencji karnych ze strony
Zakonu24. Istotne jest, że w pierwszej połowie XV wieku wznowiono emisję brakteata
typu „krzyż grecki”. Typu, który wcześniej bity był w połowie XIII i w połowie XIV
wieku25, a więc w okresie intensywnej chrystianizacji prowadzonej przez Zakon26.
Omawiany symbol – krzyż wpisany w okrąg – Boris Uspienski wywodzi jeszcze z tradycji antycznych i motywy takie na monetach cesarza Konstantyna i późniejszych,
datowanych od IV wieku, ale także tzw. motyw krzyża celtyckiego interpretuje, jako
przedstawienia krzyża na tle słońca27. Działanie poprzez taki symbol było także o tyle
praktyczne, że – jak wspomina Marceli Kosman – jeszcze na początku XV wieku,
pomimo trwającej od ponad stu lat akcji osadniczej, nadal istniały duże bariery językowe i część autochtonicznej ludności Prus nie była w stanie zrozumieć treści mszy28.
Na obecnym etapie badań część powyższych spostrzeżeń ma jedynie cechy
hipotezy i temat naczyń ceramicznych zdobionych odciskami monet zapewne
rozwinie się wraz z kontynuacją badań grodziska w Grabinie i ewentualnymi kolejnymi odkryciami. Ze względu jednak na unikalny charakter tych znalezisk uzasadnione jest wprowadzenie ich do obiegu naukowego, tak by mogły służyć, jako
materiał porównawczy innym badaczom.
22
O wykorzystaniu ideologicznym przedstawień na monetach napisał R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988 (w tym o symbolu krzyża na monecie: ss. 314–326); a na ten temat, lecz
w kontekście brakteatów pisał A. Musiałowski, Ideologia i propaganda na brakteatach niemieckich XII–XIII w. na
przykładzie zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, w: Pieniądz a propaganda. Wspólne dziedzictwo Europy, red.
K. Filipow, Augustów 2015, ss. 92–99.
23
A. Radzimiński, Uwagi na temat pogaństwa Prusów w późniejszym średniowieczu, w: Memoria viva:
studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa 2015, ss. 368–372.
24
M. Kosman, Zanik pogaństwa w Prusach, Komunikaty MazurskoWarmińskie, nr, 1, 1976, ss. 19–25.;
A. Radzimiński, op. cit., ss. 368–372.
25
A. Musiałowski, recenzja: Paszkiewicz B., Brakteaty – pieniądz średniowiecznych Prus, Wrocław 2009,
Wiadomości Numizmatyczne, t. 55, z. 1–2 (191–192), 2011, ss. 232–240.
26
K. Górski, Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 3, 1997, ss. 509–512; A. Dobrosielska, recenzja: Radzimiński A., Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów,
Toruń 2008, Pruthenia, t. 3, 2008, ss. 287–289.
27
B. Uspienski, Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej, Gdańsk 2010, ss. 102–105.
28
M. Kosman, op. cit., ss. 10, 25.
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Rafał Solecki, Fragmente von Keramikgefäßen mit Abdrücken von wahrscheinlich ordenszeitlicher
Brakteaten aus der Siedlung in Grabin (Gröben), Gebiet Osrtóda (Osterode)
Zausammenfassung
Der Artikel stellt die Merkmale von drei Fragmenten keramischer Gefäße vor, die während des Studiums
der mittelalterlichen Festung in Grabin, Gebiet von Ostróda. Ihre Einzigartigkeit ergibt sich aus der Form der
Verzierung, die in einer Stempeltechnik (mit Stempel verzierte Keramikfunde) hergestellt wurde, wahrscheinlich
mit einer Brakteaten–Münze. Um diese Denkmäler möglichst vollständig präsentieren zu können, ist es auch
erforderlich, den Kontext des Auffindens, die Geschichte der Position und einen Versuch ihrer Interpretation
darzustellen.
Übersetzt von Piotr Ambroziak
Rafał Solecki, Fragments of ceramic vessels with imprints of probable Teutonic Order bracteates from
the settlement in Grabina, Ostróda county
Summary
The article presents the characteristics of three fragments of ceramic vessels that were found during the
investigations of the medieval stronghold in Grabin, within Ostróda county. Their uniqueness stems from their
decoration, which was made using a stamp technique (ceramics decorated with a stamp decoration are called
StempelverzierteKeramik), probably with a bracteate type coin. In order to be able to present these artefacts as fully
as possible, it is also necessary to present the context of their discovery, the history of the site as well as an attempt
at interpretation.
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Ryc. 2. 1–10) powiększenie odcisków z numeracją analogiczną, jak na Ryc. 1. (wyk. R. Solecki), 11–
12) przykłady brakteatów typu „krzyż grecki III“ za F. A. Voßberg, Geschichte der Preußischen Münzen
und Siegel von frühester Zeit bis zum Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 1843, tab. II/54,
57), 13) przykład brakteata z archiwum Warszawskiego Centrum Numizmatycznego.

Źródła szwedzkie do kampanii feldmarszałka Ottona Gustava Stenbocka

557

Ź RÓDŁA
Sławomir Augusiewicz
ŹRÓDŁA SZWEDZKIE DO KAMPANII FELDMARSZAŁKA
OTTONA GUSTAVA STENBOCKA W PRUSACH
KSIĄŻĘCYCH I DO BITWY POD FILIPOWEM
(22 X 1656 R.)
Słowa kluczowe:

Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, bitwa pod Filipowem, Szwecja, Prusy
Książęce, Otto Gustaw Stenbock, Wincenty Gosiewski
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Kampania hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego była już
przedmiotem badań historycznych, w trakcie których wprowadzano do obiegu naukowego coraz to nowe źródła historyczne, doczekała się monografii i kilku innych
opracowań, stała się przedmiotem polemik, przyczyniających się do pogłębienia
analiz znanych przekazów na jej temat1. Zauważono już jednak, że nie wykorzystano szerzej istniejących źródeł szwedzkich, co przede wszystkim wpłynęło na brak
szerszej rekonstrukcji działań szwedzkich w drugiej fazie operacji, przede wszystkim ich końcowego akordu, jakim była bitwa pod Filipowem2.
1
W. Majewski, Bitwa pod Prostkami (8 X 1656), Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. II,
Warszawa 1956, ss. 324–344; W. Majewski, Potop szwedzki (1655–1660), w: Z dziejów wojskowych ziem północno – wschodnich Polski, cz. I, red. Z. Kosztyła, Białystok, 1986, ss. 72–118; W. Majewski, Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, w: Polskie tradycje wojskowe, t. I, Warszawa 1990, ss. 296–361; W. Majewski, Prusy Wschodnie
w dobie wojny 1655–1660, w: Działania militarne w Prusach, red. W. Wróblewski, Warszawa 1998, ss. 156–161;
W. Majewski, Działania Wojenne w Prusach Wschodnich (1656–1657), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1997,
nr 4, ss. 579–598; S. Augusiewicz, Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656–1657, Olsztyn 1999;
S. Augusiewicz, Prostki 1656, Warszawa 2001; S. Augusiewicz, Prusy Książęce jako teatr operacyjny w okresie II
wojny północnej 1655–1660, w: Wielkie wojny w Prusach. Działania militarne między dolną Wisłą a Niemnem na
przestrzeni wieków, red. W. Gieszczyński, N. Kasparek, Dabrówno 2010, ss. 69–96; A. Rachuba, Uwagi do problemu
kampanii Wincentego Gosiewskiego w Prusach Książęcych jesienią 1656, Kwartalnik Historyczny, R. CIX, 2002, z. 3,
ss. 171–181; J. Płosiński, Potop szwedzki na Podlasiu, Zabrze 2006, ss. 109–123; K. Kossarzecki, Zwycięskie bitwy
Polaków, t. XXIV: 1656 Prostki, Warszawa 2014.
2
A. Rachuba, Uwagi do problemu kampanii Wincentego Gosiewskiego, ss. 171–172, 179, ; M. Balcerek, J. Centek, K. Kwiatkowski, M. Paradowski, O wojnach w Prusach, Zapiski Historyczne, t. LXX, R. 2005, z. 4, ss. 116–118.
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O diariuszu działań korpusu feldmarszałka Ottona Gustava Stenbocka
w Prusach Książęcych jesienią 1656 roku wspominano już w polskiej literaturze
przedmiotu3. Znajduje się on w zbiorze diariuszów i relacji Erika Dahlbergha,
przechowywanym w Riksarkivet w Sztokholmie4. Kilka z nich opublikował Arne
Stade5, m. in. sporządzony przez Dahlbergha Feltmarschall Steenboks March åyh
Philipoua6. Podstawą jego opracowania mógł być znacznie obszerniejszy diariusz
przemarszu Stenbocka spod Głowy Gdańskiej pod Filipów (Copia af Rijkstygmestaren Steenboks Diarium 1655–57), którego fragment został zamieszczony poniżej.
Rozpoczyna się on od wymarszu Stenbocka ze Szczecina 6 VIII (27 VII) 1655 roku
i skróconej relacji jego działań w Polsce do końca 1655 roku. Systematyczne zapisy rozpoczynają się od lipca 1656 roku, najobszerniej zostały udokumentowane
działania z września i października tego roku, gdzie znajdujemy oprócz informacji
o kierunkach i odległościach codziennych przemarszów także dodatkowe informacje, w tym wstrząsający obraz skutków najazdu tatarskiego na Prusy Książęce i dość
obszerną relację o przebiegu bitwy pod Filipowem i poprzedzających go działań
wojsk szwedzko-brandenburskich. Batalii filipowskiej poświęcony jest drugi tekst
źródłowy, pochodząca z tego samego zespołu Relation öhver slaget vid Philippowo
den 12/22 Oktober 1656. Wykazuje ona dużą zbieżność z odnośnym fragmentem
dzieła Samuela Pufendorfa poświęconego wojnom Karola Gustawa, który jednak
pomija wstępną fazę operacji i relacjonuje wydarzenia dopiero od momentu przybycia Stenboka do Spychowa (Pup) i dotarciu do niego informacji o klęsce Waldecka i Radziwiłła pod Prostkami7. Jednak tylko wspomniany historiograf pisze
o początkowym celu kampanii Stenbocka, jakim było, po zebraniu pod swoją komendę oddziałów brandenburskich i szwedzkich rozlokowanych w południowej
i wschodniej części Prus Książęcych, zajęcie pozycji pod Tylżą lub Ragnetą dla asekuracji Inflant i granicy z Podlasiem8.
Do relacji o bitwie pod Filipowem załączono wykaz pułków pod komendą
Gosiewskiego, biorących udział w bitwie pod Filipowem (Comput oder Überschlag
A. Rachuba, Uwagi do problemu kampanii Wincentego Gosiewskiego, s. 179.
Riksarkivet Stockholm, Militära Ämnessamlingar, Krigshistoriska samlingen, XI. Karl X Gustavs krig.
Polska kriget 1655–1660, Diarier och berättelser 1655–1658, M 1294 i 1295 (stare sygnatury XI/3 i XI/4). Kopie
mikrofilmowe: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Mikrofilmy szwedzkie, katalog 1, pozycja 16, szpula 47. Zbiór został szeroko omówiony przez Arne Satde, Erik Dahlbergh och Carls X Gustafs Kriegshistoria, Acta
Universitatis Stockholmiensis, t. XII, Kristianstad 1967, ss. 27–70.
5
Erih Dahlberghs diariekoncept, w: A. Stade, Erik Dahlbergj och Carls X Gustafs Kriegshostoria, ss. 363–378.
6
A. Stade, Erik Dahlbergj och Carls X Gustafs Kriegshostoria, ss. 372–374. Na podstawie tejże publikacji Wiesław Majewski opracował chronologię przemarszu Stenbocka przez Prusy książęce: W. Majewski, Potop
szwedzki (1655–1660), s. 101, 117.
7
S. Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege gestis commentatorium libri septem, Norimbergae
1696, ss. 164–165; S. Pufendorf, Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs Königs in Schweden, Nürnberg 1697,
ss. 184–185; S. Pufendorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, wyd. W. Krwaczuk, Warszawa
2013, ss. 164–165. Poniżej będę się odwoływał do edycji polskiej.
8
S. Pufendrof, Siedem ksiąg, s. 163.
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der Lithawischen Armee wie starck solche unter Philopowa gewest 1656 Me[n]s[is]
octob[bris]). Krytycznie odniósł się do niego Andrzej Rachuba, stwierdzając, że liczebność wojsk litewsko-polsko-tatarskich została zawyżona, a sam wykaz może
odnosić się do bitwy pod Prostkami, a nie Filipowem9. Zwraca uwagę, że w wykazie tym zostały wymienione 22 chorągwie koronne pod pułkownikiem Gabrielem
Wojniłłowiczem. Wprawdzie taka właśnie liczba pojawia się w polskich opracowaniach10, niemniej źródła polskiej proweniencji dowodzą, że było ich w rzeczywistości 1511. Brak również źródeł potwierdzających udział Wojniłłowicza w bitwie
pod Filipowem. Nie rozstrzyga tego jednoznacznie uniwersał Wincentego Gosiewskiego do województwa podlaskiego o posłaniu pułkownika, „który by granic
i samych WM prospiceret, me absente, securitati”12. Jest on wprawdzie datowany z Sejn 23 października 1656 roku, a więc nazajutrz po porażce filipowskiej, ale
mógł odnosić się do faktów sprzed bitwy, czego wydaje się dowodzić następnujący
fragment uniwersału: „Do niego [Wojniłłowicza] tedy aby wszyscy obywatele województwa Podlaskiego i Powiatów gromadzili się pilno żądam za zbliżeniem Ordy,
którą według ordynacyjej mojej tenże JP Pułkownik dysponować będzie”13. Tatarzy
wycofali się zaś z Księstwa Pruskiego jeszcze przed nadejściem Stenbocka, około
13 października14.
Edycję przygotowano na podstawie kopii z zespołu tzw. „Mikrofilmów
szwedzkich” w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Tekst został przygotowany w oparciu o niemiecką instrukcję wydawniczą dla źródeł historycznych15.
Zachowano oryginalną pisownię i stosowaną w diariuszu datację wg kalendarza
juliańskiego. W nawiasach zaznaczono podział tekstu na niepaginowane w oryginale strony. W przypisach podano identyfikację mniejszych miejscowości, których
nazwy w tekście zostały zniekształcone, podając jednocześnie źródła i literaturę
pomocną do określenia ich położenia. Zrezygnowano z komentarza w przypadku
dużych, na ogół znanych i łatwych do identyfikacji miast (np. Frombork, Biskupiec
Pomorski, czy Nowe Miasto Lubawskie), wszędzie jednak określając w przybliżeniu odległość i kierunek przemarszu wojsk szwedzkich pomiędzy poszczególnymi
miejscowościami.
A. Rachuba, Uwagi do problemu kampanii Wincentego Gosiewskiego, s. 179.
Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, red. J. Wimmer, Warszawa 1973, s. 84, 175.
11
Jan Kazimierz do magistratu gdańskiego, Sędziwój 14 X 1656, Archiwum Państwowe w Gdańsku,
300/53, nr 86, k. 155; Jan Kazimierz do cesarza Ferdynanda III, Sędziwój 14 X 1656, A. Walewski, Historia wyzwolenia Polski za panowania Jana Kazimierza (1655–1660), t. I, Kraków 1866, s. 278; S. Augusiewicz, Działania
militarne, s. 64; idem, Prostki, s. 70; W. Majewski, Bitwa pod Prostkami, s. 325.
12
Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Zygmunta Glogera, nr 20, s. 416; J. Płosiński, op. cit., s. 122,
186.
13
AN w Krakowie, ZZG nr 20, ss. 416–417.
14
S. Augusiewicz, Działania militarne, ss. 112–113; idem, Prostki, ss. 150–154.
15
J. Schultze, Grundsätze für die äussere Textgestaltung bei der Herausgabe von Quellen zur neueren Geschichte, Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte, 1930, Bd. XLIII, ss. 345–354.
9

10
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Sławomir Augusiewicz
Tekst źródłowy 1. Diariusz Gustawa Ottona Stenbocka
[fragment: 1 VIII 1656 – 14 X 1656]

Tytuł: Copia af Rijkstygmestaren Steenboks Diarium 1655–57
Oryginał: Riksarkivet Stockholm, Militära Ämnessamlingar, Krigshistoriska
samlingen, XI. Karl X Gustavs krig. Polska kriget 1655–1660, Diarier och berättelser
1655–1658, M 1294, (stara sygnatura XI/3), strony niepaginowane
Kopia: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Mikrofilmy szwedzkie,
katalog 1, pozycja16, szpula 47.

1.
3.

[s. 3, nlb.]
Mens[is] Augusti.
Kammen die Landtgröfflichen Völcker16 ins Haubt17.
Würdt daß danckfest in Unserem Lager gehalten, wegen der tröfflich erhaltenem victoriae für Warschaw18.
[s. 4, nlb]
Anno 1656 Mens[is] September

16
Regiment rajtarii landgrafa Fryderyka von Hessen-Homburg, w sierpniu 1656 r. w składzie 12 kompanii (600 rajtarów) pod komendą podpułkownika Georga Friedricha Öffener stacjonował pod Głową Gdańską
składzie korpusu Stenbocka, brał udział w bitwie pod Filipowem, Trupper i lägret vid Danziger Haupt från d. 19
Maj – Oct. 1656 under Stenbocks befel, w: J. Mankell, Uppgifter rörande svenska krigsmagtens, styrka, sammansättning och fördelning sedan slutet af femtonhundratalet jemte öfversigt af svenska krighistoriens vigtigaste händelser
under samma tid, Stockholm 1865, s. 324; G. Tessin, Die deutsche Regimenter der Krone Schweden, t. I, Unter Karl
X Gustav, Köln 1965, ss. 192–193. W zestawieniu Mankella regiment miał składać się z 8 kompanii, Lars Tersmeden (Carl X Gustafs Arme 1654–1657. Styrka och dislokation, w: Carl X Gustaf–studier, t. VIII, Carl X Gustafs
Armee, red. A. Stade, Kristianstad 1979, s. 254) wymienia 300 rajtarów landgrafa Fryderyka von Hessen-Homburg
w Prusach w czerwcu 1656 roku. Wg Pufendorfa (Siedem ksiąg, s. 165) landgraf Fryderyk von Hessen-Homburg dowodził strażą przednią pod Filipowem. Na rycinie Erika Dahlberga Praelium ad Oppidum Phillipova 12
Octob[ris] 1656 quo a Regiae Maiestatis Sueciae exercitu ductore Gustavo Ottone comite Steenbockio campi Marschallo coesa fugata[que] sunt Lithuanorum Decem millia sub duce Gonczewski magno Thesauruio, (zamieszczana
w pierwszych łacińskich (między s. 164 a 165) i niemieckich (między s. 144 a 185) wydaniach dzieła Pufendorfa;
W. Krawczuk, Wstęp, w: Ilustracje do Siedmiu ksiąg... Samuela Pufendorrfa, aneks w formie elektronicznej na
płycie CD; publikowana także przez B. Heyduka, Dahlbergh w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów „potopu” 1656–1657, Wrocław 1971, s. 97) rajtaria Hessen-Homburga została przedstawiona na lewym skrzydle wojsk
szwedzko-brandenburskich. Wg „Trupper i lägret vid Danziger Haupt från d. 19 Maj – Oct. 1656 under Stenbocks
befel” w sierpniu 1656 r. znajdowały się w grupie Stenbocka także 2 kompanie regimentu rajtarii landgrafa Georga
von Hessen-Darmstadt (J. Mankell, op. cit., s. 324), jednak Tessin podaje, że regiment znajdował się wówczas pod
Lęborkiem i Bytowem (G. Tessin, op. cit., s. 162; zob. również Mankell, op. cit., s. 327). Również Mankell (op. cit.,
ss. 327–328) nie wymienia rajtarii Hessen-Darmstadt w sporządzonym na podstawie relacji Pufendorfa wykazie
jednostek szwedzkich w bitwie pod Filipowem.
17
Głowa Gdańska, forteca zbudowana przed 1626 r. w delcie ujściowej Wisły (między jej ramionami
Leniwką i Szkarpawą), zajęta przez Szwedów w lutym 1656 r., J.R. Godlewski, W. Odyniec, Pomorze Gdańskie.
Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 1939, Warszawa 1982, s. 121; R. Woźniak,
Fortyfikacje w dawnych Prusach Królewskich w pierwszej połowie XVII w., Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki, t. XII, Warszawa 1974, ss. 94–99; F. Brandstaeter, Die Weichsel. Historisch, topographisch,
malerisch, unter Mitwirkung einer Anzahl von kundigen Männern, Marienwerder 1855, s. 125.
18
Bitwa pod Warszawą, stoczona w dniach 28–30 lipca 1656 r.
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Reiseten Ihr[e] Excell[enz] zu Ihr[er] May[estä]t nacher Frawburgk19.
Kamen Ihr[e] Excell[enz] auf daß dorff Jaute20, alwo die Hoffstadt und Bagage auch hinkam.
Giengen wihr von Freystadt21,
Bischoffswerder22 vorbey auf daß Dorff Skarlincki23.
Auf daß Dorff Jablonowa24.
Hielten wihr Mittag in deß Herr Gen[eral] Lieut[enant] Horn25 sein Hoff
Nielub26, giengen aber auf die Nacht nach Orzechowa27. Von da movieren
sich Ihr[e] Excell[enz]
gegen Golup28 undt conjungieren sich den tag mit dem Fürst von Sultzbach29,

Frombork (niem. Frauenburg).
Zapewne Jawty, Jawty Wielkie (Gross Jauth) wieś w powiecie iławskim, położona ok. 8 km na południowy zachód od Susza, NTWPS, hrsg. L. Krug, A.A. Mützell, Bd. II, Halle 1821, s. 247; W. Kętrzyński, op. cit.,
s. 100. Na mapie Prus Książęcych Caspara Hennebergera z 1576 i jej późniejszych wydaniach (Praussiae, das ist
des Landes zu Preussen) opisana jako „Iautte”.
21
Kisielice w powiecie iławskim, ok. 11 km. na południe od Jawt,
22
Biskupiec Pomorski w powiecie nowomiejskim (Nowe Miasto Lubawskie), ok. 17 km. na południe od
Kisielic.
23
Skarlin (NTWPS, Bd. IV, Halle 1823, s. 327; W. Kętrzyński, Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich,
Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckiemi, Lwów 1879, s. 96; J.K., Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskich, Warszawa 1925, s. 106) w powiecie nowomiejskim, ok. 7 km na południe od
Biskupca Pomorskiego i 24 km na południe od Kisielic.
24
Jabłonowo Pomorskie, miejscowość w powiecie brodnickim, ok. 26 km na południowy zachód od
Skarlina.
25
Henrik Horn (1618–1693), pochodził ze Stade w Dolnej Saksonii, służył w armii szwedzkiej już
w 1634 r. a w 1640 dowodził jako kapitan kompanią w uplandzkim regimencie rajtarii, pułkownik i szef regimentu
rajtarii w 1643 r., generał major od 29 kwietnia 1654 r. (wg. A. Riese od 1649 r., Die dreitägige Schlacht bei Warschau 28., 29. Und 30 Juli 1656. Die Wiege preussischer Kraft und preussischer Siege, Breslau 1870, s. 26, 39). Od
1647 r. był szefem utworzonego w Finlandii regimentu rajtarii Nyland. Brał udział w zimowo-wiosennej kampanii
w Polsce, bitwach pod Gołębiem (18 lutego 1656 r.) i Gnieznem 7 maja 1656 r. W lipcu walczył pod Warszawą, w sierpniu stacjonował w Prusach Królewskich, w październiku 1656 r. w korpusie Stenbocka uczestniczył
w kampanii w Prusach Książęcych i bitwie pod Filipowem. W 1657 r. Generalleutnant i szef regimentu Västgöta,
dowódca armii w Finlandii od 23 XII 1657 r., feldmarszałek od 27 lipca 1665 r. S. Grauers, Henrik Horn, w: SBL,
t. XIX, Stockholm 1971–1973, s. 364; S. Pufendorf, Siedem ksiąg, s. 80, 99, 136, 159; Praelium ad Oppidum Phillipova 12 Octob[ris] 1656; J. Mankell, op. cit., s. 320, 321, 323, 325, 326; L. Tersmeden, op. cit., s. 145, 251, 254; M.
Nagielski, Bitwa pod Warszawą 1656, Warszawa 2007, s. 238; A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599–1665, Warszawa
1963, s. 266; P. Skworoda, Warka–Gniezno 1656, Warszawa 2003, s. 219
26
Nielub, wieś dziedziczna Stanisława Działyńskiego, wojewody malborskiego od 1657 r., starosty
tolkmickiego, położona w obecnym powiecie wąbrzeskim, ok. 30 km na południowy zachód od Jabłonowa Pomorskiego, ok. 3 km od Wąbrzeźna: Visitationes Episcopatus Culmensis Andrea Olszowski culmensi et pomeraniae
episcopo A. 1667–72 factae, wyd. B. Czapla, Fontes – Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. IX, Toruń 1905, s. 648,
654; NTWPS, Bd. III, Halle 1822, s. 287; Spis miejscowości i rodów ziemiańskich, s. 77.
27
Orzechowo w powiecie wąbrzeskim, ok. 11 km na południowy zachód od Nielubia, ok. 20 km. na
pólnocny zachód od Golubia-Dobrzynia.
28
Golub-Dobrzyń
29
Philipp Florinus von Pfalz-Sulzbach (1630–1703), służbę wojskową rozpoczynał w 1648 r. jako
rotmistrz w armii heskiej, w 1650 r. był pułkownikiem w wojsku lotaryńskim. W 1655 r. znalazł się w armii
szwedzkiej, od marca do czerwca tegoż roku na Pomorzu formował regiment rajtarii (9 kompanii), we wrześniu
podczas kampanii w Polsce powiększony o 2 kompanie i przemianowany na królewski regiment gwardii (leibregiment). Sulzbach był również szefem skwadronu dragonów utworzonego również wiosną 1655 r. (w czerwcu
1657 r. w składzie garnizonu Krakowa), a w 1657 również regimentu piechoty. Brał udział w kampanii w Polsce
19
20
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campierten auch 1 meil von Golup.
Gehen Ihr[e] Excell[enz] Golup mit der Armee vorbey auf daß Dorff Niwidzenki30.
Auf daß Dorff Lankorek31.
Nahmen sie daß Lager an der Drebnitz32 bey Newmarck33.
Gehet die Armee über die Drebnitz aufs Dorff Linkovia34.

[s. 5, nlb.]
23. Auf daß Dorff Tutczki35.
24. Auf daß Dorff Slowkowa36.
25. Neidenburg37 vorbey auf daß Dorff Nupiewoda38.
2[6]397. Auf daß Dorff Bordunk40.
i oblężeniu Krakowa w 1655 r., kampanii w Prusach na początku 1656 r. i ponownie w Polsce wiosną tegoż roku.
Podczas trzydniowej bitwie pod Warszawą dowodził pierwszym rzutem prawego skrzydła wojsk szwedzko-brandenbruskich, pod Filipowem dowodził prawym skrzydłem. W 1659 r. walczył w Danii, po 1660 r. służył w armiach
francuskiej, szwedzkiej, bawarskiej i cesarskiej, w której mianowano go Generalfeldmarschall. A.B. Michaelis, Einleitung zu einer vollständigen Geschichte der Chur– und Fürstlichen Häuser in Teutschland, Bd. II, Lemgo 1760,
s. 121; S. Pufendorf, Siedem ksiąg, s. 71–72, 133, 157, 164; Praelium ad Oppidum Phillipova 12 Octob[ris] 1656;
L. Tersmeden, op. cit., s. 147, 156, 249, 250, 253, 257–267; J. Mankell, op. cit., s. 319; A. Riese, op. cit., s. 35; G. Tessin, op. cit., s. 118–119, 237–239, 282–283; M. Nagielski, op. cit., s. 239.
30
Być może była to wieś Nieżywięć (Niezywienc, Niezywięc, Niezwięc, Niezywienz, Niecziwiens, Niezywienz)
w ówczesnym starostwie brodnickim (Visitationes Episcopatus Culmensis Andrea Olszowski culmensi et pomeraniae
episcopo A. 1667–72 factae, wyd. B. Czapla, Fontes – Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. VIII, Toruń 1904, ss.
530–533; NTWPS, Bd. III, s. 290; Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst dem
Netzdistrict aufgenommen unter Leitung des Königl. Preuss. Staats Ministers Frey Herrn von Schroetteer in den Jahren
von 1796 bis 1802, Berlin 1802–1812, ark. XXII; W. Kętrzyński, op. cit., s. 57; Spis miejscowości i rodów ziemiańskich,
s. 78), położona pomiędzy Golubiem-Dobrzyniem (ok. 20 km na północny wschód) i Łąkorzem (ok. 29 km na południowy zachód), do którego kierował się Stenbock i dotarł następnego dnia, 29 (19) października 1656 r.
31
Łąkorz (Lonkorsz, Langkorck Lungkorcken; Visitationes Episcopatus Culmensis Andrea Olszowski,
t. VIII, ss. 470–473; C. Henneberger, Praussiae, das ist des Landes zu Preussen; Spis miejscowości i rodów ziemiańskich, s. 59, 67; NTWPS, Bd III, s. 130; W. Kętrzyński, op. cit., s. 94) wieś królewska w biskupstwie chełmińskim,
w obecnym powiecie nowomiejskim, ok. 17 km na zachód od Nowego Miasta Lubawskiego.
32
Drwęca.
33
Nowe Miasto Lubawskie (niem. Neumark).
34
Linowiec (Klein-, Gross Linowiec, Linowitz, NTWPS, Bd III, s. 112; W. Kętrzyński, op. cit., s. 94; Karte
von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen, ark. XVI), wieś w obecnym powiecie chełmińskim, ok. 11 km na wschód od Nowego Miasta Lubawskiego.
35
Tuczki (niem. Tautschken, C. Henneberger, Praussiae, das ist des Landes zu Preussen; Karte von
Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen, ark. XXII; Spis miejscowości i rodów ziemiańskich, s.
121; NTWPS, Bd. V, Halle 1823, s. 45; W. Kętrzyński, op. cit., s. 192), wieś w obecnym powiecie działdowskim, ok.
19 km na południowy wschód od Linowca.
36
Sławkowo (Schlafkowo, Frödau), (Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen, ark. 22; NTWPS, Bd. IV, s. 398; W. Kętrzyński, op. cit., s. 200), wieś w obecnym powiecie działdowskim,
położona pomiędzy Tuczkami (ok. 16 km na wschód) a Nidzicą (ok. 18 km na zachód).
37
Nidzica.
38
Napiwoda (NTWPS, Bd. I, Halle 1821, s. 250; W. Kętrzyński, op. cit., s. 189), wieś w obecnym powiecie
nidzickim, ok. 7 km na północny wschód od Nidzicy.
39
W tekście 6 poprawione na 7.
40
Burdąg (niem. Burdungen, NTWPS, Bd. I, s. 210; W. Kętrzyński, op. cit., s.186), ok. 26 km na północny
wschód od Napiwody, ok. 20 km na zachód od Szczytna.
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29.
30.

Auf Ortelsburg41.
Gingen Ihr[e] Excell[enz] durch die Wildtniß auf den Fürstl[ichen] Krug Poppen42, umb den neyesten Wek zu suchen, sich mit der bey Lik43 stehenden
brandenburgischen Armee zu conjungiren, bekamen aber alda Zeitung, daß
solche den 27. dießes Ruiniret wahr44. Also wendeten sich Ihr[e] Excell[enz]
mit der Armee nach der linke Hand umb die zerstrewten Völker wieder zusammen zubring[en].
Mens[is] October
1.
Auß daß Stadt Sensburg45 gelangeten wihr folgenden tags gahr zeitlich welches 5 Meiln wahr und gahr böster wek undt viel Pässe.
2.
Auf Rastenburg46 alda wihr ein tagk Ruheten.
4.
Auf daß Dorff Wronowa47.
6.

7.

[s. 6, nlb.]
Giengen Ihr[e] Excell[enz] mit d[er] Armee durch Leutzen48, alwo die zusamen getzogene Völker unter commando deß Herren General Lieutn[ant]
Graff von Waldeks49 wieder zu ihnß stoßen, campirten also zusammen 1 Meil
von obgedachter Stadt.
Gehen also beyder Armeen auf daß Dorff Widinko50, alwo eine Fraw ihr eigenen Kindt die gurgel abgeschnitten auß furcht, weil sie sich im Walde für

Szczytno.
Pupki (niem. Gross-, Klein Puppen, NTWPS, Bd. IV, s. 95; W. Kętrzyński, op. cit., s. 205), obecnie
Spychowo, wieś w powiecie szczycieńskim ok. 25 km na wschód od Szczytna.
43
Ełk.
44
Bitwa pod Prostkami (na południe od Ełku), w której rozbite zostały oddziały brandenbursko-szwedzkie, została stoczona 8 października (wg kalendarza juliańskiego 28 września) 1656 roku.
45
Mrągowo.
46
Kętrzyn.
47
Wrony (Klein-, Gross Wronnen; NTWPS, Bd. V, Halle 1823, s. 193; W. Kętrzyński, op. cit., s. 158), wieś
w obecnym powiecie giżyckimm ok. 24 km na południowy wschód od Kętrzyna i ok. 7 km na zachód od Giżycka.
48
Giżycko (niem. Lötzen)
49
Georg Friedrich von Waldeck, hrabia Pyrmont i Culemborg (1620–1692), kapitan kompanii rajtarii
holenderskiej w 1642 r., od 1651 r. w służbie brandenburskiej, od 1655 r. dowódca wojska w Prusach Książęcych,
brał udział w kampanii w Polsce i w bitwie pod Warszawą w lipcu 1656 r., dowodził wojskami brandenburskimi
podczas bitwy pod Prostkami i kampanii wiosennej w Polsce 1657 r. Zdymisjonowany w maju 1658 r. od sierpnia
tego roku generał kawalerii w armii szwedzkiej. Po 1664 r. w służbie cesarskiej, od 1665 r. feldmarszałek, dowodził wojskami Leopolda I w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. G. Rauchbar, Leben und Thaten des Fürsten Georg
Friedrich von Waldeck, hrsg. L. Curtze, Arolsen 1861; B. Erdmannsdörffer, Graf Georg Friedrich von Waldeck. Ein
preußischer Staatsmann im siebzehnten Jahrhundert, Berlin 1869; G. Menk, Georg Friedrich von Waldeck (1620 –
1692). Eine biographische Skizze, Arolsen 1992, ss. 12–22, 53–60; P. L. Müller, Georg Friedrich, Fürst von Waldeck,
w: ADB, Bd. VIII, Leipzig 1878, ss. 701–702; K. Priesdorff, Soldatisches Führertum, Bd. I, Hamburg [1937], ss. 7–9;
A.B. König, Biographisches Lexicon aller Helden und Militairpersonen, welche sich in preußischen Diensten berühmt
gemacht haben, Teil 4, Berlin 1791, ss. 139–142; BBL, hrsg. F. Beck u. E. Henning, Berlin–Potsdam, [b.r.w.], s. 409;
P. Bahl, Der Hof des Großen Kurfürsten. Studien zur höheren Amtsträgerschaft Brandenburg – Preußens, Köln–Weimar–Wien 2001, s. 609.
50
Wydminy (niem. Widminnen, NTWPS, Bd. V, s. 144; W. Kętrzyński, op. cit., s. 158), wieś w obecnym
powiecie giżyckim, ok. 20 km na południowy wschód od Giżycka.
41
42
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den Tattern versteket undt daß Kindt wegen der Kelte geweinet, daß sie nicht
möchten verrahten werden.
Auf daß Dorff Stradun51 woryn viel Lute verbrandt wahren undt fanden ein
klein Magdlein beym Fewr sitzen, derer Eltern die Tatern genommen hetten, befehlen also Ihr[e] Excell[enz] solches mit zunehmen, welches auch die
wäscherin thät, wihr sahen auf dem weg gar viel erschlagene Leutte, alt undt
Jung untereinander, wie auch etzliche erfrorne undt erschlagene Kinder.
[s. 7, nlb.]
Kamen wihr auf daß dorf Gieß52, alda bekamen wihr 2 mahl Alarm, den der
feindt nur 4 Meihl von Unß stundt, alß zu Philipowa53 undt Baccalarzowa54.
Commendirte drauff Ihr[e] Excell[enz] eine Partei auß Kundtschafft von feinde zu bringen undt
wahren selben tagk mit graff Waldeck undt andere Generals Pershonen Reihte
lustigk, in dem kam die Partei wieder berichtendt, daß der Feindt noch in
seinem alter Lager gantz sicher stehen. Darauff sich Ihr[e] Excell[enz] Resolvierten auf dem Feindt loß zugehen, giengen also mit der meisten Cavalerie, nebenst etzlichen commendirten Füß Volkern
undt Stücken auf gedacht Städtchen Philippowa zu, ließe aber alle Bagage in
Lager. Alß der Feindt in 7 od[er] 8000 starck unter comendo Ihres Feldtherren Gazzewski55 unsere vertroppen, welche 15000
[s. 8, nlb.]
starck undt von dem Obersten Gortzki56 commendiret worden, ansichtig

51
Straduny (niem. Stradaunen, NTWPS, Bd. IV, s. 392; W. Kętrzyński, op. cit., s. 164 ), wieś w obecnym
powiecie ełckim, ok. 25 km. na południowy wschód od Wydmin, 8 km na północ od Ełku.
52
Giże.
53
Filipów, miasto na Podlasiu, położone w pobliżu granicy z Prusami Książęcymi, obecnie wieś w powiecie suwalskim, ok. 30 km. na północny wschód od Giż, ok. 22 km od Olecka.
54
Bakałarzewo, miasto na Podlasiu w Pobliżu granicy z Prusami Książęcymi, obecnie wieś w powiecie
suwalskim, ok. 10 km na południe od Filipowa.
55
Wincenty Korwin Gosiewski, podskarbi wielki litewski od 1652 r., hetman polny litewski od 1654 r.,
dowodził wojskami litewsko-polsko-tatarskimi w bitwie pod Prostkami i Filipowem. Pokonany przez wojska moskiewskie 21 X 1658 r. pod Werkami, dostał się do niewoli w której przebywał do kwietnia 1662 r. Zamordowany
przez skonfederowanych żołnierzy litewskich 29 XI 1662 r. pod Ostrynią, Z. Kosztyła, Hetman Wincenty Gosiewski
ok. 1620–1662, Warszawa 1974; A. Przyboś, Gosiewski (Gąsiewski) Wincenty Aleksander Korwin, w: Polski Słownik
Biograficzny, t. VIII, Wrocław 1960, ss. 343–347; A. Rachuba, Wincenty Korwin Gosiewski herbu Korwin (zm.
1662), hetman polny, w: Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Warszawa 1995, ss. 481–491.
56
Joachim Ernst von Görtzke (1611–1682), podczas wojny trzydziestoletniej od 1628 roku walczył w armii szwedzkiej, w 1645 podpułkownik i dowódca regimentu rajtarii, już w lutym 1656 generał major w armii
brandenburskiej i szef regimentu rajtarii, brał udział w kampanii w Polsce i bitwie pod Warszawą w lipcu 1656 oraz
bitwie pod Filipowem. Gubernator Kłajpedy od 1664, Kostrzyna od 1677. Brał udział w wojnach z Francją i Szwecją w latach siedemdziesiątych walczył pod Fehrbellinem 28 VI 1675 i Prusach Książęcych zimą 1679, A.B. König,
op. cit., Theil II, Berlin 1789, ss. 26–29; K. Priesdorff, op. cit., ss. 15– 16; G.A. Mülversdtedt, Die brandenburgische
Kriegsmacht unter dem Grossen Kurfürsten, Magdeburg 1888, s. 211;
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wurden, giengen sie ihm starck entgegen, an welche er sich anherzig57 machte,
unter deßen bemühet sich der lincke Flügel über den Pass zu kommen, wie
sie dieses gewahr wurden undt auch in dem etzlichen mahl mit Stücken unter sie gespielet würden. Bedachten sie sich nach wenig gefocht daß Feldt zu
verlaßen, wurden aber von den Unserigen auf 5 Meileweges convoiret undt
viel todt zu rücke bleiben, der Oberst Poklonski58 wurdt gefenagen, etzliche
Standaren undt Pauken bekommen. Der Fürste Boguslaw Radziewill, welcher in der vorige Recontra vor Lik von dem Tattern gefangen wurde, nebenst
anderen gefenagenen wiederumb erlediget.
Kamen wihr wiederumb in unß Haubtqwartier
gehen beyde Armeen wieder von einander.

Tekst źródłowy 2. Relacja o bitwie pod Filipowem 22 X 1656
Tytuł na obwolucie: Relation öhver slaget vid Philippowo den 12/22 Oktober

Tytuł w nagłówku: Kurtzer verlauff der bey Philopowo auff den Lithowischen Gräntzen, den 12/22 Octob[ris] 1656 mit dem Lithawischen Unterfeldtherrn
Gontzewski, vorgangenen, und Unser seits Gott lob, glücklich abgelauffenen recontre.
Oryginał: Riksarkivet, Militära Ämnessamkinger, Krigshistoriska Samlingen,
XI Karl X Gustavs krig. Polska kriget 1655–1660, 2 Diarier och berättelser 1655–1658
M 1295, (stara sygnatura XI/4).
Kopia: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Mikrofilmy szwedzkie,
katalog 1, pozycja 16, szpula 47.
[s.1 nlb.] Nach deme deß H[errn] Feldtmarschallen Stenbock, HochGref[fliche] Excell[enz] den 12 Septemb[ris] st[yli] vet[eris] auß Dantziger Haupt schantz nacher Frawenberg zu Ihrer Königl[ichen] May[estä]tten sich moviret, seindt Sie
auff dehro genedigste ordre von dar alsofort gegen Neumarck zu, ahn der Drebnitz
mit bey sich habenden Armee, und vom der in daß ChurFürstl[iche] Preußen, pas57
„Pilnie, gorliwie, zawzięcie”, zob. J. Serrano, Synonymorum libellus ex optimis latinae et graecae linguae
scriptoribus, Augusta Vindelicorum [Augsburg] 1579, strony niepaginowane.
58
Konstanty Pokłoński, szlachcic z rodziny ruskiej w pow. pińskim, od 1654 r. w służbie moskiewskiej,
jako pułkownik białoruski walczył przeciw wojskom litewskim, na początku 1655 r. przeszedł na stronę litewską.
Jesienią 1655 r. starał się o przyjęcie na służbę elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. W 1656 r. ponownie w armii litewskiej. Walczył pod Prostkami, pod Filipowem został wzięty do niewoli szwedzkiej. Został uwięziony w Malborku, nie wiadomo kiedy odzyskał wolność (na pewno po 1658 r.). Zmarł przed 1661 r., A. Rachuba,
Pokłoński (Wodzgir–Pokłoński) Konstanty Wacław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII, Wrocław 1983, ss.
234–235.

566

Sławomir Augusiewicz

siret, giengen den 29. Ortelsburg vorbey, und kommen folgenden tages in die
[Wildnüß?]59 zu den Krug Poppen genandt, vorhabende von hier ihren March auff
Johannisburg60 einzurichten, weilen Ihre Excell[enz] aber die Zeitung alhier bekommen, ob solten die Churfürst[lichen] Brandenb[urgischen] Völcker unter
Conduit deß Printz Bogislaus Radziwils Fürst[lichen] Gnad[en] und H[errn]
Gen[eral] Lieutnant Graffen zu Waldeck, worunter der H[err] Gen[eral] Major
Israel61 mit etzlichen Schwedischen trouppen sich auch befunden, von den Lithowischen Unterfeldtheren Gontzewski, bey deme (außern den Lithowern und Pohlen) [die?]62 8000 Tartarn sich befunden, zwischen Lick und Proskaw63 poussiret
und geschlagen, undt hochgedacht Ihr Fürstl[iche] Gnd[en] Radziwill wie auch
H[err] Gen[era;] Major Israel, nebst etzlich andern officiren gefangen sein, haben
Ihr[e] HochGref[fliche] Ex[cellenz] ihr Vornehmen nacher Johannisburg geendert,
und von Poppen nacher Sensbur, lincker handt sich gewendet, und auff Rastenburg
zugegangen umb daselbsten Ihrer Königl[ichen] May[estä]tt Genedigste weitere
Ordre hier zuerwarten. Alß aber bey dehro dahin Khunfft der Herr Gen[eral] Major Graff Jacob de la Gardie64 mit ein theilß Infanterie, so Ihr May[estä]tt [s. 1v nlb]
auß Danziger Haupt, zu Ihro Hochgraf[lichen] Excell[enz] zu gehen genedigst
beordret hetten, auch zugleich bey Rastenburg angelanget, seindt Ihr[e] Excell[enz]
mit der Armee von Rastenburg auffbrochen, und gegen Letzen fortgerücket, woselbsten die Churfürstl[iche], so von neulich unglücklichen rencontre zerstrewet
gewesen, und nach und nach sich colligiret, unter Commando deß H[errn] Ge[neral] Lieutnant Graffen zu Waldeck auch eingefunden, und mit den Unserigen sich
coniungiret haben. Und weil man gerne Kundschafft hette, wo der feindt sich
eigentlich enthalten und hingewendet haben möchte, Commendirten Ihr HochSłowo nieczytelne.
Pisz.
61
Israel Ridderhielm (Riddarhielma), służył początkowo w armii szwedzkiej jako szeregowy rajtar, nobilitowany awansował do rangi pułkownika i szefa regimentu rajtarii. W lipcu 1655 r. jego sformowany w Szwecji
regiment znajdował się we wkraczającej do Wielkopolski armii feldmarszałka Arvida Wittenberga. Brał udział
w kampaniach w Polsce w latach 1655–1656 (bitwy pod Żarnowem 16 IX 1655 r., Warką 7 IV 1656 r., Gnieznem
i Warszawą). W sierpniu 1656 r. mianowany generałem majorem. Wzięty do niewoli tatarskiej pod Prostkami,
przebywał na Krymie do 1661 lub 1662 r. Po powrocie do Szwecji mianowany Generalleutnant, A. Riese, op. cit.,
s. 16, 40 ; J. Mankell, op. cit., s. 317, 319, 324, 325, 326, 328; G. Tessin, op. cit., s. 127; L. Tersmeden, op. cit., s. 145,
156, 249, 253, 257, 259, 272 ; M. Nagielski, op. cit., s. 239.
62
Słowa nieczytelne.
63
Prostki (niem. Prostken), wieś położona w Prusach Książęcych nad granicą z Polską, obecnie w powiecie ełckim, ok. 22 km na południe od Ełku.
64
Jacob Casimir de la Gardie (1629–1658), w armii szwedzkiej od 1650 r. jako pułkownik w pieszym regimencie gwardii. W 1655 r. jako generał major dowodził regimentem piechoty w armii inflanckiej swojego brata
Magnusa de la Gardie. Od grudnia 1655 r. w regiment (6 kompanii) stacjonował w Prusach Królewskich, najpierw
w Malborku, potem pod Głową Gdańską. W korpusie Stenboka brał udziła w bitwie pod Filipowem. Jesienią 1657
i w 1659 r. brał udział w kampaniach duńskich. De la Gardie zginął pod Kopenhagą 10 II 1659 r., H. Rosengren,
Jacob Casimir de la Gardie, w: SBL, t. X, Stockholm 1931, s. 696; J. Mankell, op. cit., s. 321, 323, 324, 333–335, 342;
G. Tessin, op. cit., ss. 290–291; L. Tersmeden, op. cit., s. 147, 252, 254, 260, 264, 272.
59
60

Źródła szwedzkie do kampanii feldmarszałka Ottona Gustava Stenbocka

567

Gref[fliche] Excell[enz] von Letzen eine partey auß, umb von feinde gewiße Kundschafft einzuholen, diese traff eine polnische partey ahn, ungefehr von 60 pferden,
davon sie die meisten caputirten, undt etzlich wenige gefangenen mit sich einbrachten, die berichteten, daß der Lithawische Unterfeldtherr Gontzewski mit
7000 Lithower und Pohlen, 4. meil von gedachten Letzen stehe, die Tartarn aber,
weilen Sie mit den Pohlen uneinß worden, umb wegen daß Sie den Fürst Radziwill
den Sie gefangen bekommen nicht behalten möchten, sondern den Pohlen überlaßen müßen, hetten sich gantz von den Pohlen separiret, einen andern weg vor
sich genommen, und wegkgegangen. Alß Ihr[e] Excell[enz] hierauff an daß Orth
da der feindt, eingebrachter Kundschafft nach, gestanden, mit der Armee ankommen befunden Sie, daß der feindt den Vorigen tag, weilen Er auch Kundtschafft
bekommen, daß ihn die Unserige verfolgten, sich albereits wegkgemacht und gegen Oletzko zu, gewichen, alle dörffer hinter sich, worauff er zukommen, umb den
Unserigen die Lebens mittel und [s. 2 nlb] Fourage zu benehmen und zu vernichten,
in brandt steckende, Ihr[e] Excell[enz] folgten Ihn etzlich tage nach, biß in daß
dorff Giessie genant, eine starcke meil vom gedachten Oletzko dießseits liegent,
könten ihn aber nicht zustande bringen, außer waß die Vortrouppen erreichten,
undt baldt 20.30. mehr und weniger, die sich verritten und versäumet, angetroffen
und alleß niedergemacht. Alß Ihr[e] Excell[enz] vermerckten, daß dieser feindt
schwerlich etwaß beyzubringen, noch abzuhaben, weiln Er sehr flüchtig, und den
Unserigen, so von continuirlichen marchiren zimblich ermüdet, gar wohl entweichen, und solches umb desto leichter thuen können, weiln er keine fußvölcker
auch keine oder wenig pagagie bey sich hett, zu diesem auch die Kundschafft einkommen, daß der feindt albereit über die Gräntzen in Littawen gegangen wehre,
haben S[einer] HochGref[fliche] Excell[enz] vorgenommen, nach 2 tägiger außrastung mit den ermüdeten Völckern, in besagten dorff Giessie, woselbsten zimblicher Vorrath an Fourage noch vorhanden gewesen, Ihrer Königl[ichen]
May[estä]tt genedigste ordre nach, zurücke sich in etwaß zubegeben, und auff deß
feindes weiter Vorhaben ein wachendes aug zu haben, auch Ihrer Königl[ichen]
May[estä]tt weiteren genedigsten Befehl, wie man sich hierauff verhalten solle benebenst zu gewarten. Weil aber immitler Zeit die parteyen wiederumb einige gefangene einbrachten, und die berichten, daß der feindt ahn den Littowischen
Gräntzen, bey den Städten Philopowo sich gesetzet hette, resolvirten hierauff Ihr[e]
Excell[enz] nebst beywesender Generalität, noch diesen Reuter dinst dem feinde
zugefallen, vorzunehmen, ob ihme vor dieses mahl möchte etwaß können beygebracht werden, und marchirten mit der meisten Cavallerie auch etzlichen Commendirten fußvolck, ahn die Littowische Gräntzen, [s. 2v nlb] die pagage und
übrige Völcker bey Giessie in quatir hinterlaßende. Müsten aber durch ein Waldt
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worinnen wegen der tieff und engen wege sehr unbequemblich und beschwerlich
fort zukommen wahr, Filiren, die Vortrouppen traffen etzliche Fouragiers vom feinde ahn, in den dorff Myroni 1/4 meil wegß dißeit Philipowo, ahn der gräntzen
ligendt, alleß waß ertapt worden würdt niedergemacht, von den wenig übrigen
flüchtigen alß der feindt vernommen, daß Unsere verhanden, ist er eylends zu felde
gangen, und sich bey ermelten Dörff ienseit gestellet, unangesehen in den Dorff ein
sehr schlimmer pass, und wegen deß großen Moraß und schlimmen Brücken übell
zu passiren wahr, so giengen die Vortrouppen unter Commando deß Churfürstl[ichen] Brandenb[urgischen] Obristen Görtzki, so geschwindt Sie könten, über
den pass, dem feindt unter augen, Ihr[e] Excell[enz] der H[err] FeldtMarschall kahmen in deßen auch mit den commendirten Knechten 6 kleinen feldtstücken und
den lincken flügel auß dem Waldt ahn deß Dorff Myroni, ließen alsobaldt 2. von
den Stücken auff einen Hügell dießeit des paßes auffführen, stelleten auch alsobaldt
etzlich hundert Draguner hinter die Zeune ienseit des Dorffs, damit im fall die
Vortrouppen, von der polnischen Force poussiret werden solten, Sie sich zu den
Draguner retteriren könten, der feindt wohl sehende, daß nicht alleß wegen des
schlimmen paßes auffeinander starck folgen können, stellete sich auff Unsere Vortrouppen zum angriff, wie aber Ihr[e] Excell[enz] auß den beeden zuvor auffgeführten Stücken auff Sie zwey schüße, alß loßungs schüße thun ließen, würden
Sie fluthzig [k. 3 nlb] unter deßen hatten sich deß H[errn] FeldtMarschallen HochGrefl[ichen] Excell[enz] bemühet in möglichster eyl die FußVölcker, und übrige
Stücke, und also den Lincken flügel auch über den Paß zubringen, so auch mit den
feindt alsobaldt in action kommen, und alß nur etzlichwenig schüße auß den Stücken unter deß feindes trouppen geschehen, würden Sie alsobaldt in Confusion gebracht, begünten sich zu wenden, und ergriffen die flucht, ehe und bevor noch der
rechte flügel, welchen des H[errn] Pfalz Graffen avon Sulzbacha65 Fürs[lichen]
Gnad[den] commendirten, und wegen des schlimmen weges nicht so eylich durch
daß Holtz kommen, und den lincken flügel folgen könte. Eß würden auff feindlicher seiten in die 500 todt geschoßen (wiewohl deren anzahl höher gemutmaßet
wirdt) ohne waß bescheidiget undt gequetschet worden. Unter den gefangenen Officirern wahr auch ein vornehmer Obrister, Nahmens Puklonsky, mit eingebracht,
waß an pagage bey dem feinde sich befunden, wiewohln deßen wenig gewesen, ist
alles den Unsern zu theil worden, auch etzliche Standaren und 2. paar Herrpaucken. Von den Unserigen sein zwar auch unterschidliche, sonderlich bey den Vortrouppen, iedoch gar wenig geblieben, und weiln diese action stat nach Mittag
angefangen, der Unserigen pferde ohne daß zimblich schon ermündet wahren, haben Sie den feindt über 2. meil nicht verfolgen können, worvon sie auch durch
65
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eingefallener nacht abgehalten worden. Der UnterFeldtherr Gontzewski reterirte
sich mit theilß seiner Völcker gegen Würtzbülowa66, die andere haben anderwertß
sich verlauffen. Bey dieser action ist [s. 3v nlb] dem Printz Radziwill, so bey eingangs erwehntes rencontre bey Proskow von den Tartarn gefangen wahr und bey dieser Lithowischen Armee sich befunden, diese glückliche gelegenheit zugestanden,
daß Ihr[e] Fürstl[iche] Gnad[en] auß der feinde Handt liberiret und zu Unser Armee noch Selbige nacht in Ihr[rer] HochGrefl[ichen] Excell[enz] quartir sich eingefunden. Ist also dem feinde der muth den er, ob voriger rencontre wieder die
ChurFürst[lichen] Brandenb[urgischen] sich einbildete, zimblicher maßen supprimiret worden. Dafür dem Höchsten Gott billich zu dancken.
[s. 4 nlb] Comput oder Überschlag der Lithawischen Armee wie starck solche
unter Philopowa gewest 1656 Me[n]s[is] Octob[bris]67
Ihr Königl[iche] May[estät] von Pohlen Regiment von 12 Fähnlein;
deß Feldtherrn68 Regiment commendirte Obrist Poklonsky 11 Fähnlein;
deß Unterfeldtherrn Gontzewski 10 Fähnlein;
deß H[errn] Starosten von Żamoyten Hlebowicz69 7 Fähnlein;
deß Fürsten Kraycsy Radsiwills70 12 Fähnlein;
deß H[errn] Pisarza Polnego71 Regiment von 8 Fähnlein;
deß H[errn] Sżluszki starost vom Hommel72 7 Fähnlein;
deß H[errn] Woiewod von Smolensk Obochuwies73 9 Fähnlein;
Obristen Giedroyc74 Dragoner 10 Fähnlein;
Cron Volck Commend[o] Woynilowicz75 22 Fähnlein;
deß Herrn Polubinski Dragoner 4 Fähnlein;
noch wahren Lithawischen Tartarn unter Commend[o] Smolski 6 Fähnlein;
Summa 118 Fähnlein.

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Wierzbołów, miasto na pograniczu litewsko-pruskim.
Na temat tego wykazu zob. A. Rachuba, Uwagi do problemu kampanii Wincentego Gosiewskiego, s. 179.
Hetmana wielkiego litewskiego Pawła Sapiehy.
Starosty żmudzkiego Jerzego Karola Hlebowicza.
Krajczego litewskiego Michała Kazimierza Radziwiłła.
Pisarza polnego litewskiego Aleksandra Hilarego Połubińskiego.
Zygmunta Adama Słuszki, starosty homelskiego.
Wojewody smoleńskiego Filipa Kazimierza Obuchowicza.
Mikołaj Krzysztof Giedroyć (Giedrojć).
Gabriel Wojniłłowicz.
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Zusammenfassung
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Details eingeführt: die Chronologie der ersten Phase der Stenbock–Kampagne, die Zusammensetzung des litauischen Feldes Hetman Wincenty Gosiewski. Im letzteren Fall ist nicht sicher, ob die Liste die Schlacht von Prostki
(8 X 1656) oder Filipow betrifft. Grundlage der Ausgabe waren Kopien des schwedischen Mikrofilm–Teams im
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Übersetzt von Piotr Ambroziak
Sławomir Augusiewicz, Swedish sources for the campaign of Field Marshal Otto Gustav Stenbock in
Prussia and the Battle of Filipow (22 X 1656)
Summary
The diary of Gustav Otto Stenbock from the Royal Prussia campaign in autumn 1656 and the account of
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AB HUMANA MEMORIA NEGOCIA MUNDI FACILIUS
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Dla badaczy średniowiecza każda edycja źródeł z epoki zdaje się być wydarzeniem naukowym, które nie może przejść bez zainteresowania. Jest ono tym
większe, jeżeli dotyczy obszarów, którymi zajmowano się ostatnimi laty niezbyt
często, a do takich należą pruskie krainy: Pomezania, w szczególności zaś Pogezania w swych średniowiecznych granicach diecezji pomezańskiej i warmińskiej.
Jest też drugi argument kierujący uwagę mediewistów na tego rodzaju edycje – ich
tłumaczenie na język polski. Takiego trudu podjął się w 2017 roku ksiądz infułat
doktor Mieczysław Józefczyk, wydając w książce Kościół i społeczeństwo w Prusach
krzyżackich. Teksty źródłowe do dziejów chrześcijaństwa w Pomezanii i Pogezanii1
korpus liczący 548 źródeł, w przeważającej części normatywnych. Tytuł sugerować
może, iż mamy tu do czynienia z dokumentami związanymi z dziejami chrześcijaństwa rozumianego li tylko w kontekście działalności Kościoła jako instytucji i jako
suzerena. W zbiorze tłumaczeń sporządzonych przez księdza Józefczyka znajdujemy jednakże oprócz bulli papieskich, szereg regulacji dotyczących sprawowania
kultu, dokumenty mówiące o działalności ewangelizacyjnej wpierw cystersów i biskupa Prus Chrystiana, później krzyżaków i wspierających ich w misji dominika1
M. Józefczyk, Kościół i społeczeństwo w Prusach krzyżackich. Teksty źródłowe do dziejów chrześcijaństwa
w Pomezanii i Pogezanii, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Elbląg 2017, ss. 647, ISBN 978–83–65210–49–4.
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nów, statuty związane z działalnością bractw kościelnych, kościołów i szpitali, po
źródła normatywne świeckie w postaci nadań ziemskich oraz aktów lokacyjnych
miast i wsi. Autor ponadto dodał szereg tłumaczeń traktatów pokojowych począwszy od traktatu dzierzgońskiego z 1249 roku, kończącego pierwsze powstanie
pruskie, przez teksty porozumień zakonu krzyżackiego z królami polskimi w XV
wieku, po hołd pruski z 1525 roku i regulacje dotyczące religii luterańskiej. Jak widać pojęcie „kościoła” i „chrześcijaństwa” potraktowano w książce bardzo szeroko,
pytanie jednak czy adekwatnie do tytułu?
Wykonanie tak szerokiej chronologicznie, jak i problemowo pracy wymagać musiało od autora przejrzenia ponad pół tysiąca źródeł, liczących łącznie
kilka tysięcy stron zapisanych średniowieczną łaciną i językiem średnio-wysokoniemieckim (Mittelhochdeutsch). Dla każdego, kto zna specyfikę językową epoki
(w książce zamykającej się między 1206 a 1527 rokiem), jest zrozumiałe, iż mamy
tu do czynienia z przedsięwzięciem tytanicznym, wymagającym najczęściej pracy
odpowiednio kompetentnego zespołu. W tym przypadku jednak dokonanego ręką
jednego badacza. Mając na uwadze powyższe atuty, tym bardziej trudno jest ocenić
przedstawione dzieło z pozycji naukowej, bo za takie w zamyśle wydawców ono
uchodzi, gdyż poddane zostało recenzjom przed podaniem go do druku. Z drugiej
strony autor pisząc, że nie zamierza „tworzyć jeszcze jednej wersji historii istniejącej niegdyś diecezji pomezańskiej [dodajmy, że zajmuje się on także diecezją warmińską i sprawami spoza wąsko pojmowanej we wstępie diecezji pomezańskiej],
tym niemniej, chce przedstawić w dostępny sobie [sic!] i przystępny dla Czytelnika
sposób, dzieje tego terytorium i środowiska [naturalnego, czy społecznego? – tego
autor nie wyjaśnia], które istniejąc w bardzo odległych czasach stało się terenem
dzisiejszej diecezji pomezańskiej”. Mieczysław Józefczyk, jak zatem dowiadujemy
się ze wstępu, pragnie przybliżyć raczej nie tyle naukowcom, ile wszystkim zainteresowanym, dzieje diecezji pomezańskiej i czego zapomina dodać – również
warmińskiej, alternatywnie rozumianej też przez pruskie terytoria pomezańskie
i pogezańskie (choć dociera on także na obszar sasińskiej ziemi lubawskiej). Zamysł ten godny jest naśladowania, gdyż rzeczywiście potencjalni odbiorcy zainteresowani dziejami Prus w ogóle i dziejami najbliższego sobie regionu w szczególe,
otrzymują zazwyczaj gotowe syntezy, rzadko zaś przetłumaczone źródła, z których
mogliby samodzielnie wyczytać interesujące ich informacje oraz poznać poetykę
ówczesnego języka. Stąd też praca księdza Józefczyka nabrać mogłaby szczególnego
wymiaru, jako ważny element w holistycznym ujęciu metodyki badań historycznych. No właśnie… – Mogłaby. Niestety przyćmiewają ostateczny efekt tego zamysłu błędy, które zauważamy w tłumaczonych przez autora dokumentach.
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Uwagi wstępne

W niniejszym komentarzu skupiono się głównie na problematyce geografii
historycznej oraz chronologii, które to stanowią przede wszystkim problem dla
potencjalnego odbiorcy chcącego odnaleźć występujące w dokumentach osady, jeziora, rzeki, mokradła na mapie osadniczej, czy we właściwym przedziale czasu.
Choć trudno nie zauważyć wielu innych potknięć natury filologicznej, metodycznej, nazewniczej czy bibliograficznej. Zagadnień tych w poniższych rozważaniach
zaledwie dotknięto z uwagi na ich liczbę i ograniczone możliwości jakie daje artykuł recenzyjny2.
Do najbardziej rzucających się w oczy należy niewątpliwie błędne stosowanie pojęcia „wilkierze”3 wobec dokumentów nadawczych dla wolnych i aktów
lokacyjnych wsi oraz miast. Błąd ten znajdujemy już we wstępie (s. 11) gdzie autor pisze, że w 1297 roku nadano wilkierz miastu Pasłęk. Dokument ten, właściwie będący przywilejem lokacyjnym, zawiera jedynie zgodę wielkiego mistrza
na to, aby w przyszłości miasto samodzielne opracowało wilkierz, z tym że Zakon zastrzegł sobie prawo jego zatwierdzenia4. Niestety błąd ów powtarza się
przy kolejnych dokumentach będących przywilejami lokacyjnymi, nie zaś wilkierzami (m.in. s. 735, 1346, 1507, 1768, 183–1879, 196–19710, 19711, 220–22112, 223–
2
W niniejszym artykule za M. Józefczykiem odniesiono się do wykorzystanych przez niego edycji źródłowych: CDP = Codex diplomaticus Prussicus, Bd. I–IV, hrsg. von J. Voigt, Königsberg 1842–1853; CDW = Codex
Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, Bd. I–II, hrsg. von C.P. Wölky,
J.M. Saage, Mainz 1858–1864; UBP = Urkundenbuch zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, hrsg.
von. H. Cramer, H. 1, Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungs-Bezirk Marienwerder, Marienwerder 1885; PUB = Preußisches Urkundenbuch, Bd. I–V, hrsg. von. R. Philippi, C.P. Woelky, M.Hein, H. Keoppen, K.
Conrad, Königsberg–Marburg 1882–1973.
3
Wilkierze – inaczej statuty miejskie stanowiły wewnętrzne prawo uzupełniające dla prawa chełmińskiego czy lubeckiego na jakim lokowano osadę, próbując ująć w ramy prawne przepisy prawa zwyczajowego
i dostosowania ich do miejscowych potrzeb. W Prusach najstarsze wilkierze wydano dla Nowego Miasta Torunia (około 1300 r.), Starego Miasta Elbląga (w latach 1336, 1356, 1393–1428), Nowego Miasta Elbląga (lata
1417–1420), Malborka (1365 r.), Starego Miasta Królewca (1385 r.), Chełmna (około 1400 r.), Gdańska (między
1385 a 1455 r.). Przepisy prawne ustalane przez władze miejskie miały być zatwierdzane przez władze zakonu
krzyżackiego. W wyniku sporów miast z wielkim mistrzem w 1394 r. przy współpracy przedstawicieli pruskiego
patrycjatu i dostojników krzyżackich pod przywództwem Konrada von Jungingena, wydano wzorzec, który miał
służyć radom miejskim w tworzeniu nowych ustaw – wilkierzy, w porozumieniu z lokalnym komturem. Wilkierz
jako lokalne prawo miał być znany przez wszystkich mieszkańców miasta, dlatego też wielki mistrz zobowiązywał
rajców do tego, aby przynajmniej raz w roku odczytywano go mieszkańcom osady. Ostatnio na temat wilkierzy:
Wilkierze miasta Olsztyna, wstęp, opracowanie i tłumaczenie D. Bogdan, Olsztyn 2016.
4
Ibidem, s. 9.
5
Właściwie akt fundacyjny szpitala Św. Ducha w Elblągu (15.02.1242 r.).
6
Właściwie przywilej lokacyjny Malborka (27.04.1276 r.).
7
Właściwie przywilej lokacyjny wsi Stążki (26.04.1285 r.).
8
Właściwie przywilej lokacyjny wsi Kwietniewo (29.09.1299 r.).
9
Właściwie dokument ten (z 16.08.1300 r.) dotyczy regulacji wątpliwych zapisów w przywileju lokacyjnym Elbląga z 1242 r. (nie w „wilkierzu” jak pisze w nagłówku M. Józefczyk).
10
Właściwe przywilej lokacyjny wsi Dobrzyki (30.03.1304 r.).
11
Właściwie odnowiony przywilej lokacyjny Malborka (06.07.1304 r.).
12
Właściwie odnowiony przywilej lokacyjny Susza (29.12.1315 r. – właściwie 20.12.1315 r. o czym niżej).
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22413, 239–24014, 240–24115, 256–25716).
W tłumaczeniach autor odstępuje też od ogólnie przyjętych w mediewistyce
określeń jednostek monetarnych stosując zapisy takie jak „jeden skot / dwa skoty”,
zamiast – skojec / skojce lub też używając całkowicie dziś nie stosowanego w polskojęzycznej literaturze naukowej określenia „marka” zamiast grzywna (s. 13, 14, 138
i n). Trudno tu uznać zapisy te za wybitnie błędne (raczej niewspółmierne do czasów
obecnych), choćby z uwagi, iż w starszych opracowaniach takie się pojawiają (podobnie jak „przysięga lennicza” – s. 24), jednakże już niedopuszczalna jest swoboda
w żonglowaniu różnego rodzaju alternatywnymi zapisami nazwy Zakonu Szpitala
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Mamy tu zatem formy takie jak (pisownia oryginalna): Wielki mistrz domu szpitalnego świętej Marii
Teutonów z Jeruzalem (s. 47), Szpital Świętej Marii Domu Teutońskiego (s. 49, 51,
53 – Teutońscy Bracia, s. 50 – z domu teutońskiego), a nawet Bracia Szpitalni Hospicjum św. Marii teutońscy w Prusach (s. 59), Teutońskiego Szpitala Świętej Marii z Jerozolimy (s. 61), Bracia Teutońskiego Domu świętej Marii w Teutonii (s. 51), Bracia
Teutońskiego Domu świętej Marii w Ziemi Pruskiej (s. 60). Takich wariacji językowych znajdujemy dużo więcej. Tak samo niekonsekwencje znajdujemy w stosowaniu imion poszczególnych dostojników krzyżackich czy biskupów17. Zamiast używać
ogólnie przyjętych form, autor przedstawia zbiór swoistych wariacji stosując zapisy
za oryginałem. W wyniku czego mamy zamiast przykładowo Konrad von Thierberg
zapisy takie jak: Konrad Tyrchberch / Tyrberch (s. 146, 153) / Tyrbach (s. 147) / Tyrbech, Tyrberg, Tyrberc (s. 150) / Turbere (s. 152). Napotykamy też na zapisy takie
jak Chonnon komtur Elbląga (s. 143), Chudo (choć w oryginale jest Chůno) (s. 153)
zamiast Kuno, Helwie von Goltpach (s. 158) zamiast Helwig von Goldbach, Meynryk
von Quwrenvorde (s. 165), Mainherd von Querenvord (s. 169), Reinhard [sic!] von
Querenuorde; Meinko von Querenforde (s. 189), Mynard von Quwerenford (s. 222)
zamiast Meinhard von Querfurt, Kermann Kadorff (s. 318) zamiast Herman von
Kudorf, Bernardyn de Camenetz – zamiast używać utrwalonego w literaturze polskiej Bernard z Kamieńca (s. 103).
Ponadto mamy „język teutoński” (s. 51), „pługi teutońskie” (s. 65), w wielu miejscach występują „Teutoni” zamiast właściwego określenia Niemcy. Zamiast
powszechnie używanych nazw takich jak Kwidzyn, czy Malbork w tłumaczeniach
księdza Józefczyka znajdujemy niepotrzebne tłumaczenia tych nazw z języka
Właściwie odnowiony przywilej lokacyjny Iławy (17.06.1317 r.).
Właściwie odnowiony dokument lokacyjny Kisielic (01.01.1331 r.).
15
Właściwie przywilej lokacyjny Biskupca (13.12.1331 r.).
16
Właściwie przywilej lokacyjny Miłomłyna (31.12.1335 r.).
17
Autor nie wykorzystuje wykazu Bernharda Jähniga, Dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach, w: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, red. R. Czaja, A.
Radzimiński, Toruń 2013, ss. 279–370.
13
14
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łacińskiego: Insula Sanctae Marie / Marienwerder (Kwidzyn) jako „Wyspa Świętej
Marii” – tu zresztą znajdujemy też złą odmianę nazwy miasta Kwidzyn, w dopełniaczu jako „Kwidzynia”, narzędniku „Kwidzyniem”; podobnie Marienburg (Malbork) tłumaczony jest jako „Zamek Świętej Marii” lub „Gród Świętej Marii”. Zakon
Braci Dobrzyńskich nie „po kilkudziesięciu latach przestał istnieć” (s. 50, przyp.
24), ale właściwie kilkunastu – rzeczywiście dobrzyńcy funkcjonowali jakieś 12 lat
między 1216 a 1228 rokiem. Autor bywa, że jest niekonsekwentny w tłumaczeniu
godności urzędniczych. I tak w dokumencie nr 45 (s. 72–73) właściwie tłumaczy za
niemieckojęzycznym nagłówkiem dokumentu w CDW II słowo Vogt jako „wójt”,
natomiast w autorskim tłumaczeniu łacińskiego tekstu advocatus – „wójt” tłumaczy
błędnie jako „adwokaci”[!] 18, magister silvarum / Waldmeister tłumaczy jako „zarządca lasów” (nr 162, s. 202) (s. 212, 213) zamiast leśniczy zakonny, mistrz rybicki
(magister piscaturae, Fischmeister) to „zarządca rybołówstwa” nr 333 i 339. Pfleger
tłumaczony jest jako „pielęgniarz” i „zarządca” zamiast prokurator. A zdarza się,
że też wymyśla tytuły jak „najwyższy szatny” (nr 210, s. 256–257), czy „najwyższy
szpitalnik” (s. 318), „zastępca”, „socjusz” zamiast kompan (socius, Kumpan). Niemieckie Kammerampte to przecież komornictwa, a nie jak znajdujemy w książce
„urzędy kamery” (nr 524, s. 597–598). Do kwestii niedoskonałości filologicznych
na krótko jeszcze wrócimy w dalszej części.
Geografia historyczna
Geografia historyczna stanowi niewątpliwie najsłabszy punkt książki. Autor
często bezrefleksyjnie i bezkrytycznie przepisuje występujące w dokumentach nazwy za ich wcześniejszymi wydawcami, nie weryfikuje ich, całkowicie ignorując
późniejszą literaturę dotyczącą osadnictwa oraz kwestii toponomastyki na obszarze Prus. A tu wystarczyłoby posiłkować się kilkoma głównymi pracami19. Zresztą
brak bibliografii nie pozwala nam zweryfikować w jaki sposób i czy w ogóle autor
Co ważne M. Józefczyk nie powtarza tego błędu w dokumencie (nr 178, s. 221).
M.P. Toeppen, Historisch–comparative Geographie von Preussen, Gotha 1858; A. Semrau, Die Grenzen
der Ladnschaft Pomesanien, Mitteilungen des Coppernicus – Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn, Heft 41,
Thorn 1933, ss. 175–182; K. Kasiske, Die Siedlungstätigkeit des Deutschen Ordens im östlichen Preussen bis zum
Jahre 1410, Königsberg 1934; H. Buttkus, Beiträge zur Landschafts– und Siedlungsgeschichte des ehemaligen Bistums Pomesanien, Berlin 1936; M. Kerner–Żuralska, Materiały do dziejów osadnictwa Pomezanii (pow. kwidzyński,
iławski oraz część grudziądzkiego), Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej KMW), 1964, nr 2, ss. 150–167; H.
Wunder, Siedlungs– und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg (13.–16. Jahrhundert.), Wiesbaden 1968;
Historisch–Geographischer Atlas des Preussenlandes, (bearb.) H. Mortensen, G. Mortensen, R. Wenskus, Lief. 1,
Wiesbaden 1968; P. Germershausen, Siedlungsentwicklung der preuβischen Ämter Holland, Liebstadt und Mohrungen vom 13. bis zum 17. Jahrhundert, Marburg 1970; K. Abe, Die Komturei Osterode des Deutschen Ordens in
Preussen 1341–1525, Köln–Berlin 1972; J. Powierski, Struktura osadniczo-terytorialna ziemi chełmińskiej i Pomezanii a kształtowanie się administracji grodowej (do 1283 r.), w: Średniowieczne zamki Polski Północnej. Wybór
18
19
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przygotowywał się do zapoznania z problematyką osadniczą terenu, którym zajął
się w książce.
Zaczynając od Wstępu przytoczymy tu tylko jeden przykład, ale jakże ważny.
Na stronie 7 M. Józefczyk opisuje granice historycznej – plemiennej – Pomezanii
(bo nie diecezji), którą według niego na zachodzie oddzielała od Pomorza rzeka
Wisła, od południa Ziemia Chełmińska, od wschodu Jezioro Drużno i rzeka Nogat.
Północną granicę stanowić miał Zalew Wiślany. Prostując autora, zwrócić należy
uwagę, że granice rozumianej tak przez autora Pomezanii na wschodzie opierały się o ciąg obniżeń terenowych z jeziorami i lasami na linii dzisiejszego Kanału
Ostródzko-Elbląskiego, na północy zaś zabagnionym obszarze Tejny oraz okolicą
Jeziora Drużno. Do Zalewu Wiślanego dochodziła natomiast granica Pogezanii.
Tym samym skorygować należałoby zachodnią granicę wspomnianej Pogezanii,
która rzeczywiście w zachodniej części opierała się Jeziorze Drużno, ale już nie na
rzece Nogat, jak podaje autor. Autor pominął też zupełnie w akapicie informacje
o północnej granicy Pogezanii, która dochodziła właśnie do Zalewu Wiślanego.
Skupmy się jednak na zasadniczej części książki, jaką stanowią przekłady źródeł. Omawiając poszczególne dokumenty, w których dokonane zostaną uzupełnienia lub poprawki, zastosujemy tu prosty opis: numer dokumentu, informacja czego
ów dokument dotyczy i strona, na której znajdują się poddane analizie informacje.
Konieczne okazuje się w wielu miejscach cytowanie nie tylko tłumaczenia, ale także brzmienia oryginału.
I tak w dokumencie nr 22, na mocy którego książę Mazowsza i Kujaw Konrad
wraz z elektem płockim Gunterem i kanonikami włocławskimi dokonują nadania
na rzecz Braci Dobrzyńskich (4 lipca 1228 r.). Autor dosłownie tłumaczy pojawiającą się w źródle Insula magna – jako „wielkie pastwisko”, wiadomym jest, że to nic
innego jak Dobrzyner Kampe20. Wieś Wissin to nie Wytoczyn, ale Witoszyn. Autor
pomija też identyfikację występujących w źródle rzek Chemaniza i Cholmeniza, a to
są obecne Kamienica i Chełmica21. Tego rodzaju zbywanie bez żadnego komentamateriałów z sesji, red. A. Pawłowski, Malbork 1983, ss. 33–48; idem, Kształtowanie się granicy pomorsko-pruskiej
od XII do początku XIV w. (część I), Prussica, t. I, ss. 46–52; W. Długokęcki, Osadnictwo na Żuławach w XIII i początkach XIV w., Malbork 1992; W. Długokęcki, M. Haftka, Między Santyrem a Malborkiem. Z dziejów osadnictwa
wzdłuż północno-zachodniej krawędzi Poj. Iławskiego w XIII w., w: Studia z dziejów średniowiecza, t. 7: Pomorze,
Mazowsze, Prusy, pod red. B. Śliwińskiego, Gdańsk 2000, ss. 75–87; M. Glauert, Das Domkapitel von Pomesanien
(1284–1527), Toruń 2003; idem, Kirchen, Klöster und Spitäler zwischen Marienwerder und Rosenberg im Mittelalter.
Ein Beitrag zur Sakraltopographie und Prosopographie des Niederklerus im Deutschordensland Preußen, Beiträge
zur Geschichte Westpreuβens, nr 20/21, Münster/Westf. 2006/2008, ss. 9–111; S. Jóźwiak, Centralne i terytorialne
organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1410. Rozwój–przekształcenia–kompetencje, Toruń
2012; S. Szczepański, Pomezania pruska. Dzieje osadnictwa w XIII–XV wieku, Olsztyn 2016. To oczywiście selektywny wybór ważniejszych prac. Wśród nich należy jeszcze wspomnieć liczne studia Artura Semraua dotyczące
komturstwa dzierzgońskiego i malborskiego, które ukazywały się w latach 1928–1936 w Mitteilungen des Coppernicus – Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn.
20
PUB, Bd. I/1, hrsg. von R. Philippi, C.P. Woelky, Königsberg 1882, nr 67, p. 4.
21
Por. Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku,
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rza poszczególnych nazw miejscowych i hydronimów jest w pracy na tyle częste,
że nie sposób ominąć ich (w dalszej części) bez dodania koniecznych uzupełnień.
Autor tłumacząc akt ustanawiający diecezje w Prusach z 28 lipca 1243 roku22
(nr 50, s. 76–77) źle odczytał i w konsekwencji źle zidentyfikował nazwy rzek, co
ostatecznie wpłynęło na zamieszanie w kontekście ustalenia granic diecezji warmińskiej. Szczególnie problematyczny wydaje się ustęp, który w tłumaczeniu M.
Józefczyka brzmi: „Z terenów jeszcze nienawróconych [sic!], sąsiadujących ze
wspomnianą diecezją [trzecią – warmińską – przyp. S.S.] wytyczyliśmy granice
czwartej diecezji [sambijskiej – przyp. S.S.], którą od zachodu będzie stanowiło
morze, od północy rzeka Kłajpeda i od południa rzeka Pasłęka, od wschodu będzie natomiast sięgała aż po granice Litwy. Wszystkie te wymienione, rozgraniczające rzeki będą stanowiły wspólną własność wszystkich diecezji”. W brzmieniu
oryginału z podkreśleniem nazw rzek, ustęp ten brzmi następująco: De non conversa autem terra dioecesi iamdicte coniuncta limitavimus quartam diocesim, sicut claudit mare salsum ab occidente, et flumen Memele ab aquilone, et a meridie flumen
Pregore versus orientem usque ad terminos Letuinorum, ita quod predicta omnia
flumina communia sint diocesibus, que ipsis fluminibus terminantur23. Widać tu wyraźne nierozróżnienie rzeki Niemen = Memel, którą Józefczyk nazywa „Kłajpedą”
oraz rzeki Pregoły = Pregore, co szczególnie zwraca uwagę, autor myli Pregołę (Pregore) z Pasłęką. Wcześniej zresztą występującej w dokumencie nazwy Pregora lub
Lipza24 w ogóle nie poddaje interpretacji przepisując je za brzmieniem oryginału,
zapomina zresztą, że jeszcze w tym samym dokumencie właściwie zidentyfikował
Passalucense flumen z Pasłęką (s. 77). W konsekwencji otrzymujemy informację,
jakoby granice diecezji sambijskiej opierały się na południu, na rzece Pasłęce zamiast na Pregole, pomijając już fakt manipulowania treścią dokumentu i wytworzenia w miejscu rzeki Niemen rzeki „Kłajpeda”.
Podobne problemy z orientacją w geografii historycznej Prus zauważamy
przy tłumaczeniu opisu granic wynikłych z podziału Pomezanii między zakonem
krzyżackim a biskupami pomezańskimi z 1250 roku (nr 74, s. 103–104). Brak tu
wyjaśnień poszczególnych punktów. Nie dowiadujemy się, że Castrum Dypenowe
to gród Dytryka w Tychnowach. Błędnie zapisano nazwę Bochotin jako „Buchotun”, nie odnosząc się przy tym do identyfikacji tegoż jeziora, którym jest Jezioro
Buchocin. Ponadto autor źle identyfikuje wypływającą z tego jeziora rzekę Lyua –
czyli Liwę z „Łyną”, która co wiadome nie przepływa przez Pomezanię25. Autor nie
red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 409.
22
Dokument dokładnie omówił A. Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
1243–1525, Toruń 2006, ss. 9–16 i n.
23
Za PUB I/1, nr 143, s. 108.
24
Oryg. Pregora sive Lipza.
25
Choć w dokumencie lokacyjnym wsi Waltersdorf (nr 122, ss. 165–157) dobrze identyfikuje rzekę Liwę.
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odnosi się w żaden sposób do występującej w dokumencie Prezle – pruskiej ziemi
przęsławskiej, podobnie jak i sąsiedniej Rudencz – pruskiej ziemi rudzienickiej26.
Bezkrytycznie przytacza błędną lekcję ziemi Geria jako „Beria” oraz nie identyfikuje osady Protest znajdującej się na pograniczu ziemi przęsławskiej i rudzienickiej,
a której można poszukiwać między obecnymi wsiami Kamionka Mała i Szczepkowo (gm. Iława)27. W dalszej części M. Józefczyk zamiast podawać za brzmieniem
dokumentu nazwy pruskich ziem: Alyem i Posluam wyprzedza źródło i określa je
jako „terytorium sztumskie” i „Żuławka Sztumska”, nie interpretuje nazw pruskich
ziem: Lynguar, Loypicz (błędnie zapisane jako Loyoicz) i Komor. W liście świadków
źle odczytuje Lynguar jako „Lyngnar” – nie wskazując, że chodzi tu o Andrzejewo.
W identyfikacji Lynguar z późniejszą wsią Andrzejewo (Reichandres) pomaga nam
nagłówek dokumentu dotyczącego wykupu Andrzejewa z 1343 roku, gdzie znajdujemy zapis Linguar vel Anderisdorf. W dokumencie tym mowa jest, że pewien
Permaude, syn Sabange, odsprzedaje Andreasowi Tumeryn swoje dobra Lingwar28.
Od imienia owego Andrzeja mamy późniejszą nazwę Anderisdorf / Reichandres29.
Również przy opisie granic biskupstwa warmińskiego z 1251 roku pominięto trud
tłumaczenia poszczególnych nazw, stosując jedynie te występujące w źródle nie posiłkując się przy tym nawet wyjaśnieniami zamieszczonymi u wydawców źródła.
Jako, że obszar ten nie dotyczy Pomezanii i Pogezanii pomijam omówienie tego
problemu.
Nie sposób jednak pominąć kolejnego dokumentu ustalającego granice
między władztwem krzyżackim a biskupim w Pomezanii z 30 czerwca 1294 roku
(nr 131, s. 165–167). W dokumencie tym, z uwagi na jego objętość i liczbę toponimów autor tłumaczenia napotkał na kolejne problemy, które postaramy się poniżej rozwiązać. Na początek warto zwrócić uwagę, że podany przez autora odnośnik
do źródła30 jest niewłaściwy31. Dziwi to, że M. Józefczyk dokonując tłumaczenia
26
Na temat pogranicza między ziemiami przęsławską (Preisilē) i rudzienicką (Rudenītai) patrz: S. Szczepański, Granice pruskich ziem Prezla i Rudencz w świetle źródeł pisanych i archeologicznych, KMW, 2009, nr 1, ss.
89–96; idem, Pomezania pruska, ss. 249–251.
27
K. J. Kaufmann, Geschichte des Kreises Rosenberg, Marienwerder 1927, s. 59 (209), przyp. 2; J. Powierski,
Osadnictwo nad średnią Gardęgą. Ze studiów nad polsko-pruskim pograniczem etnicznym w południowej Pomezanii, Rocznik Elbląski, t. VIII, 1979, ss. 14–15 i n.
28
PUB, Bd. III/2, hrsg. von H. Koeppen, Marburg 1958, nr 552.
29
Formę przejściową między Anderisdorf a Reichandres stanowiła nazwa Tumeryn, poświadczona w zapisach dotyczących lat 1391, 1397 i 1405 w odniesieniu do Andrzejewa, niewątpliwie wiązała się ona z imieniem
Tumeryn – być może synem owego Andreasa wspomnianego w 1343 r., który przejął dobra po ojcu. W latach,
kiedy funkcjonuje nazwa dóbr Tumeryn pojawia się w nich wolny Hannus Riche Andris, od którego wywodzić
można późniejszą formę Reichandres. Por.: Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg, hrsg. von H. Wunder,
Köln 1969, s. 68. W przypadku dóbr Tumeryn w kontekście antroponimu zauważamy zbieżność z patronimikiem
Andreasa, który był właścicielem Andrzejewa od 1343 r. (w dokumencie jako Andreas Tumeryn) i wiązać się mogło z rodowym przejmowaniem imienia Tumeryn, które otrzymał syn Andreasa – Tumeryn po dziadku.
30
UBP, hrsg. von. H. Cramer, H. 1, Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungs–Bezirk Marienwerder, Marienwerder 1885, s. 34 nn.
31
Gdyż dokument we wskazanym miejscu znajduje się na stronach 24–28.

582

Seweryn Szczepański

sam dopisuje do źródła fragmenty, lokalizując poszczególne punkty w opisie granicy i robi to niestety nieudolnie. Przykładem niech będzie choćby występujący
w książce odcinek granicy w okolicy Brokowa, która po minięciu jeziora Sassin
(gdzieś między Szadowem a Trzcianą o czym autor zapomniał wspomnieć) „od
tam oznakowanej granicy idzie się prosto do lasu soweten między Miodówkiem
a Szadowem”, w łacińskich wersjach drukowanych mamy natomiast: […] et a granica ibi posita lacum transenduo directe usque ad silvam Soveten ad graniciam ibi
factam […]32. Jak widać w oryginale nie ma żadnej wzmianki o „Miodówku i Szadowie” przy lesie Soveten. Można jednak pokusić się i wskazać skąd pojawiło się to
odniesienie geograficzne. Otóż August Seraphim – wydawca dokumentu w PUB
za Hermannem Cramerem33 identyfikował las Soveten jako „zwisschen Honigfeld
und Dakau”34, tego czy autor tłumaczenia sam wydedukował w oparciu o własną
wiedzę, czy raczej wsparł się przypisem Seraphima określając położenie lasu możemy się jedynie domyśleć. Tym niemniej widać, że oprócz tego, że dopisał ponad
źródłem ową identyfikację jako wtręt do tekstu, zamiast wyjaśnić to w przypisie,
to jeszcze dokonał pewnego błędu interpretacyjnego w odniesieniu do Honigfeld
– tu zamiast tworzenia sztucznej nazwy „Miodówko” należałoby wskazać okolice
Trzciany, bo z tą wsią należy łączyć nazwę Honigfeld. Las Soveten (pr. *Sōwetai) zachowany reliktowo do dziś, w średniowieczu rozciągał się szeroko na obszarze od
Gdakowa i Wilczewa na północy, po Licze na południu35. Dalsza część tłumaczenia
również nie jest pozbawiona błędów. Czytamy więc, że granica biegnie „Od zaznaczonej tam granicy wzdłuż drogi, która prowadzi do Baryutin i Kotin i prowadzą
tak granicą do Lamense. Stamtąd do jeziora Sargibe do granicy tam wyznaczonej”.
W łacińskim oryginale36: […] usque ad graniciam ibi factam et abinde directe usque
ad graniciam factam iuxta viam, que ducit de Dakow [dakowe] Barutin, et abinde
directe usque ad Akotin [a kotin] ad granicam ibi factam et abinde directe usque
Lamense ad limitem sive granicam ibi factam, a qua directe usque Saugense […].
Widzimy zatem, że M. Józefczyk gubi w tłumaczeniu Dakowe – Gdakowo, nie tłumaczy położenia Barutin37 – pruskie dobra najpewniej gdzieś w okolicy Pierzchowic i Mikołajek Pomorskich wzmiankowane już w 1242 roku jako Barute38. Trudno
jest zidentyfikować Akotin być może znajdującego się gdzieś między Mikołajkami
32
Cytuję zgodnie z treścią w PU I/2, hrsg. von A. Seraphim, Königsberg 1909, nr 621, s. 394, na którym
jak się wydaje autor oparł swoje tłumaczenie.
33
UBP I, nr 17, s. 25.
34
PUB I/2, nr 621, s. 394, przyp. 4.
35
H. Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego, Pomorskie monografie toponomastyczne, nr 4, Gdańsk
1980, s. 222. Omówienie sytuacji osadniczej w okolicy lasu Soveten: S. Szczepański, op. cit., ss. 211–212, 227, 369.
36
Zasadniczo takie same wersje w wykorzystywanych przez autora wersjach w: CDP, Bd. II, hrsg. von J.
Voigt, Königsberg 1842, nr 30, ss. 35–38; UBP I, nr 17, ss. 24–28; PUB I/2, nr 621, ss. 394–397.
37
Zapisuje je zresztą jako „Bayrutin” – w żadnej wersji nie ma takiego lekcji.
38
UBP I, nr 3, s. 3; S. Szczepański, op. cit., s. 209.
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a Jeziorem Balewskim, które występuje w cytowanym dokumencie z 1294 roku pod
nazwą jeziora Lamense, autor natomiast błędnie sugeruje w przypisie, że to osada.
Natomiast jezioro „Sargibe” – źle zapisane przez M. Józefczyka, właściwie powinno być zapisane jako Sarginse – to Jezioro Dzierzgoń. W tłumaczeniu znajdujemy
również źle zapisane „bagna Gloded” właściwie palude Glode – to rozległe moczary
między obecnymi wsiami Pachutki a Matule. Następne punkty graniczne to okolice Grabisco et Kulin, które w tekście prawidłowo są zidentyfikowane: pierwsze
z Górkami (gm. Stary Dzierzgoń), drugie z okolicami Janowa (dziś wieś opuszczona w gm. Susz). Wspomniane dalej „bagno Banse”: stagnum Banse – to właściwie
Jezioro Bądze. Lacus Bochotin to Jezioro Buchocin o czym autor też nie wspomina,
natomiast my wskazaliśmy już na to wyżej. Kolejny fragment tłumaczenia wzbudza
dalsze wątpliwość. M. Józefczyk pisze, że po przejściu przez środek wspomnianego
tu Jeziora Buchocin granica „dochodzi do drogi zwanej Protest” właściwie fragment descendo usque ad viam, que ducit Protest [w PUB: Procest] należy tłumaczyć:
„do drogi, która prowadzi do Protest”. Protest / Procest to jak wspomnieliśmy wyżej
osada w okolicy Kamionki Małej i Szczepkowa (gm. Iława). Idąc dalej, zauważamy brak dużego fragmentu, który autor znów „gubi” (ad limitem ibi factum, ita ut
medietas eiusdem laci ad nostram ecclesiam, altera ad fratres pertineat memoratos,
et abinde per eandem viam procedendo usque ad campum Schinevite ad limitem ibi
factum, ita tamen, quod in eodem campo in parte ecclesie nostre predictis fratribus ad
fenum colligendum sive ad pratum remaneat inter certas granicias unus mansus, et
a predicto limite directe ad Procest […]). Osobie czytającej przedstawione w książce
tłumaczenie znika zatem oprócz kwestii organizacji strefy pogranicza ważna osada
– pruskie pole Schinevite. Gwoli uzupełnienia należy wspomnieć, że znajdowało się
ono pomiędzy zachodnim brzegiem Jeziora Jeziorak a Jeziorem Stęgwica (zwanym
Schinewite See). Potwierdzają to także liczne wczesnośredniowieczne znaleziska
luźne w postaci abbasydzkich siekańców, monet niemieckich z XI w. oraz trzech
okuć pochew mieczy39. W XV–XVI wieku znajdował się w pobliżu dawnego pruskiego pola Schinevite dwór pszczelarzy40. Autor pomijając fragment gdzie pojawia
się osada Schinevite i po dodaniu błędnego tłumaczenia „drogi zwanej Protest” od
razu dochodzi do granicy na Osie. Tu jednakże czekają nas kolejne niespodzianki:
„jezioro Silve”, którego identyfikacji nie znajdziemy w tekście to Jezioro Silm, pole
Sogar – pomagając autorowi w identyfikacji możemy wskazać na okolice wsi Segno39
Obecnie w zbiorach Muzeum w Ostródzie i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Por. też: A. Janowski, Ł. Szczepański, Okucie pochwy miecza z Gardzienia koło Iławy. Przyczynek do studiów nad uzbrojeniem na
pograniczu bałtyjsko-słowiańskim, w niniejszym numerze Komunikatów Mazursko-Warmińskich.
40
S. Szczepański, Campus Schinevite a trwałość pruskiego pogranicza. Fragment z dziejów osadnictwa
południowej Pomezanii, KMW, 2011, nr 3, ss. 534–536. Dwór pszczelarzy (Skenewythen 1408, 1410; Schenewitch
1424; Schenewiten 1437; Bienersitz 1537) identyfikować można konkretnie z bezpośrednią okolicą osady leśnej
Sarnówek (gm. Iława). Por. S. Szczepański, Pomezania pruska, ss. 253–255.
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wy41, natomiast skąd w powiązaniu z owym polem i jeziorem „miejscowość Glina”?
Tego niestety nie wiadomo. Nie ma jej bowiem w żadnym fragmencie dokumentu
i w żadnej dostępnej wersji. Autor w dziwny i niezrozumiały sposób spreparował
ją i dodał do tekstu. Wymienimy tu jeszcze tylko kilka dodatkowych nieścisłości:
„Mędrzyny” – właściwie powinno być Mędrzyce (gm. Świecie nad Osą – Mandilkowen / Mandilkouen), Kanten, które określone jest jako „nieznane”, to nic innego jak
obecna wieś Kantowo (gm. Kisielice), bezpośrednio na północ od Jeziora Goryń,
z którym współwystępuje w opisie granic.
Autor podejmując się pracy nad tłumaczeniem dokumentów nie zapoznał
się z podstawową literaturą dotyczącą podziałów terytorialnych Pomezanii, a także
kwestii rozgraniczenia jej między biskupów a zakon krzyżacki. Dotyczy to zresztą
nie tylko Pomezanii, ale także innych terenów. Oprócz Warmii, warto zwrócić uwagę na pojawiające się w dokumencie nr 25 (s. 54) upomnienie papieskie skierowane
do chrześcijan z Pomezanii i „okolic Pasłęka” w bulli z 9 lipca 1231 roku Pozolucensem provincia przetłumaczona przez księdza Józefczyka jako „okolice Pasłęka” to
nic innego jak obszar znanej ze źródeł ziemi pasłęckiej. Pruska terra Pasaluc, była
jednostką niższego rzędu w trójstopniowym podziale terytorialnym plemiennej
Pogezanii42.
W kontekście identyfikacji poszczególnych obszarów, które znajdujemy zarówno w powyższym dokumencie z 1231 roku, jak i w dokumentach dotyczących
podziału Pomezanii niezwykle ważne są także postanowienia traktatu dzierzgońskiego z 7 lutego 1249 roku. Traktat ten, będący ugodą między zbuntowanymi
Prusami z Pomezanii, Warmii i Natangii regulował szereg norm prawno-obyczajowych oraz nakładał na Prusów wiele obowiązków w tym budowę kościołów. Autor
nie mógł pominąć tak ważnego tekstu (nr 71, s. 95–101). Tłumacząc go w oparciu o edycję z CDW43, niestety nie zapoznaje się dokładniej z innymi edycjami44,
a co gorsza nawet z komentarzami zawartymi przy tekście, z którego korzystał.
Doprowadza to do fałszywych stwierdzeń, jak na przykład tłumaczenie za głównym tekstem w sprawie odsprzedaży majątków wolnych Prusów: „wolno im będzie
ponadto w razie konieczności lub nawet dla innej potrzeby sprzedać swoją nieruchomość pobratymcom, Niemcom, Prusom vel Romanis…” Gdzie M. Józefczyk
K.J. Kaufmann, op. cit., s. 101.
J. Powierski, Dzieje ziemi pasłęckiej do schyłku XIII w., w: Pasłęk. Z dziejów miasta i okolic 1297–1997,
Olsztyn 1997.
43
CDW, Bd. I, hrsg. von C.P. Wölky, J.M. Saage, Mainz 1858, nr 19, ss. 28–41.
44
Choćby w PUB I/1, nr 218, ss. 158–165. Ostatnio edycja w: R. Kregždys, Baltų mitologemų etimologijas
žodynas, t. I: Kristburgo sutartis, Vilnius 2012 (tu oprócz wyczerpującej analizy antropologiczno-językoznawczej
występujących mitologemów i zagadnień związanych z religijnością Prusów znajdzie czytelnik także faksymile
dokumentu traktatu dzierzgońskiego ze zbiorów Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin–Dahlem).
Polskie tłumaczenie obszernych fragmentów traktatu: A. Radzimiński, Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów,
Toruń 2011, ss. 81–89.
41
42
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owych Romanis interpretuje w przypisie jako „Cyganów, dziś zwanych Romami,
jednakże zdaje się, że w tym okresie nie dotarli oni jeszcze do północnej Europy
[sic!]” (s. 96). Pomijając komentarz z CDW (s. 30), tekst traktatu z PUB (s. 160)
i pozbawiając tłumaczenie w tym kontekście logiki, nie zwraca uwagi na ewentualność zepsucia tekstu i tym samym dopuszczenia możliwości, że zamiast Romanis
określenie powinno odnosić się do Pomeranis, tak jak sugerują wydawcy w PUB
lub ogólnie do chrześcijan kościoła rzymskiego.
Zasadnicza część tłumaczenia, którą poddamy tu analizie dotyczy kwestii lokalizacji kościołów. M. Józefczyk dobrze identyfikuje – za wydawcami dokumentów kościoły we wsi (in villa) Pozolove / Rutiz z Żuławką Sztumską oraz we wsi
(in villa) Pastelina z Postolinem. Co do identyfikacji Lingues już napotykamy na
problemy. Myli tu zresztą w przypisie nazwę Lingues z Loypiez. Także nadinterpretuje treść dokumentu tłumacząc fragment in loco, qui vocatur Lingues jako „we
wiosce zwanej Lingues” Nie mamy pewności czy mowa tu o wiosce, czy ogólnie
o obszarze znanej z 1250 roku ziemi Lingues / Lingwar. Nie identyfikuje zresztą
nazwy Lingues z wsią Andrzejewo (patrz uwagi wyżej). Również dalej znajdujemy
tłumaczenie „czwarty, który nazywa się Loypiez”, w przypisie (jak wspomniałem
autor myli Lingues z Loypiez) identyfikując tą drugą nazwę z wsią Linki nad Jeziorem Balewo. Jeżeli mielibyśmy identyfikować nazwę Loypiez z jakąkolwiek osadą
pruską, nie zaś z ziemią Loypicz (musimy bowiem zaznaczyć, że ziemia taka pojawia się w 1250 roku, a w traktacie dzierzgońskim mowa jest o tym, że kościół
wzniesiono in loco, qui dicitur Lyopiez), to najbardziej prawdopodobne z wymowy
źródeł będzie identyfikowanie Lyopiez z osadą Lipiec (gm. Stary Dzierzgoń). Tam
jednak brak późniejszych informacji o kościołach. Dalej znajdujemy kościół Chomor Sancti Adalberti, który również źle został zidentyfikowany jako Olbrachtowo
koło Susza lub wskazany w 1303 roku pod tą samą nazwą Stary Kościół między
Jasną a Dzierzgoniem. Pomijając już błędne poszukiwania w Olbrachtowie, trzeba
wyjaśnić, że ów Stary Kościół między Jasną a Dzierzgoniem pojawia się w dokumencie nadawczym opisującym granice osady Bukowo – Rutiz z 1303 roku (jako
antiqua eclesia) i łączyć go należałoby z obszarem między Bukowem a Żuławką
i starym kościołem w pobliżu Żuławki. Właściwy kościół Sancti Adalberti znajdował się na granicy dóbr pruskich Pronie, wsi Lubochowo i Milikowo, o czym mówią
źródła z XIV–XVI stulecia, a w szczególności opis granicy dóbr Pronie z 1405 roku,
gdzie znajdujemy informacje o kościele sante Albrecht. Z treści dokumentu wynika, że znajdował się on przy drodze na Tabory, pomiędzy Proniami, Lubochowem
i Milikowem. Spośród szeregu innych źródeł, mówiących o tym kościele, lecz nie
wskazujących tak dokładnie jego lokalizacji jak dokument z 1405 roku, szczególne
ważne są wizytacje kościelne z lat 1543 i 1579. W pierwszym przypadku natrafiamy
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na informację, że kościół znajduje się przy granicy Lubochowa, a w 1579 roku, że
był on już zdewastowany. Interesujący w tym kontekście jest dokument z 13 lutego
1549 roku, w którym mowa o prawie użycia budulca do naprawy domów w Przezmarku z podupadłych budynków w Zalewie, Milikowie i Dobrzykach. Oprócz
budynków mieszkalnych do rozbiórki miały pójść również budynki przykościelne
i przyklasztorne obok klasztoru w Zalewie i wieży kościelnej w Dobrzykach, także
Hauserstein von Sankt Albrechtskirche bey Heinrichsdorf [Milikowo]45.
Słusznie wskazuje się na trudność lokalizacji kościoła w Bobuz, choć całkowicie poza źródłem pojawia się w tłumaczeniu po Bobuz, „we wiosce w okolicach
Dzierzgonia?”. Fragmentu tego nie ma w żadnej edycji traktatu oraz w oryginalnym
dokumencie i jego odpisach, a nawet w późniejszych interpretacjach jak choćby
u Mateusza Praetoriusa. Autor bowiem dodał ten dopisek z przypisu edycji traktatu
w CDW, gdzie wydawcy podawali „okolice Dzierzgonia” jako jedno z kilku innych
domniemanych lokalizacji. Kolejne dwa kościoły in Geria (w Geria) identyfikowane są za wydawcami CDW z „Guhringen, prawdopodobnie Goryń koło Biskupca Pomorskiego lub Guren, Góry koło Słobit”. Jest to błędne, gdyż kościołów tych
(dwóch!) powinno poszukiwać się nie tyle w konkretnej miejscowości, co ogólnie na obszarze ziemi Geria. Dziewiąty kościół znajdować się miał w Prozile, czyli
Przęsław (a konkretnie Przęsławek lub jego okolice), a może ogólnie na obszarze
ziemi Preisilē. Kościół w Resia rzeczywiście, zgodnie z tym co znajdujemy w tłumaczeniu łączy się zazwyczaj z Riesenkirch – Obrzynowem. Nie ma wątpliwości, że
jedenasty kościół znajdował się w Starym Dzierzgoniu, choć tu tłumaczenie antiquum christiborc jako „dawny Christibore” [sic!] jest nie tylko niewłaściwie zapisane,
ale i nieadekwatne do właściwie funkcjonującej nazwy, podobnie jak novum Christiborc – „nowy Christibore” [sic!]. Autor również za wydawcami traktatu dwunasty
kościół w Raydez identyfikuje z Rudzienicami, co także jest niepewne, gdyż w samych Rudzienicach nie ma poświadczonego kościoła w okresie średniowiecza. Być
może chodzi tu ogólnie o ziemię Rudenītai.
W identyfikacji kościołów, które wznieść mieli Warmowie, również zauważamy u autora pewne braki, wynikające z nieznajomości literatury przedmiotu.
Wystarczyłoby zapoznać się choćby z pracą Reinharda Wenskusa, aby takiego problemu nie było46. W samych tłumaczeniach też widzimy różne niedociągnięcia.
45
E. Deegen, Geschichte der Stadt Saalfeld Ostpr., Saalfeld Ostpr. 1905, s. 216; H. Wunder, op. cit., s. 52.
O reliktach tego kościoła, wzmiankowanego jako „klasztor“ znajdujemy szereg informacji w XIX-wiecznych sprawozdaniach konserwatorskich i inwentaryzacyjnych. Por. S. Szczepański, Chomor Sancti Adalberti a możliwości lokalizacji terenowej wybranych kościołów Pomezanii, KMW, 2013, nr 1, ss. 19–45; idem, Traktat dzierzgoński (1249)
a początki organizacji parafialnej Pomezanii, w: Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego
od XIII do XVI w., red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń 2015, ss. 280–283.
46
R. Wenskus, Über die Bedeutung des Christburger Vertrages für die Rechts- und Verfassungsgeschichte
des Preussenlandes, w: Studien zur Geschichte des Preussenlandes, Marburg 1963, ss. 97–180.
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Przykładowo w zdaniu: „Pierwszy [kościół] we wsi, w której mieszka Jedun” nie
znajdujemy identyfikacji kościoła, ponadto pominięto tłumaczenie fragmentu vel
prope locum illum („albo niedaleko tego miejsca”). Za wspomnianym Wenskusem
i innymi badaczami, wskazać można na pojawiające się w źródłach nadania dla
Jedune (Geduni) z 1262 roku i jego potomków obejmujące okolice na południowy
wschód od Świętej Siekierki (Heiligenbeil) w okolicy wsi Thomsdorf (obecnie zaginiona). Drugi w Surimes identyfikować można nie tyle z Głotowem jak podaje ksiądz
Józefczyk., ale raczej z dobrami Surweisten około 5–6 km na północ od wsi Bladiau
(obecne Пятидорожное). W stosunku do trzeciego kościoła – w Bandaitis autor
za wydawcami traktatu przyjmuje jedną z ich hipotez wskazując na Bandels między
Lidzbarkiem Warmińskim a Pruską Iławą. Nie wiadomo, dlaczego, akurat za tą
argumentacją spośród innych opowiedział się autor? R. Wenskus analizując osadnictwo wskazuje raczej na wspomniany również przez wydawców lauks Bauditten
/ Baudlaucken na północ od Cynt precyzując jego położenie w okolicy Langendorf
(obecne Багратионовске) i Heiligenhof (zaginiony folwark na północny-zachód od
Cynt) w okolicy znajduje się wzniesienie Hieligenberg (Święta Góra). Nie wyjaśnia
M. Józefczyk położenia kościoła „w Slinisa” (właściwie źródło mówi o Slinia). Choć
tu identyfikacja wydaje się o tyle ułatwiona, że w oparciu choćby o kronikę Piotra
z Dusburga (villa, quae quondam Calige, modo Sclumen dicitur47) identyfikować
można kościół z okolicą wsi Kallgen (obecne: Чайковское), podobnie ugruntowują
to inni badacze48. Piąty kościół w Wuntenowe wydawcy oraz kolejni zajmujący się
tym zagadnieniem historycy łączą z późniejszą wsią Huntenau – Pörschken (obecnie część Ново-Московское). Szósty kościół in Brusebergue autor właściwie identyfikuje (pomijając pogląd wydawców PUB z Preussisch–Bergau) z Braniewem.
Natangowie mieli wybudować kościół m.in. w Labegow – najtrudniejszy do lokalizacji49, M. Józefczyk wskazuje na Labiawę wybierając jedną z propozycji wydawców
z CDW. Kościół „opadal Tummonis” identyfikuje z Domnowem, podobnie inni
badacze50. Kościół w Sutwiert z Sausgarten (obecne Большое Озёрное) koło Iławy
Pruskiej, za czym opowiadał się też Max Pollux Toeppen51, Wenskus wskazywał
raczej na dobra Dexen (obecne Фурманово) na południe od Stabławek52.
Po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących większych terytoriów warto
zwrócić uwagę na kilka wybranych dokumentów nadawczych i lokacyjnych, które
również znajdujemy w książce.
47
Petrus de Dusburgk Chronica terrae Prussiae, w: Monumenta Poloniae Historica, Nova Series, t. XIII,
ed.: J. Wenta, S. Wyszomirski, Kraków 2007, pars III, cap. 98, s. 120.
48
R. Wenskus, op. cit., s. 132. Tam dalsza literatura.
49
Por. ibidem, s. 134.
50
Ibidem, ss. 134–135.
51
M.P. Toeppen, Historisch – comparative Geographie von Preussen, Gotha 1858, s. 19.
52
R. Wenskus, op. cit., s. 135.
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I tak w dokumencie z 1236 roku (nr 36, s. 64–65), na mocy którego nadane
zostały Dytrykowi von Tiefenau (z Tychnów) m.in. dziesięciny ze wsi Wadekowicz,
Sircoy i Myrowicz nie znajdujemy wyjaśnienia geograficznego do tych osad. Wiadomym jednak jest, że Wadekowicz identyfikować można z obecną wsią Watkowice,
Myrowicz to Mirowice, zaś Sircoy poszukiwać należałoby między Straszewem a dzisiejszym Ryjewem. W pewnym stopniu dowodzi tego etymologia nazwy wywodząca
się być może z zapisanego w „Słowniku Elbląskim” pruskiego słowa sirwis – „sarna”
i średniowieczna nazwa Ryjewa – Rehhof (dwór wspomniany po raz pierwszy w 1387
roku), gdzie niemieckie Reh „rogacz, samiec sarny” jest odpowiednikiem pruskiego
sirwis53. Pozostając jeszcze przy nadaniach dla Dytryka von Tiefenau, w innym dokumencie z 1 października 1239 roku (nr 42, s. 70), zauważamy, że przy tłumaczeniu tegoż nadania, konkretnie 22 łanów flamandzkich (autor mówi o „22 włókach ziemi”)
pominięte zostały nie tylko odnośniki geograficzne, ale też ważny fragment tekstu.
I tak M. Józefczyk pisze, że łany owe, znajdują się „przy drodze, która prowadzi z Kwidzyna [u M.J. jako Wyspa Świętej Marii], po lewej stronie stawu zwanego Wurkus”.
Dodajmy, czego nie zrobił autor, że owe stagnum Wurkus to jezioro (nie staw!) Orkusz, nie wspomniano także w tłumaczeniu, za literą oryginału, że droga przy której
nadano ziemię dochodzi in Kirsberg czyli „do (Starego) Dzierzgonia”. Brakuje zatem
fragmentu mówiącego, że nadanie objęło 22 łany flamandzkie „przy drodze, która
prowadzi z Kwidzyna do (Starego) Dzierzgonia, po lewej stronie jeziora Orkusz”54.
W dokumencie poświadczającym rezygnację Dytryka Stango z dóbr rodowych między Kwidzynem, Gardeją i Kisielicami (Nr 115, s. 147–148), analizując
występujące w nim nazwy od razu zauważamy błąd (typowa literówka) w zapisie
Gardei – „Garxano” zamiast Garzano. Choć ta nazwa została wyjaśniona w przypisie, to kolejne zostały wyjaśnione wybiórczo lub błędnie, jak na przykład Otle to
rzeczywista nazwa obecnego Otłowca. Podana w książce nazwa „Otłowo” obowiązywała do lat 60-tych XX wieku i obecnie jest nieużywana. Nie znajdujemy wyjaśnień nazw takich jak: Duschezin (czyli Dusocin, gm. Grudziądz), Scherne (Czarne
Dolne lub Górne, gm. Gardeja), Werne – tu nota bene błędny zapis – właściwie
w źródle łacińskim znajdujemy nazwę Werene. Uzupełnijmy, że to najpewniej pruska nazwa Klasztorka55, Plovis to Płowęż, Mendelchoben to Mędrzyce. Nie tylko na53
M. Perlbach, Zur Geschichte des ältesten Grossgrunbesitzes in Deutschordenslande Preussen. Dietrich von
Dypenow und Dietrich Stange, Altpreussische Monatsschrift, Bd XXXIX (1902), s. 84; S. Szczepański, op. cit., ss.
208–209, 335.
54
[…] XXII. mansos flamingicales apud viam, qua itur de Insula sancte Marie in Kirsberg a sinistris, prope
stagnum, quod Wurkus vocatur […]: UBP, Bd. I, hrsg. von H. Cramer, Zeitschrif des historischen Vereins für den
Reg.–Bezirk Marienwerder, H. 15, Marienwerder 1885, nr 2, s. 3.
55
H. Górnowicz (op. cit., s. 172) uznał ją za polską, co słusznie skrytykował F Hinze (Ф. Хинце,
К древнепрусксской топонимии Помезании (комментарий к балтийской части монографии: H. Górnowicz,
Toponimia Powiśla Gdańskiego, Gdańsk 1980), Балто-славянские исследования, 1986 (1988), s. 186) opowiadając się za bałtycką – pruską etymologią nazwy.
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zwy, ale i dalsza część tłumaczenia pozostawia wiele do życzenia, a wręcz wymyka
się logice. Jako, że dotyczy to przebiegu granic wymaga przytoczenia szerszego ustępu. I tak czytamy, że: „Trzecia [część obszaru przekazanego przez Dytryka Stango
kapitule pomezańskiej znajduje się] od Otłowa drogą w stronę Górzna i w stronę
Dzierzgonia. Tak, że dwie części są po jej lewej stronie a trzecia po prawej. Czwartą część wybraliśmy w Trumiejach, gdzie znajdują się dobra, z siedzibą naszego
siostrzeńca Godeko i Buchowe oraz idąc dalej w pobliże Scharnot”. W brzmieniu
oryginału za CDP, z którego korzystał tłumacz, tekst jest następujący: Tetriam in
Otla, que mensurabitur, sicut via ducit de Garzano versus Christpurch ita ut due
partes eius ad sinistram et tercia ad dextram habeatur. Quartam partem elegimus
in Trumya, in qua includentur bona in quibus dominus Godeko residet sororius
noster, et Buchowe, versus scharnot ulterius procedendo. Wyjaśnijmy podkreślone
przez nas fragmenty. Jak już wyżej wspomniano Garzano to Gardeja nie „Górzno”
jak podaje M. Józefczyk. Z tłumaczenia kolejnego wyróżnionego fragmentu wynika błąd niezaznaczenia różnicy między krewnym Stangów – Godeko (Prusem)
i dobrami Buchowe, gdzie nie wyróżniono, że chodzi tu o oddzielną osadę o tej
nazwie, identyfikowaną – o czym zresztą autor nie wspomniał – z Butowem (gm.
Kisielice). Dodatkowo trzeba uzupełnić brak identyfikacji Scharnot z Łodygowem.
Podobnie jak Dachowe z Gdakowem (gm. Prabuty).
W dokumencie z 5 lutego 1289 roku (nr 125, s. 159–160), w którym biskup
pomezański potwierdza i powiększa nadania ziemi Prusom z ziem Rezijā i Preisilē, jako nagrodę za wytrwałość w wierze chrześcijańskiej znów próżno poszukiwać wyjaśnień poszczególnych nazw występujących w źródle dóbr. Uzupełniając
braki wskazujemy następujące nazwy, niezidentyfikowane przez M. Józefczyka:
Clapathinen to okolice Trumiej (gm. Gardeja), Wilkow to Wilkowo (gm. Gardeja), Mascharicz / Mascharit to Jakubowo Obrzynowskie (gm. Prabuty), Trumpna
to Trumieje (gm. Gardeja)56. Ponadto nazwy Clapathinen i Wilkow autor zapisuje wspólnie („Clapathinen Wilkow”) tworząc z nich jedną osadę. Jeżeli jest to po
prostu brak rozdzielenia przecinkiem to wprowadza on w błąd czytelnika. W dalszej części źle zidentyfikowano występujące w dokumencie Resinkirch z Prabutami
(Resinburg) zamiast właściwie z Obrzynowem. Nie wyjaśniono nazw: Prawamche
(UBP I, nr 11: Prawanythe – Trumiejki, gm. Prabuty), Walwange (UBP I, nr 11:
Walwarge – Pilichowo?, gm. Prabuty), „dawne Colosoy” – to oczywiście antiqum
Colosoy czyli Kołodzieje (gm. Prabuty57), Scorpen – to dobra pruskie nad jeziorem
Sowica (gm. Prabuty), Kottir (w UBP I, nr 11: Kother) – dobra w okolicy Trumiejek
56
Nazwa ta nie wydaje się M.J. obca, gdyż w dokumencie nr 115 (s. 138) właściwie skojarzył Trumya
z Trumiejami.
57
A przecież zna tą nazwę jak wskazuje dokument nr 192, s. 236, tłumacząc go za UBP I, s. 58 – może
dlatego, że tam nazwę wyjaśnia wydawca Crammer?
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lub Kołodziej (gm. Prabuty). Wątpliwości ponadto budzi samo tłumaczenie w stosunku do dóbr Kottir: „nasze dobra zwane powszechnie Kottir”. Określenie vulgariter dicta w stosunku do pruskiej nazwy tłumaczyć należy jako „potocznie zwane”58
lub „pospolicie zwane”59, a nie „powszechnie zwane”60. Różnica to wcale nie subtelna. Ksiądz Józefczyk też bezkrytycznie podszedł do wersji zamieszczonej w CDP II
(nr 19) przy tłumaczeniu dalszego fragmentu dokumentu, co w konsekwencji też
dało błędne odczytanie i tłumaczenie. W brzmieniu tegoż: „[dobra Kottir], które kończą się na granicy Zedechena, jego braci i dóbr Alberta Gdaes w Buchow,
stykając się z granicami Prusa Ittunthe i jeziorem Trumpne”. Pomijając brak tłumaczenia Buchow i Trumpne. Autor wprowadza tu kilka niezgodnych z faktem
stwierdzeń. Nie zwrócił uwagi na brzmienie tego dokumentu w innych odpisach,
a to w połączeniu ze zrozumieniem realiów pruskiego osadnictwa i antroponomastyki pruskiej znacznie by mu pomogło. Idąc zatem za wersją łacińską z CDP
(z uzupełnieniami H. Crammera z UBP w nawiasach kwadratowych) fragment
tekstu brzmi następująco: [bona nostri Kottir] que terminos sive granicias Zedechen
[Sedeken] et fratrum suorum et gades alberti de elnicz [et gades Alberti de Elnicz]
bonorum suorum in buchow [Buthow] granicias quoque ittunhe [Minithe] prutheni
et lacum attingunt trumpme [Trumpnie]. Zapisane w tłumaczeniu imię Zedechen to
pruskie Sadeke lub Seideke, zepsute w tłumaczeniu imię pruskie „Gdaes” za oryginałem Gades to pruskie imię Gadix, Gadike (ewentualnie fonetyczny zapis imienia
Jedike) i jak możemy wywnioskować z tekstu łacińskiego, czego autor tłumaczenia
nie zauważa, jest to odrębne imię od Alberta de Elnicz. Zresztą w tłumaczeniu pominięto określenie Alberta jako de Elnicz, co dało błędną zbitkę „Albert Gdaes”
tworząc z dwóch osób jedną. Również imię „Ittunhe” pojawiające się w tłumaczeniu za zepsutą wersją łacińską z CDP powinno brzmieć tak jak wskazuje wydawca
H. Cramer – Minithe lub Minito. Dodać jeszcze można, że właściwe jest określenie
do zobowiązania stawiania się dwóch służb konnych, a nie „służby dwu konnych”.
W liście świadków pojawia się zepsuty zapis imienia „Hogedlas” a to przecież Bogesla jak jest w CDP, czyli Bogusław. Nie wiadomo, czy był to jakiś Polak – wolny
osadzony w Pomezanii, czy też osoba identyczna z Bogusławem Pomezaninem,
który w 1294 roku potwierdzony jest jako posiadacz dóbr na polu pruskim Cirunne
i Wothiten (okolice Krasnej Łąki)61. Ponadto należy dodać, że wymieniając w testacji Prusów, M. Józefczyk źle interpretuje imiona. Czytamy zatem: „wasale naszego
kościoła, Thessym [Tessim], Gunthe [Gunte], Hogedlas [Bogusław], Clecz [Klec],
Munthemil [Montemile], Prusowie, Bracachs, nasz sędzia prowincjalny i wielu
58
59
60
61

Lub „zwyczajnie” – zwyczajowo tak jak czyni to autor w dokumencie nr 132, s. 167.
Tak jak to czyni w nr 140, s. 176.
Ten sam błąd nr 134, s. 170.
PUB I/2, nr 619.
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innych godnych wiary”. W edycji łacińskiej, z której korzystał autor tłumaczenia,
przecinki zostały dostawione ołówkiem przez właściciela książki (w zasobach cyfrowych kpbc.pl) a oddzielenie występujących w testacji z imienia Prusów od określenia „Prusowie”, sugerować może czytającemu, że wśród nich znaleźli się jeszcze
jacyś inni niewymienieni z imienia Prusowie. Zatem jeżeli już autor dopisywał znaki interpunkcyjne to powinien po imionach pruskich wolnych a przed określeniem
„Prusowie” wpisać myślnik. Ten sam błąd zauważamy też w innym dokumencie (nr
131, s. 166). Jest to ewidentne powtórzenie za naniesionymi przez Ernsta Strehlkego przecinkami w owych dokumentach w drugim tomie CDP, dostępnym on-line
w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej62.
W odnowionym dokumencie lokacyjnym (nie „wilkierzu”) miasta Iławy z
17 czerwca 1317 roku (nr 180, s. 223–224) jako nadawca występuje „Luter z Brunświku trapariusz” (z wyjaśnieniem w przypisie, że to szatny). Przy opisie granic znajdujemy złą identyfikację wsi Sernauken (później Sehren), która została błędnie opisana
jako Szałkowo (s. 223, 224), właściwie to Dziarny. Występujące w oryginale Stagno
dicti Svanensehe – u Józefczyka znajdujemy jako Karaś, właściwie to jeziorko Łabędko znajdujące się w południowej części miasta, bezpośrednio za obecnym Zakładem
Napraw Taboru Kolejowego. Autor tłumaczenia całkowicie przeinaczył fragment
opisu granicy: et in eadem valle sive fundo ubi pes monicum in eundem fundum procedit, et sic per circuitum sicut idem fundus sive vallis vadit, usque ad bona ville nostre
Hertzogenwinken dicte. Z tego obszernego opisu ksiądz Józefczyk wykreował jedynie:
„W dalszym ciągu od brzegów tego jeziora u stóp wzgórza, idąc dalej dochodzi się do
dóbr naszej wioski Wielka Wólka”. Brak informacji, że granica biegnie czytelną do
dziś doliną w południowo-zachodniej części miasta, dodatkowo wieś Hertzogwinkel
(później Winkeldorf) to Wikielec, który błędnie nazwano Wielką Wólką – nazwa taka
zresztą nie występuje przy granicy Iławy.
Również kolejny dokument dotyczący Iławy z 10 sierpnia 1338 roku wprowadza szereg kontrowersji w tłumaczeniu. I tak przy opisie poszerzonego obszaru
miasta, w opisie granic mamy wymienionych kilka punktów początkowych, jak „jezioro Łabędzie” (właściwie Łabędko), droga prowadząca do Dziarn, sosna. Dalej jak
podaje tłumacz granica kieruje się „przez rzeczkę”, co jest nieadekwatne w stosunku
do źródła gdyż tu wspomniana jest konkretnie Lanckenvliss – czyli rzeczka Łąkowa,
wpływająca do Jeziora Łąckie na południe od Iławy63. Autor całkowicie ją pomija.
W odnowionym przywileju lokacyjnym miasta Zalewo (nr 184, s. 227–228)
czytamy na początku dokumentu, że „założono miasto Zalewo, oraz przyznano
62
Jak dalej jeszcze zauważamy, te notatki Strehlkego okazały się dla autora tłumaczeń w niektórych miejscach kluczowe i nimi uzupełniał tłumaczone przez siebie źródła. Niestety nie poddając ich falsyfikacji.
63
Wydawca dokumentu w PUB III/1, nr 187, s. 136, przyp. 187, 4 błędnie podaje, że rzeczka wypływa
z j. Łąckiego.
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mu posiadłość, jaką posiada zwykle pół wioski” za oryginałem64: […] und besaczt
wurden dy stat Saluelt genant und das gut czu dem halben dofe. Występujące na
końcu „halben dorfe” to sąsiadująca z Zalewem wieś Półwieś, a nie „pół wioski”
jak podaje Józefczyk. Tłumaczenie „dwie włóki z drugiej strony wody, która płynie
z jeziora Trumpen do jeziora Ewingi” to obszar (neben dem Wassere uf, das get us
dem Trumpen) nad rzeczką Zalewką / Trumpiną, a jezioro Trumpen wbrew temu
co czytamy w komentarzu mówiącym o braku możliwości identyfikacji, faktycznie
jest zidentyfikowane, gdyż jest to akwen położony przy Girgajnach około 4,5 km na
północny–wschód od ujścia rzeczki wymienionej w dokumencie do Jeziora Ewingi65. Dalej czytamy: „Ponadto dajemy wspomnianemu miastu i jego mieszkańcom
na prawie chełmińskim czterdzieści włók, jako pół wsi do wspólnego użytku”: Vorbas gebe wir ouch der vorgenanten stat und ihren inwonern virchg huben czu dem
halben dorfe czu gemeynem nucze czu Colmischim rechte. Właściwie zatem tłumaczenie powinno brzmieć: „Następnie dajemy także wspomnianemu miastu i jego
mieszkańcom 40 łanów w Półwsi do wspólnego użytku na prawie chełmińskim”.
Wygandisdorff to Dobrzyki. Autor zna tą wieś, bo wyjaśniał jej nazwę przy okazji
przywileju lokacyjnego Dobrzyk (nr 157, s. 196–197), ale tu identyfikację tą pominął. Widzimy też błędy przy tłumaczeniu testacji. Wśród świadków występuje Otto
von „Interberc” zamiast Luterberc, dalej źle odczytano pokrewieństwo między cystersem Konradem, który w tłumaczeniu jest „bratem księcia Brunświku” właściwie był to syn księcia brunszwickiego Henryka (Bruder Cunrat herczogen heynrichs
son von Brunyngiswig eyn Bruder des ordens Ciscersien).
Przy edycji nadania pola Pirdamus (Budzisz) dla Prusów Budzisza i Wapele
(nr 218, s. 265–266) autor tłumacząc nagłówek dokumentu informuje za wydawcami oryginału66, że nadanie dotyczy obszaru wsi Budzisz. Natomiast w tekście nie
zwraca uwagi, że nazwa ta ukrywa się pod pruską nazwą campus Pirdamus i tłumaczy je odosobowo jako „pole Pirdamusa, który to pole [Budzisz i Wapele] posiadał
z nadania naszych poprzedników”, dokonując zresztą błędu. Fragment w oryginale
brzmi: […] donamus fidelibus nostris Budisch et Wapil campum Pirdamus, quem
eorum progenitor Lamotthen ex collacione nostrorum predecessorum […] possesit.
Już z samego tego skróconego tu fragmentu widać, że według tłumaczonego dokumentu nie sam wyimaginowany przez M. Józefczyka Pirdamus posiadał to pole, ile
przodek Budzisza i Wapele imieniem Lammothe, on w tłumaczeniu nie pojawia się
zresztą z bliżej nieznanych powodów. Nie jest to jedyne opuszczenie. Brak wzmianki o dobrach Wissewil w okolicy Trankwic, brak informacji o lesie Marsgude – takoż
CDP, Bd II, hrsg. von J. Voigt, Königsberg 1842, nr 89, s. 107.
G. Białuński, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVI wiek), Olsztyn 2012,
ss. 205–206
66
Za PUB III/1, nr 77, s. 55.
64
65
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w okolicy Trankwic i pola Pirdamus (Budzisz). Nazwa lasu Marsgude to zapewne
zniekształcona forma pochodna od sąsiednich dóbr Martis/Margis identyfikowanych z okolicą późniejszych Trankwic (północna część). Z dokumentu z 1280 roku
dowiadujemy się, że dobra te leżały przy granicy wsi Żuławka Sztumska i Budzisz.
Las ten stanowić mógł, najpewniej już przerzedzoną (pr. gudde – „zarośla”) część
lasu Buchwald. Dalej następuje znów opuszczenie kilku linijek tekstu łacińskiego,
aż do momentu gdy ni stąd, ni zowąd granica dochodzi do wsi Jasna i Żuławka
Sztumska. I znów tłumacz opuszcza kolejne 8 linijek tekstu pomijając szereg punktów granicznych w postaci rzeczek, mokradeł i toponimów jak „Kamienna Góra”
na południe od wsi Budzisz, czy bagna Campopanie – obecnie łąki, na południowy
wschód od wsi Budzisz, przy północnym skraju wsi Bruk (gm. Dzierzgoń). Nazwa
średniowieczna również sugeruje morfologię terenu: Kampōpanjan – analog. do lit.
kapmas – ‘kępa’ i pr. ap. panjan – ‘bagno’. Nie mamy w tłumaczeniu także bagien
Langodis, lasu Buchwaldt, czy osady Lonpium czyli Lupin – Chojty.
Manipulacji dokonał autor także przy opisie granic wsi Rodowo z 14 sierpnia
1361 roku (nr 274, s. 326–327). Czytamy w książce, że pierwsza granica biegnie „od
jeziora Dzierzgońskiego, od którego wiedzie do Perklic nad Jeziorem Balewskim,
stamtąd do Jeziora Egilsee […]”. W brzmieniu oryginału, z którego korzystał autor
tłumaczenia67: Primus terminus incipit a Sargin lacu ut a quo proceditur ad graniciam dictam Byrkin grenicz. A qua itur directe ad lacum dictum Egilsee […] i dalej
chcąc wyjaśnić położenie Byrkin grenicz korzysta on z odwołania do przypisu jakie
poczynił Cramer, gdzie wyjaśnia „Jetzt Pirklitz am Balauer See” i tym samym zamiast po prostu napisać w tłumaczeniu, że granica dochodzi „do granic Perklic”,
Józefczyk uzupełnia je stwierdzeniem „nad Jeziorem Balewskim”. Położone przy
południowej granicy Rodowa jezioro Egilsee to obecne bagna (Pijawne).
Wśród innych wybranych potknięć autora wskazać można kolejne. W dokumencie z 7 grudnia 1251 roku, będącym nadaniem przez Sambora II krzyżakom
Żuław Wiślanych wraz z Zantyrem (nr 80, s. 108–109), autor pomija tłumaczenie
nazwy Gordin – wiemy, że tu chodzi o gród castrum de Gordin w Gorzędzieju, którego budowę miał dokończyć Sambor. Tłumaczenie zresztą wprowadza w błąd, gdyż
zamiast Gordin znajdujemy „Gorin”, ponadto autor nie traktuje go jako gród tylko
jako „zamek”. Także w dokumencie z 19 marca 1254 roku (nr 82, s. 110–111) autor
również nie identyfikuje poszczególnych dóbr. I tak gwoli uzupełnienia dodać trzeba,
że „dobra Alberta zwanego Rosscenkel” to Mątowy Wielkie68. Występującą w pobliżu
Elbląga wieś Zarweit (nr 100, s. 129–130) identyfikować należy z Sierpinem69.
UBP I, nr 56, s. 85.
W. Długokęcki, op. cit., s. 126.
69
Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts, hrsg. von M. Perlbach, Königsberg
1876, nr 692, ss. 188–189.
67
68
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Przy tłumaczeniu nadania z 1285 roku 100 łanów wraz z dworem w Stążkach
dla Dytryka Stango (nr 117, s. 150–151), autor za oryginałem łacińskim tłumaczy
castrum jako „zamek Stążki”. To jednak była drewniano-ziemna siedziba rycerska
nie zamek70. Autor za CDW podał z przypisu lacum Sargense (w CDP – Sorgen-See) i przetłumaczył jako „jezioro Sorgo”, a przecież to Jezioro Dzierzgoń. „Jezioro,
zwane Bale” to Jezioro Balewskie.
W dokumencie nadawczym pól Cirunne i Wotithen z 15 maja 1294 roku dla
Bogusława Pomezanina (nr 130, s. 163–164), występujące w oryginale campus Silve
Dosin to nie jak tłumaczy „polana lasu Dosin”, ale „pole Slive Dosin”. Samo pole
Dosin zostało nadane w 1303 roku Prusowi Bute71. Las Dosin stanowił najpewniej wcześniej obszar użytkowania mieszkańców osady o tej samej nazwie i jako
taki całościowo wchodził w obszar pola osadniczego. Pola jako miejsca poddawane użytkowaniu gospodarczemu obejmowały bowiem nie tylko grunty orne (pr.
gastō), łąki, pastwiska, jeziora i rzeki, bagna, ale też wszelkie „przyległości”, do
których zaliczyć można także poręby, jak i „krzewy” porastające być może dawne
obszary poddawane zasiewom. Zatem ów „las Dosin” nadany Bogusławowi stanowił zapewne część pola Dosin, które później otrzymał Bute, lub też był to obszar
osadniczy, który w okresie działań wojennych mógł ulec spustoszeniu, a następnie,
w wyniku postępującego zalesiania, od strony puszczy został objęty drzewostanem,
zaś późniejsze nadania łączyły się z jego ponownym zagospodarowaniem.
Występująca w przywileju lokacyjnym (nie „wilkierzu”, jak znajdujemy w nagłówku) Pasłęka z 29 września 1297 roku (nr 134, s. 169–172), aqua Syrwis to nie
„zbiornik wodny Sirwa”, ale rzeka Sirwa, południowy dopływ rzeki Wąska ze źródłami w okolicy Zielonki Pasłęckiej. Jezioro Zambre to Jezioro Sambród (Zambrod), zaś „Wer” to nie jezioro (s. 171), ale przyrządy do połowu ryb: clausiris aque,
que wer vocantur, dokładnie rzecz ujmując to jaz, przy którym montowano pułapki
na ryby – węgornie72.
Przy wsi Kwietniewo w dokumencie z 29 września 1299 roku (nr 140, s. 176–
177) znajdujemy passagium Tulestete – „przejście zwane Tulestete”. Chodzi tu o Stare Dolno (gm. Markusy). W opisie granic czytamy: „Od granicy Jonykena i jego
dóbr aż do granic Trithena, następnie do granic Powidena, stamtąd do granic Kantergerdena […]”. Wymaga to wyjaśnienia z uwagi na złe tłumaczenie, ale też brak
identyfikacji. Za oryginałem czytamy: A limitibus Jonyken et bonorum eius usque
ad limites Thrinthen deinde usque ad limites Powiden et abinde usque ad limites
70
W. Heym, Castrum parvum Quidin. Die älteste Burg des Deutschen Ritterordens in Pomesanien. Ein
Beitrag zum Burgenbau der Frühzeit des Deutschen Ritterordens und zur Urgeschichte der Stadt Marienwerder,
Zeitschrift des Westpreussischen Geschichts–Vereins, H. 70, Marienwerder 1930, ss. 5–67.
71
PUB I/2, nr. 810.
72
Por. Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich, opr. K. Kopiński, J. Tandecki,
Toruń 2011, ss. 365, 370.
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Kanthegerden […]. Wyjaśnijmy: dobra Jonyken to Jankowo (gm. Rychliki), dobra
Thrinthen to dobra położone gdzieś w okolicy Świętego Gaju (gm. Rychliki), Powiden to Powodowo (gm. Rychliki), dobra Kanthegerden – najpewniej Prusa, które
zostały w okresie późniejszym wchłonięte przez Powodowo znajdowały się na południowy-wschód od Powodowa, między Powodowem a Nielęgowem (Mahlend)
(gm. Rychliki)73.
Baumgart to Bągart nie „Ogrodniki” (nr 145, s. 182–183). Bertelsdorf oder
Roland to Szpitalna Wieś (gm. Mikołajki Pomorskie) (nr 148, s. 188). Przy przywileju lokacyjnym wsi Dobrzyki z 30 marca 1304 roku (nr 157, s. 196–197) właściwa
nazwa jeziora to Ewingi nie „Ewing”. Przy nadaniu wsi Królikowo (nr 160, s. 199–
200) graniczna rzeka Loypicz to fragment rzeki Dzierzgoń do miejsca gdzie ta łączy
się z Młyńską Dzierzgonką, zaś osada Loypicz w sąsiedztwie Królikowa to Lipiec.
Właściwa nazwa pola nadanego pruskim wolnym w 1306 roku (nr 166, s. 205–206)
to pole Dirgowite, nie ma pola „Dargowo” jak widzimy w nagłówku tłumaczenia74.
Pruskie pole Dirgowite to okolice Bart (gm. Zalewo). Zły zapis imienia jednego
z Prusów otrzymujących nadanie, właściwie imię brzmi Manith – a nie jako „Manitu” w edycji Józefczyka.
Nadanie dla Prusa imieniem Tustim (Tessim?) pola Koite z 22 stycznia 1308
roku (nr 168, s. 207–208), to wbrew zbieżności nazwy nie Chojty, jak za wydawcami dokumentu w PUB I/2 podaje M. Józefczyk, ale Poliksy75. Natomiast z Chojtami
należy identyfikować pole Lupin. Jednoznacznie fakt ten potwierdza opis granic
tego pola z 1280 roku76, w którym jako północna granica pola wspomniana jest
granica z Żuławką Sztumską oraz polem Pirdamus (Budzisz). W identyfikacji pola
Koite z obecną wsią Poliksy pomaga także zapis w Księdze długów komturstwa
dzierzgońskiego, gdzie pod rokiem 1398 znajdujemy zapis Kothelauken vel Polex77.
Brak identyfikacji następujących osad: pole Tessima to Waplewo, Lautensee to
w tłumaczeniu „staw zwany Jeziorno”, ale nie zwrócił autor tłumaczenia uwagi na
to, żeby odnieść ową wzmiankę do określenia wsi Jeziorno.
W kolejnym dokumencie (nr 169 s. 208) autor zapomina, że miasto Holland
to Pasłęk, zaś Kusfeld to Stare Kusy, o czym M. Józefczyk jeszcze wiedział tłumacząc dokument z 1297 roku dotyczący Pasłęka (nr 134, s. 170), zaś tu podaje, że to
Kupin (s. 208) (ten właściwie jest koło Zalewa). Dokument z 25 maja 1308 roku (nr
S. Szczepański, Pomezania pruska, s. 146.
W tekście prawidłowo jako Dirgowite.
75
PUB I/2, nr 884, s. 207. Także według F.W.F. Schmitta (Geschichte des Stuhmer Kreises, Thorn 1868,
s. 244) oraz A. Semraua (Die Siedlungen im Kammeramt Morein (Komturei Christburg), Mitteilungen des Coppernicus – Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn, Heft 39, Thorn 1931, s. 49), pole Koite to obecne Chojty (pole
Lupin). Informacja ta, jak zauważyła H. Wunder (op. cit., s. 124) jest błędna.
76
PUB I/2, nr 380.
77
Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg, s. 68–69.
73
74

596

Seweryn Szczepański

170, s. 209–210) dotyczy Janik Wielkich nie Małych. Występująca przy Kisielicach
(nr 195, s. 239–240) wieś Langenow to Łęgowo, nie Limża. Zasadźca Miłomłyna
pojawiający się w przywileju lokacyjnym miasta z 31 grudnia 1335 roku (nr 210,
s. 256–257) Tyle czu Herczogenwalde to Tyle z Laseczna (koło Iławy), nie „Księżnika”. Rzeczka Karbayn to Korbajna, dalej granica nie prowadzi do Piławek, ale
rzeczki Piławki (Pyluken vliz). W opisie granic wsi Wenecja z 23 kwietnia 1336
roku (nr 213, s. 261–262) występujące w dokumencie Gottiswalde to Bożęcin nie
„Boguchwały”, a występująca w tłumaczeniu bezimienna rzeka przy której znajduje
się dąb graniczny, to jak podaje łaciński oryginał: Pilwen vlize: czyli rzeczka Pilwa78.
Zła odmiana nazwy wsi Leśnica, w tłumaczeniu mowa jest o mieszkańcach „Lesisk”
zamiast prawidłowo w dopełniaczu mieszkańcach Leśnicy (gm. Małdyty) (nr 222,
s. 269–270). Przy poszerzeniu posiadłości miasta Prabuty z 1 maja 1340 roku (nr
232, s. 281–282) znajdujemy błędny apis „Grażynowo” zamiast Grazymowo, niewytłumaczona nazwa Muthersee, to Jezioro Grazymowskie (w tłumaczonym oryginale jest lacum Muther). Jezioro Ammeling pod Olsztynkiem to Jemiołowo, przy
opisie granic „od posiadłości Merka” 79, to nic innego jak wieś Mierki ok. 2,5 km
na wschód od Olsztynka80, Mileikendorf to Królikowo lub okolice (od pruskiej n.o.
Mileike) ewentualnie Sudwa. Rycerz Olbrecht von Radom to raczej z Radomna niż
z Radomia jak chce autor (nr 376, s. 424–425). W dokumencie z 1448 roku gdzie
pojawia się Dybaw, autor źle tłumaczy nazwę jako „Dybawa” zamiast Dybów.
Chronologia
Kwestia datacji dokumentów stanowi na równi z geografią historyczną bardzo słabą stronę opracowanego przez M. Józefczyka korpusu źródeł. Zauważamy
tu niemalże całkowity brak znajomości prawideł liczenia dat według kalendarza rzymskiego – wszystkie daty zostały przepisane z dokumentów wydawanych
w zbiorach, z których dokonywano tłumaczeń. Zrozumiałym zatem jest, że przy
tym braku krytycyzmu w tłumaczeniach pojawiają się za wcześniejszymi edycjami powtarzane błędy. Ksiądz Józefczyk też bezkrytycznie przepisuje nadpisane tuszem daty w egzemplarzach Codex Diplomaticus Prussicus pochodzących
z dawnej, prywatnej biblioteki E. Strehlkego, przy czym tu błędy są nawarstwiane,
zamiast poprawiane. Także wewnętrzne błędy wynikające ze złego przepisania datacji dokumentu doprowadzają do tego, że inną datę znajdujemy w nagłówku, inną
w tłumaczonym źródle, a nierzadko też inną w oryginale. Tych pomyłek autor nie
78
79
80

PUB III/1, hrsg. von M. Hein, Königsberg, nr 52, s. 40.
Za CDP IV, hrsg. von J. Voigt, Königsberg 1853, nr 3, s. 3 jest Merkaw grencz.
M. Biolik, Toponimia byłego powiatu ostródzkiego: nazwy miejscowe, Gdańsk 1992, s. 95.
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zauważa, bo sam jak się wydaje nie jest w stanie obliczyć dat rzymskich i tym samym nie ma chęci dokonywania falsyfikacji wspomnianych wyżej dopisków z rzeczywistą datą danego źródła.
Za przykład z jakimi trudnościami w odpowiednim odczytywaniu dat ze źródeł
średniowiecznych zmierzyć się musi mediewista niech posłuży odnowiony dokument
lokacyjny Susza (nr 178, s. 220–221). Błędy w datacji pojawiały się już we wcześniejszej
edycji Hermanna Cramera81, za którym tłumaczenia dokonał ksiądz Józefczyk. Zapis
daty to Anno millesimus tricentesimo decimo quinto, quarto decimo die Kalendas Januarii
in vigilia Thome apostoli, czyli „w roku tysięcznym trzysta piętnastym, w czternastym
dniu Kalend styczniowych, w wigilię świętego Tomasza Apostoła”. Cramer poddając
interpretacji drugi człon datacji, mianowicie wigilię przed dniem Tomasza Apostoła,
wydatował błędnie dokument na dzień 29 grudnia 1315 roku. Pomylił się jednak przy
tym aż trzy razy. A za nim błąd powtórzył w tłumaczeniu M. Józefczyk. Po pierwsze
tłumacząc dokument, nie uznał za potrzebne przeliczenia daty według zastosowanej
w dokumencie rachuby rzymskiej. Po drugie, nie zwrócił uwagi na fakt, że na dzień
29 grudnia przypada wspomnienie nie św. Tomasza Apostoła (łaciński zapis: Thome
ap.), ale św. Tomasza Becketa (Thome ep.) biskupa męczennika. Po trzecie wreszcie,
nie zwrócił uwagi, że przywilej wydano w wigilię dnia Tomasza Apostoła. Problem jest
jednak szerszy, bo czternaste kalendy stycznia to 19 grudnia a wigilia Tomasza Apostoła według XIV-wiecznego kalendarza liturgicznego wypadała 20 grudnia. Sam zaś
dzień św. Tomasza Apostoła wypadał 21 grudnia i został zmieniony na dzień 3 lipca
dopiero w czasie posoborowej reformy kalendarza liturgicznego w 1969 roku. Nie sposób jednak nie zauważyć, że nawet jeśli dokładnie wyliczymy daty według kalendarza
rzymskiego i chrześcijańskiego, to i tak zauważymy wyraźną nieścisłość. Według kalendarza rzymskiego data wystawienia odnowionego dokumentu lokacyjnego Susza miała
miejsce 19 grudnia, zaś według rachuby świąt chrześcijańskich był to 20 grudnia. I tu
niewątpliwie mieści się błąd spisującego średniowieczny dokument, albo jakiegoś późniejszego kopisty. Można jednak uznać, że musiał być to dzień 20 grudnia 1315 roku,
gdyż łatwiej było się pomylić pisarzowi kapituły, który był osobą duchowną, w obliczeniu przy rzymskiej rachubie dni, niż przy kalendarzu dni świętych patronów kościoła.
20 grudnia – wigilia dnia świętego Tomasza Apostoła według rzymskiej rachuby wypadłaby zatem w trzynaste kalendy stycznia. Poprawiając więc średniowiecznego kancelistę należy uznać, że zapis właściwie powinien wyglądać następująco: Anno millesimus
tricentesimo decimo quinto, tertio decimo die Kalendas Januarii in vigilia Thome apostoli,
czyli „Roku pańskiego 1315, w trzynastą kalendę stycznia w wigilię Tomasza apostoła”,
czyli 20 grudnia 1315 roku. Dlaczego jednak zastosowano tak pogmatwaną metodę zapisu daty, w której pogubił się nawet spisujący dokument członek kapituły? Odpowiedź
81
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wydaje się prosta. Nie chciano zapewne, aby w przyszłości pomylono dzień św. Tomasza
Apostoła – zapisywany też w skrócie Thome ap. z dniem św. Tomasza Becketa biskupa
męczennika – zapisywanego w skrócie jako Thome ep. W gotyckim kroju pisma skróty
ap. i ep. są bardzo podobne do siebie, nie chciano też aby pomylono obu świętych, stąd
też dodano w celu uściślenia zapis dni według kalend. Jak jednak się okazuje, ani średniowieczny pisarz nie był dobrze przygotowany do sporządzenia właściwej datacji, ani
późniejsi badacze poza wyjątkami nie do końca umieli datację ową odczytać82.
Jak wspomniano na początku, takich błędów w ustalaniu chronologii jest
dużo. Poniżej podajemy kilka wybranych przykładów.
Dokument nr 2, s. 30–31: Bulla papieska z 1210 roku, w tłumaczeniu jest
data wystawienia w dniu 1 non września, dosłownie wg dokumentu powinno być
w 2 nony września (II. Nonas septembris – wg rachuby rzymskiej również Pridie
Nonas), autor pomija, że dokument wydano w „trzynastym roku naszego [Innocentego III] pontyfikatu”.
Dokument nr 23, s. 51–52: Bulla papieża Grzegorza IX z 18 stycznia 1230 roku,
jest data w nagłówku, natomiast w datacji dokumentu brak wskazania, że działo się
to w XV kalendy lutego w trzecim roku pontyfikatu.
Dokument nr 29, s. 58: Bulla papieża Grzegorza IX datowana za wydawcami
na 18 kwietnia 1233 roku, w której pojawia się błąd. Są „XIII Kalendy maja”, powinno być czternaste (w dokumencie „XIIII”) kalendy maja.
Dokument nr 30, s. 58–59: Bulla papieża Grzegorza IX w tekście tłumaczonym zawiera błąd w datacji. Jest 6 października 1233 roku powinno być 7 października, w oryginale nony października (Non. Octobris).
Dokument nr 31, s. 60: Rok 1233 to nie „rok szósty” pontyfikatu Grzegorza
IX, ale rok siódmy – anno Septimo. III nony sierpnia to 3 sierpnia (1234), a nie
9 sierpnia – jak przepisał M. Józefczyk za odręczną notatką E. Strehlkego w dostępnym on-line egzemplarzu CDP I.
Dokument nr 34, s. 62–63: W bulli ze Spoleto z 1234 roku, nie ma daty dziennej w nagłówku w książce. W łacińskim tekście natomiast mamy V Idus Septembris
Pontificatus nostri Anno Octavo, czyli 9 sierpnia.
Dokument nr 36, s. 64–65: W tłumaczeniu dokumentu nadawczego dla Dytryka Stango z 1236 roku również brak daty dziennej. Za dokumentem łacińskim
przytaczamy: IV. Kalendas Februarii Indiccione IX, i uzupełniamy datę roczną
o dzień 29 lutego. Błąd także w miejscu wydania. W tłumaczeniu jest Kwidzyn (Insula Sanctae Marie) – tak też w datacji, w nagłówku błędnie Malbork.
Dokument nr 40, s. 68–69: Bulla Grzegorza IX, brak daty w nagłówku, jest
82
Właściwą datę wydania dokumentu wyliczyli dopiero Max Hein i Erich Maschke ( Bd. II/1, hrsg. M. Hein,
E. Maschke, Königsberg 1939, nr 140).
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natomiast tłumaczenie przy datacji „w siódmym dniu Id marcowych”. Dodajmy
czego nie uczynił tłumacz, że VII Idus Martii to 9 marca.
Dokument nr 43, s. 70–71: Bulla Grzegorza IX upoważniająca legata Wilhelma do przeznaczenia 800 grzywien (w tłumaczeniu „marek”) na wykup bpa Chrystiana z rąk Prusów, zła datacja „dziesiąte kalendy kwietnia”, w oryginale X. Kal.
Aprilis to 23 marca nie 30 kwietnia 1240 roku.
Dokument nr 49, s. 75–76: Bulla Innocentego IV z 1243 roku, na mocy której
zezwalał on na utworzenie diecezji w Prusach. W tekście autor zamiast czwarte
kalendy sierpnia (IIII Kal. Augusti) pisze „w dniu III kalend”.
Dokument nr 83, s. 112: Bulla Innocentego IV, na mocy której papież zobowiązuje do pomocy krzyżakom biskupów chełmińskiego, pomezańskiego i warmińskiego w celu utrzymania w chrześcijaństwie krain Barcji i Galindii. M. Józefczyk datuje
dokument na 20 maja 1254 roku. W brzmieniu oryginału bulla datowana jest na szósty dzień Id majowych: VI Idus Maii – zatem prawidłowa data to 10 maja.
Dokument nr 88, s. 117: Bulla Aleksandra IV potwierdzająca przyjęcie przez
biskupa pomezańskiego Ernesta tej części Pomezanii, w której znajduje się Kwidzyn, ziemia Resia, Prezla i dobra Bernarda z Kamieńca. Dokument wydano w dniu
XI kalend stycznia 1254 roku czyli 22 grudnia 1254 roku, autor podaje błędnie
20 grudnia. Zaskakujące jest to, że dalej, w kontekście tego dokumentu, kiedy tłumaczy fragment dokumentu papieskiego z 10 marca 1255 roku potwierdzający ów
układ, stosuje właściwą datację: 22 grudnia 1254 – tu autor tłumaczenia po prostu
mógł przepisać tą datę dzięki wydawcom83. Podobny błąd znajdujemy w przypadku
kolejnego dokumentu – bulli papieskiej wydanej w dniu szóstych Id marcowych
(VI Idus Martii = 10 marca), na mocy której papież nakazuje sprawdzić, czy podział
Pomezanii został właściwie dokonany. Mimo pełnej daty w dokumencie autor podaje ogólnie „marzec 1255”.
Dokument nr 92, s. 121–122: W dokumencie, na mocy którego Sambor II
zwalnia elblążan od opłat celnych postawiono niepełną, błędną datę, jako „w roku
Pańskim tysiącznym [sic!] dwusetnym pięćdziesiątym piątym w dniu Kalend
czerwcowych”. Właściwa data dzienna w dokumencie to XVII kalendy czerwca
(XVII Kal. Junii), czyli 16 maja. Co ciekawe, to ta data jest w nagłówku.
Dokument nr 95, s. 123–124: Bulla Aleksandra IV zezwalająca krzyżakom
na przymuszanie Prusów do wypraw przeciwko niewiernym oraz budowy i umocnień. Znajdujemy tu błędną datę 2 stycznia 1260 roku. Właściwa data XII. Kalendas
Februarii to 21 stycznia 1260.
83
Choć tu autor podaje nieprawdziwy odnośnik do łacińskiego źródła PUB I/2, s. 232 właściwie PUB I/1,
s. 232; natomiast nie ma tego dokumentu w CDW I, s. 65. Tu bowiem znajdujemy bullę potwierdzającą podział
diecezji warmińskiej, a nie pomezańskiej.
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Dokument nr 98, s. 127–128: Bulla Aleksandra IV z 26 stycznia 1261 roku
w tłumaczeniu posiada błędnie podaną datację jako: „w dniu kalend lutowych” zamiast za oryginałem84 przytoczyć właściwą datę VII Kalendas Februarii – „w siódme kalendy lutego”.
Dokument nr 118, s. 152–153: Nadanie dóbr Powodowo dla Kantigirde
i Zwinniennena. W nagłówku znajdujemy, że dobra nadano „Sudawczykom” zamiast Sudowom, Sudowitom lub po prostu Jaćwięgom. Zauważamy też błąd w datacji, w tłumaczeniu jest „w roku Pańskim tysięcznym dwieście osiemdziesiątym
piątym, w dniu piątym Kalend sierpniowych”. W edycji łacińskiej z której korzystał M. Józefczyk85, mamy zapis: anno domini MºCC octuagesimo quinto Kalendas
Augusti. Co tłumaczyć należy jako: „roku pańskiego 1285 w kalendy sierpnia” =
1 sierpnia 1285. W niemieckim odpisie znajdujemy zresztą zapis: In dem vumfundachczigistem iare Kalendas Augusti, a w nagłówku dokumentu za wydawcami znajdujemy właściwą datę (1 sierpnia). Jeżeli zaś mielibyśmy stosować datację
za błędnym tłumaczeniem, to wówczas zgodnie z podanym „piątym dniu Kalend
sierpniowych” była by data 28 lipca.
Dokument nr 151, s. 190–191: Nadanie dóbr Bukowo dla Prusa Tulekoite.
W tekście niezgodnie z literą dokumentu łacińskiego „Tulekvite” właściwie jest Tulkoite86. Tłumaczenie zawiera też błąd w datacji. Autor datację anno domini MºCCCºIIIº Siluestri pape – tłumaczy „w roku Pańskim tysięcznym trzysta drugim, za
czasów panowania papieża Sylwestra” (!) i myli dzień wspomnienia papieża Sylwestra I, czyli 31 grudnia z panowaniem papieża. Nota bene autor zapomina chyba, iż
w 1302 roku papieżem był Bonifacy VIII. Ten sam błąd zauważamy w dokumencie
nr 152, s. 19287.
Dokument nr 159, s. 198–199: Zła datacja: secundo nonas Iulii to drugie nony
lipca, a nie czerwca jak w datacji podaje autor.
Dokument nr 160, s. 199–200: Przy tłumaczeniu dokumentu lokacyjnego wsi
Królikowo jest „w dziewiątym dniu Kalend lutowych” w oryginale jest XI Kalendas
Februarii. Data w nagłówku właściwa 22 styczeń 1305 roku.
Dokument nr 166, s. 205–206: Zła datacja nadania pruskim wolnym pola
„Dargowo” – właściwie jak wyżej wspomniano to Dirgowite z 1306 roku. Autor
wylicza, że piąte kalendy sierpniowe to 28 czerwca, właściwie to 28 lipca.
Dokument nr 179, s. 221–222: Jak czytamy w nagłówku „Przywileje miasta
Dzierzgonia” – właściwie jest to przywilej miasta Dzierzgonia. W testacji autor wymienia jedynie Siegharda von Schwarzburg i Guntera von Schwarzburg, pomijając
84
85
86
87

PUB I/2, nr 130, s. 109–110.
PUB I/2, nr 472, s. 302.
PUB I,2, nr 809, s. 503.
Natomiast prawidłowo w dokumencie nr 210, s. 257.
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kolejnych 12 świadków. Nie zapisuje w tekście dokumentu daty: Datum anno incarnacionis domini MºCCCº Sexto decimo, tercio ydus Junii in festo beati Barnabe
apostoli = 1316, trzeci dzień id czerwcowych, w święto błogosławionego Barnaby
apostoła = 11 czerwca 1316, podaje zresztą błędnie11 marca 1316 roku.
Dokument nr 192, s. 235–236: Nowy przywilej dla miasta Prabuty, który
w tłumaczeniu nazwany jest „wielkierzem” posiada również złą datację. M. Józefczyk odczytuje ją jako 11 czerwca 1330 roku, podając w przypisie, że wydawcy
dokumentu88 podają datę 30 maja. Nie wiemy czym było podyktowane wskazanie
przez autora daty 11 czerwca w nagłówku. Tym bardziej, że ta data jest błędna.
Otóż w datacji dokumentu czytamy za tłumaczeniem ks. Józefczyka: „w roku Pańskim tysiąc trzysta trzydziestym w środę uroczystości Zesłania Ducha Świętego”.
Według łacińskiego oryginału to: Mº.cccº.xxx. feria quarta in sollempnitatibus pentecostes. Idąc tym tropem należy obliczyć, że Wielkanoc w 1330 roku przypadała
na 8 kwietnia, zatem uroczystość Zesłania Ducha Świętego wypadała dnia 27 maja,
zatem środa (feria quatra) wypadała właśnie 30 maja. Dziwi nie tyle fakt, że autor
tłumaczenia nie podjął się trudu obliczenia właściwej daty89, ale raczej to, że nie
zaufał w tym kontekście wydawcom dokumentu w PUB.
Dokument nr 212, s. 258–260. Nowy przywilej dla Kwidzyna z 1336 roku
w nagłówku znajdujemy jedynie „wtorek po Wielkanocy”. Wyliczmy, że był to
1 kwietnia 1336 roku. Wielkanoc przypadała wówczas na 30 marca.
Dokument nr 263, s. 315–316: Przywilej dla miasta Olsztynka jak podaje autor z 5 października 1350 roku. Data ta, która pojawia się w CDP, za którą optował M. Józefczyk jest błędna. Podważyli ją już dość wcześnie Toeppen90 oraz Klaus
Conrad91. Właściwa data roczna to 1359 rok, 1 października. Zresztą Winrich von
Kniprode wspomniany w dokumencie jako wielki mistrz, funkcję tę objął dopiero
w połowie września 1351 roku. Inny ze świadków skarbnik Sweder von Pellanth
z tą funkcją występuje dopiero od 21 sierpnia 1356 roku.
Dokument nr 229, s. 278: Ustanowienie powinności miasta Gardeja z jego
posiadłości ziemskich. Z uwagi na to, że ani Cramer92, ani Vogt93 w swoich edycjach
tego dokumentu nie podają daty dziennej. M. Józefczyk podaje jedynie rok 1338.
W dokumencie mamy jednak pełną datację, którą odczytujemy: w roku Pańskim
1338, w niedzielę przed uroczystością świętego Macieja Apostoła (oryg.: anno domini 1338 dominica proxima ante festum sancti Mathie Apostoli) w średniowieczu
wspomnienie Mateusza Apostoła obchodzono 24 lutego, w 1338 roku był to wto88
89
90
91
92
93

PUB II/1, nr 690.
Brak jej u Cramera w UBP, z którego edycji korzystał.
M. Toeppen, Geschichte des Amtes und der Stadt Hohenstein, Hohenstein 1859, s. 2.
PUB V/2, hrsg. von K. Conrad, Marburg 1973, nr 775.
UBP I, nr 47, ss. 70–71.
CDP III, nr 125, s. 4.
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rek, zatem niedziela przypadała na 22 lutego. Data wydania dokumentu to 22 lutego 1338 roku.
Dokument nr 281, s. 332–333: Data w dokumencie dotyczącego sporu między
kapitułą pomezańską a rycerzem Johannem von Clement o młyn w Kamionkach
nie została przez autora wyliczona w tłumaczeniu. Jest tylko rok 1363, a w tekście
„Działo się w sobotę przed niedzielą Laetare”. Po wyliczeniu dnia Wielkanocy, czyli
2 kwietnia, otrzymujemy datę soboty przed Niedzielą Laetare – 11 marca.
Powyższe przykłady pokazują, że autor wielokrotnie bezkrytycznie podchodzi do dat proponowanych przez wydawców, często błędnych, a sam nie weryfikuje
ich łacińskich zapisów. W tym kontekście godne uwagi są jeszcze dwa wybrane
przykłady pracy ze źródłem. W dokumencie nr 96, s. 124–125, za nagłówkiem dowiadujemy się, że mamy przed sobą bullę papieską, w której Aleksander IV żąda
od biskupów pruskich, by skłonili swoich lenników i poddanych do pomocy krzyżakom w budowie zamków i umocnień. Dokument ten wydany przez J. Voigta94,
datowany jest przez M. Józefczyka na 21 lutego 1260 roku (właściwie X Kalendas
Martii to 20 luty) w odnośniku źródłowym95 autor tłumaczenia wskazuje natomiast
na dokument znajdujący się w edycji Voigta pod nr. 121, a który to dokument dotyczy pomocy dla sąsiednich książąt przeciwko Tatarom i wydany został 17 grudnia
1259 roku (XVI Kalendas Januarii = XVI kalendy stycznia). Czytając dokument,
który tłumaczy autor i który jak wskazuje nagłówek miał dotyczyć pomocy krzyżakom w budowie zamków i umocnień, to zauważamy, że dokument ów jest rzeczywiście tłumaczony do końca drugiego akapitu, gdyż w trzecim akapicie pojawia
się tłumaczenie tekstu dokumentu z 17 grudnia 1259 roku dotyczącego pomocy
przeciwko Tatarom! I tak też jest doprowadzony do końca wraz z datacją „w dniu
szesnastych kalend styczniowych”. Mamy tu zatem do czynienia z kuriozalnym
połączeniem dwóch różnych dokumentów w jednym tłumaczeniu. Zresztą autor
nie tylko pomieszał w trakcie tłumaczenia te dwa dokumenty, ale też kolejny raz
bezrefleksyjnie przepisał błędną datę 21 lutego z egzemplarza Strehlkego, dostępnego jako skan w Internecie, gdzie właściciel dopisał własnoręcznie datę 21 Febr.
Przypomnijmy, że data ta znajduje się przy nagłówku dokumentu, w którym Aleksander IV żąda od biskupów pruskich, by skłonili swoich lenników i poddanych do
pomocy krzyżakom w budowie zamków i umocnień.
Bardzo podobną sytuację znajdujemy w dokumencie nr 126, s. 160–161, który jak czytamy w nagłówku jest „Przywilejem miasta Dzierzgonia przyznającym
większe swobody i uprawnienia” i wydany został 20 listopada 1290 roku. Dokument
w pierwszym akapicie i niepełnych trzech linijkach drugiego akapitu rzeczywiście
94
95

CDP I, nr 125, s. 124–125.
CDP I, s. 121.
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dotyczy dokumentu wydanego przez Meinharda mistrza pruskiego, w dalszej części jednak zamiast tłumaczenia dokumentu wzmiankowanego w nagłówku mamy
tłumaczenie nadania dla Johannesa Flaminga 100 łanów: 50 w Wusen i 50 Woynitten. Dokument ten wydano 28 lipca 1288 roku. Pomyłka tłumacza (aż dziwne
dlaczego niezauważona?) wzięła się zapewne z tego, że w toku tłumaczenia pomieszał on karty z tekstem łacińskim. Bowiem tekst „Przywileju miasta Dzierzgonia” znajdujący się na stronach 24 i 25 w CDP w momencie kiedy kończy się
na stronie 24 jego dalsza część została zastąpiona przez M. Józefczyka nadania dla
Flaminga, który znajduje się na stronach 21–22 CDP. Mamy więc fragment tłumaczenia „Przywileju miasta Dzierzgonia” ze s. 24 CDP i nadanie dla Flaminga ze s.
22 z CDP, połączone w jedną całość96. Na końcu dokumentu zastosowano zgodnie z literą dokumentu nadawczego dla Johannesa Flaminga datację „Dan w Elblągu, w roku Pańskim 1288, w piątym dniu Kalend sierpniowych” = 23 lipca 1288
roku. W nagłówku natomiast zapisano za wydawcami CDP datę 20 listopada 1290
roku, czyli tą dotyczącą nadania „Przywileju dla miasta Dzierzgonia”. Komentując trzeba zapytać dlaczego autor tłumaczenia wówczas gdy pomylił karty w toku
tłumaczenia nie zorientował się podczas korekty lub czytania, że oba fragmenty
dokumentów pochodzą z dwóch różnych źródeł i w spójności są nielogiczne? Tym
bardziej dziwi, że nawet data w nagłówku i w datacji dokumentu na końcu są różne.
To może jedynie potwierdzić z jakim brakiem dbałości dokonywano korekt, a także
świadczy o pracy recenzentów naukowych.
Paradoksalną odwrotność zauważamy w dokumencie nr 262, s. 315 mówiącym o tym, że Żyd Rymbold miał sprowadzić do Prus zarazę w 1349 roku, który jest
skrócony tylko do wstępu.

96
Przykład jest następujący wybierając urywek z tłumaczenia: „Kiedy więc umiłowani nasi sołtys i obywatele z Dzierzgonia usilnie nas prosili, aby obdarzyć ich jakimś wiążącym prawem, nadajemy im wieczyście
takie prawo, […]” – Odpowiada to łacińskiemu fragmentowi „Przywileju miasta Dzierzgonia” za CDP: Cum igitur
dilecti nostri Scultetus et cives de Cristburg nos adierint suppliciter exorantes, quatenus ipsis aliqoud Jus assignaremus, […]. Dalej mamy wtrącenie „nadajemy im wieczyście takie prawo” by dalej przeczytać obszerny fragment
z dokumentu nadawczego dla Johannesa Fleminga „nawiązujące do prawa chełmińskiego, ze wszystkimi jego
obowiązkami i uprawnieniami, z zastrzeżeniem praw naszych i Kościoła, które służą nam i Kościołowi w granicach naszej diecezji. Winni będą w razie potrzeby, przysłać czterech konnych, uzbrojonych zgodnie z obyczajami
tej ziemi. Dodajemy temuż Janowi ziemię piaszczysta i błotnistą, sąsiadującą z polami uprawnymi, nienadającą się
na łąki i pastwiska, która jednakże nie powinna wpłynąć na zwiększenie się przyznanej dawniej powierzchni stu
włók”: […] construendis Jure Culmensi cum omnibus suis Juribus et vtilitatibus perpetue contulimus possidendos.
Saluis nobis et ecclesie hiis Juribus quod pro hiis omnibus nobis et ecclesie nostre deseruiat infra terminos seu limites
nostre dyocesis ad defensionem terre in quator equitibus viris secundum terre huius consuetudinem armatis. Adicentes eidem Johanni terras sabulosas paludosas ipsis agris adiacentes de quibus agri prata vel pascua fieri non poterunt
que quidem terre in numero predictorum centum mansorum non debent aliquatenus computari. […].Oczywiście
dokument tłumaczony jest do końca, ale ten fragment pokazuje, że odpowiada on łacińskiemu fragmentowi nadania dla Flaminga.
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Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na pewne potknięcia językowe autora, które zauważamy w książce. O „wilkierzach” i nieadekwatnych określeniach
urzędów krzyżackich wspomniano już wyżej. Tu warto podać kilka kolejnych
przykładów, które zrazu rzucają się w oczy mediewiście. Mamy zatem „wiertony
denarów”, „wiardungi” (s. 176, 227–228), zamiast wiardunki; Vir honestus to nie
„szlachcic” (s. 203), ale człowiek „zacny” (tak s. 286) lub szlachetny z uwagi na
zaufanie, podobnie viro domino tłumaczyć należy jako szlachetnemu panu, a nie
„szlachcicowi” (s. 66); hoken / Haken to radła nie „pługi” (s. 264–265, 353, 354, 305,
356); missale (s. 220–221) to meszne, czyli danina na rzecz parafii, zobowiązująca
plebana do odprawiania mszy św.; stuba balnea to łaźnia a nie „balwierz” (s. 221);
nieprzetłumaczona w książce miara długości kloftern – to sążeń (s. 228); „cztery
kamienie sepi” to o cztery kamienie łoju. Z innych uzupełnień warto dodać jeszcze,
że zwrot inperen, który nie został przez autora przetłumaczony odpowiada nhd.
inper(e)n, intperen: „entbehren”97.
Pewne zamieszanie w logice odbioru wnosi także tłumaczenie dokumentu lokacyjnego Rychlik (nr 175, s. 215–216). Znajdujemy w nim stwierdzenie
w kontekście sądownictwa, „że jeżeli Prusowie z Dzierzgonia popełnią występek
w Rychlikach, wówczas podlegają sądownictwu komtura z Dzierzgonia” (s. 216):
Insuper volums si Prutheni domus Cristburch in bonis sepedicte ville Rychnbach excesserint, quod Commendator de Crisburch excessus illos debeat iudicare […]. Porównując tłumaczenie z brzmieniem tekstu łacińskiego widzimy, że nie chodzi tu
o Prusów „zamieszkujących Dzierzgoń”, ale Prusów żyjących na obszarze komturii
dzierzgońskiej. To samo dotyczy wykroczeń, które popełniliby „jacyś Prusowie
z Elbląga”, których miał sądzić komtur elbląski, czyli dotyczy to mieszkających na
obszarze komturii elbląskiej Prusów. Rychliki znajdowały się bowiem na obszarze
pogranicza obu jednostek administracyjnych i z obu wydzielono na założenie wsi
odpowiednią ilość łanów. Stąd też podwójna jurysdykcja komturów.
***
Trudno jest jednoznacznie podsumować, a tym bardziej jednoznacznie ocenić
pracę księdza doktora Mieczysława Józefczyka. Z jednej strony podjął się on dzieła,
które niewątpliwie wydawać się może przedsięwzięciem ponad siły jednego człowieka. Badacz ów korzystając ze swoich kompetencji filologicznych podjął się tego
97
Grammatik des Frühneuhochdeutschen. Beiträge zur Laut- u. Formenlehre, Bd. 1, Teil 2: Vokalismus der
Nebensilben II. (Die Entsprechungen von mhd. unbetontem e), bearb. v. H. Stopp, Heidelberg 1973, s. 68.

Ab humana memoria negocia mundi facilius elebuntur

605

zadania, to niestety zabrakło u niego nierzadko podstawowej wiedzy z zakresu metodyki edycji źródeł i z zakresu mediewistyki. Wiele tych dokumentów jest na tyle
źle skomponowanych oraz skomentowanych, że wprowadzają ogromne zamieszanie.
Nietrudno zauważyć, że dotyczy to w szczególności geografii historycznej i chronologii. Nie podejmując się szerszego komentowania jakości tłumaczeń oraz prawideł
związanych z edycją, pozostawiamy to do uwagi osobom bardziej kompetentnym98.
Seweryn Szczepański, Ab humana memoria negocia mundi facilius elebuntur, que nec scripto eternatur… Anmerkungen zur historischen Geographie und Chronologie von Pomesanien und Pogesanien im
Mittelalter
Zusammenfassung
In diesem Artikel konzentriert sich der Autor auf die Analyse von Mieczysław Józefczyks Buch: Church
and Society in Teutonic Prussia. Die Quellentexte für die Geschichte des Christentums in Pomesanien und Pogesanien, herausgegeben vom Diözesanverlag von Ermland in Elbląg 2017. Eine ausführliche Kritik an der Methodologie des Autors des Buches wurde gemacht, viele Fehler in Bezug auf die historische Geografie des mittelalterlichen Preußen, mittelalterliche Chronologie und philologische Probleme wurden korrigiert. Das Buch, in dem
wir polnische Übersetzungen von 548 Dokumenten finden, weist zahlreiche Fehler auf, die das Bild der Siedlung
in der Gegend von Pomesanien, Pogesanien und Ermland verzerren. Der Artikel zeigt auch zahlreiche Fehler in
der Übersetzung aus dem Lateinischen und dem Deutschen. Die mittelalterliche Terminologie des Buches wurde
verbessert. Viele Fehler wurden im Zusammenhang mit der Arbeitsweise einer mittelalterlichen Quelle gefunden.
Übersetzt von Piotr Ambroziak
Seweryn Szczepański, Ab humana memoria negoci mundi facilius elebuntur, que nec scripto eternatur
... Remarks on the historical geography and chronology of Pomesania and Pogesania in the Middle Ages
Summary
In this article, the author focuses on the analysis of Mieczysław Józefczyk’s book: Kościół i społeczeństwo
w Prusach krzyżackich. Teksty źródłowe do dziejów chrześcijaństwa w Pomezanii i Pogezanii (Church and Society in
Teutonic Order Prussia. The Textual Sources for the History of Christianity in Pomesania and Pogesania), published
by the Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne in Elbląg in 2017. A detailed criticism of the author’s methodology
of the book is presented, with the correction of many errors related to the historical geography of medieval Prussia,
medieval chronology and philology. The book, in which we find Polish translations of 548 documents, has numerous mistakes that distort the picture of the settlement in the area of P
 omesania, Pogesania and Warmia. This article
also highlights numerous errors in the translations from Latin and German. The medieval terminology used in the
book is also corrected. There were many errors relating to the methodology of working with a medieval source.
Translated by Aleksander Pluskowski
Dr Seweryn Szczepański
Ośrodek Badań Naukowych
im Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
seweryn.szczepanski@op.pl
98
Warto dodać, że książka doczekała się dwóch znanych mi recenzji. Pierwszej – pozytywnej, w której
została określona jako niewątpliwie bardzo cenna publikacja „tak ze względu na wysiłek translatorski, jak i rozmiar” – rec. M. G. Zieliński, w: Tabularium Historiae, T. II: 2017, ss. 178–181, oraz drugiej – krytycznej, w której
książka została oceniona z perspektywy warsztatu mediewisty – rec. R. Biskup, w: Studia Źródłoznawcze, T. LVI:
2018, ss. 221–230.
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R ECENZJE I OMÓWIENIA
Dainius Elertas, Marius Ščavinskas
„FORMULARZ Z UPPSALI“. PÓŹNOŚREDNIOWIECZNA
KSIĘGA FORMULARZOWA BISKUPSTW PRUSKICH
(FONTES TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU,
T. 109), KOMENTARZ I EDYCJA RADOSŁAW BISKUP,
TORUŃ: TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU, 2016,
SS. 396.

Źródła pisane pozwalają na bezpośrednie poznanie myśli i sposobu wypowiadania się ludzi dawnych wieków, dają też szansę zagłębienia się w realia czasów,
w których powstały. Już na początku XIX wieku zwolennicy metody hermeneutycznej udowadniali, że słowa przekazywane przy użyciu różnorakich materiałów
pisarskich mówią nierzadko więcej niż zamierzał powiedzieć sam autor. Uważnemu czytelnikowi dodatkowych informacji dostarcza charakter pisma czy obrany
sposób wykonania napisu, przemilczane kwestie lub myśli kryjące się między wierszami oraz w sposobie mówienia, a także atrament, farba i materiał, na którym się
pisze lub drukuje. Wiele mówi również autorstwo źródła pisanego, miejsce i okoliczności jego powstania, otoczenie, kontekst korzystania i oddziaływania.
W miarę oddalania się od czasów powstania źródła historycznego wzrasta
znaczenie nauk pomocniczych. Pomagają one „przetłumaczyć“ dawny tekst na
współczesny język. Jest to nieuniknione przy udostępnianiu źródeł pisanych w nowych formach – digitalizacji, druku i in. Ich publikacja rozszerza krąg badaczy
i ogólnie osób zainteresowanych. Jednocześnie następuje tu swoiste przywracanie
do nowego życia tekstu, wydartego zapomnieniu.
Badania źródeł pisanych obejmują znacznie więcej aspektów niż zwykłe czytanie, rozumienie i interpretację tekstu. Dyskusja między źródłem, badaczami przeszłości i wyłaniającymi się w teraźniejszości możliwościami „odczytania“ stanowi
nieprzerwany proces hermeneutyczno-epistemologiczny. Rozwój metod badawczych, pojawienie się nowych możliwości zachęca do powrotu do źródeł pierwotnych i ich reinterpretacji w ciągle zmieniającym się kontekście teraźniejszości: to
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2018, nr 3(301)
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samo źródło za każdym razem jest poznawane od nowa. Staje się składnicą faktów
historycznych dla kolejnych pokoleń badaczy. W oparciu o ich systematyzację, analizę, przemyślenie i zrozumienie tworzona jest narracja historyczna.
Dojrzałość narracji historyka i jej odporność na przemijanie czasu wywiera
wpływ na historyczną (samo)świadomość, pozwala uzasadnić potrzebę używania
określonego modelu kulturowego, staje się przeciwwagą dla narzucanych koncepcji historiograficznych. Potwierdzeniem tego są do dziś aktualne i wydawane na
nowo, przygotowane w XIX–XX wieku, publikacje źródeł średniowiecznych dotyczących Litwy, Polski, Inflant i Prus1. Powstałe w oparciu o badania źródeł artykuły
naukowe i monografie są wartościowe jako odzwierciedlenie ciągłego rozwoju historiografii. Nie dziwi to, że w ramach tworzenia szkół historycznych, równolegle
z wynikami badań naukowych publikowane są źródła.
Właśnie takim dobrym przykładem jest nowa praca polskich historyków
mediewistów z Torunia. W 2016 roku doczekaliśmy się 109 tomu źródeł historycznych (Fontes), wydanych przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu (niem. Wissenschaftliche Geselschaft zu Torun), założone pod koniec 1875 roku, kontynuujące
działalność do dziś. Jako że omawiany zbiór źródeł dotyczy historii średniowiecznej biskupstw pruskich, dodajmy, że publikacja ta uzupełnia dotychczasowe wydawnictwa, poświęcone wizytacjom kościelnym na Litwie, w Prusach i Inflantach2.
Wydanie źródeł historycznych odbywa się równolegle z ogłaszaniem przygotowanych na ich podstawie studiów i monografii. Realizacja projektów wspólnie z innymi jednostkami badawczymi oraz stała działalność interdyscyplinarnych grup
roboczych zapewnia obustronne dzielenie się pomysłami i doskonalenie metod badawczych. Możemy mówić o ukształtowanej toruńskiej szkole historycznej, której
dojrzałym owocem jest właśnie publikacja odpisu uppsalskiej księgi formularzowej
biskupstw pruskich z lat 1323–1512, wydana we wspomnianej serii Fontes.
Przedstawiona w skrócie wszechstronna działalność wspomnianego towarzystwa jest doskonałym dowodem na to, że fundamentalne badania historyczne
można przeprowadzić w oparciu o kształtujące się lub ukształtowane już tradycje,
ciągłość w oparciu o istniejący już dorobek naukowy, przygotowywanie nowych
badaczy oraz ich włączenie w działalność naukową.
Wracając jednak do omawianego źródła, jakim jest „Formularz z Uppsali“. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich, zwrócić należy uwagę na zamieszczony na początku publikacji obszerny rozdział wstępny
1
Por. Scriptores Rerum Prissicarum, hrsg. von T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, W. Hubatsch, Königsberg 1861–1968, Bd. 1–6; Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch, hrsg. von F. G. Bunge, Reval 1853–1914,
Bd. 1. 1–1. 13 oraz Riga, Bd. 2. 1–2. 2; Scriptores Rerum Polonicarum, Cracoviae – Kraków 1872–1917, Vol. 1–68;
Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1376–1430, red. A. Prochaska, Kraków 1882.
2
Akta wizytacji generalnej Diecezji Inflanckiej i Kurlandzkiej czyli Piltyńskiej z 1761 (Fontes 86), red.
S. Litak, Toruń 1998; Wizytacja Biskupstwa Sambijskiego z 1570 roku (Fontes 96), red. J. Wijaczka, Toruń 2005.
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autorstwa Radosława Biskupa, napisany w języku polskim i niemieckim. Badacz
zanim przeszedł do prezentacji źródła dzieli się informacjami na temat różnych
instytucji i naukowców, którzy okazali się niezwykle pomocni w opracowaniu publikacji. Widać, że dla przygotowania źródła do druku trzeba było przejść długą
drogę. W 2009 roku R. Biskup zapoznał się z przygotowywanym przez prof. Mario
Glauerta, pracownika Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie (Brandenburgisches Landeshauptarchiv), krytycznym wydaniem rękopisu
C 575, przechowywanego w Bibliotece Uniwersytetu w Uppsali. W zrozumieniu
znaczenia niektórych wyrazów, skrótów i fragmentów oraz w transkrypcji trudniejszych miejsc pomagała śp. Brigitte Poschmann. Przekładu z języka polskiego
na język niemiecki dokonała Liliana Lewandowska. Cenne są zawarte na końcu
książki indeksy osobowe i miejscowości. Dla wygody badaczy załączono wykaz
skrótów, źródeł oraz literaturę przedmiotu. Należy jednak podkreślić, że wskazano
nie wszystkie, a jedynie najważniejsze pozycje.
Prezentowany zbiór źródeł jest wynikiem dwóch dużych, ostatnio zakończonych projektów, realizowanych w latach 2011–2015 na uniwersytecie w Toruniu.
Pierwszy, którego głównymi wykonawcami byli Andrzej Radzimiński, Radosław
Biskup, Leszek Zygner, Mario Glauert (z Poczdamu) i inni, był poświęcony genezie i rozwojowi parafii w Prusach w okresie od 1243 do 1525 roku. Badania objęły wszystkie cztery utworzone w 1243 roku biskupstwa i archidiakonat pomorski.
Sprecyzowano nie tylko liczbę parafii, istniejących od XIII do pierwszej połowy
XVI wieku, ale też omówiono kwestie życia codziennego w parafiach, regulacje
prawne dotyczące patronatu, pracy duszpasterskiej i wielu innych. Wyniki badań
ujawniły, że struktury kościelne aktywnie przyczyniły się do pojawienia się w Prusach zarządzanych przez zakon krzyżacki w XV–XVI wieku „społeczeństwa stanowego“3. Nie zapomnijmy, że stany wysunęły później swoje żądania wobec zakonu
krzyżackiego po wojnie z lat 1409–1411, a także po wybuchu wojny trzynastoletniej
oraz w czasach kiedy wynikła kwestia sekularyzacji państwa krzyżackiego w Prusach. Badania przeprowadzone przez niemieckiego naukowca Michaela Brauera
pokazały, że stany w Prusach poszukiwały swojego pochodzenia w przedstawianych przez humanistów europejskich historiach genezach narodów4.
Drugi projekt bezpośrednio wiąże się z wydaniem omawianego zbioru źródeł, tj. równolegle z prowadzonymi badaniami historiograficznymi przygotowany
został zbiór źródeł, którego celem jest nie tylko potwierdzenie wyników uzyska3
Więcej o badaniu i jego wynikach – R. Biskup, Bistümer im Deutschordensstaat in Preussen (bis 1525),
w: Cura animarum. Seelsorge im Deutschordensland in Preussen, hrsg. von S. Samerski, Köln–Weimar–Wien 2013,
ss. 71–72.
4
M. Brauer, Die Entdeckung des „Heidentums“ in Preuβen. Die Pruβen in den Reformdiskursen des Spätmittelalters und der Reformation, Berlin 2011, ss. 207–234.
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nych w ramach realizacji pierwszego projektu, ale też udostępnienie źródła szerokiemu społeczeństwu. To właśnie źródła najlepiej ilustrują, jak uzyskuje się wyniki
badań i jakich nowych wytycznych dla badań mogą dostarczyć ukończone projekty. Co prawda korpus taki miał ukazać się jeszcze w 2014 roku, prace przedłużyły się jednak o ponad rok. Należy podkreślić, że przy przygotowaniu publikacji
pracowali nie tylko profesorowie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale
również doktoranci.
Prezentowane źródło kontynuuje tradycje zapoczątkowane już w IV–V wieku przez kancelarię papieską. Coraz aktywniejsza korespondencja między Kościołem i instytucjami świeckimi stawiała coraz wyższe wymagania wobec kancelistów.
Należało szybko reagować na zmieniającą się sytuację, znajdować odpowiednie
sformułowania, by uniknąć ewentualnych nieporozumień. Niewłaściwie dobrane
wyrażenie, zbyt szerokie możliwości jego interpretacji lub niedokładna tytulatura
groziły długotrwałymi konsekwencjami. Dlatego w kancelarii Stolicy Apostolskiej
zaczęto gromadzić wzory różnych dokumentów i tytulatur (librorum formularum).
W oparciu o nie, mniej doświadczeni pisarze również mogli przygotowywać poszczególne dokumenty: listy, odpowiedzi, projekty postanowień i in. Z biegiem
czasu, jak twierdzi autor rozdziału wstępnego R. Biskup, zaczęto do nich załączać
pomocne w pracy kancelaryjnej instrukcje kościelne i świeckie (ss. IX–XI).
Podstawa formularza biskupstw pruskich została przygotowana w latach
1323–1512 w rezydencji biskupów sambijskich w Rybakach (Fischhausen). Przypomina ona księgi formularzowe kancelarii wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego (Geheimes Staatsarchiv Preussisches Kulturbesitz Berlin–Dahlem, XX HA,
OF 281) oraz biskupów Pomezanii (Geheimes Staatsarchiv Preussisches Kulturbesitz Berlin–Dahlem, XX HA, OF 276) z XV wieku, a także rękopiśmienną kopię
części księgi formularzowej biskupów Pomezanii z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku (Biblioteka Seminarium Duchownego we Włocławku,
Rkps nr 31, fol. 260–323). Tą ostatnią badacz Andrzej Tomczak przypisał diecezji
warmińskiej. R. Biskup ustalił, że 26 dokumentów źródłowych kancelarii biskupa
warmińskiego z lat 1338–1376 ogłoszono w zbiorze Codex diplomaticus Warmiensis (ss. XII–XIII).
Przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu w Uppsali rękopis formularza
biskupstw pruskich jest spisany na papierze i pergaminie, oprawiony w skórzaną
okładkę z okuciem. Część skóry została użyta ponownie. Można na niej rozpoznać
fragmenty brewiarza z hymnami poświęconymi różnym świętym (ss. XIV–XVI).
Indywidualność poszczególnych skrybów podkreśla nie tylko krój pisma,
zdobnictwo liter, ale też narysowanych kilka grymasów twarzy. Biorąc pod uwagę
pismo oryginału i układ materiału R. Biskup przypuścił, że w przypadku rękopisu
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pierwszym planem mógł być nie formularz, a podręczna księga sędziego (ławnika). Później, kiedy zaczęto przepisywać kolejne dokumenty, źródło oddaliło się od
pierwotnego zamysłu (s. XIX). Badacz ustalił ramy chronologiczne treści rękopisu
– nominacja biskupa Ottona z Rewala 23 grudnia 1323 roku i śmierć biskupa Łukasza Watzenrode 19 marca 1512 roku. R. Biskup próbował ustalić hipotetyczne autorstwo osoby, opracowującej formularz i trzech skrybów. Potwierdzić lub odrzucić
niektóre z hipotez mogłyby dalsze badania paleograficzne (ss. XXII–XXVII).
Może zrodzić się naturalne pytanie, jak księga formularzowa trafiła do Szwecji. W opinii R. Biskupa, w 1525 roku rękopis wraz z częścią archiwum kapituły
sambijskiej najpierw trafił do archiwum Kurii Warmińskiej. Przypuszcza się, że
przywieźli go niepopierający sekularyzacji księża zakonu krzyżackiego, opuszczający biskupstwo na Sambii. W XVII wieku w latach potopu lub w XVIII stuleciu,
podczas wojny północnej rękopis mógł paść łupem wojennym Szwedów i najpierw
trafić do biblioteki w Lidzbarku Warmińskim (Heilsberg), stamtąd zaś do Biblioteki
Uniwersytetu w Uppsali. W 1888 roku rękopis odkrył w niej August Kolberg5. Od
tego czasu zainteresowanie źródłem wzrastało (ss. XXVIII–XXIX), czego potwierdzeniem jest też omawiana publikacja.
Poza materiałami ważnymi dla historii zakonu krzyżackiego, chciałoby się
podkreślić lituanistyczny aspekt źródła. Przede wszystkim ważne jest ono dla
poznania pracy kancelarii w Prusach, Polsce, Wielkim Księstwie Litewskim oraz
kształtowania się systemu stanowisk6. Treść formularza ukazuje metody i specyfikę
funkcjonowania kancelarii średniowiecznej oraz pozwala na poszukiwanie więzi
z działalnością innych kancelarii. Dlatego teksty 433 dokumentów, ich części lub
mniejsze fragmenty stanowią doskonałe źródło do badań nad historią prowadzenia
w średniowieczu kancelarii na wschodnim pobrzeżu Bałtyku. Aneks zawiera trzy
większe teksty: 1. status synodu biskupa Sambii Michaela Junge z Królewca z lat
5
Więcej o tym – R. Biskup, M. Glauert, Das preußische Formelbuch des 15. Jahrhunderts aus Uppsala.
Vorstellung eines Editionsprojektes, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011. Quellen kirchlicher Provenienz.
Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV–Projekte, hrgs. von H. Flachenecker, J. Tandecki, K. Kopiński, Thorn
2011, ss. 369–380.
6
Warto wspomnieć kilka nowszych publikacji poświęconych kancelariom władców i hierarchów kościelnych: Kancelarie krzyżackie: stan badań i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18–19 X 2001, red. J. Trupinda, Malbork 2002; Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria
królewska w XV wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Malbork 2–3 IX 2004, red. J. Trupinda, Malbork 2006; Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem, red. W.
Chorążyczewski, W. Krawczuk, Toruń–Kraków–Warszawa 2003, t. 1; 2006, t. 2; 2008, t. 3; 2011, t. 4; Belliculum
diplomaticum II Thorunense: kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na
tle porównawczym, red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki, Toruń 2007; R. Čepaitė, Vidurmažių raštininko rašto
individualumo problemos, w: Konstantinas Jablonskis ir istorija, sud. E. Rimša, Vilnius 2005, ss. 65–108; idem,
Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje, Vilnius 2007; R. Petrauskas, Pareigybių sitemos
susikūrimas, w: Lietuvos vidaus reikalų istorija, sud. N. Šepetys, Vilnius 2008, ss. 65–68; D. Keršienė, Epistolografija
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI amžiuje: nuo ars dictaminis iki literatūrinio laiško, (mps. rozprawy
doktorskiej), Vilnius 2010.
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1427–1433; 2. odpis bulli papieża Marcina V z 26 maja 1429 roku; 3. bullę papieża
Eugeniusza IV z 26 maja 1433 roku.
Po drugie zdać sobie należy sprawę z wartości, jaką Formularz wnosi w ukazanie otoczenia i powiązania biskupów pruskich oraz pola ich zainteresowań w okresie rozkwitu i upadku państwa krzyżackiego. Okres ten jest zbieżny z momentem
chrystianizacji Litwy i schyłkiem wypraw chrystianizacyjnych. Jeszcze słychać było
szczęk oręża, gdy w życiu codziennym obu państw umacniały się wspólne wartości
chrześcijańskie, zasady pokojowego współżycia gospodarczego.
Po trzecie, księga formularzowa biskupstw pruskich, pozwala litewskim
badaczom poznać życie mieszczan, karczmarzy, parafian miejscowości wiejskich
(wolnych i zależnych rolników, rybaków) czy księży w Prusach pod rządami zakonu krzyżackiego. Na przykład, z zawiadomienia biskupa Sambii Heinricha II Kuwala (l. 1387–1395) dowiadujemy się, że 21 września 1392 roku Johann G otrzymał
wszystkie niższe święcenia kapłańskie na zamku biskupim w Rybakach (nr 354).
Większość zawartych w źródle wzorów typowych dokumentów nie posiada danych osobowych, tj. nie wpisano konkretnych nazw własnych osób. Takie przypadki wskazują na powtarzający się precedens. W odpisie szablonowego dokumentu
skryba musiał jedynie wpisać adresata, osobę i jej status, miejscowość i datę. Tak
przygotowany dokument po podpisaniu stawał się uwierzytelnionym dokumentem. Uprzednie przygotowanie „szablonów“ wskazywałoby na typowość i powtarzalność sytuacji. Na przykład, na odpisach dokumentów bez dat, biskup Sambii
Heinrich nakazuje proboszczom ogłosić w kościołach swoich parafii, że jeżeli
N. i N. nie stawią się u niego we wskazanym terminie to zostaną ekskomunikowani (nr 388–389 i in.). Przytoczono postanowienie biskupa Sambii dotyczące sporu wynikłego między dwiema kobietami. Każda twierdziła, że jest żoną niejakiego
P. Po wysłuchaniu wszystkich stron i świadków biskup nakazał mężczyźnie ślub
z jedną z kobiet, drugiej zaś pozwolił wyjść za mąż za innego mężczyznę (nr 387).
Prawdopodobnie biskup Jan nakazał po dniu Wszystkich Świętych doprowadzić
do proboszcza Piotra niejakiego B., oskarżonego o udział w zbrojnym napadzie na
proboszcza parafii Piotra (nr 372).
Po czwarte, wstawki lituanistyczne w księgach formularzowych biskupstw
pruskich można powiązać z kontekstem wypraw krzyżowych, stosunków dyplomatycznych i kontekstem genealogicznym. W źródle, w listach wysyłanych w latach
1430–1432, pojawiła się tytulatura wielkiego księcia litewskiego Świdrygiełły i nienazwanej jego żony: „Swidirgall. / Dem irluchten fursten und grosmechtigen herren,
herren Swidirgallen grosfursten zscu littawen und Ruwsen etc., unserem besundern /
Der irluchten furstinnen und grosmechtigen vrauwen, vrauwen N. Grosfurstinne zcu
Littawen und Ruwsen etc., unser gnedigen vrauwen“ (nr 17). Ten szczegół dopełnia
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obrazu stosunków księcia z kierownictwem zakonu krzyżackiego i hierarchami kościelnymi Prus. Należy zwrócić uwagę na rzadziej spotykaną formę nazwy własnej
księcia. W źródle pojawiło się też imię nieznanej dotychczas trzeciej żony uczestnika bitwy pod Grunwaldem, bojara, pierwszego wojewody wileńskiego Wojciecha
Moniwida (Monowyd, Manwide, około 1370–1425): „Manweden bethgenoss. / Der
edlen hochgeboren wrauwen, wrauwen Anastasia, des edlen Manweden bethgenoss,
unser besundern frunden“ (nr 18). Tajemnicą pozostaje, co łączyło żonę magnata
Anastazję z biskupami pruskimi – pielgrzymki, sprawy gospodarcze, polityka czy
coś innego. Nie mniej tajemnicza postać, Johanne Littaw, zapisana została razem
z oficjałem kurii w Pomezanii Nicolau de Borenth, proboszczem Dąbrówna (Gilgenburg) Guntheri in Rosental, mężami zaufania, mieszkańcami Dąbrówna Thom
Burggrefe, Johanne Rysensteyn, Jekel Romam. Johanne Littaw został zaliczony do
mężów zaufania – mieszkańców Dąbrówna. Wymieniono ich w dokumencie z lat
1402–1405, na podstawie którego biskup Chełmna Arnold Stapel zwolnił od ekskomuniki Nicolau Junge de Grymmmenow. Przy ogłaszaniu z inicjatywy szacownego
prokuratora Pauli in Resinberg ekskomuniki wraz z innymi świadkami był obecny
wspomniany Johanne Littaw (nr 26). Pozostaje domysł, co znaczy antroponim Littaw – czy wskazuje na pochodzenie, przydomek czy coś innego.
W źródłach znalazły odzwierciedlenie wyprawy na Litwę z biskupstwa
Sambii. Na przykład w zarządzeniu wysłanym 1 stycznia 1394 roku do proboszczów z Rybaków, Girma, Jaćwieży i Thierenberga biskup Sambii Heinrich II Kuwal zapraszał ich do udziału w trzech mszach przy świętych wotach w dniu Trójcy
Świętej, Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych. Uczestnikom w zamian
za to udzielał czterdziestodniowego odpustu. Wskazał, by wierni modlili się w intencji wymienionej w liście marszałka zakonu krzyżackiego wyprawy przeciwko
poganom Litwinom (nr 323). Odpis dokumentu bez daty biskupa Sambii Henryka (l. 1387–1414) ukazuje skutki wojny. Hierarcha udziela w nim swoim wiernym
czterdziestodniowego odpustu za pomoc w wykupie z niewoli Litwinów bliskich
krewnych (nr 309). W tym pozbawionym daty odpisie zarządzenia biskupa dotyczącego wyprawy przeciwko poganom Litwinom pojawia się zaproszenie do
zjednoczenia w modlitwie podczas trzech mszy w intencji obrońców wiary przy
świętych wotach w dzień Trójcy Świętej, Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich
Świętych. Uczestnicy mieli uzyskać czterdziestodniowy odpust (por. np. nr 322).
To samo powtórzono w zarządzeniach wysłanych również proboszczom innych
parafii (nr 323–326).
Wreszcie, ważne jest to, że niektóre dokumenty ukazują ukształtowaną w Prusach rządzonych przez zakon krzyżacki praktykę udawania się na pielgrzymki nie
tylko do lokalnych sanktuariów (por. np. nr 184, 186–195, 294, 302–304 i in.), ale
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też do Rzymu. Odpusty mieli otrzymywać nie tylko pątnicy, ale też osoby wspierające ich finansowo (nr 310). Odpustu udzielano również za pomoc w remoncie
kościołów i osobom dokonującym remontu (np. nr 192), jak też tym, którzy zajmowali się inną działalnością charytatywną. Niektóre dokumenty pokazują, jak często
biskupi pruscy korzystali z prawa ekskomuniki w przypadku różnych parafian, którzy dopuścili się naruszeń, posiadaczy karczem, nauczycieli, żon, które nie chciały
wrócić do mężów, przestępców i in. (por. np. nr 229–238 i in.). W części dokumentów widoczna jest działalność duchownych wśród niechrześcijan, na przykład
Żydów, z których część dokonała konwersji (por. np. nr 245–255 i in.). Dokumenty zawarte w formularzu ukazują zatem dynamiczne życie codzienne w Prusach
pod koniec XIV i w XV wieku, obejmujące nie tylko kwestie prowadzenia parafii
i biskupstw, patronatu, zarządzania majątkiem i zaopatrzenia kościołów, ale też
inne formalne kwestie. Wszystko to pozwala inaczej podejść do sprawy „głębi“ czy
„obcości“ chrześcijaństwa dla Prusów, lepiej poznać procesy dostosowywania się
Prusów i europeizacji Prus oraz inne niezwykle ważne fakty, którymi żonglując
często dotychczas wyciągano daleko idące wnioski o „synkretyzmie“, „zacofaniu”
lub „niezbieżności“ kultury tego regionu z oficjalną kulturą chrześcijańską7.
Wstępna analiza umieszczonego na końcu księgi indeksu osobowego i miejscowości pozwala dostrzec pewne tendencje. Na ziemiach Bałtów, gęsto zamieszkałych w XIV–XV stuleciu przez Prusów, Jaćwingów, Skalowów, Kurów, Litwinów
znajdziemy częściej powtarzające się nazwy części składowych Królewca (Altstadt,
Kneiphof, Löbenicht, Juditten, Galtgarben), bliższych okolic (Arnau, Balga, Girmo, Kremity, Krzyżbork, Gut Kondehnen, Kaymen, Laukischken, Adlig Legitten,
Labota, Powondeń, Pobeten, Sudowiten, Sankt Lorenz, Wargen, Rybaki), bardziej
oddalonych miejscowości (Bladiau, Kwidzyn, Labiawa, Laukischken, Norkitten,
Tapiawa, Iława, Saalau, Schaaksvitte). Ujawniają one wpływ biskupów sambijskich
oraz kurii na wspomniane terytoria. W tekście formularza nie występują toponimy
bezpośrednio graniczących z Wielkim Księstwem Litewskim komturstw Wystruci,
Ragnety i Kłajpedy. Bardziej szczegółowe badania mogłyby sprecyzować geografię
wpływów biskupów i kurii oraz duchownych podwładnych zakonowi krzyżackiemu8.
Z przytoczonych przykładów wynika, że omawiany zbiór źródeł jest ważny
nie tylko dla badaczy średniowiecza per se, ale też wszystkich, których interesuje
historia wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego, zamieszkałego przez mówiącą
7
Por. twierdzenia uogólniające, A. Pluskowski, The Archaeology of the Prussian Crusade. Holy War and
Colonisation, London–New York 2013, ss. 287–291.
8
Badania struktur kościelnych w państwie zakonu krzyżackiego w Polsce wznowiono, zintensyfikowały się one po 2000 r. Należy wspomnieć najnowsze prace: Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
1243–1525. Organizacja – uposażenie – ustawodawstwo – duchowieństwo – wierni. Malbork 2006; R. Biskup, Das
Domkapitel von Samland (1285 – 1525) (seria Prussia Sacra, t. 2), Toruń 2007; M. Jarzębowski, Die Residenzen der
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po niemiecku społeczność. Z drugiej strony, źródło jest pomnikiem europeizacji
i chrystianizacji Prus, zarządzanych przez zakon niemiecki. Jego wydanie wzbogaci
dotychczasowe wyniki badań o nowe dane, pozwoli też zaplanować dalsze badania.
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preussischen Bischöfe bis 1525 (seria Prussia Sacra, t. 3), Toruń 2007; Cura animarum. Seelsorge im Deutschordensland in Preussen...; Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku,
red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013; Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od
XIII do XVI w., red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń 2015.
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