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Historia Prusów
i ludów bałtyjskich

Alicja Dobrosielska, Bogdan Radzicki

Między Cholinun a Rzymem.
Zmiana jako autopojeza systemu
społecznego Prusów
Słowa kluczowe:
Prusowie; plemiona pruskie w XI–pocz. XIII w.; zmiana systemowa w Prusach,
Chrystian bp. pruski; Surwabuno i Warpoda; autopojeza systemów społecznych
historia i teoria społeczna; Niklas Luhmann.

W artykule opublikowanym w szóstym tomie rocznika Pruthenia skupiliśmy się na
mechanizmach podtrzymywania systemu społecznego Prusów i uprawomocniającego go uniwersum symbolicznego1. Użyliśmy przy tym wydarzeń we wspominanym
w Pasji z Tegernsee pruskim grodzie Cholinun, jako swoistego punktu przecięcia systemu społecznego, aby spróbować uzyskać wgląd w tworzącą go strukturę semiotyczną i strukturę relacji między tworzącymi system rolami społecznymi. Naszym celem
było wówczas uchwycenie czynników kulturowych stanowiących warunki możliwości
względnej trwałości systemu społeczno-kulturowego Prusów2, który potrafił się skutecznie obronić przed zewnętrznymi próbami jego zmiany. Wskazywaliśmy tam na zasadniczą rolę społecznych mechanizmów obrony i podtrzymania uniwersum symbolicznego, próbując pokazać, w jaki sposób mechanizmy te funkcjonowały w kulturze
pruskiej. Nie wykluczaliśmy też wówczas innych czynników sprzyjających zachowaniu
systemu kulturowego, takich jak np. jego względna izolacja od centrów politycznych,
które mogłyby być zainteresowane ekspansją polityczną i kulturową na ziemie pruskie
(nikłe próby, które wówczas analizowaliśmy, jak się okazało, nie były dla Prusów poważnym wyzwaniem); stosunkowa słabość potencjału gospodarczego systemu, która
nie sprzyjała szerszemu rozwojowi dalekosiężnego handlu (co nie znaczy, że takiegoż

1

2

A. Dobrosielska, B. Radzicki, Między Cholinun a Rzymem. Studium nad czynnikami zmiany kulturowej w Prusach między X i XIII w., cz. 1, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim
(dalej cyt. Pruthenia), 2011, t. VI, s. 25–60.
Kładliśmy wówczas nacisk na rolę mechanizmów podtrzymujących uniwersum symboliczne Prusów;
wskazaliśmy na rolę siły uspołecznienia, a także na procedury podtrzymywania: terapię, nihilację, czy
segregację. Zob. A. Dobrosielska, B. Radzicki, Między Cholinun a Rzymem…, szczególnie s. 45–57.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 7–57
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w Prusach nie było)3, czy też niski poziom zaludnienia i jego rozprzestrzenienie, co
utrudniało znacznie rozwój kanałów komunikacji społecznej (co oczywiście nie znaczy, że one nie funkcjonowały). Naszym zdaniem jednak, to siła kapitału kulturowego
(manifestującego się w tradycyjnej kulturze), który Prusowie zdążyli sobie wypracować i siła stosowanych mechanizmów podtrzymania odgrywały pierwszorzędną rolę
w istnieniu systemu we względnej równowadze.
Analiza procesów i zjawisk zapewniających trwanie jakiejś kultury jest jednak tak
samo interesująca jak badanie społecznych i kulturowych mechanizmów jej zmiany.
Dlatego też niniejsze studium poświęcamy zmianie kulturowej w Prusach. Powtórzymy tu sformułowaną w poprzednim artykule tezę, że zmiana kulturowa w Prusach,
której dotychczasowa historiografia dopatruje się w XIII w., dokonała się na przestrzeni dwóch poprzednich stuleci4.
3

4

W literaturze wskazuje się na epizodyczność fenomenu Truso i napływu tzw. srebra arabskiego na
ziemie pruskie, które niewątpliwie miało wpływ na potencjał gospodarczy regionu. Zarówno jednak
ośrodek w kraju Estów (Truso), jak też podobny na Sambii (Wiskiauty), stanowią kulturowe inkluzje
pochodzące z „obcych” systemów. Oczywiście widzimy w tych fenomenach zdarzenia komunikacyjne. Wśród literatury omawiającej kontakty prusko-skandynawskie szczególne miejsce zajmuje książka
i artykuły Marka Jagodzińskiego, zob. M. Jagodziński, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem,
Elbląg 2010; idem, Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu, Pruthenia, 2009, t. IV, s. 117–192; idem, Zasady funkcjonowania handlu w Truso – kwestia
wymiany dalekosiężnej oraz zagadnienie roli zaplecza w codziennym obrocie rynkowym, [w:] Pogranicza
kulturowe w Europie średniowiecznej. Słowianie i ich sąsiedzi, red. K. Grążawski, M. Dulinicz, Brodnica-Warszawa-Olsztyn 2012, s. 57–76. Zagadnienie rozwoju i poziomu ekonomicznego Prus w okresie plemiennym w porównaniu z sąsiadami podejmowali: O. Hein, Altpreussische Wirtschaftgeschichte
bis zur Ordenszeit, Zeitschrift für Ethnologie, 1890, 22, s. 215–216; G. Labuda, Pomorze Wschodnie
w dobie utrwalania ustroju feudalnego (1230–1310). Pomorze Gdańskie i Sławieńskie, [w:] Historia
Pomorza, t. 1: do roku 1466, cz. 1, Poznań 1969, s. 410–421; idem, Prusy rodzime, [w:] M. Biskup,
G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986, s. 75–78; Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie
codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX–XIII), Warszawa 1983, s. 126–161. W innej
pracy Okulicz-Kozaryn podaje, że poziom gospodarki pruskiej w XI w. nie odbiegał od tego, jaki
reprezentowały dobrze wówczas rozwinięte kraje środkowej i zachodniej Europy, zob. Ł. OkuliczKozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 2000, s. 296 – uważamy tę hipotezę za co najmniej przedwczesną.
Ostatnio kwestię pruskiej gospodarki we wczesnym średniowieczu w szerokim kontekście polityczno-społeczno-religijnym na podstawie źródeł pisanych i archeologicznych omówił W. Długokęcki,
Prusy we wczesnym średniowieczu (IX–XIII wiek), [w:] Bruno z Kwerfurtu. Osoba – dzieło – epoka,
red. M. Dygo, W. Fałkowski, Pułtusk 2010, s. 22–38. Jak trudny jest to w tej chwili jeszcze problem,
może świadczyć fakt, że kiedy w 2012 r. Towarzystwo Naukowe Pruthenia poszukiwało autora, który
zająłby się kompleksowym opracowaniem problematyki gospodarczej dla ziem pruskich w ramach
składanego wówczas do NPRH grantu badawczego – nie było chętnego, który podjąłby się tego zadania.
Zob. A. Dobrosielska, B. Radzicki, Między Cholinun a Rzymem…, s. 58. Sugerowaliśmy w poprzednim artykule, że o ile X–XI w. można by uznać za okres stabilizacji pruskich systemów społecznych
to wiek XII i XIII przynosi Prusom głęboką zmianę kulturową. Wydaje nam się jednak dzisiaj, że
budowany wówczas obraz był ciągle zbyt stabilny. Konsekwentne stosowanie perspektywy komunikacyjnej skłania nas dzisiaj do zmodyfikowania przyjętego wówczas horyzontu zmiany kulturowej.
Wydaje nam się, że teraz lepiej niż wówczas rozumiemy samą procesualność zmiany kulturowej i czystą umowność synchronicznych „przekrojów” przez historię społeczną Prusów, którą zaproponowaliśmy w tytule szkicu.
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Na początku XIII w. znalazła ona swój symboliczny wyraz w podróży dwóch
pruskich możnych do Rzymu wraz z cysterskim misjonarzem Chrystianem, późniejszym biskupem Prus. Świadectwem tego, że również współcześni zdawali sobie dobrze
sprawę z tego, że mamy do czynienia ze zmodernizowanym społeczeństwem pruskim,
jest słynne zdanie opata łeknieńskiego Gotfryda: regio illa alba esset ad messem5. Właśnie poszukiwaniu czynników i próbie zrozumienia dynamiki tej zmiany poświęcamy
niniejsze studium.
Przedstawione tu zagadnienie wymaga od nas zarysowania pewnych kategorialnych ram, w których będziemy się starali prowadzić nasz wywód. Ramy pojęciowe,
które staraliśmy się sformułować w poprzednim studium, wymagają teraz uzupełnienia i rozszerzenia. Ponieważ tym razem interesuje nas nie trwałość systemu społecznego Prusów, ale właśnie jego niestabilność, dzięki której zmiana systemowa stała się
w ogóle możliwa. Spróbujemy zatem przyjrzeć się postawionemu problemowi szukając
wsparcia w teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna.

Zmiana systemowa – perspektywa komunikacyjna
Ujmowanie społeczeństwa jako systemu stało się paradygmatem w teorii społecznej co
najmniej od czasu słynnej pracy Talcotta Parsonsa6. Dla potrzeb podejmowanej przez
nas próby opisu dynamiki i czynników zmiany kulturowej w Prusach, odwołamy się
jednak do teorii społecznej N. Luhmanna, która lepiej – naszym zdaniem i mimo szeregu wysuwanych pod jej kątem zastrzeżeń – ujmuje dynamikę procesów społecznych
(działania społecznego). Będziemy jednak korzystać z koncepcji Luhmanna wybiórczo
i synkretycznie, nie zapominając oczywiście o akcentowanej w pierwszej części studium, perspektywie socjologii wiedzy i semiotyki historycznej7. Nie zauważamy, by
perspektywę tę stosowano szerzej do analizy procesów historycznych, w szczególności
starszych okresów. Po pierwsze – Luhmann postrzega system społeczny jako rezultat
procesu wytwarzania różnic. Mówiąc w pewnym uproszczeniu – system społeczny nie
ma samodzielnej (istotnościowo ujmowalnej) tożsamości, istnieje jedynie w relacji,
w odniesieniu do tego, od czego się właśnie odróżnia – otoczenia, bądź środowiska
systemu. Środowiskiem jest wszystko to, co jest przez system odróżniane jako doń nie
należące (aktualnie), inaczej mówiąc, czemu nadawany jest sens „obcości”8. Tożsamość
5
6
7

8

Preussisches Urkundenbuch (dalej cyt. PrU), hrsg. v. R. Philippi, C. P. Woelky, Königsberg 1882,
Bd. I.1, nr 4.
T. Parsons, The Social System, London 1951; wyd. polskie: T. Parsons, System społeczny, przeł. M. Kaczmarczyk, Kraków 2009.
Zob. N. Luhmann, Systemy społeczne, przeł. M. Kaczmarczyk, Kraków 2012. O tyle łatwo nam to
przychodzi, że dla Luhmanna podstawowym atrybutem systemu społecznego jest „sens”, który konstytuowany jest w zdarzeniach komunikacyjnych. Perspektywa komunikacyjna umożliwia nam lepsze
uchwycenie dynamiki zmiany kulturowej społeczeństwa pruskiego. Właśnie Luhmannowi zawdzięczamy odwołanie do teorii komunikacji w analizie społeczeństwa.
Ciekawą konsekwencją tej perspektywy poznawczej, której tutaj nie będziemy rozwijać, jest
przynależność do systemu społecznego obiektów świata materialnego, takich jak naturalne śro-
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(to magiczne słowo, które zawładnęło ostatnimi laty zbiorową wyobraźnią), w konsekwencji nie jest jakąś określoną istotą, ale dynamicznym procesem odróżniania się
od otoczenia9. Po drugie – trwanie i reprodukcja systemu społecznego polega na tym,
że nieustannie odnosi się on do swojego środowiska, dokonując zarazem pewnego
samoodniesienia (autoreferencja). Inaczej mówiąc, w trwaniu systemu społecznego/
kulturowego nie mamy do czynienia z prostą reprodukcją wcześniejszych struktur
(np. instytucji społecznych), ale z ich dynamicznym dostosowywaniem do zmieniającego się środowiska, które polega na tworzeniu jego własnej reprezentacji poznawczej.
Odnosząc tę charakterystykę do systemu społeczno-kulturowego wczesnośredniowiecznych Prusów możemy przyjąć następującą hipotezę wyjściową: system społeczny
Prusów „jest” dzięki procesowi odróżniania się od swojego środowiska, które tworzą
inne systemy: Polacy, Mazowszanie, Pomorzanie, Duńczycy, Litwini, chrześcijańscy
misjonarze, itp.10
Przyjęcie takiej perspektywy poznawczej pozwoli nam rozpatrywać system społeczno-kulturowy plemion pruskich jako dynamiczny proces pozostający w dialektycznym związku komunikacyjnym z jego środowiskiem kulturowym (czyli ze wszystkim,
co do systemu „Prusy” aktualnie nie należy). By wyjaśnić, co z tego wynika dla analizy
tzw. źródeł historycznych (bo to przecież są one głównym tematem badań historyków), musimy odwołać się do kolejnej Luhmannowskiej kategorii – reprodukcja (czyli
trwanie) systemu społecznego polega na operacjach strukturyzowania świata znaczeń
(sensu) polegających na interpretowaniu samego systemu (autoreferencja) w świetle
zachodzących wydarzeń i w odniesieniu do środowiska. Relacja system – środowisko
jest w takim ujęciu relacją komunikacyjną. W związku z tym można patrzeć na zdarzenia historyczne (np. wyprawę Bolesława Krzywoustego do Prus) jako na „wydarzenia
dowisko życia i świat rzeczy. W takim ujęciu można rozpatrywać rzeczy jako swoiste podmioty
gry społecznej.
9
Nie ukrywamy, że dzięki lekturze Luhmanna lepiej dostrzegamy ten prosty fakt, że częściej wiemy
z czym się nie chcemy utożsamiać, wiązać, itp., niż z czym chcemy; że nasza potencjalna oryginalność
sprowadza się bardzo często jedynie do tego, by jakoś „odróżnić się” (sic!) od otoczenia. Wydaje się
to banalnym spostrzeżeniem. Ale właściwy klucz tkwi w dostrzeżeniu procesualności, relatywności
i dialektyczności tego zjawiska.
10
Przyjęcie przez nas perspektywy systemowej, stawia nas w sytuacji teoretycznego sporu z Przemysławem Urbańczykiem, który w pracy Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, napisał o społeczeństwach: „Nie są one jednolitymi rozłącznymi całościami wydzielonymi z przestrzeni społecznej
lub geograficznej. Nie są więc «systemami» społecznymi, które można scharakteryzować prostymi
definicjami odnoszącymi się np. do «sposobu produkcji materialnej», «systemu normatywnego»
czy «formy organizacji społecznej». A jeżeli nie ma wyraźnie wydzielonych systemów, to nie można
też mówić o ich wewnętrznej «ewolucji» ani o zachodzącej pomiędzy nimi «dyfuzji» form organizacji społecznej” – P. Urbańczyk, Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2000, s. 25.
Nie jest dla nas jasne, dlaczego to, co nie jest jednolite i rozłączne nie może być ujmowane jako system
relacji i znaczeń. O ile nam wiadomo, myślenie systemowe nie implikuje koniecznie ani jednolitości,
ani też rozłączności analizowanych całości. O tyle możemy zgodzić się ze stanowiskiem Urbańczyka, że nie używamy słówka „jest” w jego egzystencjalnym sensie. Inaczej mówiąc nie tyle twierdzimy
że „społeczeństwa są systemami” ile – że dają się analizować jako pewne systemy. Urbańczyk zdaje się
polemizować z pewnymi zarzuconymi już jakiś czas temu koncepcjami funkcjonalistycznymi.
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komunikacyjne”, a każde tzw. „źródło” historyczne traktować jako pewne sprawozdanie z takiego wydarzenia11. Jest to dla nas istotna dyrektywa metodologiczna, do której będziemy się, w przedstawionej niżej interpretacji, ciągle odwoływać. Spróbujmy
wskazać przynajmniej niektóre konsekwencje płynące z jej przyjęcia.
Po pierwsze, zauważmy, że taka perspektywa strukturyzuje nam całe zdarzenie.
Należy w nim bowiem wyodrębnić przede wszystkim nadawcę komunikatu (z jego
intencjami) i jego odbiorcę (z jego narzędziami i kompetencjami interpretacyjnymi);
następnie sam komunikat, kod, w którym został sformułowany przekaz, a wreszcie –
proces dekodowania komunikatu w ramach dostępnego odbiorcy systemu semiotycznego (mówimy tu cały czas – podkreślmy – o zdarzeniu, a nie o przekazie o nim). Po
drugie, taka interpretacja zdarzenia historycznego pozwala nam przyjąć w analizie perspektywę interpretatora i stawiać sensownie problem konstytucji pól semantycznych,
w ramach których możliwa jest interpretacja zdarzenia12. Po trzecie wreszcie, ponieważ dokonując interpretacji komunikatu system zarazem dokonuje autointerpretacji,
co wpływa na sposób i kierunek jego reprodukcji, to dzięki temu można coś powie11

Nasz sposób traktowania „źródeł historycznych” omawialiśmy już w poprzednim studium (zob. Między Cholinun…, szczególnie s. 28 i n.). W tym miejscu spróbujemy jedynie nakreślić kontekst użycia
słówka „sprawozdanie”, szczególnie w związku z możliwością wysunięcia wątpliwości co do faktograficznej wiarygodności przekazu. Po pierwsze – podkreślamy to bardzo mocno – nasza analiza,
precyzyjnie rzecz ujmując, nie dotyczy Prusów, jako realnych podmiotów historycznych, ale jedynie
Prusów ujmowanych jako społeczni aktorzy przekazów historycznych o Prusach. Zwracamy jednak
uwagę, że tzw. „klasyczne” ujęcia historiograficzne również nie dysponują możliwością poznawczego
dotarcia do realnych aktorów. Z założenia również traktujemy dostępne przekazy historyczne, które
określiliśmy pojęciem „sprawozdania z wydarzeń komunikacyjnych” jako teksty kultury, czyli interpretacje – uwikłane w swój własny lokalny kontekst czyli kulturę – najprościej – za Geertzem – mówiąc. Charakter tego uwikłania (kontekst) odkrywa częściowo tzw. krytyka źródła, co jest niezwykle
cenne. Nas jednak interesuje jedynie pewien aspekt informacyjny owych źródeł. Sądzimy mianowicie,
że jeżeli nasz informator opowiada o jakimś wydarzeniu komunikacyjnym, w którym ukazuje Prusów
jako jednych z jego aktorów, to znaczy, że w świecie owego informatora takie wydarzenia są ontologicznie możliwe i stąd poznawczo uprawdopodobnione. Nie tyle zatem interesuje nas tu realność
historyczna konkretnego opowiadanego zdarzenia ile jego społeczne uprawomocnienie w danym
kontekście, jako możliwego (a zatem w pewnym sensie dla samego twórcy przekazu realnego) zdarzenia. Jeśli zatem średniowieczny kronikarz pisze, że w jakiejś wyprawie na Mazowszan uczestniczyli
Prusowie wespół z Pomorzanami to dla naszego wnioskowania ważna jest nie tyle faktyczność zdarzenia (i tym samym wiarygodność samego przekazu) ile jego „realność” w świecie twórcy samego
przekazu. Ważne jest nie to, czy coś rzeczywiście zaszło, ale to, że informator wierzył, że zaszło i ci,
dla których pisał, byli przekonani o tym, że to zaszło, a przynajmniej, że było możliwe i gdyby nawet
nie zaszło, to mogło i nie byłoby w tym nic nieprawdopodobnego. Taka perspektywa metodologiczna nie pozwala nam, co prawda, na wiele, ale daje możliwość analizy – przy posiłkowaniu się teorią,
pewnych przynajmniej struktur systemu społecznego Prusów. Pozwala formułować hipotezy, które
będą poddawały się falsyfikacji, bo można będzie sformułować jej empiryczne kryteria.
12
Przez „pole semantyczne” będziemy tu rozumieli sumę możliwych interpretacji jakiegoś zdarzenia
w ramach danego systemu semiotycznego, w naszym przypadku utożsamianego z systemem społecznym. Kiedy zatem stawiamy kwestię konstytucji tak pojętego „pola” to pytamy ostatecznie o warunki
możliwości repertuaru działań, jakie możliwe są w danym systemie społecznym. Inaczej mówiąc –
o możliwe do pomyślenia w ramach określonego systemu praktyki jako rezultaty interpretacji komunikatów płynących ze środowiska tego systemu.
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dzieć na temat dynamiki danego systemu społecznego. Ta konsekwencja prowadzi nas
do drugiego ważnego aspektu Luhmannowskiej teorii systemów, który aplikujemy
do naszej analizy.
Luhmann uważa, że system społeczny, rozpatrywany jako „system” właśnie, aby
można go było analizować w kategoriach teorii komunikacji, musi spełniać podwójny warunek. Musi cechować go, z jednej strony, strukturalne i operacyjne zamknięcie,
z drugiej zaś, poznawcza otwartość na środowisko. Konsekwencją takiego założenia
jest wg niemieckiego socjologa przekonanie13, że system nie zmienia się wskutek działania zewnętrznych przyczyn, ale wskutek wytwarzania przezeń reprezentacji tych
przyczyn (bodźców, czynników, sił, itp.) wewnątrz siebie i aktywnego dostosowania się
do aktualnych warunków środowiskowych. Ponieważ środowisko systemu nieustannie
się zmienia, system jest strukturą dynamiczną. Podejmuje nieustanny wysiłek interpretacji danych środowiska i danych płynących z autoreferencji by w swoim mniemaniu
jak najefektywniej rozwiązywać stojące przed nim problemy.
Zmiana kulturowa – w takiej perspektywie – jest rezultatem nie tyle działania
przyczyn zewnętrznych (one oczywiście oddziaływują na system), ile dokonywanej
przez system interpretacji tego oddziaływania. Możliwy jest taki splot owych przyczyn i taka siła ich oddziaływania, wobec której system ulegnie dekonstrukcji, entropii i już nie będzie mógł się reprodukować w ramach dotychczasowego modelu
strukturalnego. Częściej jednak, jak się zdaje, systemy społeczne ulegają, daleko nawet idącym, zmianom. Przekształcają swoje struktury i wytwarzają nowe pola znaczeń
społecznych, przez które konstytuują się jako nowe repertuary tożsamości (w języku
Luhmanna powiedzielibyśmy, że redefiniują swoje granice systemowe, czyli swoją różnicę podstawową – Leitdifferenz). W tej perspektywie poznawczej nasz podstawowy
problem przyjmuje postać pytania: w jaki sposób możliwe stało się nawrócenie Prusów
reprezentowanych przez Survabuno i Warpodę, którzy w imieniu swojej wspólnoty
udali się do Rzymu aby tam zaświadczyć o gotowości do chrystianizacji? Inaczej mówiąc, jak stała się możliwa głęboka zmiana społeczna w jakiejś części pruskiego systemu
społecznego jeszcze przed przybyciem krzyżaków? Szukając odpowiedzi na te kwestie
zawieszamy argumentację teologiczną, bo, choć jest możliwa, nie poddaje się falsyfikacji oraz wyjaśnienia teleologiczne odwołujące się do jakieś wersji historycyzmu.
Naszą tezę, że: 1) zmiana kulturowa w Prusach, umożliwiająca przyjęcie przez jakieś
pruskie organizacje plemienne chrześcijaństwa, dokonała się na przestrzeni dwustu lat
dzielących pierwsze nieudane misje z czasów Chrobrego i zakończoną sukcesem misję
cystersa Chrystiana oraz, że: 2) nie dokonała się ona pod presją/wpływem czynników
zewnętrznych, tylko na drodze zmiany autopojetycznej, w której systemy społeczne
Prusów dokonywały autoreferencji swojej sytuacji wobec zdarzeń komunikacyjnych,
w które były uwikłane, spróbujemy uzasadnić odwołując się do powszechnie znanego
i dość gruntownie omawianego zestawu przekazów historycznych. Nie sądzimy, że nasza analiza wyczerpie możliwości interpretacyjne, raczej, że stanie się przyczynkiem
13

Nie chcemy tu rozwijać teoretycznego i dość skomplikowanego wywodu Luhmanna na ten temat.
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do otwarcia szerszej dyskusji nad możliwościami interpretacyjnymi, jakie stwarza teoria społeczna.

Regio illa alba esset ad messem
czyli kulturowy kontekst misji Chrystiana
Początek działalności cysterskiej w Prusach datuje się na 1206 r., wówczas papież Innocenty III wydał zgodę na podjęcie misji. W kolejnym roku cystersi z Łekna, zapewne
w uzgodnieniu z Władysławem Laskonogim, przybyli na ziemie pogan. Opat Gotfryd
i mnich Filip zostali życzliwie przyjęci przez „pana ziemi” (dominus terrae), który nie
tylko uwolnił jakichś uwięzionych wcześniej mnichów, ale zaprowadził ich do grobu
św. Wojciecha beati martyris sepulcrum. Opat przekonał się wtedy o możliwości podjęcia misji, bo regio illa alba esset ad messem14. W przekazie kroniki Alberyka de Trois
Fontaines pod 1207 r. odnotowano pierwsze sukcesy misyjne Gotfryda. Nową wiarę
przyjął wówczas książę (dux) Phalet (być może pruskie Waldeo), a potem jego brat
król (rex) Sodrech (Suder)15.
W przywołanej wyżej kronice pojawia się także postać Chrystiana, określonego
mianem drugiego biskupa Prus. Pierwszym, według jej autora, był Gotfryd16. Możliwe,
że Chrystian włączył się do akcji misyjnej na terenie Prus w 1209 r., najpewniej, jak
podaje Powierski, współpracował, choć równie prawdopodobne wydaje się, że rywalizował z cystersami wielkopolskimi17. We wrześniu 1210 r. kapituła generalna potępiła działalność Gotfryda, który fraudulenter se fingit episcopum i nakazała jego cysterskim towarzyszom powrót do klasztorów18. Gotfryd został ostatecznie odsunięty
albo zmarł, bo źródła nie informują więcej o nim, a akcją misyjną cystersów wielkopol14

15

16
17
18

PrU, Bd I.1, nr 4; J. Powierski, Aspekty terytorialne cysterskiej misji w Prusach, [w:] Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej, odbytej w klasztorze oo. Cystersów
w Krakowie mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań–Kraków–Mogiła 5–10 października 1998, red. A. M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 251.
Chronica Alberici Monachi Trium Fontium (dalej cyt. Chronica Alberici), ed. P. Scheffer-Boichorst,
MGH SS, Bd. XXIII, Hanoverae 1874, s. 887: De pincipio christianitas in Prutia Abbas Godefridus
de Luckina in Polonia cum monacho suo Philippo Wisselam flavium, paganos dividentem et christianos, transivit et Pruthenis paulatim predicare incipiens, ducem Phalet ad fidem convertit et postmodum
fratrum eius regem Sodrech. Monachus Philippus ibi martirizatus est; et abbas Godefridus primus fuit
episcopus regionis illus, et post eum fuit quidam episcopus nomine Christianus; J. Powierski, Stosunki
polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego, Toruń 1968, s. 133
i n.; idem, Aspekty terytorialne…, s. 251, przyp. 1, przy czym autor podaje tu błędną stronę 687, na
której miałby znajdować się przywołany fragment źródła, znajduje się on bowiem na stronie 887.
Chronica Alberici: abbas Godefridus primus fuit episcopus regionis illus, et post eum fuit quidam episcopus nomine Christianus.
J. Powierski, Chrystian, [w:] Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne, Gdańsk 1981,
s. 36.
Statuta Capitulorum generalium ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, ed. J. M. Canivez,
Louvain 1933, t. I, s. 373; por. J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 134; idem, Gotfryd, [w:] Słownik Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, t. 2, Gdańsk 1994, s. 83–84.
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skich kierował mnich Filip. Jako główni misjonarze w kolejnych bullach papieskich
po 1210 r. zostali wymienieni właśnie Chrystian i Filip: Christianus, Philippus et quidam alli monachi pio desiderio cupientes, illus dudum amore succensi, qui neminem vult
perire, ad partes Pruscie de nostra licentia in humilitate spiritus accesserunt, ut ibidem
semen verbi dominici seminando, in umbra infidelitatis et tenebris ignirantir positos ad
semitam reducerent veritatis19. Na to, że działalność misyjna przynosiła efekty wskazują
kolejne bulle papieskie. W dokumencie z 10 sierpnia 1212 r., adresowanym do kapituły generalnej cystersów, przesłanej do wiadomości klasztorom cysterskim w Polsce
oraz arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, papież Innocenty III zalecał cystersom utrzymanie dalszej pomocy dla misji w Prusach, równocześnie jednak dla uniknięcia nadużyć
oddawał w ręce arcybiskupa kontrolę wyboru misjonarzy, których potrzeba było coraz
więcej, bo wyznawców nowej wiary pośród Prusów nieustanie przybywało, o czym
informowali w stolicy apostolskiej towarzysze Chrystiana i Filipa20. Parę dni później
papież wydał kolejną bullę zakazującą książętom Polski i Pomorza podporządkowania
pruskich sąsiadów (z 13 sierpnia 1212 r.)21. Z drugiej strony, nie wszyscy mieszkańcy
ziem pruskich byli pozytywnie nastawieni do misji cysterskiej, bo też z rąk autochtonów najpewniej zginął 4 maja 1213 r. Filip22. Kierownictwo misji po śmierci Filipa
objął Chrystian, i jak wynika ze źródeł, to w efekcie jego działalności jej wpływy wciąż
się rozszerzały23.
Sposób prowadzenia misji przez Chrystiana i otaczających go duchownych, różnił się od wcześniejszych prób nawracania niewiernych. Cystersi rozwijali działalność
organizacyjną, założyli szkołę dla chłopców pruskich, w której mieli się oni przygotowywać do stanu kapłańskiego i w przyszłości szerzyć wiarę chrześcijańską wśród pogan. Przystąpiono również do zorganizowania klasztoru, którego siedzibę ulokowano
w położonym na prawym brzegu Wisły pomorskim grodzie Zantyr (Santyr)24. Chry19
20

21
22

23
24

PrU, Bd. I.1, nr 5 z 4 września 1210 r., por. nr 6–7.
PrU, Bd I.1, nr 6: verum etiam usque in Prussiam suum calceamentum extendit. Decyzję tę pokwitowała kapituła generalna na swym posiedzeniu we wrześniu 1213 r. zlecając biskupowi Morymundu
uregulowanie sprawy w ten sposób, by zadość uczynić życzeniu papieskiemu, a nie narazić na szwank
przepisów zakonnych, Statuta Capitulorum, s. 414.
PrU, Bd. I,1, nr 7.
Znamiona prawdopodobieństwa ma według Powierskiego jedna z wersji zapiski Analecta Cisterciensia, przekazująca, że zabity przez Prusów 4 maja Filip poniósł męczeńską śmierć w ziemi lubawskiej
– J. Powierski, Aspekty terytorialne…, s. 254.
J. Powierski, Chrystian…, s. 37.
Szerzej o początkach działalności misji cysterskiej na ziemiach pruskich i lokalizacji Zantyra
zob. M. Toeppen, Die Niederung bei Marienwerder. Eine historisch-chorographische Untersuchung mit
besonder Rücksicht auf Weichselburg und Zantir, Altpreussische Monatsschrift, Bd. 10, 1873, s. 231–
240, 311–321; A. Semrau, Die Orte und Fluren im ehemaligen Gebiet Sthum und Waldamt Bönhof (Komturei Marienburg), Mitteilungen des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu
Thorn, 1928, H. 36, s. 192 i n.; E. Keyser, Die Burg Zantir, Weichselland, 1938, Jg. 37, H. 2, s. 31–34;
M. Pollakówna, Zantyr, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej KMW), 1967, nr 4, s. 473–484;
T. Manteuffel, Papiestwo i cystersi ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w Polsce na przełomie XII
i XIII w., Warszawa 1995, s. 97–100; Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów…, s. 260; J. Powierski, Na
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stian wykupywał jeńców i gromadził środki dla wychowywania dzieci płci żeńskiej, odrzuconych przez pogan25. Pracujący z Prusami misjonarze starali się poznać ich język,
wzbogacając nierzadko słownictwo neofitów o nowe określenia związane nie tylko
z religią, ale i z codziennymi czynnościami26.
W efekcie działalności misyjnej Chrystiana, według Gerarda Labudy, już w 1216 r.
cała zachodnia Pomezania, łącznie z ziemią lubawską, mogła uchodzić za schrystianizowaną27, a co do innych plemion, to zdaniem badacza wydaje się mało prawdopodobne, aby przekroczyła ona granice Pogezanii. Działalność cysterskich misjonarzy
znajduje odzwierciedlenie w bullach papieskich. W dokumencie, datowanym na lata
1216–1217, papież zwraca się do wiernych o wsparcie materialne dla misji cysterskiej
w Prusach. Honoriusz III tłumaczy tu, że misjonarze wstydzą się u nowo nawróconych
żebrać, by nie posądzono ich o to, że zamiast dla Jezusa Chrystusa to pragną zysku dla
siebie, albo co gorsze, nie ubliżano i złorzeczono im, że Bóg chrześcijański jest biedny.
Misjonarze ciężko pracują, cierpią głód i niedostatek, jak przekonuje papież, przez co
muszą prosić o wsparcie świeżo nawracanych Prusów, ci mają więc powody, by szydzić
z Boga, który głosicielom Jego chwały nie jest w stanie zapewnić dostatniego życia. Ich
bogowie dbają o kapłanów, którzy nie cierpią biedy, mając wszystkiego w nadmiarze28.
Misja na ziemiach pruskich zatem trwa, choć nie bez przeszkód. Pisma biskupów pol-

25

26

27
28

marginesie najnowszych badań nad problemem misji cysterskiej w Prusach i kwestią Santyra, [w:] idem,
Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995 (dalej cyt. Prussica), Malbork 2004, t. I, s. 87–118.
O metodzie misyjnej Chrystiana zob. F. Blanke, Die Missionsmethode des Bischofs Chrystian von Preussen, [w:] Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters, hrsg. von
H. Beumann, Darmstadt 1963, s. 337–363 (pierwotny druk tekstu [w:] Altpreußische Forschungen,
1927, Jg. 4, s. 20‒42); G. Labuda, Prusy rodzime…, s. 87; J. Strzelczyk, Apostołowie Europy, Warszawa
1997, s. 278; ostatnio o zawodności cysterskich metod misyjnych i o przedmiotowym traktowaniu
cystersów przez papieża – C. Krötzl, Die Cistercienser und die Mission ‘ad paganos’, ca. 1150–1250,
Analecta Cisterciensia, 61, 2011, s. 278–298.
W literaturze funkcjonuje teza o próbie powołania w Prusach cysterskiego państwa biskupiego
przez Chrystiana, por. S. Zachorowski, Studia do dziejów wieku XIII–go w pierwszej jego połowie,
[w:] Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny (dalej cyt. RAU WHF),
seria 2, 1921, t. 37 (62), s. 185 i n.; K. Tymieniecki, Stosunek starodawnych Prusów do Polski, [w:] Pamiętnik V Powszechnego Zjazdy Historyków Polskich w Warszawie (28 listopada do 4 grudnia 1930),
t. II: Protokoły, Lwów 1931, s. 150 i n.; T. Manteuffel, Próba stworzenia cysterskiego państwa biskupiego w Prusach, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1952, t. 18, s. 157–173; idem, Papiestwo i cystersi…, s. 97–100 – argumenty przeciw tej tezie wysunął H. Łowmiański, według którego,
„Chrystianowi brakowało zarówno intencji organizacyjno-państwowej, jak i siły zbrojnej niezbędnej
do utwierdzenia władztwa na terenach misyjnych, brakło mu, jak wykazują jego losy, zmysłu politycznego”; H. Łowmiański, Prusy – Litwa – Krzyżacy, oprac. M. Kosman, Warszawa 1989, s. 421.
Stanowisko pośrednie reprezentuje J. Powierski, jego zdaniem nie można jednoznacznie odrzucić
pojawienia się wówczas koncepcji państwa misyjnego, opartego na współpracy misjonarzy i możnych pruskich, zob. J. Powierski, Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachodniobałtyjskich,
[w:] Prussica, t. I, s. 409.
G. Labuda, Prusy rodzime…, s. 87.
PrU, Bd. I.1, nr 12: dum erubescant apud noviter conversos ad fidem temporaria mendicare, ne non que
Jesu Christi, sed que sua sunt, querere videantur, maxime cum a paganis improperetur eisdem, quo deus
noster est pauper, sed dii eorum, immo demones, capiosi.
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skich z lat 1215–1218 wysyłane do stolicy apostolskiej informują o napaściach pogańskich Prusów na neofitów i mieszkańców polskich i pomorskich dzielnic, co mogłoby
przemawiać za niewielkim oddźwiękiem głoszonego wśród Prusów „słowa Bożego” 29.
Możliwe jednak, że na treść biskupich listów wpływ mieli książęta polscy, którzy zamiast udawać się na dalekie i kosztowne wyprawy krzyżowe, woleli spełnić swój chrześcijański obowiązek walcząc z mieszkającymi po sąsiedzku Prusami30.
Wydarzenia pierwszej połowy XIII w. ujawniają złożoną sytuację polityczną
pogranicza prusko-pomorsko-mazowieckiego i wskazują na pruskie organizacje plemienne jako jednych z głównych graczy politycznych na tej arenie. Zagadnieniem tym,
choć bardzo interesującym i będącym w bezpośrednim związku z analizowaną przez
nas sytuacją, nie możemy tu się zajmować.
W dwóch bullach Innocentego III z 18 lutego 1216 r. papież informuje o tym, że
do Rzymu przybył Chrystian wraz z dwoma Prusami: Survabuno i Warpodą, którzy
przyjęli tam chrzest i chrześcijańskie imiona Paweł i Filip. Przy okazji papież potwierdził prawa Chrystiana do przekazanych przez wspomnianych naczelników/wodzów
ziem Lubowię i Lanzanię (ziemię lubawską31 i łężańską)32. Tekst papieskich dokumentów wskazuje, że nadanie dla Chrystiana zostało dokonane wcześniej i to – jak się
podkreśla – w porozumieniu z consortes33. Wzmianka o tym, że Survabuno i Warpoda
29

30
31

32
33

W literaturze przedmiotu funkcjonuje pogląd, że sukcesy Chrystiana, były możliwe dzięki potencjałowi militarnemu wojewody mazowieckiego Krystyna. Ten pokonał niektóre sąsiadujące z Mazowszem plemiona pruskie i zmusił je do płacenia trybutu, a ludność pruska, chcąc się uwolnić
od zagrożenia mazowieckiego, gotowa była przyjąć chrzest i podporządkować się zwierzchnictwu
biskupa Chrystiana, zob. T. Jasiński, Początki władztwa terytorialnego, [w:] Zakon krzyżacki i jego
państwo w Prusach. Wybór tekstów źródłowych, red. A. Radzimiński, Toruń 2005, s. 21; por. J. Powierski, Śmierć wojewody Krystyna Piotrowica a początek najazdów pruskich na Mazowsze: legendy
o Łabędziach a przekazy o traktacie spiskim z 1214 roku, KMW, 1992, t. 1, s. 3–23. Za kluczową rolą
wojewodów mazowieckich i ich wysokimi ambicjami w kontaktach polsko-pruskich może przemawiać to, że nie tylko Krystyn jako wojewoda został zgładzony przez Konrada Mazowieckiego, jego los
podzielił także wojewoda Arnold, a syn Arnolda, noszący to samo imię, uciekł do księcia pomorskiego Świętopełka, u którego objął ważne stanowiska. W 1238 r. był kasztelanem wyszogrodzkim, a pod
rokiem 1253 odnotowano: Arnoldus filius Arnoldi quondam palatini, zob. Perlbach, Pommerlisches
Urkundenbuch, hrsg. von M. Perlbach, Danzig 1882, nr 129, 272; J. Nowacki, Opactwo św. Gotarda w Szpetalu pod Włocławkiem Zakonu cysterskiego (ok. 1228–1285–1358). Przyczynek do misji
pruskiej biskupa Chrystiana, Gniezno 1934, s. 143, przyp. 1; szerzej zob. S. M. Szacherska, Opactwo
cysterskie w Szpetalu a misja pruska, Warszawa 1960.
Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów…, s. 262.
Ostatnio o ziemi lubawskiej jako pograniczu polsko-pruskim na podstawie źródeł archeologicznych
zob. K. Grążawski, Terra lubovia na północno-wschodnich rubieżach Słowiańszczyzny, [w:] Pogranicza
kulturowe w Europie średniowiecznej. Słowianie i ich sąsiedzi, red. K. Grążawski, M. Dulinicz, Brodnica–Warszawa–Olsztyn 2012, s. 43–55.
PrU, Bd.I.1, nr 9, 10, zob. S. Zakrzewski, Nadania na rzecz Chrystiana biskupa pruskiego w latach
1217–1224, RAU WHF, 1902, t. 42, s. 19–21.
Termin consortes jako wspólnicy, współuczestnicy, towarzysze, przyjął ostatnio w kontekście wspólnotowego podejmowania przez Prusów decyzji na wiecu D. A. Sikorski, Instytucje władzy u Prusów
w średniowieczu. (Na tle struktury społecznej i terytorialnej), Olsztyn 2010, s. 168, przyp. 32. Tłumaczenie terminu Consortes zob. [w:] Słownik łaciny średniowiecznej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964,
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podjęli tę decyzję niesamodzielnie, ale wraz z towarzyszami, może sugerować, że postanowienie to zapadło na wiecu, a zatem było efektem kolektywnej decyzji. Chcemy
tu zwrócić uwagę na to, że akt taki czynił jakiś prawny i kulturowy precedens w trybalistycznym świecie Prusów34.
Przekazanie systemowo istotnych prerogatyw (władzy), należących do tradycyjnej wspólnoty ludzi i bogów, przedstawicielowi obcego uniwersum symbolicznego
i obcej etni, nie mogło dokonać się na gruncie dotychczasowego systemu legitymizacji i uprawomocnień. Decyzja wspólnoty wprowadza sprzeczność w dotąd względnie
spójny system, który jeśli ma trwać, to musi dokonać autoreprodukcji uwzględniając
zmienioną sytuację35. Właśnie tak rozumianą reprodukcję dokonywaną na bazie niestabilnych elementów systemu określamy jako autopojetyczną. Zauważmy przy tym,
że istotna zmiana nie dokonała się z zewnątrz, ale była rezultatem działania społecznych aktorów, którzy uwzględniali nowe informacje o relacji systemu z jego środowiskiem. Struktura systemu wymagała reinterpretacji, a jego reprodukcja była rezultatem autoreferencji podjętej na skutek całej sekwencji zdarzeń komunikacyjnych.
Gdyby dotychczasowe mechanizmy podtrzymywania jedności działały skutecznie,
system odrzuciłby proponowaną zmianę, wykorzystując np. jeden z mechanizmów,
które omawialiśmy we wcześniejszym szkicu. Jednak te mechanizmy podtrzymujące
system nie działały już skutecznie. Alternatywna wizja świata uzyskała na tyle silną
reprezentację społeczną, że wywoływana przez nią sprzeczność systemu, wprowadza
doń trwałą niestabilność, którą autoreferencja musi uwzględnić w procesie reprodukcji systemu. Reprodukcja dokonuje się jednak w oparciu o istniejące struktury, których
pole semantyczne modyfikuje się, tak by uwzględniały nowe informacje. Charakter tej
zmiany systemowej jest odmienny od tej, która dokonała się kilkadziesiąt lat później
siłą zupełnie innego systemu społecznego – krzyżackiej korporacji.
Przeprowadzona zmiana miała ograniczony zasięg i wkrótce doprowadziła
do konfliktu w ramach jakiegoś szerszego systemu niż ten, który ją zrealizował. Ujawnia to złożoność społeczeństwa i struktur je tworzących. Dostępne dane nie pozwalają jednoznacznie określić czy wspólnota, która podjęła decyzję o przyłączeniu się
do chrześcijaństwa była subsystemem jakiejś większej struktury, czy też systemem
autonomicznym, którego działanie wywołało sytuację konfliktową z innymi systemat. 2, z. 7, s. 1087. Z kolei w starszej literaturze przedmiotu Kujot ujmował consortes jako współposiadaczy, a zatem nie tyle ich decyzja o przekazaniu ziemi była wspólna, ile wspólną była posiadana ziemia, zob. S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich, cz. 1 (do roku 1309), Roczniki Towarzystwa Naukowego
w Toruniu, R. XXI, 1914, s. 446.
34
Ostatecznie nie możemy wykluczyć pewnej nadinterpretacji wspomnianego aktu prawnego na rzecz
Chrystiana, nic chyba jednak na taką ewentualność nie wskazuje.
35
Na wydarzenie komunikacyjne przekazania Chrystianowi pełnomocnictw władzy trzeba patrzeć
w kontekście całego procesu zmiany. Jest ono rezultatem jakieś zmiany samorozumienia wśród
Prusów, a zarazem zmiany sposobu konceptualizowania samego przywództwa. Jest też fenomenem
wpływającym istotnie na dalszy proces autoreferencji i reprodukcji systemu. Z punktu widzenia procesu społecznego wszelkie nasze chronologizacje zmiany są czystymi konwencjami usprawiedliwianymi jedynie psychologiczną potrzebą z jednej i ułomnością naszego języka – z drugiej strony.

18

Alicja Dobrosielska, Bogdan Radzicki

mi, stanowiącymi jego środowisko. W historiografii bodaj nie zastanawiano się dotąd nad pozycją społeczności neofitów wobec innych pruskich systemów społecznych
(np. w ramach organizacji plemiennych). My też na tym etapie refleksji nie potrafimy
tego rozstrzygnąć36. Dynamika wydarzeń i zmian, które nastąpiły w pierwszej połowie
XIII w., w szczególności w zachodniej części Prus (w pewnym sensie kończy te wydarzenia ugoda dzierzgońska), domaga się specjalnego potraktowania.
System społeczny Prusów okazał się na tyle niestabilny, że nie potrafił już skutecznie się reprodukować w ramach tradycyjnych struktur. Konflikt sprzyjający rewolucji był jednak rezultatem zmiany kulturowej, która dokonała się w części społeczeństwa pruskiego przynajmniej jedno pokolenie wcześniej i temu zagadnieniu chcemy
się teraz przyjrzeć. Dwa wieki, jakie dzielą wydarzenia z Cholinun i podróż pruskich
nobilów do Rzymu to długi okres zdarzeń komunikacyjnych między systemami społecznymi Prusów, a ich środowiskiem (ok. 8 pokoleń, które dokonują autoreprodukcji
systemu).

Pruskie organizacje plemienne w sieci
środkowoeuropejskiej polityki
Pewnym standardem pruskiej historiografii jest przekonanie, że Prusowie nie odgrywali żadnej politycznej roli na arenie międzynarodowej. Więcej nawet, pruskim organizacjom plemiennym37 w zasadzie odmawia się czegoś, co możemy nazwać „podmiotowością polityczną”38. Naszym zdaniem pogląd taki wynika ze świadomego lub
nieświadomego przyjmowania przez jego zwolenników założenia, które określimy jako
paradygmat „civitas”, jako kategorii waloryzującej pruskie organizacje polityczne39.
36

Z punktu widzenia teorii społecznej kwestia warunków możliwości ataków na neofitów oraz nasilenia wypraw wojennych Prusów na tereny polskie, a także działania polityczne Konrada Mazowieckiego jest bardzo interesująca i być może przeanalizowanie tego wątku rzuciłoby jeszcze inne światło na
kulturowy i polityczny kontekst decyzji Prusów o przyjęciu chrześcijaństwa.
37
Pojęcie „plemię” jest na tyle szerokie, że możemy nim się posługiwać dość swobodnie, nie przesądzając tym samym o samej organizacji takiej struktury. Zob. T. C Lewellen, Antropologia polityczna.
Wprowadzenie, przeł. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski, Kraków 2010, s. 42 i n. „Plemienność” i jego
przejawy u Prusów to temat wart odrębnego opracowania, którego teraz podjąć się nie możemy. Interesujące i inspirujące uwagi na temat plemienności przedstawił ostatnio K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004. Problematykę ustroju plemiennego u Słowian podejmował ostatnio
z powodzeniem Piotr Boroń, Słowiańskie wiece plemienne, Katowice 1999.
38
Henryk Łowmiański omawiając stosunki polityczne i kulturalne Prusów z sąsiadami stwierdził, że „aż
do XII w. szczepy bałtyckie właściwie nie biorą czynnego udziału w dziejach politycznych Europy
Północnej, chociaż obfitujących od VIII w. w ważne wydarzenia”, oraz że „Ściśnięte z dwóch stron
przez potężnych sąsiadów Prusy nie były zdolne do silnego występowania na zewnątrz”, H. Łowmiański, Prusy – Litwa…, s. 45, 46.
39
Jak przemożny wpływ na interpretację systemów społecznych wywiera ów paradygmat, może wskazać cytowana wcześniej praca „antropologizującego” i „historycznie poinformowanego” archeologa
– Przemysława Urbańczyka, Władza i polityka…, s. 58 i n. Ciekawe czy wyznawcy tej państwowej
wiary świadomi są jej platońsko-arystotelesowskiej proweniencji i jej uwikłania w klasyczną metafizykę dobra i „grecką” teorię społeczną. Nam się zdaje, że aby móc powiedzieć coś sensownego o syste-
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W myśl tego założenia podmiotem politycznym jest jedynie taki system społeczny,
który wykształcił państwową strukturę instytucjonalną. W konsekwencji, systemom,
które nie rozwinęły struktur państwowych odmawia się podmiotowości politycznej,
bądź też traktuje się je jedynie jako quasi polityczne. Naszym zdaniem, spojrzenie na
stosunki pruskich organizacji plemiennych z ich sąsiadami, jako na wydarzenia komunikacyjne, pozwala postrzegać pruskich aktorów gry politycznej w środkowowschodniej Europie jako jej podmioty, a nie – bodaj jedynie – przedmioty.
Równie częste, jak ujmowanie pruskich organizacji plemiennych w ramach paradygmatu „państwowego”, jest opisywanie sytuacji politycznej plemion pruskich, tak,
jakby stanowiły one w gruncie rzeczy jeden system. Tymczasem wydaje się, że mamy
tu do czynienia z całą różnorodnością systemów społecznych, realizujących w ramach
jednego, dość ogólnego, modelu kulturowego, odmienne scenariusze polityczne i pozostające w sobie właściwej sytuacji komunikacyjnej względem swoich odmiennych
środowisk.
Nie widzimy żadnego powodu, by działania podejmowane w ramach przedpaństwowych systemów społecznych wykluczać z obszaru życia politycznego. Wskazują
na to te same fenomeny kulturowe, które historycy przywołują – nomen omen – jako
przesłanki ich „niepolityczności”: układy, poddawanie się i przyjmowanie chrztu, dawanie zakładników, wchodzenie w sojusze i ich zrywanie. Wszystko to jest treścią życia
politycznego, czyli działań, które dotyczą określonych systemów społecznych. Wydaje
się, że dwa jedynie elementy charakterystyki wypraw tzw. chrześcijańskich władców na
Prusy odróżniają je od analogicznych działań Prusów. Pierwszy to próba ustanowienia
stałego uzależnienia (trybut) podbijanych ziem, a drugi to ideologia misyjna przypisywana tym wyprawom. Funkcjonalnie działania wojenne sprowadzały się jednak w zasadzie do tego samego: brania niewolników i łupiestwa. Chrześcijańscy władcy, nawet
jeśli planowali zakładanie na podbijanych ziemiach swojej administracji i wprowadzenie własnego modelu instytucjonalnego, to brakowało im do tego sił i determinacji.
W efekcie na planach z reguły się kończyło. Można tu przywołać przekaz Kadłubka
o Bolesławie Kędzierzawym, w polityce którego podbój Prus był jednym z działań
priorytetowych40, i który, jak wynika ze źródeł, chciał podbić i narzucić Prusom nową
wiarę. Ostatecznie jednak zadowolił się obietnicą płacenia trybutu, czego oni i tak
nie dopełnili41. Obie strony tego kontraktu, jak się wydaje, doskonale zdawały sobie
mach społecznych wyrosłych na gruncie trybalizmu i nie testujących w swojej historii struktur typu
„polis”, klasyczne pojęcie polityki (wg Arystotelesa – jako wiedzy o dobru) należy zmodyfikować
w ten sposób by obejmowała społecznie sankcjonowane sposoby zarządzania organizacją społeczną
(a zatem tworzenia struktury instytucjonalnej, jej uprawomocnień i repertuarów tożsamości – oczywiście działania w tych obszarach są – ipso facto – działaniami politycznymi). W tym szerszym znaczeniu – każde działanie mające swoje konsekwencje dla jakiejś wspólnoty, takie jak np. tworzenie
bądź obsadzanie instytucji (nie tylko władzy), używanie bądź modyfikowanie uprawomocnień, czy
wreszcie przyjmowanie bądź konstruowanie jakiejś roli społecznej – jest działaniem politycznym.
40
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 47.
41
Mistrz Wincenty, Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum (dalej cyt. Kadłubek),
wyd. M. Plezia, Monumenta Poloniae Historica. Nova Series (dalej cyt. MPH s.n.), t. XI, Kraków
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sprawę, że uczestniczą jedynie w pewnej politycznej grze42. Poważną zmianę, jak już
wskazywaliśmy tu wcześniej, przynosi dopiero misja cysterska przełomu XII i XIII w.
Przyjrzyjmy się zatem jak w świetle dostępnych źródeł pisanych wygląda uczestnictwo
Prusów w środkowo-europejskim życiu politycznym. W naszym przekonaniu uczestnictwo to jest jednym z ważnych czynników opisywanej przez nas głębokiej zmiany
kulturowej.
Jednym z istotnych sposobów konstytuowania różnicy (a w konsekwencji i tożsamości) między danym systemem społecznym a jego środowiskiem jest konflikt zbrojny,
czyli wojna. Przy czym wskazuje się, że wojna nie tyle tworzy oryginalne tożsamości
kulturowe, ile je wyostrza i polityzuje43. My chcemy jednak zwrócić uwagę na konflikt
jako wydarzenie komunikacyjne, w którym system nie tylko odróżnia się od swojego
środowiska, ale też sam siebie reinterpretuje. O wojnach Prusów z ich sąsiadami zachowało się wiele przekazów historycznych w związku z tym, temu kanałowi komunikacyjnemu poświęcimy najwięcej miejsca.
Drugim z powszechnych kanałów komunikacji między systemami społecznymi
jest wymiana handlowa. Dość powszechnie przyjmuje się, że przedmioty handlu są
zarazem nośnikami idei. Nie możemy tu tego rozstrzygać, ale wydaje się, że sprawa
jest bardziej złożona. Biorąc pod uwagę, że owe przedmioty wymiany w każdym z systemów biorących udział w transakcji mogą odgrywać odmienne role (np. rola monet
w kulturze starożytnych i wczesnośredniowiecznych Prusów) i zajmować nierównorzędną pozycję aksjologiczną w ich światach przeżywanych. Rzecz – przedmiot wymiany uzyskuje swój określony sens kulturowy dopiero wówczas, gdy zostanie włączona (zinterpretowana) w ramach jakiegoś systemu interpretacyjnego.
Trzecim kanałem komunikacji, który uwzględnimy analizując pruskie systemy
społeczne i ich miejsce w środkowoeuropejskich grach politycznych, są przedsięwzięcia misyjne. Działalność misjonarzy ma wyjątkowy charakter. Ich celem jest bowiem
zmiana światopoglądowych fundamentów systemu społecznego, przekonanie tych,
do których kierują swoje posłanie do zmiany kodu, za pomocą którego interpretują oni
swój świat. Misjonarz używa do tego ograniczonych środków perswazji, chociaż może
wspierać się zarówno siłą militarną i działalnością handlową, bądź gospodarczą, czyli
łączyć różne kanały informacyjne. Również w tym przypadku pamiętamy, że przekazy
nie oddziaływują na system wprost, ale poprzez autointerpretację44.
1994, ks. III, 30; polskie tłumaczenie: Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przekł. i oprac.
B. Kürbis, Wrocław 2003.
42
Ciekawe, że inicjatywa misyjna biskupa ołomunieckiego Henryka Zdika, o której wiemy bardzo niewiele, wygląda na jakiś projekt niezależny od działań militarnych. Jeszcze do tego zagadnienia wrócimy.
43
A. D. Smith, Etniczne źródła…, s. 53.
44
Nie odkrywamy tu w istocie niczego nowego, nie tworzymy żadnych nowych struktur; tylko tam,
gdzie dotychczasowa historiografia widzi najczęściej relacje przyczynowo-skutkowe (kauzalizm) my
widzimy relacje komunikacyjne, czyli zamiast struktur zdarzeniowych patrzymy na struktury znaczeniowe. To podstawowa i zasadnicza, jak sądzimy, cecha wyróżniająca tę propozycję.
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Środowisko polityczne pruskich organizacji plemiennych na przestrzeni dwóch
interesujących nas wieków było zróżnicowane i niejednolite. W politycznej grze uczestniczyły różne podmioty: Polacy (niekoniecznie stanowiący jeden podmiot polityczny,
bo np. Mazowsze, jak się zdaje, odrębnie niż książęta polscy formułowało swoje polityczne cele) – od południa i południowego zachodu, Pomorzanie z zachodu, Skandynawowie od północy i północnego zachodu oraz Litwini i Rusini od północnego
wschodu i wschodu. W przekazach historycznych znajdujemy informacje o dynamice
relacji pruskich związków politycznych z sąsiadami. Najczęściej przedmiotem opisu
bywają wojny między nimi, z rzadka średniowieczni pisarze bądź dokumenty z okresu
przekazują nam informacje o innego typu kontaktach. Być może stan źródeł oddaje
dobrze klimat tego niespokojnego okresu kształtowania się różnych organizmów politycznych w basenie Morza Bałtyckiego. Omówienie całości relacji pruskich związków
plemiennych, ich udziału w tej politycznej grze, nie jest tu możliwe. Próby takie były
zresztą już podejmowane, wszystkie jednak, w naszym mniemaniu, raziły jednostronnością polegającą na nieuwzględnianiu podmiotowości plemion pruskich w ramach
tych stosunków45. Odkładając na sposobniejszy moment próbę szerszego i pełniejsze-

45

O stosunkach polsko-pruskich zob. J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym
uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego, Toruń 1968; idem, Krytyka koncepcji o decydującym znaczeniu ekspansji z zewnątrz dla opóźnienia rozwoju politycznego Prusów, Acta Baltico-Slavica, 1977,
t. XI, s. 277–306; idem, Bałtowie i ich relacje z Polską do końca XII wieku (na tle stosunków w strefie
bałtyckiej), [w:] idem, Prussica, t. II, Malbork 2005, s. 599–640; H. Łowmiański, Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów, [w:] idem, Prusy – Litwa…, s. 97–124; K. Wiliński, Walki polsko-pruskie
w X–XIII w., Acta Universistatis Lodzensis, Folia Historica 15, Łódź 1984; S. Alexandrowicz, Działania wojenne w XI–XIII wiekach, [w:] Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, cz. 1,
red. Z. Kosztyła, Białystok 1986; K. Zielińska-Melkowska, Stosunki polsko-pruskie w X–XIII wieku,
[w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997,
s. 173–193; G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999, s. 7–120;
M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009, tu zwłaszcza s. 277–292. W kontekście wypraw krzyżowych zob. M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska
wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa 2002, tu zwłaszcza s. 91–97; idem, Wyprawa jaćwińska Kazimierza Sprawiedliwego w relacji Mistrza Wincentego. Przyczynek do recepcji haseł
krucjatowych w XII–iecznej Polsce, [w:] Rycerstwo Europy Środkowo-wschodniej wobec idei krucjat,
red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 2002, s. 59–67; K. Benyskiewicz, Rycerstwo polskie wobec pogan
i pogaństwa w XI–XIII wieku, [w:] Rycerstwo Europy…, s. 17–36; K. Zielińska-Melkowska, Polskie
wyprawy krzyżowe do Prus w drugiej połowie XII i w pierwszej połowie XIII wieku na tle idei krucjatowej, [w:] Rycerstwo Europy…, s. 69–89. O stosunkach Prusów z innymi sąsiadami zob. K. Ślaski, Stosunki Prusów z innymi ludami bałtyckimi w VII–XII wieku, Rocznik Olsztyński, 1963, t. 5, s. 9–27;
S. M. Szacherska, Opactwo oliwskie a próba ekspansji duńskiej w Prusach, Kwartalnik Historyczny
(dalej cyt. KH), 1967, 4, s. 923–944; G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej,
t. 2, Poznań 1964; B. Włodarski, Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskich, Zapiski Historyczne,
1959, z. 2/3, s. 7–36 i inne tego autora; N.I. Szczawielewa, Sprawa pruska w polityce Daniela Halickiego, [w:] Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku,
red. M. Biskup, Toruń 1990, s. 51–60; E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (Między
Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003, tu zwłaszcza s. 163–168; por. eadem, Dzieje granicy mazowieckokrzyżackiej (Między Pisą a Biebrzą), Warszawa 2013.
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go przedstawienia problemu, spróbujemy zarysować przynajmniej szkic naszego sposobu ujęcia tematu i sformułować parę poddających się falsyfikacji hipotez.
Wydaje się, że wygodnym kluczem do interpretacji stosunków pruskich systemów społecznych z ich środowiskiem będzie układ geograficzny. Już pobieżny przegląd dostępnych źródeł pozwala zauważyć, że różne pruskie organizacje wchodziły
w relacje z innymi sąsiadami. Na wschodzie organizacje plemienne zamieszkujące
obszar nazywany Jaćwieżą (Sudowią)46 swoją główną (choć nie wyłączną) aktywność
polityczną orientowały na wschód – przede wszystkim na Ruś, niewiele danych dla
tego okresu wskazuje na pozostawanie w relacji z plemionami wschodniobałtyjskimi.
Plemiona zamieszkujące obszar zwany Galindią i zachodnie krańce osadnictwa bałtyjskiego (późniejszą Sasinię, Pomezanię i przynajmniej jakieś obszary Pogezanii) częściej
wchodziły, jak się zdaje, w relacje komunikacyjne z podmiotami politycznymi na południe i południowy zachód od nich, czyli – w dość szerokim ujęciu tego słowa – z Polakami, chociaż nie wyłącznie. Wreszcie Prusowie tworzący swoje systemy społeczne
w północno-zachodniej i północnej części bałtyjskiego osadnictwa47 zdają się częściej
wchodzić w relacje ze środowiskiem skandynawskim. Celowo przy tym staramy się nie
identyfikować tych organizacji politycznych ze znanymi z XIII-wiecznych źródeł nazwami plemiennymi. Próbujemy uniknąć w ten sposób sugestii, że mamy do czynienia
z pewną stabilną strukturą organizacji plemiennych w ramach ludu Prusów (kategoria dość nieprecyzyjna, ale przez to doskonale nadająca się do jedynego możliwego tu
opisu, można by tu jeszcze za Smithem posłużyć się pojęciem „kategoria etniczna”).
Nie widzimy wyraźnych przesłanek, by sądzić, że w XI i XII w. pruskie społeczeństwa
funkcjonowały jako pewien złożony system wielu organizacji plemiennych. Raczej wygląda to tak, że mamy do czynienia z dość płynną strukturą relatywnie niewielkich
systemów realizujących różne warianty projektu trybalistycznego i odwołujących się,
bądź konstytuujących na gruncie pewnej, zasadniczo wspólnej, chociaż chyba nie takiej samej ‒ teologii politycznej48. Taka płaszczyzna światopoglądowa mogła stanowić
dobrą podstawę wspólnych przedsięwzięć politycznych.

Polityczne gry z Polakami
Zdaje się, że relacje Prusów z Polakami były najbardziej wszechstronne i intensywne.
Być może trwały też przez stosunkowo najdłuższy okres. Przekazy historyczne ujawniają co prawda przede wszystkim liczne wojny między słabo bądź wcale identyfiko46

Jaćwięgowie są obok Sambów jedyną wyraźnie wyodrębnianą etnią w źródłach XI i XII-wiecznych.
Głównie Sambowie, ale być może także obszar, który później identyfikowany był z Warmią, Natangią, częściowo z Barcją. Jedynie Sambia (obok Jaćwieży) wymieniana jest w źródłach XI-wiecznych.
48
Nie jesteśmy w stanie uzasadnić tutaj tego naszego przekonania, które może w zasadzie uchodzić za
banalne czy samooczywiste, chociaż wedle nas takim nie jest. To intrygujący temat, który kiedyś niewątpliwie spróbujemy podjąć; por. J. Powierski, Prusowie, [w:] Prussica, t. I, s. 123–127; W. Długokęcki, Uwagi o genezie i rozwoju Prus do początków XIII wieku, Pruthenia, 2006, t. II, s. 14 i przyp. 34;
idem, Prusy we wczesnym…, s. 16–17.
47
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walnymi organizacjami plemiennymi Prusów opisywanymi najczęściej za pomocą
ogólnego terminu – Prusowie, Getowie. Niemniej jednak znajdujemy tu również informacje o realizacji przynajmniej jednego projektu misyjnego (pomijamy misje Wojciecha i Bonifacego/Brunona, które omówiliśmy w poprzednim artykule). W zasadzie
brak jest potwierdzonych informacji o jakichś szerszych kontaktach handlowych. Nade
wszystko jednak dysponujemy dla tego okresu danymi odnośnie relacji politycznych,
w jakie „jacyś” Prusowie49 wchodzili z różnymi polskimi podmiotami politycznej gry.
Pierwsze informacje źródłowe mówiące o kontaktach wojskowych Prusów
ze stroną polską, odnoszą się do czasów panowania Bolesława Chrobrego50. Władca
ten, jak odnotował Gall Anonim, „Selencję, Pomorze, Prusy do tego stopnia starł,
gdy się przy pogaństwie upierały, albo też nawrócone, umocnił w wierze, iż wiele tam
kościołów i biskupów ustanowił za zgodą papieża, a raczej papież [ustanowił je] za
jego pośrednictwem”51. Nie sposób powiedzieć ile dokładnie wypraw polskich dotarło
wówczas do Prus, nie łatwo też określić na jakie konkretnie ziemie pruskie wyprawiał
się ze swym wojskiem polski władca52. W żywocie św. Ottona z Bambergu, w wersji
Ebona, czytamy o wyprawie odwetowej na Prusów podjętej przez Bolesława Chrobrego w związku z zamordowaniem przez nich św. Wojciecha53. O tym, że Prusowie zostali
w jej trakcie pokonani przekonuje Adam z Bremy podając, że Bolesław podbił wszystkie krainy słowiańskie, i Ruś i Prusów54. O porażkach Prusów w walkach z Bolesławem Chrobrym możemy pośrednio wnosić z listu Matyldy Lotaryńskiej. Tu czytamy,
49

50

51

52

53

54

Słówka „jacyś”, z braku lepszego terminu, używamy dla podkreślenia ogólności i wieloznaczności
określeni etnicznego „Prusowie”. Odnośnie przekazy historyczne o interakcjach „Prusów” z innymi
kulturami należy tu naszym zdaniem rozumieć w ten sposób, że „jakieś grupy należący do ludu Prusów …” itd. Nazwa „Prusowie” w tym kontekście to jedynie ogólna kategoria etniczna, za którą kryje
się złożona mozajka różnych systemów społecznych.
Według niektórych badaczy za wrogością między Polakami a Prusami już w czasach Mieszka I przemawia m.in.: fragment relacji ibn Saida: „twarze ich [tj. Prusów] są jak u Psów”, tak m.in.: przyjmuje
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 78, przyp. 97. Zdaniem Białuńskiego z kolei nie ma dowodów na walki polsko-pruskie w czasach Mieszka I, ani też na współdziałanie tego władcy z Prusami
przeciwko Mazowszu, G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 13–14.
Galli Anonymi Cronica et Gesta Ducum sive Principum Polonorum (dalej cyt. Gall), ed. C. Maleczyński, MPH s.n., t. II, Cracoviae 1952, ks. I, 6: Selenciam, Pomoraniam et Prussiam usque adeo vel in
perfidia persistentes contrivit vel conversas in fide solidavit; polskie tłumaczenie: Anonim tzw. Gall,
Kronika polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław 1989; D. A. Sikorski, Galla Anonima wiadomości o Prusach. Próba weryfikacji niektórych hipotez, KH, 2003, nr 2, s. 5–22.
Większość badaczy wskazuje Jaćwież jako główny kierunek wypraw Bolesława, H. Łowmiański, Stosunki polsko-pruskie…, s. 119; J. Bieniak, Państwo Miecława. Studium analityczne, Warszawa 1963,
s. 157; B. Włodarski, Problem jaćwiński…, s. 11. Jaćwieski kierunek tych wypraw odrzuca G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 15; por. rozdz. VI w tej pracy.
Ebo, Żywot św. Ottona biskupa bamberskiego, wyd. E. Wikarjak, MPH s.n., t. VII, cz. 2, ks. II, 1: fratres
nostri Pruozenses ante annos aliquos Adalbertum quaendam similia huic predicantem occiderunt, et ex
eo omnis pressura et calamitas apprehendit eos, totaque substantia eorum ad nihilium redacta est.
Magistri Adami Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (dalej Adam Bremensis),
ed. B. Schmeidler, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores (dalej cyt. MGS), Hannover–Leipzig
1917, Lib. II, schol. 25.
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że polski władca w tej części świata stał się źródłem i początkiem świętej i apostolskiej
wiary oraz, że uczynił zbrojnie to, czego święci mężowie nie zdołali osiągnąć słowem,
nakłaniając do Stołu Pańskiego barbarzyńskie i najsurowsze ludy55.
Kontakty mieszkańców ziem pruskich z polskimi sąsiadami, w okresie rządów
Chrobrego, nie ograniczały się jedynie do działań zbrojnych. Wówczas, z inspiracji
polskiego władcy, przybyli do Prus misjonarze, najpierw Wojciech, a potem Brunon.
W relacjach prusko-polskich w tym czasie aktywność wykazywała zdecydowanie strona polska, która była wyraźnie zainteresowana podporządkowaniem Prusów. Trwalszy
podbój ziem pruskich w tym okresie, nawet przy początkowych rezultatach, wydaje
się jednak mało prawdopodobny, choć nie wyklucza się ograniczonych czasowo i przestrzennie sukcesów56. Powierski, w zasadzie jako jedyny, wskazywał na wzmożoną
aktywność Prusów w czasach panowania Bolesława Chrobrego, co – jego zdaniem –
było efektem wzmacniającej się pozycji nobilów pruskich już od X w. Prusowie mieli
organizować wyprawy, aby zdobyć łupy i jeńców do pracy57. W wielokierunkowej polityce Bolesława Prusy nie zajmowały zapewne kluczowego miejsca, ale niewątpliwie
właśnie wówczas komunikacja między tymi systemami społecznymi uzyskała szczególną dynamikę, najpierw przez opisywane już przez nas działania misjonarzy, potem
zaś przez wojny, jakie toczyły się między państwem Bolesława Chrobrego a pruskimi
organizacjami plemiennymi. Różne podmioty politycznej gry związane z Polską staną
się w przeciągu następnych prawie trzystu lat istotnym punktem odniesienia (środowiskiem) autoreferencyjnych procesów systemów społecznych58.
Ofensywne poczynania Polaków wobec pruskiego świata, sprawiły, że w swoich
procesach autopojetycznej reprodukcji ci ostatni musieli uwzględniać zmienione środowisko, które stanowiło czynnik zagrożenia trwałości tych systemów. Często używany przez Prusów, sposób – unikanie bezpośrednich starć z najeżdżającym wrogiem,
wycofywanie się w głąb własnego terytorium, ewentualnie wojna partyzancka obliczana na zmęczenie wroga, jak to ukazują przekazy historyczne, okazywał się dość często
wystarczający do zachowania własnego systemu. Drugim środkiem często stosowanym
była swoista mimikra polegająca na udawanej akceptacji wartości narzucanego systemu, by po ustąpieniu bezpośredniego niebezpieczeństwa wrócić do własnego świata.
55

B. Kürbis, Studia nad kodeksem Matyldy. I sekwencja: ‘Ad celebres rex cęclice’, [w:] Na progach historii,
Poznań 1994, s. 299–326; eadem, Die epistola Mathildis suevae an Mieszko II. In neuer sicht, ibidem,
s. 344–373; R. Walczak, List księżnej Matyldy dla Mieszka II, Studia Źródłoznawcze (dalej cyt. SŹ),
1987, t. 30, s. 125–149; R. Michałowski, Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej
w Polsce X–XIII wieku, Zamek Królewski w Warszawie 1993, rozdz. II, List Matyldy do Mieszka II,
s. 53–71.
56
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 15.
57
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 89.
58
Wojny pozwalają systemom społecznym wzmacniać własne poczucie odrębności. Można by zatem
wysunąć hipotezę, że to dzięki wojnom z Polakami pruskie organizacje konstruowały swoją plemienną
tożsamość i wzmacniały organizację. Brak jednak – naszym zdaniem – w tej chwili przekonujących
danych, które mogły taką hipotezę zweryfikować bądź sfalsyfikować, choćby na podstawie jakiegoś
wnioskowania pośredniego, co czyni ją w zasadzie bezużyteczną.
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Interesów najeźdźcy nie zabezpieczało nawet wzięcie zakładników. Wzbogaconemu repertuarowi działań obronnych towarzyszyły zmiany w waloryzacji elementów
strukturalnych własnych systemów. Wobec poczucia nieuchronności militarnego zagrożenia, w dłuższej perspektywie, system społeczny w kolejnych autoreprodukcjach
mocniej waloryzuje te swoje aspekty, które wpływają na rozwój jego funkcji obronnych. Zmiany dotyczą zarówno stylu życia (dodatkowy bonus społeczny w postaci
prestiżu dla wojowników), jak też moralności (etyka męstwa) i religii (większa rola
bóstw związanych z działalnością publiczną, organizacją społeczną, wojną59). Zmiana
w konsekwencji wpływa na aktywność militarną i wzmacnia pozytywną waloryzację
tych elementów repertuaru tożsamości, które uzyskały wcześniej systemową przewagę. W sprzyjających warunkach proces ten doprowadzi do instytucjonalizacji wcześniejszych ról i pojawienia się w ramach systemu subsystemów związanych z nowymi
instytucjami60. Dysponujemy zbyt małą ilością danych na temat dynamiki systemu
społecznego Prusów, by móc dokładnie te procesy opisać. Naiwnością jest jednak przekonanie, że zmiany te są rezultatem działania zewnętrznych przyczyn.
Już dane dotyczące następnego okresu w relacjach Prusów (przynajmniej tych
zachodnich) do Polaków, ukazują ich jako aktywne podmioty gry politycznej. W historiografii funkcjonuje teza, że z powodów gospodarczych61, część nobilów pruskich
59

Nie zbadaliśmy tego aspektu i nie znamy prac, które by go omawiały. Wskazujemy tu jedynie na
pewne formalne aspekty reprodukcji systemu, które warunkują jego zmianę. Być może następujące
spostrzeżenie, o ile by się potwierdziło, mogłoby sugerować taki kierunek zmiany. Otóż wskazuje się,
że postać Perkunasa – bóstwa odpowiedzialnego za przestrzeganie prawa i kontrolującego (choć nie
wyłącznie) życie społeczne i polityczne – zdaje się odgrywać większą rolę na wschodnich ziemiach
bałtyjskich niż w pruskim interiorze. Gdyby udało się przy tym wiarygodnie wykazać silniejszą pozycję wodza i struktur militarnych na tym samym obszarze, a przy tym konstatując zwiększoną aktywność militarną tych organizacji plemiennych moglibyśmy uznać nasz opis za empirycznie zweryfikowany. Problem stanowią jednak organizacje pruskie położone na zachodzie, o których tu mówimy,
a które prawdopodobnie toczyły szereg wojen z Polakami i których jakieś oddziały podejmowały własne wyprawy wojenne na ziemie Słowian, a także wspierały ich, albo jako najemnicy (największymi
najemnikami średniowiecza pozostawali chyba Normanowie), albo sojusznicy. W późnym, co prawda, traktacie dzierzgońskim, który staje się fundamentem nowego ładu społecznego dla zachodnich
organizacji plemiennych, wspomina się jedynie bóstwo (Kurke resp. Kurko) związane raczej z płodnością, reprodukcją, trwaniem, niż z działaniem politycznym (PrU, Bd. I.1, nr 218). Nie wspomina
się zaś o Perkunasie, co by w takim razie falsyfikowało postawioną wyżej hipotezę (nie dysponujemy
też jednak potwierdzonymi informacjami, że to Pomezanie, czy Pogezanie podejmowali te wyprawy
wojenne). Nie można tej problematycznej sytuacji tłumaczyć jedynie słabą bazą empiryczną dla takich konstrukcji. Raczej należy się jej po raz kolejny dokładniej przyjrzeć uwzględniając cały kontekst
kulturowy.
60
Warto przy tym zauważyć, że o ile cały opisany powyżej proces może być napędzany relacjami z jednym z partnerów politycznej gry, to stosowane modele organizacyjne tworzących się subsystemów
mogą powstawać w ramach całkiem innej relacji komunikacyjnej. Odwołujemy się tu do tej własności
systemu społecznego, o której pisaliśmy w pierwszym paragrafie tego tekstu, mianowicie, że warunkiem możliwości reprodukcji systemu jest jego strukturalne zamknięcie i poznawcza otwartość wobec
środowiska.
61
Tak, jakby „gospodarka” była instytucjonalnie wydzieloną, bądź, co gorsza – konstytutywną – dziedziną życia społecznego. Nie widzimy żadnych przesłanek, by dla omawianego okresu móc wyod-
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zaciągała się wraz z swoimi drużynami na służbę w polskim wojsku. Walka w oddziałach polskich była korzystna także dla pospolitej ludności pruskiej62. Niewykluczone,
że Prusowie znaleźli się, obok innych pogan, w szeregach wojsk Mieszka II, w trakcie
jego wyprawy na Saksonię w 1030 r. W rocznikach pod datą 1030 zapisano, że Mieszko II: assumptis satellitibus diaboli exercitum paganorum63. Podobnie Annales Hildesheimenses wspominające wyprawę Mieszka II na Saksonię pod datą 1028 odnotowały:
per sementipsum suosque, immo diaboli satellites64. W literaturze nie ma jednomyślności odnośnie tego, czy pośród owych pogańskich ludów byli mieszkańcy ziem pruskich.
Według Bieniaka po stronie Mieszka II byli Prusowie i najpewniej Litwini, badacz nie
wykluczał również Pieczyngów jako Mieszkowych sojuszników65. Sceptycznie o udziale Prusów w tej konkretnej wyprawie wypowiedział się Białuński. Jego zdaniem wiązałoby się to z uznaniem przez część Prusów zwierzchnictwa polskiego albo udziałem
jakiejś drużyny nobilów po stronie Polaków kierującej się z pewnością chęcią zysku66.
Prusowie pojawiają się w źródłach w kontekście konfliktu Miecława z Kazimierzem Odnowicielem. O jego przebiegu i udziale weń Prusów czytamy u Kadłubka:
Miecław –
uzbraja przeciw Kazimierzowi dziesięć oddziałów wojsk z najlepiej wyćwiczonych kopijników, oprócz łuczników, kuszników, halabardników, zbrojnych obosiecznym mieczem, jednym słowem niezliczone zastępy tak konnych, jak pieszych, którzy tam napływali zwabieni nadzieją zysku, za losem
idąc, nie za człowiekiem. A gdy Kazimierz ich wszystkich pokonał, ów nie
mniejsze znowu zbroi zastępy mężów: cztery hufce Pomorzan, tyleż oddziałów Getów; pozyskuje także wydatną pomoc Daków i Rusinów, których nie
powstrzymała żadna przyczyna, żadna trudność, nie jakoby chcieli zadowolić przyjaciela, lecz aby przez przelanie krwi Polaków wyładować wściekłą
nienawiść do wrogów i zaspokoić dawne pragnienie zemsty67.
Kadłubek podał także informację, że Miecław uciekł do Prusów, u których cieszył się szczególnym mirem, ci jednak, rozgoryczeni przegraną zabili go:
Ów zaś dumny książę ucieka do Getów, gdzie go noszą na wyższy stopień
godności. Albowiem Geci, poniósłszy dotkliwe straty w swoich zabitych,
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63
64
65
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rębnić jakiś ekonomiczny subsystem społeczny, chyba, że pisarze historyczni mieliby na myśli jakąś
swoistą ekonomię prestiżu. Być może zbytnie przywiązanie do nowoczesnych kategorii bogactwa
i dobrobytu nie pozwala wielu dostrzec odmienności w sposobach waloryzacji świata kultur tradycyjnych.
J. Powierski, Polska a Prusy do połowy XIII wieku, [w:] Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1: Od
pradziejów do 1870 roku, red. J. Sikorski, S. Szostakowski, Warszawa 1981, s. 81, 85.
MPH, II, s. 764.
Annales Hildesheimenses, MGS, Hanoverae 1878, Bd. III, s. 97.
J. Bieniak, Państwo Miecława…, s. 166.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 15–16. Ostatnio o tej wyprawie J. Sochacki, Okoliczności jedynej
wyprawy Mieszka II na Saksonię w 1028 roku, [w:] Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 12: Krzyżacy,
szpitalnicy, kondotierzy, 2006, s. 267–281.
Kadłubek, ks. II, 14.
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wszystkich na niego zrzucają winę, na nim mszcząc się za śmierć wszystkich:
po wielu dopiero mękach wieszają go na bardzo wysokiej szubienicy i mówią: „W górę dążyłeś, góry się trzymaj” – po to, aby, nawet umierającemu nie
brakowało szczytu upragnionej wysokości68.
Ani Gall, ani źródła ruskie nie potwierdzają ucieczki Miecława do Prusów, jak
też jego haniebnej śmierci z ich rąk69. Źródła ruskie podają, że Miecław zginął w czasie
decydującego starcia i że zabili go Rusini. Gall nie wspomina przy tym o udziale Prusów po stronie Miecława70. Zdaniem Bieniaka może to wynikać z tego, że Kazimierz
stoczył z Pomorzanami oddzielną walkę, a Prusowie mogli znajdować się bezpośrednio
w szeregach wojsk Miecława71. O udziale Prusów po stronie Miecława można, według
Białuńskiego72, pośrednio wnosić z kolejnych wypraw księcia ruskiego: „Jarosław poszedł na Jaćwięgów” w 1038 r.73; w 1040 r. „Jarosław poszedł na Litwę”; w 1041 r.
„Poszedł Jarosław na Mazowszan”74.
W związku z opisanymi wyżej wydarzeniami, zwłaszcza w kontekście walk prusko-pomorsko-mazowieckich przeciwko stronie polskiej i dużym udziałem w nich
Rusi, w literaturze powstała teza o istnieniu w XI stuleciu dwóch bloków sojuszniczych. W jednym znajdowali się Prusowie (a dokładniej Jaćwięgowie), Pomorzanie,
Mazowszanie oraz Litwini, a w drugim Ruś z księciem Jarosławem i Kazimierz Odnowiciel. Tak m.in.: przyjmuje Bieniak75, Łowmiański z kolei wskazywał, że był to konflikt bloku plemiennego (Prusy, Mazowsze) z blokiem państwowym (Ruś)76. Pogląd
taki opiera się m.in.: na przywołanym wyżej zaangażowaniu Prusów w konflikt Miecława z Kazimierzem Odnowicielem oraz prowadzeniu ekspansywnej polityki Rusi, tak
wobec Bałtów, w tym Prusów, jak i Mazowsza. Zagadnienie to wymaga z pewnością
dalszych badań. Uwzględnianie Prusów w średniowiecznych opisach gry politycznej
wskazuje naszym zdaniem dość wyraźnie, że traktowano ich jako samodzielnych graczy, z którymi, mimo ich prawdopodobnie skromnego potencjału, należy się liczyć.
Sytuacja na linii kontaktów prusko-polskich była najpewniej napięta i nadal wroga także za panowania Bolesława Szczodrego, o czym jednak wnioskować możemy tylko pośrednio77. Gall podał bowiem jedynie, że Bolesław pobierał haracze od Rusinów
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Ibidem.
Poviest vriemiennych let (dalej cyt. PVL), wyd. D. Lichaczow, Moskwa-Leningrad 1950, t. I, s. 104:
Jaroslaw ide na mazowszany, i pobiedi je i kniazja ich ubi Moisława.
Gall, ks. I, 20.
J. Bieniak, Państwo Miecława…, s. 169.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 16.
Potwierdzałoby to być może przy okazji większą aktywność militarną wschodnich organizacji plemiennych. Zob. uwagi w przyp. 56.
PVL, I, s. 303, tłum. za F. Sielicki, Kroniki staroruskie, Warszawa 1987, s. 101.
J. Bieniak, Państwo Miecława…, s. 135.
H. Łowmiański, Stosunki polsko-pruskie…, s. 105.
Opinie historyków choćby odnośne tego, czy miały miejsce wówczas polskie wyprawy na ziemie
pruskie, są podzielone; zob. B. Włodarski, Problem jaćwiński…, s. 23; H. Paszkiewicz, Jagiellonowie
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i innych ludów, możliwe zatem, że także od Prusów78. Z kolei w nadaniu klasztoru
w Mogilnie z 1065 r. pojawia się imię Golandin, kojarzone z jakimś jeńcem z pruskiej
Galindii79. Zdaniem Białuńskiego akt fundacji klasztoru w Mogilnie może przemawiać za istnieniem zamiarów misyjnych wobec Prusów80. Dopiero XIII-wieczne źródła przynoszą informacje o walkach między Prusami i Polakami w czasach panowania
Bolesława Szczodrego. O polskich najazdach na Prusów wspomina Kronika polska
ze Śląska: omnium in circuiti regna persavit preliis, et cum apud Gethas, Pruthenos et
Ungaros aliquot annorum moram traheret81. O spustoszeniu Prus informuje też Rocznik
świętokrzyski: et vestando Prutenos, Moraws, Bohemos, Teutonos, australes, qui nunc dicuntur Racussene, Prutenos cum quibus septem annis propria non videntes pugnabant82.
Z kolei o napaści Prusów i innych ludów na Pomorze czytamy w Kronice wielkopolskiej: Prusowie i inne ludy pogańskie [...] najechały Pomorze [...] [Bolesław] dopadł ich
uciekających do rzeki Sarus83. Przekaz ten był wielokrotnie analizowany w literaturze84.
My zwrócimy jedynie uwagę, że jeśli uznać informacje o napaści jakichś Prusów na Pomorze za wiarygodne, to mogłoby to wskazywać na pewien zgrzyt w generalnie dotąd
dobrych, jak by wskazywały na to dostępne źródła, stosunkach prusko-pomorskich85.
Późniejsze wydarzenia przeczą jednak, aby doszło do trwałego pogorszenia relacji tych
dwóch sojuszników.

78
79

80
81
82
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a Moskwa, t. 1, Warszawa 1933, s. 38, przypis 1. Aktywnej polityki pruskiej Bolesława Szczodrego nie
wykluczał J. Tyszkiewicz, Mazowsze północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu. Historia pogranicza nad górną Narwią do połowy XIII wieku, Warszawa 1974, s. 178.
Gall, ks. I, 26: ibique tributa Rithenorum aliorunque vectigalium in tapetis strata prospectabat.
MPH, I, s. 363: Item hec sunt nomina servorum ascripticiorum, quos eidem ecclesie contuli cum omni
iure:… Pozar, Golandin, Rucavca, Stepan, Sulimir. Na temat samego dokumentu, jego datacji, adresata itd. zob. H. Łowmiański, Początki Polski, t. 6, Warszawa 1985, s. 306 i n.; B. Kürbisówna, Najstarsze dokumenty opactwa w Mogilnie, SŹ, 1968, t. 13, s. 287 i n.; J. Płocha, Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie, Wrocław 1969; E. Kowalczyk, Systemy obronne wałów podłużnych
we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Wrocław 1987, s. 155–157.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 22.
Kronika polska, MPH, III, s. 623 i n.
Rocznik świętokrzyski, ed. A. Rukowska-Płachcińska, MPH s.n., t. XII, Kraków 1996, s. 105.
Kronika wielkopolska, ed. B. Kürbis, MPH s.n., t. VIII, Warszawa 1970, c. 13: Prutheni et alie naciones paganice… Pomoraniam invadunt… Quos fugientes in Sarum fluvium insecutus. Powierski uważał,
że nie byli to Prusowie, ale Pomorzanie. Przyjmował, że wspomniana rzeka Sarus to rzeka Dzierzgoń,
znana w źródłach średniowiecznych jako Seria, Sorge – J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…., s. 36;
podobnie w idem, Kryzys rządów Bolesława Śmiałego, Gdańsk 1992, s. 173 i n.
Ostatnie opracowanie na ten temat: zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 20 i n. Tam też omówienie wcześniejszej literatury.
O tych stosunkach można mówić, jak sądzimy, jedynie w dość zgeneralizowanym ujęciu. Nie wydaje
się, póki co, możliwe ustalić jacy Prusowie wchodzili w relacje z jakimi Pomorzanami. Po obu stronach procesu komunikacyjnego zapewne znajdowało się szereg podmiotów politycznych. Nie można jednak, jak sądzimy wykluczyć form jakiejś dłuższej współpracy organizowanej wokół względnie
trwałych kanałów komunikacyjnych.
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Najazdy Prusów na ziemie polskie, w kooperacji z Pomorzanami, wzmogły się za
panowania brata Bolesława Śmiałego, Władysława Hermana (1079–1102)86. Niewykluczone, że walki polsko-pomorskie umożliwiły wówczas Prusom, sprzymierzonym
z Pomorzanami, podejmowanie wypraw na Mazowsze. Gall wspomina jednak tylko
Pomorzan87. Prusowie zaś, w tym kontekście pojawiają się u Długosza. To on podaje
informacje o najazdach Prusów w latach 1091, 1092 oraz 1096, następnie o wsparciu
Prusów dla Zbigniewa i istnieniu sojuszu pomorsko-pruskiego88. Według Długosza
Prusowie wspomagali wspólnie z Pomorzanami Zbigniewa przeciw ojcu w 1096 r.
w bitwie nad Gopłem. Informacje te wydają się znacznie przesadzone89. Gall podaje
jedynie, że Zbigniew w czasie walk z ojcem (1096 r.) miał wsparcie pogan:
Zbigneus vero convocata multitudine paganorum, habensque VII acies
Crusuiciensium, exiens de castro cum patre dimicavit90.
Wiarygodność przekazu Długosza, który jako jedyny wymienia Prusów w kontekście przywołanych epizodów, może budzić duże zastrzeżenia, tym bardziej, że autor
opisał te wydarzenia z perspektywy ponad 350 lat. Nie możemy zatem mieć pewności, że wśród owych pogan byli Prusowie. Źródła bezpośrednio na to nie wskazują,
a jednocześnie wydaje się to dość prawdopodobne w świetle kolejnych wydarzeń. Za
wspieraniem Zbigniewa przez Prusów mogą przemawiać jego przyjazne stosunki z Pomorzanami, których sojusznikami byli Prusowie, a także późniejsze najazdy Bolesława
Krzywoustego na Prusy, powodem których z pewnością był ów pomorsko-pruski, czy
też prusko-pomorski sojusz, funkcjonujący także w XII w.91 Gall podaje, że Zbigniew
nakłaniał do wypraw na Polskę jednych nieprzyjaciół w czasie, kiedy Bolesław wybierał
się na drugich92. O obecności Prusów m.in.: obok Pomorzan w obozie przeciwników
Bolesława Krzywoustego donosi Herbord (XII w.):
Erant autem, cum qubius divisim diversis temporibus certamen habebat,
e parte una Polonie, Bohemi, Moravi, Ungari; ex alia Rutheni, gens crude86
87
88

89

90
91

92

J. Powierski, Polska a Prusowie…, s. 84.
Gall, ks. II, 2, 3.
Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, Warszawa
1969, ks. IV, s. 203 (1091 r.), 209 (1092 r.), 231 (1096 r.). Za wspieraniem przez Prusów Zbigniewa
opowiedzieli się m.in.: M. Gumplowicz, Zur Geschichte Polens im Mittelalter. Zwei kritischen Untersuchungen über die Chronik des Balduin Gallus, Insbruck 1898, s. 66; J. Powierski, Stosunki polskopruskie…, s. 101.
Por. Excerpta Joannis Dlugossi, MPH, IV, s. 11, tu wzmianka o zwycięstwie Władysława nad Prusami
i Pomorzanami. O najazdach pruskich na Mazowsze zob. J. Powierski, Polska a Prusowie…, s. 84. Ta
pewna nadreprezentacja Prusów w kronikach Długosza zwraca uwagę. Może należałoby przyjrzeć
się bliżej politycznemu kontekstowi działalności Długosza, co pozwoliłoby lepiej zrozumieć funkcję,
jaką pełnią oni w jego tekstach.
Gall, ks. II, 5.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s 29. Okulicz-Kozaryn uznała istnienie tego sojuszu za pewnik, nie
uzasadniła jednak swojego stanowiska w tej sprawie, podkreślając sprzężenie wiary i walki o wolność
polityczną obu ludów, Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów…, s 237.
Gall, ks. II, 35.
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lis et aspera, qui Flavorum, Pruscorum et Pomeranorum freti auxilis, acrius
diutiusque illi restiterunt93.
I dalej:
Si suis tantum, inquit, Rutheni viribus dimicarent, illos a nobis conteri difficile non esset. Sed habent Flavos, habent Pruscos, habent eciam Pomeranos,
gentem ydolatram invisam ac nimis indomitam94.
Przywołanie Prusów obok Pomorzan i innych pogańskich ludów jest tu dla nas
nie bez znaczenia, bowiem w jednym z fragmentów kroniki Galla mowa jest dość
szczegółowo o sposobie działania pogan na usługach Zbigniewa w jego konflikcie
z bratem95. Zbigniew, według kronikarza, przyjmował od pogan96 podarki jako oznaki
ich zwycięstwa, a ich posłom odwdzięczał się wielkimi darami za małe. Ci ilekroć łupiąc Polskę przyprowadzali ze sobą jeńców z działu Bolesława, to natychmiast wysyłali
ich na sprzedaż na wyspy barbarzyńców. Jeśli zaś cokolwiek, czy to łupy, czy ludzi przez
pomyłkę uprowadzili z działu Zbigniewa, to bezzwłocznie i bez zapłaty mu to odsyłali97. W księdze I kroniki również pojawiają się wyspy w kontekście barbarzyńskich
ludów pogan, jako wyspy niezamieszkałe, gdzie leży wieczny śnieg i lód. Zdaniem Plezi
chodzi tu o Skandynawię. Co ciekawe, mianem wyspy określano w źródłach skandynawskich także Sambię98. Za wspieraniem Zbigniewa przez Prusów przemawiają, jak
już wspomnieliśmy wyżej, jego przyjazne stosunki z Pomorzanami i późniejsze najazdy
Bolesława na Prusy. Pierwszy najazd Bolesława na Prusy nastąpił prawie bezpośrednio
93
94
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97

98

Herbord, Dialog o życiu św. Ottona biskupa bamberskiego (dalej cyt. Herbord), MPH s.n., t. VII, [księga druga, rozdział III].
Ibidem, s. 62–68 [księga druga, rozdział IV]; zob. J. Powierski, Weryfikacja przekazu Herborda o antypolskim sojuszu pomorsko-prusko-ruskim w czasach Bolesława Krzywoustego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 1990, t. 24, s. 125 i n.
Zdaniem Elżbiety Kowalczyk wiele dowodów wskazuje na to, że to właśnie junior Bolesław Krzywousty dążył do obalenia, jeżeli już nie seniora, to równorzędnego władcy, stąd nie nazwałaby współdziałania Prusów z Zbigniewem knowaniami, E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej
(Między Drwęcą a Pisą)…, s. 164, przyp. 51; por. eadem, Krzywousty – skaza fizyczna czy moralna,
KH, 1994, R. 101, nr 1, s. 3–14. Prusowie zatem, przyjmując interpretację badaczki, walczyli po
„słusznej stronie” i można ich uznać za pozytywnych bohaterów w sporze między Bolesławem i Zbigniewem.
Bez bliższego określenia „poganie”, zdaniem Mariana Plezi, autora krytycznego opracowania kroniki, oznaczają „jak zwykle u Galla” Pomorzan, Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki,
wstęp i oprac. M. Plezia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982, s. 98, przyp. 2.
Gall, ks. II, 35: a paganis de victoria pro signo munuscula capiebat, et legatis magna pro parvis munera
rependebat. Et si Poloniam depraedantes de sorte Bolezlavi captivos adducebant, statim eos venundandos
ad barbarorum insulas transportabant; si quid vero, vel praedam vel homines, ignoranter de parte Zbignevi capiebant, illud sine pretio vel dilatione remittebant.
Za wspieraniem przez Prusów Zbigniewa opowiedzieli się m.in.: M. Gumplowicz, Zur Geschichte
Polens im Mittelalter. Zwei kritischen Untersuchungen über die Chronik des Balduin Gallus, Insbruck
1898, s. 66; J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 101; Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów…, s. 23;
G. Białuński, Studia z dziejów…, s 29. Zdaniem tego ostatniego przyczyną wypraw Bolesława Krzywoustego na Prusy, potwierdzonych źródłowo, było właśnie powiązanie (sprzyjanie) Prusów z Pomorzanami i Zbigniewem.
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po opuszczeniu Polski przez Zbigniewa (1107/1108 r.)99, a dokładniej Mazowsza, bo
w 1107 r. tylko ta kraina pozostawała wówczas w rękach Zbigniewa100. Wyprawa ta
raczej nie przyniosła większych sukcesów, poza spustoszeniem Sasinii101.
Jedno źródło podaje informacje o Prusach wspierających w boju Bolesława Krzywoustego w walce z Henrykiem V. Pod rokiem 1109, zapisano w Kronice książąt polskich, że jacyś Prusowie współdziałali z Krzywoustym: interim eciam pro Prutenicis et
Pannonicis gentibus transmittebat102. To późniejsze źródło, zdaniem Białuńskiego, nie
zasługuje na wiarygodność i należy je uznać za bałamutne103.
Po dwóch latach (1110/1111 r.) ziemie pruskie znów stały się obszarem grabieży ze strony wojsk Krzywoustego. Po dotarciu do zamieszkałych obszarów rozpuścił
on swoje zagony po całej okolicy, zdobywając łupy, niewolników, niszcząc wiele osad.
I tym razem ani nie doszło do żadnej bitwy, ani nie została podporządkowana żadna spośród ziem plemiennych. Rocznik świętokrzyski dawny podaje pod rokiem 1115
informację o jeszcze jednej wyprawie Bolesława, która miała dotrzeć na ziemie pruskie: Boleslaus tercius Pruziam vastat104, co mogłoby wskazywać na trzecią wyprawę
tego władcy do Prus. W świetle ostatnich badań uznaje się jednak, że chodzi tu o odnotowaną pod błędną datą wspomnianą wyprawę z przełomu 1110/1111 r., a zatem
nie było trzeciej wyprawy105. Najazdy Krzywoustego nie przyniosły żadnych trwałych
podbojów ziem pruskich. Nie udało się przekonać Prusów do nowej wiary, co chyba
najdobitniej wyraził Gall pisząc, że mimo usilnych walk i prób nawrócenia nie udało
się serc Prusów, podobnie jak i innych barbarzyńców, na ziemie których wyprawiał się
Bolesław, oderwać od pogaństwa ani mieczem nauczania, ani mieczem zniszczenia106.
99
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Dyskusję odnośnie daty tej wyprawy podsumował ostatnio D. A. Sikorski, Galla Anonima…, s. 6–7.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 28.
W tym miejscu kroniki Gall wskazał także na pochodzenie Sasinów, którzy drogą morską emigrowali
z Saksonii na wschód od Wisły, uciekając przez agresją ze strony Karola Wielkiego, zob. J. Powierski,
Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II. 1, Malbork 2001, s. 11–18; D.A. Sikorski, Galla Anonima…, s. 11–13. O kierunku wyprawy zob. E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowieckokrzyżackiej (Między Drwęcą a Pisą)…, s. 164–165.
Kronica xsiążąt polskich, MPH, t. III, s. 467.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 32.
Rocznik świętokrzyski dawny, MPH, II, s. 774; MPH s.n., V, s. 14.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 35–37.
Gall, przedmowa do kroniki: „Od strony zaś Morza Północnego, czyli Amfitrionalnego, ma trzy sąsiadujące z sobą bardzo dzikie ludy barbarzyńskich pogan, mianowicie Selencję, Pomorze i Prusy,
przeciw którym to krajom książę polski usilnie walczy, by je na wiarę [chrześcijańską] nawrócić. Jednakże ani mieczem nauczania nie dało się serc ich oderwać od pogaństwa, ani mieczem zniszczenia
nie można było tego pokolenia żmij zupełnie wytępić. Częstokroć wprawdzie naczelnicy ich pobici
przez księcia polskiego szukali ocalenia w chrzcie; lecz znów zebrawszy siły wyrzekali się wiary chrześcijańskiej i na nowo wszczynali wojnę przeciw chrześcijanom”. Takie stanowisko przyjmuje Białuński, zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 37–39. Z kolei na sukcesy Krzywoustego w podporządkowaniu Prusów zwracał uwagę Powierski, według którego temu władcy udało się przyłączyć ziemię
lubawską, „znaczniejszą część Prus” i całe terytorium Sasinów, po 1127 r., J. Powierski, Legenda pomezańska o śmierci św. Wojciecha, [w:] Środkowoeuropejskie dziedzictwo św. Wojciecha, red. A. Barciak,
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Być może celem Bolesława nie była chęć nawrócenia pogan, a jedynie osłabienie ich
potencjału militarnego i roli, jaką potencjalnie mogli odegrać w politycznej grze.
W kolejnych latach Prusowie jeszcze bardziej angażowali się w wewnętrzne
sprawy Polski. Kontakty wojskowe nabierały rozpędu. W czasie walk między synami
Bolesława Krzywoustego wzmogły się najazdy Prusów na ziemie polskie. Wincenty
Kadłubek wspominając biskupów płockich Aleksandra (lata 1129–1156) i wcześniejszego Szymona (1108 r.)107 odnotował, że na Mazowsze ciągle napadają to Prusowie to
Pomorzanie: „Jak bowiem nawet najmniejszy punkt miejsca i czasu nie jest bezpieczny
od zasadzki niewidzialnych, tak Mazowszanom nigdy nie brakło najazdu widzialnych
nieprzyjaciół, gdyż wkradli się to Prusowie, to Pomorzanie, to jedni i drudzy, stąd jawnie, stamtąd podstępnie”108.
Prusowie prawdopodobnie wspierali zbrojnie Władysława II, pierworodnego
syna Bolesława Krzywoustego w jego walkach z braćmi. Najprawdopodobniej mieszkańcy ziem pruskich byli obecni w oddziałach polskiego władcy, nie tylko w trakcie
walki w tzw. otwartym terenie, ale uczestniczyli także w oblężeniach grodów i miast.
Pośrednio o zaangażowaniu Prusów po stronie Władysława II możemy wnosić z kroniki Ortlieba109 oraz Kroniki wielkopolskiej110. W tym drugim źródle wyraźnie jest
mowa, że Władysław II w 1146 r. miał posiłki wojskowe z Rusi oraz innych sąsiednich
ziem. Zmusił on wówczas Henryka do opuszczenia Sandomierszczyzny, a Bolesława
do porzucenia Mazowsza. Władysław miał ściągnąć posiłki z „obcych narodów”, stąd
przy oblężeniu Poznania nie zabrakło „barbarzyńskiego ludu” (barbaricam gentem),
który niósł zagładę polskim ziemiom111. O wielkiej liczbie Sarracenos towarzyszących
wówczas Władysławowi czytamy w przekazie Wincentego z Pragi112. Kadłubek również odnotował cudzoziemskie oddziały wpierające Władysława II, w bitwie nad Pilicą
oraz pod Poznaniem. Oblężenie tego miasta zakończyło się klęską Władysława, jak to
przedstawił dziejopis, bo ten za wcześnie ucztował ze swoimi:
Władysław niezbyt ufając swoim zastępom, zaciągnął cudzoziemskie, które
tamci [juniorzy] małą garstką pobili tak, że jak wieść niesie, rzeka Pilica,
nad którą stoczono walkę, wezbrała od ich krwi. Znowu więc [gromadzi]
liczniejsze, a nawet niezliczone wojska cudzoziemców: jedne przyciąga
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Katowice 1998, s. 167, 168; idem, Prusowie, Mazowsze…, t. II.1, s. 23, 25. Elżbieta Kowalczyk wskazuje jako świadectwo przyłączenia obszaru Sasinii do Polski, a przynajmniej jej części w postaci ziemi
lubawskiej, budowę przez stronę polską obiektu w Zajączkach, gm. Ostróda, E. Kowalczyk, Dzieje
granicy mazowiecko-krzyżackiej (Między Drwęcą a Pisą)…, s. 165, przyp. 62.
Zdaniem Białuńskiego, najazdy Prusów miały miejsce w czasie gdy biskupem był Aleksander,
zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 43.
Kadłubek, ks. III, 8
Ortlieb Zwiefaltensis Chronicon, MPH, II, s. 4: cum fideli cubiculario eius non absque metu barbarorum
nos reclusimos; zob. J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 109.
Kronika wielkopolska, c. 32.
Ibidem.
Vincentii Pragensis, Annales, hrsg. G.H. Pertz, MGH SS, Bd. XVII, Leipzig 1925, s. 664.
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do siebie prośbami, drugie pozyskuje zapłatą, niektóre zmusza władczym
rozkazem, [a] wszystkim nakazuje godzić na zgubę braci. [...] I zburzywszy
już prawie wszystkie ich grody lub osadziwszy w nich załogi, jak gdyby spełniły się jego życzenia, wokół grodu Poznania, który został jako jedyna ich
obrona, zgromadził tak swoje, jak i obce posiłki113.
Władysław II został przez arcybiskupa Jakuba obłożony klątwą za korzystanie
z posiłków „Saracenów”, Powierski uważa, że najpewniej chodzi tu o Prusów114. Na
mieszkańców ziem pruskich jako sojuszników tego władcy może wskazywać także jego
pozytywny stosunek do misji chrystianizacyjnej biskupa Ołomunieckiego Zdika (lata
1126–1150) pośród Prusów. Wydaje się, że Zdik, właśnie przy poparciu Władysława
wyruszył w 1141 r. do Prus115. Jednocześnie dosyć ostrożnie historycy wypowiadają się
na temat politycznej aktywności Prusów w czasach bratobójczych walk synów Krzywoustego. Zdaniem Białuńskiego, Prusowie nie stanowili wówczas jeszcze samodzielnego ogniwa w polityce międzynarodowej, a ich aktywność została sprowokowana
przez Władysława II. Nie wykluczone, że chodziło tu choćby o obietnice łupów116.
Elżbieta Kowalczyk nie widzi przeszkód aby korzeni sojuszu Władysława z Prusami
szukać w okresie wcześniejszym i powiązać go z uzależnieniem jakiegoś terytorium
pruskiego (najpewniej Sasinii) przez Bolesława Krzywoustego, zwłaszcza w powiązaniu z misją wśród Prusów biskupa Zdika117. My natomiast sądzimy, że kwestię tę należy
być może stawiać nieco inaczej. Nie mając danych na temat skali zaangażowania pruskich związków wojskowych po stronie księcia, nie możemy też określić jednoznacznie
realizowanych przez nie celów. Możliwe, że było tak, jak chce to widzieć Białuński,
że Władysław wynajął jakichś pruskich najemników za cenę pozwolenia na łupienie
dziedzin jego braci. Jednak dalsze wypadki mogą świadczyć o całkiem innym procesie. Konkurenci nie potraktowali widocznie pruskich oddziałów jako samodzielnych
podmiotów gospodarczych działających na „wolnym rynku środkowoeuropejskiego
łupiestwa”, ale wiązali ich z jakimś konkretnym systemem społecznym i postanowili
113

Kadłubek, ks. III, 38.
Zob. J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 109, przypis 297.
115
Canonici Wissegradensis continuatio Cosmae, MGS, IX, s. 147: Hic praesul Zdico Olomucensis ecclesie
accipiens crucem de sancto altari sancti Petri, lacymans prae gaudio et cantans hanc antiphonam: Qui
vult venire post me, abneget semet ipsum et tollat crucem suam etc. ascendit equuum cum suis contra paganos, qui vocantur Pruzi, ut fidem Trinitatis eis insinuaret et baptizaret eos; quod tamen melius est silere de eius intinere, quoniam in vanum laboravit, et de eius reditu gaudere. O poparciu Henryka Zdika
przez Władysława zob. J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 106–109; K. Zielińska-Melkowska,
Stosunki polsko-pruskie…, s. 186–187. W literaturze funkcjonuje hipoteza, że misja Zdika zakończyła
się niepowodzeniem, bo nie wsparł jej Bolesław Kędzierzawy, zob. M. Dworatschek, Władysław II
Wygnaniec, Wrocław 1998, s. 60–61.
116
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 44. O różnych najemnikach na usługach władców polskich i nie
tylko zob. P. Żmudzki, Najemnicy na Rusi i w krajach sąsiednich, KH, 2011, t. 11, nr 4, s. 5–28; tu
zwłaszcza s. 19.
117
E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (Między Drwęcą a Pisą)…, s. 166; podobnie
J. Powierski, Prusowie, Mazowsze…, t. II.1, s. 25.
114
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wpłynąć na jego politykę w najlepiej znany sobie sposób, czyli organizując wyprawy
odwetowe. Pierwszą taką wyprawę na ziemie pruskie podjął Kędzierzawy w 1147 r.,
przy czym nie wojował sam, korzystał z pomocy Rusinów. Wojska zgromadzone przez
polskiego władcę, jak czytamy w Roczniku Magdeburskim, były niezliczone i przebywały na terenie Prus przez wiele dni118. O sukcesach tej wyprawy źródła milczą, wydaje
się, że raczej nie zaowocowała ona podporządkowaniem Prusów, bo przeczą temu kolejne wydarzenia. Źródła ruskie pod datą 1149 odnotowały najazd Prusów na polskie
ziemie119. Miało to miejsce kiedy książęta polscy Bolesław Kędzierzawy i Henryk kierowali się z wielkim wojskiem do księcia Izjasława Mścisławowicza (wspomagali go
w walce o tron w Kijowie z Jerzym Włodzimierzowiczem). Niektórzy z historyków
interpretują tę wzmiankę jako sojusz Prusów z Jerzym Dołgorukim rostowsko-suzdalskim albo Wołodymirką halickim przeciw Izjasławowi w latach 40-tych XII w.120
Według innych ta hipoteza jest „zbyt daleko posunięta”121, Prusowie raczej wykorzystali okazję, jaką stanowiło wówczas osłabienie Polski w związku z zaangażowaniem
sił polskich w walki o tron kijowski na Rusi i napadli w 1149 r. na ziemie polskie. Ten
najazd Prusów na ziemie polskie w tym roku Białuński interpretuje jako „świadectwo
niezależności Prusów” od Piastów, tu zwłaszcza w kontekście powodzenia wcześniejszych wypraw Bolesława Kędzierzawego na ziemie pruskie122. Z kolei zdaniem Elżbiety
Kowalczyk równie prawdopodobnym jest, że najazdy Prusów na Polskę były efektem
podporządkowania jakiegoś obszaru pruskiego123. My odnotujemy tu w każdym razie
fakt, że Prusowie byli całkiem nieźle poinformowani co do kierunków i celów bieżącej
polityki Piastów. Byłoby pewnie łatwiej dostrzegać takie elementy działalności politycznej Prusów, gdybyśmy mogli bardziej skonkretyzować określone podmioty prowadzące owe działania polityczne. Niestety, polskie kroniki nie odnotowują żadnych
118
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Annales Magdeburgenses, MGS, XVI, s. 188: Item frater ducis Poloniae cum viginti milibus armatorum
exiverat. Cuius etiam frater maior cum infinito exercitu adversus Pruscos crudelissimos barbaros venit, et
diutius ibi moratus est. Contra quos etiam Rutheni, licet minus catholici tamen christiani nominis karacterem habentes, inestimabili Dei nutu cum maximis armatorum copiis exiverunt; M. Biniaś-Szkopek,
op. cit., s. 283–286; M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy…, s. 91–97.
Pełnoje sobranije ruskich lietopisiej, t. 2, Moskwa 1962 (dalej cyt. PSRL), t. 2, s. 387–388: już idą
Prusowie na ich ziemie.
B. Włodarski, Sojusz dwóch seniorów (ze stosunków polsko-ruskich w XII wieku), [w:] Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu Profesora Kazimierza Tymienieckiego, red. J. Bardach
i inni, Poznań 1970, s. 359–360; J. Tyszkiewicz, Mazowsze północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu. Historia pogranicza nad górną Narwią do połowy XIII wieku, Warszawa 1974, s. 180;
por. S. Kuczyński, Stosunki polsko-ruskie do schyłku XII wieku, [w:] idem, Studia z dziejów Europy
Wschodniej X–XVII w., Warszawa 1965, s. 26.
Konsekwentne odmawianie Prusom zdolności zawierania sojuszów politycznych jest konsekwencją
ukrytego założenia o braku ich podmiotowości politycznej. Przecież dopiero samodzielna struktura
państwowa gwarantuje wedle tego modelu niekwestionowaną partycypację w świecie społecznych
podmiotów. Nie musimy chyba podkreślać, że całkowicie nie zgadzamy się z tym stylem myślenia
wypływającego z postkolonialnej ontologii.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 46.
E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (Między Drwęcą a Pisą)…, s. 166.
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wodzów pruskich, ani nawet owym podmiotom politycznym nie nadają nazw bliżej
ich określających.
Z treści tekstów źródłowych można wnosić, że ziemie pruskie były wielokrotnie
najeżdżane w latach 1149–1157 przez Bolesława Kędzierzawego i w końcu nawet, jak
podaje Kadłubek, udało mu się podbić jakąś ich część124. Prusowie występują w 1157 r.
po stronie polskiej w walce z Fryderykiem Barbarossą, o czym benedyktyńskiego opata
Stablo i Korbei – Wibalda informował sam cesarz: et ipsi, quamvis auxilio vicinarum
gentium, Ruthenorum, Parthorum, Pruscorum, Pomeranorum, maximum exercitum
collegissent, a facie nostra fugerunt125. O znaczeniu sprawy pruskiej dla Bolesława donosi wprost Kadłubek, podając, że władca czynił szczególne wysiłki, aby podbić kraje
Getów126. Jednocześnie Bolesław dążył do chrystianizacji Prusów, o czym także pisze
Kadłubek: „Ledwie wreszcie niektórych z nich po wielu przeprawach wojennych pokonał, taki kazał ogłosić edykt: że kto znamię religii chrześcijańskiej przyjmie, [ten]
nie dozna żadnego uszczerbku mienia. Kto by zaś nie chciał porzucić bluźnierczego
obrzędu, [ten] niezwłocznie zostanie ukarany śmiercią” 127. Podjęte wówczas próby
chrystianizacji mieszkańców Prus nie powiodły się. „Atoli religia ich była jak zwiewny
dym” – żali się Mistrz Wincenty – „i to tym bardziej krótkotrwała, im bardziej wymuszona. Wkrótce bowiem ci obłudnicy jak śliskie żaby wskoczyli w odmęt odszczepieństwa i jeszcze wstrętniej zanurzyli się w błocie głęboko zakorzenionego bałwochwalstwa”128. Najprawdopodobniej za działalność misyjną odpowiedzialne były biskupstwa
w Płocku i Włocławku. Przyjmuje się, że w początkowym okresie misją mógł kierować biskup płocki Aleksander, a potem jego następca na stolcu biskupim Werner (lata
1157–1170). W otoczeniu Wernera znajdowali się benedyktyni, także przy kościele
Najświętszej Marii Panny w Płocku osadził on konwent benedyktyński, nadał im też
wieś Wszerzecz na drodze do pogranicznej Wizny, a zatem, i do Prus129. Kadłubek zarzuca polskiemu władcy, że nie przykładał się do zorganizowania akcji chrystianizacyjnej. Ta w jego uznaniu prowadzona była zbyt opieszale, z nazbyt długimi przerwami,
co więcej z tekstu dziejopisa można wnosić, że nie tylko nie karano śmiercią opornych
na przyjęcie chrztu, jak zapowiedział Bolesław w edykcie, ale nie wymierzano żadnej
kary za odstępstwo od nowej wiary130.
O próbie narzucenia Prusom nowej wiary przez Bolesława Kędzierzawego przy
pomocy miecza wspomina nie tylko Kadłubek ale i Kronika Wielkopolska, tu inaczej
124
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Zob. Kadłubek, ks. III, 30: Precipuum uero industrie studium in populandis Getharum prouinciis Boleslaus inpendit. Quoram quibusdam uix tandem post multa bellorum discrimina subactis.
MPH, II, s. 22; zob. S. Kuczyński, op. cit., s. 27.
Kadłubek, ks. III, 30: Precipuum uero industrie studium in populandis Getharum prouinciis Boleslaus
inpendit. Użycie liczby mnogiej świadczyć może o świadomości istnienia wśród Getów/Prusów wielu
odrębnych organizacji/podmiotów.
Kadłubek, ks. III, 30.
Ibidem.
G. Białuński, Studia nad dziejami…, s. 48.
Kadłubek, ks. III, 30.
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niż u Mistrza Wincentego czytamy, że Prusowie porzucili chrześcijaństwo, odstąpili
od nowej wiary, kiedy Bolesław opuścił ich ziemie131. Władca zadowolił się, jak wynika
ze słów Mistrza Wincentego, uzyskiwanymi od Prusów podatkami: „mniemał bowiem
Bolesław, że wystarczy mu, gdy odda się księciu, co jest książęcego, choćby odmówiono
Bogu, co jest Bożego”132. O podatkach ściąganych od Prusów dla polskiego władcy czytamy także w XIII-wiecznym źródle, zachowanym w kodeksie z połowy XV w., opisującym męczeństwo biskupa płockiego Wernera. Tu znajdujemy informację o dobrych
relacjach kasztelana Wizny Bolesty z Prusami, m.in.: dla zawierania rozejmów. W źródle tym mowa także o skargach na grabieże i kradzieże, nadużycia polskich urzędników (wojsk) w ściąganiu podatków. Prusowie (nobilowie) mieli być, zgodnie z wymową źródła, sami zaangażowani w ściąganie trybutu i dostarczenie go stronie polskiej
w zamian za dziesiątą jego część133. Zdaniem Kamińskiego to Mazowszanie napadali
na Prusy, dokonując grabieży i łupiestw, a Bolesta łagodził te spory i rozstrzygał skargi,
Prusowie zaś dostarczali kasztelanowi podarki134. Owe łupy (exuvia) według Powierskiego, Śliwińskiego, Bruskiego pochodziły z Rusi135. Zdaniem Białuńskiego exuvia
należy tłumaczyć dosłownie jako ściągane daniny ale przez Polaków w Prusach136. Powierski z kolei podkreślał fakt pobierania danin przez miejscową starszyznę137.
Tak, czy inaczej, dla nas jest to wskaźnik zmian w systemie społecznym (jakimś,
jednym z wielu systemów funkcjonujących w tzw. Prusach), w którym pojawić się musiały nowe procedury i być może role społeczne, jeśli nie instytucje i którego autoreprodukcja musiała dostosować się do zmienionej sytuacji w środowisku politycznym.
Można dostrzec pewną indyferentność polskich władców wobec kwestii umacniania
chrześcijaństwa u podbijanych Prusów i promowanie raczej politycznej lojalności
lokalnych elit, niż tworzenie infrastruktury nowej religii. Z drugiej strony możliwe,
że układ ten promował rozwarstwienie społeczne i był wykorzystywany przez starszyznę pruską do wzmacniania swojej pozycji i implementowania na grunt systemu trybalistycznego wczesnofeudalnych instytucji życia społecznego. Hipoteza ta wymaga
szerszej analizy, na którą nie możemy sobie teraz pozwolić. Zwróćmy jednak uwagę,
że gdy parędziesiąt lat później biskup Chrystian staje się panem feudalnym w Prusach,
otrzymując (nie do końca wiadomo przy tym na jakich zasadach, ale można chyba do-
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Kronika wielkopolska, c. 33.
Kadłubek, ks. III, 30.
Mors et miracula Beati Verneri, episcopi Plocenses, MPH, IV, s. 751; przekład polski: Jakub de Voragine, Złota legenda. Wybór, tłum. J. Pleziowa, Warszawa 1955, s. 591–595; por. Długosz, ks. V, Warszawa 1973, s. 114–117.
A. Kamiński, Wizna na tle pogranicza rusko-polsko-jaćwieskiego, Rocznik Białostocki, 1961, t. 1,
s. 26.
J. Powierski, B. Sliwiński, K. Bruski, Studia z dziejów Pomorza w XIII wieku, Słupsk 1994, s. 94 i n.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 62, przyp. 106.
J. Powierski, Krytyka koncepcji…, s. 301.
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mniemywać, że jako pan feudalny) dwie pruskie ziemie, to sprawa ta, mimo precedensu, który wprowadza, nie wydaje się budzić u autochtonów jakichś kontrowersji138.
Sukces polskiego władcy na polu podboju i chrystianizacji mieszkańców ziem
pruskich nie trwał długo, bo wkrótce Prusowie podnieśli bunt i złupili nadgraniczne
ziemie polskie (contingentia... occupant czyli „zajmują przyległości”). Mieszkańcy ziem
pruskich zorganizowali wówczas niemal serię napadów łupieżczych (diripiunt, direpta
luporum instar absportant) na ziemie polskie139, które w literaturze są interpretowane
jako zdecydowany kontratak Prusów na próby narzucenia im zwierzchnictwa polskiego w czasach Bolesława Kędzierzawego. W efekcie napaści Prusów w październiku
1166 r. Bolesław podjął wyprawę przeciwko nim, opisaną przez Kadłubka:
Zebrawszy więc razem liczne wojsko najlepiej wyćwiczonych [ludzi Bolesław] gotuje się do najazdu na prowincje Getów żadną wprawdzie sztuką nie
obwarowane, lecz niedostępne z powodu naturalnego położenia. U wstępu
samego jest matecznik zewsząd zarosły gąszczem ciernistych krzaków, gdzie
pod zielenią trawy kryje się otchłań błotnej smoły. Zwiadowcy i przewodnicy wojsk zapewniają, że znaleźli niezawodną krótszą drogę przez knieje,
byli bowiem nieprzyjaciół podarkami przekupieni i o zasadzce na swoich
powiadomieni. Tędy po wąskiej ścieżce gnają na wyścigi pierwsze szeregi
doborowego wojska [gdy] nagle z zasadzki wyskakują z obu stron nieprzyjaciele, i nic tylko z dala rażą pociskami, jak to kiedy indziej czynić zwykli,
lecz jak gdyby w tłoczni ściśniętych prasą rozciągają. [...] Tak przez zdradziecki podstęp przepadło bitne wojsko! Tak zmarniała w niedorzecznej
wojnie dzielność wspaniałych rycerzy! wymowa najwymowniejszych nie
starczyłaby, żeby chociaż powierzchownie napomknąć, a cóż dopiero szerzej
opowiedzieć o ich imionach, osobach, szlachetnym pochodzeniu, rodowodzie, o godnościach, dzielności, szlachetności, skrzętności, dostatkach! Aż
po dziś dzień różni ludzie na różne sposoby ich opłakują140.
Kronika wielkopolska, z końca XIII w. podaje, że wyprawa Kędzierzawego miała
karny charakter oraz, że jej celem było wytępienie Prusów. Czytamy w niej, że prze138

Wydaje nam się, że nie dość mocno podkreśla się w historiografii pruskiej, że następujący po tym
konflikt ma charakter systemowy. Prusowie-poganie przez co należy tu rozumieć: mieszkańcy tradycyjnego świata tribus, nie akceptują przyjętej przez część swoich ziomków zmiany systemowej. Poszła
ona widocznie tak głęboko, że wywołała wojnę domową, która rychło stała się regionalnym konfliktem politycznym. Prusowie-tradycjonaliści nie tylko próbowali zbrojnie odwieźć swoich od kulturowej i religijnej herezji, ale też atakowali ich polityczne i kulturowe zaplecze, zamierzając odciąć
możliwości wsparcia dla zmiany.
139
Zob. Kadłubek, ks. III, 30.
140
Ibidem. Zapiski rocznikarskie podają datę wyprawy, udział w wyprawie księcia sandomierskiego i jego
śmierć oraz dowództwo samego Bolesława Kędzierzawego. Odnośnie Prusów nie wnoszą nic więcej,
ponad informacje zawarte w kronice Kadłubka (Kadłubek, ks. III, 30) i Kronice wielkopolskiej (Kronika wielkopolska, c. 33). Szczegółowa analiza roczników w kontekście wyprawy z 1166 r. zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 50–51; zob. także idem, O dacie śmierci księcia sandomierskiego Henryka,
Studia z dziejów średniowiecza, nr 14: Kaci, świeci, templariusze, Malbork 2008, s. 23–33; M. BiniaśSzkopek, op. cit., s. 287–289.
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wodnikami polskiego wojska byli jacyś Prusowie141. Wyprawa skończyła się kompletnym niepowodzeniem, zginął w niej m.in.: sandomierski książę Henryk. Wraz z wyprawą z 1166 r. ostatecznie skończyła się dobra passa walecznego Bolesława, nawet jeśli
podejmował jeszcze jakieś wyprawy na Prusów, o których źródła milczą, to odtąd, jak
podaje Kadłubek, omijały go triumfy wojenne142.
Nieco odmienny obraz, od dotychczasowych informacji o relacjach pruskopolskich, przynosi nam Mors et miracula Beati Verneri, episcopi Plocenses. Czytamy tu
o dobrych stosunkach kasztelana Wizny Bolesty z częścią Prusów, które to kontakty
utrzymywał Bolesta, co ciekawe, także po zerwaniu zwierzchności polskiej przez Prusów w 1166 r., o czym wyraźnie informuje źródło. Kasztelan niejednokrotnie gościł
przedstawicieli plemion pruskich, którzy przybywali do niego zarówno w sprawie rozejmu, jak i ze skargami, a nawet z łupami143. O politycznym charakterze tych spotkań
świadczą wyprawiane przy ich okazji uczty144. Przebywający u Bolesty Prusowie mieli
też wziąć udział, wraz z jego bratem, Beneszem w zabiciu biskupa Wernera, z którym
kasztelan toczył spór o wieś Szarsko. Bezpośredni udział Prusów w tej zbrodni nie jest
wprost określony. Wprawdzie w tekście mowa o okrutnym zabiciu mieczami przez napastników Wernera i jego towarzysza, jednocześnie jednak mianem mordercy biskupa
określono jedynie Benesza. Niewykluczone przy tym, że ten znalazł schronienie u Prusów jako swoich kompanów, bo Benesza, jak podaje Złota legenda, nikt od tego czasu
nie widział.
Za wzmożoną aktywnością Prusów względem Polski po 1166 r., mogą przemawiać liczne wyprawy na ziemie pruskie Kazimierza Sprawiedliwego, podjęte w latach
1191–1193145. Najprawdopodobniej w 1192 r. wyruszył on z wyprawą karną na ziemie
Połekszan, którzy podejmowali najazdy na ziemie polskie, także w kooperacji z Rusinami, co odnotował Kadłubek, nazywając ich przy tym rozbójnikami. W literaturze
141

Kronika wielkopolska, c. 33.
Kadłubek, ks. III, 30: Extunc […] bellici Boleslaum deseruere successus. Białuński przyjmuje, że klęska
Kędzierzawego w 1166 r. oznaczała ruinę jego polityki pruskiej, zob. G. Białuński, Studia z dziejów…,
s. 48–60. Z kolei Kowalczyk uważa tę kwestię za znacznie bardziej złożoną, śmierć Henryka Sandomierskiego miała w uznaniu badaczki ostudzić zapędy możnowładztwa, które straciło wielu swoich
przedstawicieli, do tego doszedł konflikt z Fryderykiem Barbarossą. Zmienił się układ sił po podziale
dzielnicy Henryka. W stosunkach z Prusami mogły mieć ponadto znaczenie dążenia emancypacyjne duchowieństwa polskiego. Wszystko to razem mogło sprawić, że polityka pruska zeszła na dalszy
plan, E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (Między Drwęcą a Pisą)…, s. 167.
143
Nie wykluczone, że owi Prusowie byli to lantruculi, rycerze rozbójnicy, łotrzykowie na miarę podobnych bohaterów Kroniki Dusburga, zob. Dusburg, III, 228.
144
Mors et miracula Beati Verneri, episcopi Plocenses, MPH, IV, s. 751: dictus Bolesta, ad dominum properat et cum eo Prutenorum non modica multitudo, qui ad ipsum interdum mittebantur treugarum causa,
quondaque vero cum querela pro diversis spoliis vel furtis et nonnunquam ad honorem ipsius portantes
exuvia, pro eis decuplum deportarent.
145
Kadłubek, ks. IV, 19: Compos itaque regni Kazimirus, certus amicorum set incertus amicitiarum, Gethicos magnanimiter sudores aggreditur. Quorum contiguis pernimium afflictis et per creberrima uix adactis
prelia, in Pollexianorum ceruicosam feritatem animosius accingitur, nullius hactenus bello uel uirtute
attemptatam.
142
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wskazuje się, że najpewniej mowa tu o wyprawach łupieskich (zbójeckich), które były
organizowane od niedawna, gdyż kronikarz podkreślił fakt, że Kazimierz dotąd z nimi
nie walczył: „bierze się odważnej do [poskromienia] dzikości krnąbrnych Połekszan,
z którymi dotychczas nie wojował ani zbrojnie ich nie zaczepiał” 146. Kadłubek nie
mógł się w tym miejscu powstrzymać od ukazania Kazimierzowych wrogów w jak najbardziej negatywnym świetle: „Są zaś Połekszanie szczepem Getów, czyli Prusów. Lud
to bardzo dziki, okrutniejszy od wszystkich dzikich zwierząt, niedostępny z powodu
broniących dostępu rozległych puszcz, z powodu zwartych gąszczów leśnych, z powodu smołowych bagien” 147. Zanim wojsko pod wodzą Kazimierza ruszyło wprost
na Połekszan najpierw rozprawiło się z ich sojusznikiem, księciem drohiczyńskim148,
dopiero po tym Kazimierzowa armia skierowała się na Połekszan. Jak podaje dziejopis,
Polacy szukali miejsca do otwartej walki, oczekiwali, jak się wydaje, przeciwnika, który
podejmie wyzwanie do walki na wzór chrześcijańskich bitew, kiedy stają naprzeciwko
siebie dwaj wrogowie. Połekszanie, jak wynika ze słów kronikarza, nie podjęli wyzwania i pozostali w ukryciu: Są bowiem bardzo wprawieni [bić się] w gęstwinie, w polu zaś
[są] do niczego; więcej podstępem niż siłą [walczą], więcej zuchwałą odwagą niż męstwem
ducha149. Lechici przystąpili wówczas do pustoszenia i grabienia pruskiego mienia:
gontyny, grody, wsie, wysokie budowle mieszkalne, gumna ze zbożem spowijają pożogą. Wreszcie, jak czytamy w kronice, książę ich, Połekszanin, najpewniej naczelnik,
przybywa do Kazimierza, przyznaje się do klęski i prosi o litość nad ziomkami. Błaga
przy tym o przyjęcie Połekszan do służby. Zobowiązuje się również do płacenia daniny,
a dla poręczenia tego, rękojmi daje kilku zakładników, przyrzekając zarazem, że da ich
więcej. Kazimierz godzi się na przedstawione warunki. Tymczasem okazuje się, że Połekszanie chcieli jedynie zyskać na czasie i czym prędzej odcięli odwrót wojsku Lachów i stanęli do walki. Ta była na tyle zapalczywa, że niemal cała prowincja Połekszan
stanęła w ogniu. W końcu do stóp Kazimierza, z prośbą o litość miał paść nie tylko
ów „książę” Połekszan, ale i ich starszyzna. Kazimierz i tym razem zgodził się na zawarcie pokoju, otrzymawszy odpowiednią rękojmię posłuszeństwa i [płacenia] danin
wrócił do Polski150. Prośbę o wcielenie do armii Kazimierza interpretuje się dwojako.
Szerzej – jako poddanie się księciu albo węziej – jako przyjęcie do wojska książęcego,
w nadziei na zyski w ewentualnych wojnach. Sam zwrot famulito, bądź famulatio nie
ma jednoznacznie negatywnego znaczenia, oznacza „posługiwanie”, „służbę” i wywodzić go należy od czasownika famulor, czyli „posługiwać”, służyć. W sumie analiza ta
nie wyklucza drugiej wersji151. Efekty wypraw Kazimierza, mimo znacznych sukcesów
na miarę jego ojca (Bolesława Krzywoustego) i brata (Bolesława Kędzierzawego), były
146
147
148
149
150
151

Kadłubek, ks. IV, 19.
Ibidem.
Najpewniej był to Wasylko, zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 69 .
Kadłubek, ks. IV, 19.
Ibidem; G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 70 i n.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 79.
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nietrwałe w związku z jego rychłą śmiercią. Niewątpliwie był to okres największych
porażek Prusów w walce z polskimi władcami.
Analiza przywołanych wyżej przekazów ukazuje podwójną narrację. Pierwsza
dotyczy tego, co aktorzy gry politycznej robili (walczyli, palili, grabili, brali jeńców,
zastawiali pułapki, negocjowali pokój, płacili daninę, dawali zakładników, itp.). Druga
narracja opowiada z kolei o tym, jakie znaczenie miały te wszystkie działania. Kiedy
zatem chrześcijańscy książęta polscy ruszali na Prusów, to szukali chwały wojennej dla
siebie, szerzyli chwałę Chrystusa i nieśli jego oświecenie ludom pogrążonym w ciemności grzechu i bałwochwalstwa. Inaczej mówiąc, pełnili „misję cywilizacyjną” wobec
barbarzyńców i pogan. Kiedy natomiast Prusowie napadają na Polaków to czynią to
zdradziecko, podstępnie mordują chrześcijan, Nie szukają chwały tylko kąsają jak żmije pochowane w krzakach. Ta druga narracja ma oczywiście charakter aksjologiczny.
Waloryzuje pozytywnie działania „swoich” – cywilizowanych i negatywnie – nie znających prawa, ani Boga – barbarzyńców. Sądzimy, że właśnie ta aksjologia, przemycana w dyskursie zaangażowanych dziejopisarzy, uwiodła znaczną część historyków,
wierzących, że działania polskich królów i książąt były realizacją jakichś strategicznych
celów politycznych, a działania Prusów odwetem, bądź też przejawem pewnego typu
prymitywnej organizacji gospodarczej152.

Polityczne gry z Rusią
Relacje prusko-ruskie zdają się być na pierwszy rzut oka wrogie. W źródłach przeważają informacje o zbrojnych wyprawach. W początkowym okresie bardziej ekspansjonistyczna wydaje się Ruś, jednak w ogólnym rozrachunku nie zarysowuje się przewaga
po którejkolwiek ze stron. Kontakty prusko-ruskie jawią się przy tym jako znacznie
mniej intensywne, niż prusko-polskie, a przy tym są one ograniczone w zasadzie tylko
do jednej ziemi plemiennej – Jaćwieży. Jednocześnie to, czy są one pozytywne (znajdujemy przykłady sojuszy i wspólnych działań) czy negatywne, jest w dużej mierze
zależne od relacji z innymi sąsiadami. Kluczowym partnerem politycznym jest tu niewątpliwie Polska153.
152

Najpełniej stanowisko historyków w tej kwestii, w tym wypadku w kontekście wypraw Jaćwięgów,
wyraził, jak się wydaje, Grzegorz Białuński. Zdaniem tego badacza „Jaćwięgowie wyprawiali się na
sąsiadów, aby zaspokoić braki gospodarcze. Wyprawy stanowiły jakby składnik gospodarki samowystarczalnej, ale były jednocześnie wyrazem fermentu społecznego, charakterystycznego dla okresu
przedpaństwowego (wzrost aktywności i znaczenia nobilów). Wykluczyć można jakiekolwiek cele
polityczne tych wypraw”, zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 76.
153
Pisząc „Polska” mamy świadomość głębokiego uproszczenia, którym się posługujemy. Wydaje się,
że dla omawianego tu okresu „Polska” to zbiór różnych „interesów” niekoniecznie zbieżnych ze sobą,
tym samym pewien dość skomplikowany układ systemów społecznych, z których niektóre grają na
większą integrację, inne raczej na większą autonomię, wszystkie zaś prowadzą mniej lub bardziej samodzielną polityczną grę. Nadto one same są strukturą subsystemów identyfikujących różnicujące
jej interesy. Wydaje się, że nawet przy tak skąpych danych, jakimi dysponujemy, opis tych złożonych
struktur i prowadzonych przez nie społecznych i politycznych gier wymagałby sporej monografii.
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Informacje o wojnach Prusów i Jaćwięgów z Rusinami pojawiają się w źródłach
już dla X w. Ibrahim ibn Jakub podaje, że Rusowie na okrętach z zachodu napadają na
Prusów154. O kontaktach wojskowych można też pośrednio wnosić z fragmentu Powieści minionych lat, gdzie pod 945 r. wśród pełnomocników do zawarcia pokoju z Grekami spotykamy Javtjaga. Niewykluczone, że chodzi tu o Jaćwięga, choć podkreślmy, nie
ma na to dowodów155. W tym samym źródle pod datą 983 czytamy o wyprawie księcia
Włodzimierza, który zwyciężył Jaćwięgów i zajął ich ziemię156. Według Łowmiańskiego
Rusini nie podbili Jaćwięgów, był to jedynie napad łupieżczy, nie ma bowiem wzmianki o daninach czy trybucie157.
Kolejne wzmianki źródłowe wskazują na XI w. jako okres dalszych wypraw ruskich na ziemie pruskie (dokładnie Jaćwież). Rusi w tym okresie znacznie bliżej było
do Polski, o czym wcześniej wspominaliśmy przy okazji opisywania relacji prusko-polskich. Ruski książę Jarosław był w dobrych relacjach z Kazimierzem Odnowicielem,
podczas gdy Jaćwięgowie byli związani sojuszem z Pomorzanami, Mazowszanami i Litwinami. Źródła ruskie odnotowują w 1038 r. wyprawę księcia Jarosława na Jaćwież
(„Jarosław poszedł na Jaćwięgów”158). Najpewniej zakończyła się ona kompletnym niepowodzeniem, bo w latopisie nowogrodzko-sofijskim odnotowano, że Jarosław „nie
mógł ich zdobyć”159. W 1058 r. Izjasław zorganizował wyprawę na plemię „Goljad”
i jak wynika ze źródeł pobił je: „Pobiedi Izjasław goliadi”160. W literaturze przedmiotu nie ma zgodności, że owe plemię Goljad to Galindia. Niewykluczone, że chodzi
tu o plemię ruskie położone na terenie dzisiejszej Rosji nad rzekami Protwa i Oka161.
154
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156
157
158
159
160
161

T. Kowalski, Relacja Ibrahima ibn Jakuba, Kraków 1946, s. 50, 92, przyp. 76; por. H. Łowmiański,
Stosunki polsko-pruskie…, s. 109. Relacja Ibrahima ibn Jakuba wskazuje bezpośrednio, zdaniem Białuńskiego, na walki rusko-pruskie. Najpewniej Ibrahim ibn Jakub pomylił się odnośnie kierunku ekspansji, G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 13.
Zob. PVL, 1, s. 34 (Javtjag). Białuński opowiada się za walkami rusko-pruskimi (jaćwieskimi) już
od lat 60-tych X w., a nawet wcześniej, o czym można wnosić z fragmentów Powieści minionych lat,
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 14, przyp. 45.
PVL: Poszieł Władimir protiw Jatwiagow, i pobiedił i wział ich ziemliu.
H. Łowmiański, Stosunki polsko-pruskie…, s. 103.
PVL, s. 303, tłum. za Kroniki staroruskie, s. 101.
PVL, II, s. 377: na zimu chodi na jatwiagi i nie możachu ich vzjati.
PVL, s. 109.
Za Galindią opowiedział się m.in.: V. T. Paszuto, Pomezanija, Moskva 1955, s. 21; H. Łowmiański,
Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983, s. 49; J. Powierski, Kryzys rządów…, s. 6. Przeciw B. Włodarski, Problem jaćwiński…, s. 22. Szerokie omówienie literatury i przegląd
stanowisk, a także argumenty przeciw tej hipotezie zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 17–19. Co
ciekawe archeolodzy badający nadsalęckie stanowiska archeologiczne na obszarze Galindii odkryli
ślady zniszczeń, które łączą właśnie z XI w. Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz i Tomasz Nowakiewicz prowadzący badania na obszarze Galindii dopatrują się tu, co prawda, ech walk Kazimierza
z Miecławem, który był wspomagany przez Prusów i Pomorzan. Nie wykluczone jednak, że odkrycia
archeologów mogą stanowić przesłankę, iż Goljad to jednak Galindia. Wymaga to dalszych badań,
T. Nowakiewicz, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności, Warszawa 2012, s. 24.
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Z kontaktami militarnymi najprawdopodobniej szły w parze relacje dyplomatyczne.
Być może posłami pruskimi, przebywającymi w Nowogrodzie Wielkim byli (znani
z listów na korze brzozowej) Azgut (ok. 1085 r.) i Budot (XII w.)162.
W początku XII w. miały miejsce przynajmniej dwa ruskie najazdy na ziemie
pruskie, dokładnie na Jaćwież, zorganizowane przez księcia wołyńskiego Jarosława
Świętopełkowicza w 1102 i 1112 r.163 Niewykluczone, że były one efektem współdziałania wołyńsko-polskiego w sprawie pruskiej, zakładającego podział ziem pruskich na
strefy wpływów: ruską Jaćwież i polską Sasinię i Galindię. Sytuacja polityczna zmieniła
się po śmierci Jarosława Świętopełkowicza, który był szwagrem i sojusznikiem Bolesława Krzywoustego164. Wówczas to, najpewniej w latach 1117–1121 zawiązał się i funkcjonował sojusz pomorsko-prusko-ruski, o którym pisze Herbord. Prusowie i Rusini
znajdowali się zatem w jednym obozie politycznym, co więcej, jeśli wierzyć późniejszemu, XIII-wiecznemu przekazowi Knytlingasagi, to pewien kupiec sambijski (skalund)
o imieniu Vidgot (Vidgaut) pośredniczył w zawarciu małżeństwa między Kanutem
Lawardem a córką wielkiego księcia kijowskiego Mścisława I Haralda – Ingeborgą165.
Czas bratobójczych walk juniorów w Polsce zdaje się być okresem ocieplenia
w relacjach prusko-ruskich. Rusini, podobnie jak Prusowie i Pomorzanie wspierali Władysława II w walkach z braćmi. W Kronice Wielkopolskiej czytamy, że miał on
wojowników z Rusi i innych sąsiednich ziem166, pośród których byli także Prusowie,
o czym już wspominaliśmy. Z porażką Władysława II w walce i przejęciem władzy
w Polsce przez Bolesława Kędzierzawego zbiegła się zmiana w polityce Kijowa. Rusini
przestali być sojusznikami Prusów i udzielili wsparcia Bolesławowi Kędzierzawemu
w jego wyprawie w 1147 r. na ziemie pruskie167. Informacji o tej wyprawie nie zawierają
jednak ruskie latopisy. Walki Rusi z Jaćwięgami w tym czasie odnotował jedynie, piszący w XII w., arabski geograf Al-Idrisi, co może wskazywać, że dla państwa ruskiego nie
była ona szczególnie ważną168.
W literaturze funkcjonuje hipoteza, że najazdy ruskie następowały w odwecie
za wyprawy jaćwieskie169. Źródła nie zawierają zbyt wielu informacji o wyprawach
pruskich na Ruś. Wydaje się, że sięgają one dopiero XII w. Możliwe, że przed 1196 r.
Jaćwięgowie napadali na graniczące z nimi ziemie należące do księcia wołyńskiego Romana Mścisławowicza. Nie można wykluczyć, że mieszkańcy Jaćwieży wyprawili się
na ziemie swojego południowego sąsiada latem 1196 r., w czasie gdy książę wołyński
162
163
164
165
166
167
168
169

Zob. J. Powierski, Weryfikacja przekazu…, s. 138, tu literatura.
MPH, I, s. 831; zob. B. Włodarski, Problem jaćwiński…, s. 24; S. Alexandrowicz, Działania wojenne…, s. 15.
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 103.
Ex historia regum Danorum dicta Knytlingssaga, ed. F. Jonson, MGH, t. XXIX, Hannoverae 1892,
s. 292; J. Powierski, Weryfikacja przekazu…, s 138.
Kronika wielkopolska, c. 32; zob. B. Włodarski, Sojusz dwóch seniorów…, s. 345–363.
Annales Magdeburgenses, MGS, XVI, s. 188.
G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 56.
B. Włodarski, Problem jaćwiński…, s. 23.

Między Cholinun a Rzymem. Zmiana jako autopojeza systemu społecznego Prusów

43

skierował się do Małopolski, aby pomóc synom Kazimierza Sprawiedliwego, Leszkowi i Konradowi170. Roman nie pozostał dłużny Jaćwięgom. Latopis kijowski pod datą
1196 odnotował wielką wyprawę Romana Mścisławowicza na Jaćwież. Wyprawa ta
najpewniej miała miejsce na przełomie 1196 i 1197 r., a jej głównym powodem była
chęć zemsty za zniszczenie przez Jaćwięgów jego dzierżaw. Kiedy Roman wkroczył
z wojskiem do Jaćwieży, jej mieszkańcy schronili się w „swoich umocnionych miejscach”. A wtedy ten ograniczył się do palenia ich włości „i zemściwszy się powrócił
do siebie”171.
Jaćwięgowie kontynuowali najazdy na Ruś także po śmierci Romana Mścisławowicza. Zawiązał się nawet wówczas sojusz jaćwiesko-litewski przeciwko Rusi. Według latopisu wołyńskiego w 1205 r. miał miejsce najazd jaćwiesko-litewski na ziemię
włodzimierską, przy czym jako właściwszy wydaje się tu rok 1209, w związku z mylną
datacją w latopisie172. Wojska litewsko-jaćwieskie zdobyły wówczas Turyjsk, przeszły
koło Komowa w kierunku Czerwienia, gdzie doszło do bitwy. Kronikarz skarży się, że:
„zastawa była w Uchaniach. Wtedyż zabili Macieja, zięcia Luba i Dobrogosta, którzy
wyjechali na stróżę, bieda bowiem była w ziemi włodzimierskiej od wojowania litewskiego i jaćwieskiego”173.
Znacznie trudniej określić ilość walk rusko-pruskich, niż wskazać kierunek ekspansji ruskiej, bo celem Rusi była Jaćwież. Mimo usilnych prób jej uzależnienia przez
Ruś nie udało się tego dokonać. Stulecia XII i XIII przyniosły jak się wydaje zwrot
w stosunkach rusko-jaćwieskich i to ci drudzy stali się wówczas również stroną zaczepną. Najprawdopodobniej w 1217 r. doszło do zawarcia sojuszu Daniela Romanowicza z Jaćwięgami, którego efektem były wspólne wyprawy na ziemie polskie. Pod
rokiem 1220 Rocznik dominikański krakowski (Krasińskich) odnotował najazd na ziemie polskie dokonany przez Prusów i Rusinów, którzy z wielką zawziętością zabijali
Polaków174, to samo zapisano w Roczniku czeskim175. Późniejsze źródło ruskie, Latopis
hustyński podaje informacje o wspólnym najeździe Rusinów z Litwinami i Jaćwięgami,
który „zniewolił ziemię lacką”176. Sojusz ten rozpadł się jeszcze w latach 20-tych tego
stulecia.
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S. Alexandrowicz, Działania wojenne…, s. 21.
Latopis hipacki, PSRL, t. 2, s. 702; G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 84; por. W Nagirnyj, Polityka
zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199)–1264, Kraków 2011, s. 81, tu
także o echach tej wyprawy w Słowie o wyprawie Igora. W tym wypadku gra polityczna zdefiniowana
została czysto i bez ideologii. Żadna ze stron nie mogąc uzyskać strategicznej przewagi zadowala się
ograniczaniem potencjału przeciwnika.
W kwestii datacji zob. ustalenia B. Włodarski, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa 1966, s. 45–46, 94.
Rok 1209 jako datę wyprawy przyjął S. Alexadrowicz, Działania wojenne…, s. 22.
PSRL, t. 2, s. 721; tłumaczenie za S. Alexandrowicz, Działania wojenne…, s. 22.
MPH, III, s. 132: Anno domini 1220 Poloni a Prutenis occisi sunt a Ruthenis furore gladii interfecti.
Annales Pragenses, [w:] Fontes rerum Bohemicarum, II, s. 283.
PSRL (wyd. z 1843 r.), t. 2, s. 721.
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Również w tym przypadku podkreślamy względną funkcjonalną równość działań i podejmowanych akcji politycznych aktorów (posługują się podobnym instrumentarium gry politycznej). Mamy, co prawda, różnicę skali wynikającą z nierówności
potencjałów militarnych, chociaż w realizowanych działaniach (w ich skutkach) nie
jest to jakoś mocno widoczne. Warto może zauważyć, że o ile aktorzy reprezentujący
etnie polskie czy ruskie występują w przekazach najczęściej pod własnym imieniem,
co świadczy, że dysponują kapitałem społecznym pozwalającym koncentrować władzę
polityczną i skutecznie zarządzać systemem społecznym (instytucjonalizować go),
o tyle po stronie prusko-jaćwieskiej mamy do czynienia ze zbiorowymi podmiotami
gry politycznej. Wskazuje to raczej na funkcjonowanie tych systemów społecznych
w ramach modelu trybalistycznego.

Prusowie wobec Skandynawów
Źródła, zarówno historyczne, jak archeologiczne ukazują intensywne stosunki pruskoskandynawskie, sięgające już IX w. Były to nie tylko kontakty zbrojne czy handlowe,
ale mamy poświadczoną również koegzystencję prusko-skandynawską (czy dokładniej
duńską)177 na ziemiach pruskich178. W interesującym nas okresie XI, XII i na przełomie XII i XIII wieku kontakty te nadal są utrzymywane179. Nie oznacza to bynajmniej,
że Sambia, czy inne obszary Prus były przed dłuższy okres podporządkowane, a tym
bardziej politycznie zależne od krajów skandynawskich.
O ziemiach zamieszkałych przez Prusów wspomina, piszący swoje dzieło najpewniej na podstawie relacji żeglarzy, Adam z Bremy (ok. 1070 r.). Wymienia on Sambię,
która sąsiadowała z terytoriami Polan i Rusinów. Zamieszkiwało ją plemię zwane Sambami albo Prusami: Tertia est illa quae Semland dicitur, continqua Ruzzis et Polonis;
177

Zdaniem W. Duczki na południowych wybrzeżach Bałtyku mamy do czynienia z przeważającą duńską obecnością. Swoje stanowisko badacz ten zaprezentował na konferencji Interdyscyplinarne spotkania z historią i kulturą Bałtów – Colloqia Baltica III, która odbyła się w dniach 8–10 października
2008 r. w Olsztynie i Elblągu; zob. A. Dobrosielska, S. Szczepański, Sprawozdanie z konferencji naukowej: Interdyscyplinarne spotkania z historią i kulturą Bałtów – Colloqia Baltica III, Olsztyn–Elbląg,
8–10 października 2008 roku, Pruthenia, 2008, t. IV, s. 345–346.
178
Dla przełomu IX i X w. dysponujemy historycznymi i archeologicznymi śladami koegzystencji pruskoskandynawskiej. Annales Ryeneses podają jak to Lothønøknut, syn Eryka Bara, zajął ziemie rozciągające
się od Prus po Karelię. „W czasie jego panowania co trzeci niewolnik i zwykli ludzie opuścili królestwo.
I kiedy to się stało, podporządkowali oni sobie Prusy, Semigalię i Karelię oraz wiele innych krajów.
Ciesząc się ich urodzajnością, nie chcieli powrócić i pozostali tam aż do dzisiejszego dnia”. Wydarzenie
to datuje się w literaturze na okres przed 912 r., Annales Ryeneses, [w:] Annales Danici Medii Aevi,
ed. E. Jørgensen, Copenhagen 1920, s. 68; S. M. Szacherska, Opactwo oliwskie…, s. 923–942.
179
W miejscowości Wiskiauty, na wzgórzu o ludowej nazwie Kaup, odkryto cmentarzysko, użytkowane w okresie od poł. IX do XIII w, zarówno przez Skandynawów, jak i przez Sambów, zob. J. Powierski, Wiskiauty, [w:] idem, Prussica, t. I, s. 225–227. Zob.: В.И. Кулаков, Меморативный
комплекс на могильнике Кауп (раскоп 2005 г.), [w:] Археология Верхнего Поволжья (к 80-летию
К.И. Комарова), Москва 2006, s. 211–224; В. И. Кулаков, Грунтовой могильник Малый Кауп:
раскопки и находки, Archaeologia Lituana, 2010, t. XI, s. 188–210.
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hanc inhabitant Sembi vel Pruzzi180. Mieszkańcy Sambii, ściślej – kupcy sambijscy, jak
podaje Adam z Bremy, wyprawiali się za morze, choćby do Birki na Gotlandii. Autor
Gesta Hammaburgensis przypisuje im niezwykłą gościnność i uważa ich za ludzi wielkodusznych, którzy spieszą na ratunek załogom tonących lub napadniętych przez piratów okrętów. Za nic mają złoto i srebro, a handlują, jak podaje autor, futrami zwierząt
(kun), których mają w nadmiarze, chętnie pozyskując w zamian wełniane tkaniny. Podziwiając Sambów/Prusów za ich dobre cechy, gani ich zarazem, że dotąd nie przyjęli
chrześcijaństwa. Koegzystencja, jak się zdaje, przynosiła obopólne korzyści, nie tylko
handlowe, ale nadto kulturowe. Pomijając dyskutowany ciągle wpływ teologii skandynawskiej na zachodniobałtyjski system religijny, można się spodziewać, że to Skandynawowie otworzyli Prusów na handel morski i korsarstwo, a być może również pruskie
drużyny najemników formowały się korzystając z przykładu dobrze zorganizowanych
pod tym względem wikingów.
Kontakty kulturowe miały oczywiście również swoje mniej pokojowe oblicze.
W XI w. Sambia była niewątpliwie jedną z wielu ziem, obok Pomorza czy Słowiańszczyzny, do podbicia których dążył Knut (Kanut) Wielki (1014–1035)181 i jeśli wierzyć
duńskim i anglosaskim przekazom, to ten ambitny władca odniósł na tym polu sukcesy. Piszący w XII w. duński autor Aggesøn podaje w swoim dziele tzw. Lex castersis, że Knut Wielki przyłączył do swojego królestwa także Słowiańszczyznę i właśnie
Sambię182. Podobnie opat klasztoru augustianów Wilhelm z Ćbelholt w Genealogii
królów duńskich odnotował Sambię jako obszar podbity przez Knuta Wielkiego. Również Sakso Gramatyk, w Czynach Duńczyków183 wielokrotnie wzmiankuje o zainteresowaniu Duńczyków ziemiami Sambów. Po śmierci swojego ojca Svena, datowanej
na 1014 r., Knut Wielki miał poprowadzić wyprawę do Sambii, by odzyskać ziemie
znajdujące się niegdyś we władaniu jego przodków184. Pisząc o śmierci Knuta Wielkiego (1035 r.) Sakso Gramatyk zauważa, że już w jego młodości rozpoczęto wojnę
na wschodzie, która miała doprowadzić do wyniszczenia królestw ludów Kuronów,
Sembów i Estów185.
Spośród pruskich ziem nie tylko Sambia była obszarem wypraw Knuta Wielkiego, dążył on także do podbicia ziem Warmów (Herminos). Wilhelm z Ćbelholt
w Genealogii królów duńskich podaje, że Knut Wielki podbił Rugijczyków, Pomorzan,
180
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Adam Bremensis, lib. IV, c. 18, s. 165–166.
Jarosław Morawiec, autor najnowszej monografii tego władcy, przekonuje, że poprawna forma
jego imienia brzmi Knut, a nie Kanut, zob. J. Morawiec, Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995–1035), Kraków 2013, s. 17 i n. Dodajmy, że Knut był najprawdopodobniej wnukiem
Mieszka, jego matką była Sygryda Storråda, występująca w historiografii brytyjskiej pod imieniem
Gunhilda.
Svebonis Aggonis filli Lex Casternsis, [w:] Scriptores Minores Historiae Danicae. Medii Aevi (dalej cyt.
SMHD), ed. M. Cl. Gertz, t. 1, København 1917, capt. I, s. 66.
Saxonis Gesta Danorum, ed. J. Orlik, H. Rćder, t. 1, Haunić 1931.
Ibidem, s. 285.
Ibidem, s. 319.

46

Alicja Dobrosielska, Bogdan Radzicki

Słowian, Warmów (Herminos) oraz Sambów (Samos): Roanos quoque Pomeranos,
Sclauos, Herminos et Samos, omnes poganis ritibus deditos, sibi fecit tributaries186. Sakso Gramatyk wymieniał Warmię jako Hestię obok Sambii, wspominając o ziemiach
inflanckich: Curetia, Estia, Hestia, Samgala. Pewne przesłanki potwierdzające przywołane wyżej wyprawy Knuta Wielkiego do Prus można znaleźć w źródłach anglosaskich. W Anglo-Saxon Chronicle czytamy, że Knut Wielki udał się w 1022 r. na
tajemniczą wyspę White187. Jeden z rękopisów tej kroniki zawiera zapis owej wyspy
jako „Witland”, być może jest on tożsamy z krainą Witland, wymienioną pod koniec
IX w. przez Wulfstana188.
Dla XII w. nie dysponujemy informacjami o wyprawach Duńczyków czy Skandynawów na ziemie pruskie. Jedynie Sambia w dziele anonimowego autora (frater
canonicus), zatytułowanym Wyprawa Duńczyków do Jerozolimy, powstałym najpewniej przed 1202 r., została wymieniona, wśród ziem spustoszonych i znajdujących się
w przeszłości pod władzą Duńczyków, obok Finlandii i Słowiańszczyzny189. Możliwe,
że w ówczesnych relacjach prusko-skandynawskich, obok przyczyn geopolitycznych,
odgrywał również rolę wzrost organizacji i potencjału militarnego i gospodarczego
Prusów (a zatem i politycznego). O tym, że relacje skandynawsko-pruskie nie były jedynie pasmem najazdów na południowe ziemie nadbałtyckie oraz, że Prusowie byli
„liczącym się graczem”, zarówno w kontaktach handlowych, jak i polityce tego czasu,
może świadczyć Saga o Knytlingach, powstała ok. 1240–1259 r. To islandzka kompilacja, której treść stanowią dzieje królów duńskich od X w. do 1187 r. Czytamy tu o pewnym kupcu sambijskim (skalund) o imieniu Withgaut (Vidgaut)190. On to ok. 1120 r.
miał podarować duńskiemu księciu Kanutowi (Knutowi) Lawardowi 8000 białych
futerek za przezimowanie go w Hedeby, gdzie schronił się przed kurońskimi piratami: the skalund (Vidgatur) thiggja af mer 40 serkja gvarra skinna, En finum timbr en
i serk hverjum en 40 skinna i timbr191. Jednocześnie znajdujemy tu informację, że ów
Vidgaut reprezentował Kanuta Lawarda w pertraktacjach o rękę Ingeborgi, księżniczki nowogrodzkiej, córki wielkiego księcia kijowskiego Mścisława I Haralda. A zatem
ów mieszkaniec Sambii był swatem, posłem i pośrednikiem w kontaktach między
Szlezwikiem i Nowogrodem. W literaturze przedmiotu nie jest to jednak argument
186
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Wilhelmi abbatis Genealogia regum Danorum, [w:] SMHD, t. 1, s. 178.
Anglo-Saxon Chronicle, ed. D. Whitelock, D. C. Douglas, S. I. Tucker, rev. ed. Westport 1986.
J. Powierski, Witland, [w:] Prussica, t. I, s. 229–231, tu także podsumowanie dotychczasowych badań.
Za: R. Simiński, Ziemie pruskie w świetle źródeł duńskich do przełomu XIII i XIV wieku, Pruthenia,
2008, t. IV, s. 200–201.
Przyjmujemy tu, że był on Sambem, choć jesteśmy świadomi, że mógł to być nie Prus, a Skandynaw,
który mieszkał w Sambii. W literaturze uznaje się Vidgauta za Prusa, zob. m.in.: K. Ślaski, op. cit.,
s. 16. Tu także dodatkowe argumenty za intensywnymi skandynawsko-pruskimi kontaktami handlowymi: wzmianka Adama z Bremy o statkach sambijskich przybywających do Birki oraz o znalezieniu
w Sigtunie puszki z XI w., z pismem runicznym, podającym, że właściciel otrzymał ją od kupca sambijskiego.
Ex historia regum Danorum dicta Knytlingssaga, ed. F. Jonson, MGH, t. XXIX, Hannoverae 1892,
s. 293.

Między Cholinun a Rzymem. Zmiana jako autopojeza systemu społecznego Prusów

47

za aktywnością polityczną Prusów. Powierski interpretuje ów przekaz jako „ślad kontaktów rusko-pruskich nie pozbawionych wymowy politycznej”. Dostrzega tu jednak
nie tyle samodzielność Prus w zewnętrznych kontaktach politycznych, ile argumenty
za wpływami Rusi na ziemiach pruskich: „chociaż Prusowie nie stanowili zorganizowanego państwowo społeczeństwa, to mogli przecież ulegać oddziaływaniom ruskich
«agentów»”192,a ponadto w uznaniu autora „ze względu na swą organizację byli mało
efektywni”193. Za bliskimi kontaktami Prusów z dworem w Nowogrodzie Wielkim,
opowiedział się ostatnio Długokęcki. Śladem kontaktów Prusów z tym miastem jest
bowiem tamtejsza ulica Pruska, odnotowana w źródłach w 1230 r. Co więcej, mieszkańcy tego rejonu miasta zostali w 1215 r. nazywani Prusami (Prusi)194.
W XIII w. zainteresowanie ziemiami pruskimi znowu wzrasta i to z całą intensywnością. Powstała wówczas tzw. mała lista ziem pruskich, najpewniej sporządzona
w rezultacie wyprawy duńskiej Waldemara II na Prusy w 1210 r. Spis ten porządkował ziemie pruskie i inflanckie w dwóch grupach od Pomezanii, aż po Semigalię.
Osią podziału była rzeka Pregoła (Lipz). Wśród ziem do Pregoły wymienione zostały:
Pomezania, „Lanlandia”, Warmia, Natangia, Barcja, „Peragodia”, Nadrowia, Galindia
oraz „Syllonis”. Po drugiej stronie Pregoły wyliczono Sambię, Skalowię, „Lammoto”,
Kurlandię i Semigalię: Hec sunt nomina terrarum Pruzie: Pomizanie, Lanlanie, Ermelandia, Notangia, Barcie, Peragodia, Nadrauia. Galindo, Syllonis, in Zudua, Littouia.
Hec sunt terre ex una parte fluvii, qui vocatur Lipz. Ex altera parte eiusdem: Zambie,
Scalewo Lammato, Curlandia, Semigalia195.Tu obok ziem plemiennych wymieniono
również niektóre włości, np. „Syllonis in Zudua”, czyli włość Sylonnis w Sudowii; „Peragodia” czyli Pagodia w Pogezanii, a „Lanlanie” wymieniono w zastępstwie Pogezanii196. „Lammato” identyfikuje się jako obszar między Skalowią a Kuronią197.
O wyprawie Waldemara II na Prusy i Sambię informują także roczniki: Annales
Waldemariani (ok. 1219 r.), Annales Ryeneses (przełom XIII i XIV w.), Annales Sorani
(ok. 1307 r.)198. Pod datą 1210 w Annales Waldemariani zapisano: 1210. Expedicio
facta est in Pruciam et Samland199, podobnie w Annales Ryeneses: 1210. Expedicio facta
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J. Powierski, Weryfikacja przekazu Herborda…, s 138.
Ibidem, s 140.
W. Długokęcki, Prusy we wczesnym…, s. 34–35. Podobne stanowisko zob. G. Białuński, Emigracja
Prusów w XI–XIV wieku, Pruthenia, 2008, t. 3, s. 59, 61.
P. Johansen, Die Estlandliste des „Liber census Daniae“, Ravel 1933, s. 106; CDW, Bd. I, hrsg. von
C. P. Woelky, J. M. Saage, Mainz 1860, nr 51; Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und
Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej cyt. CDW), hrsg. von J. M. Saage, C. P. Wölky, Bd 1, Meinz
1860, nr 51.
H. Łowmiański, Geografia polityczna Bałtów w dobie plemiennej, Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, 1985, t. 1, s. 12.
J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II.1, Malbork 2001, s. 42.
Annales Danici Medii Aevi (dalej ADMA), ed. E. Jørdensen, København 1920.
Annales Waldemariani, [w:] ADMA, s. 98.
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est in Pruciam et Samland200 i to samo w Annales Sorani (ok. 1307 r.): 1210. Expedicio facta est in Pruciam et Samland201. Niewykluczone, że z wyprawą Waldemara II
na Sambię, wiązało się zainteresowanie nią Chrystiana. Wszak to na Sambii planował
podjąć działania misyjne, kiedy został już biskupem i odniósł znaczne sukcesy zarówno
w Pogezanii, Pomezanii, jak i na obszarze Warmii.
Wspomniane wyżej duńskie źródło ma kapitalne znaczenie społeczne. Po raz
pierwszy wymieniono w nim szereg różnego typu pruskich organizacji społecznych.
Nie sprecyzowano ani ich statusu, ani ewentualnych zależności między nimi. Możliwe,
że jest to świadectwo dynamiki zmian dutyczących całej kategorii etnicznej obejmującej szereg terytorialnych organizmów politycznych202. Po raz pierwszy dostrzeżono
w takim zakresie, że to, co dla zewnętrznego obserwatora było ogólną kategorią etniczną (Prusowie), dla jej członków ma znaczenie mniejsze niż ich wewnętrzne podziały
odwołujące się do ich własnych jednostek lojalności203. Zastanawia nieco, że dokumenty związane z misją cysterską powstałe w tym samym czasie nie używają podobnych delimitacji. Również znajomość realiów pruskich u średniowiecznych kronikarzy
pozostawia wiele do życzenia. Można przypuszczać, że we wzajemnych relacjach to
Prusowie mieli lepszą orientację geopolityczną niż Polacy i Rusini. Być może wynikało
to z faktu, że polityczne interesy tych ostatnich tylko w niewielkim stopniu dotyczyły północno-wschodniego wybrzeża Bałtyku, a dla organizmów politycznych z tego
obszaru znajomość potencjalnych zagrożeń i szans stanowiła kluczową informację.
Można tylko pomarzyć o tym, jaki obraz sąsiadów pozostawiliby pruscy, sambijscy czy
jaćwiescy pisarze, gdyby ich kultury posługiwały się pismem.

***
Uwzględnianie Prusów w średniowiecznych opisach gry politycznej wskazuje naszym
zdaniem dość wyraźnie, że traktowano ich jako samodzielnych graczy, z którymi, mimo
ich w gruncie rzeczy skromnego potencjału, należy się liczyć.

Komunikacja i zmiana kulturowa.
System społeczny Prusów i jego środowisko
Opisane wyżej relacje Prusów z ich środowiskiem potraktowaliśmy jako wydarzenia
komunikacyjne, w których zarówno Prusowie, rozpatrywani jako pewien układ systemów społecznych, jak też, tworzące ich środowisko, systemy społeczne: Polaków, Rusinów, Pomorzan, Skandynawów, Litwinów i innych, są podmiotami politycznej gry.
Wchodzą ze sobą w różnorodne relacje, które zmieniają ich zasoby wiedzy i prowokują
200

Annales Ryeneses, [w:] ADMA, s. 99.
Annales Sorani 1130–1300, [w:] ADMA, s. 99.
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Por. A. D. Smith, op. cit., s. 41.
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Ibidem.
201

Między Cholinun a Rzymem. Zmiana jako autopojeza systemu społecznego Prusów

49

do podejmowania reinterpretacji i autoreprodukcji własnego systemu w zmienionej
sytuacji komunikacyjnej. Poddaliśmy analizie ten sam zestaw danych, który dotychczasowa historiografia wykorzystywała do uzasadnienia bierności i politycznej przedmiotowości Prusów. Jednak nasza interpretacja szuka podmiotowości, autoreferencji
i autoreprodukcji. W tej konstrukcji pruskie organizacje plemienne nie były jedynie
przedmiotem działań politycznych dla innych, ale same określały swoje cele i podejmowały działania, które miały prowadzić do ich realizacji. Uwzględniając ograniczenia wynikające z charakteru danych wydaje się, że dla analizowanego przez nas okresu
możemy sformułować następujące hipotezy:
1. Początkowy okres relacji pruskich organizacji plemiennych z sąsiadami, obejmujący przede wszystkim czas rządów Bolesława Chrobrego, ma charakter defensywny. Wojskowe ekspedycje władcy polskiego do Prus, jeśli ostatecznie przyjmiemy, że takowe były, możemy traktować jako komunikowanie woli dominacji i próbę destrukcji
pruskich systemów społecznych. Działania wojenne miały jednak ograniczony zasięg,
a Prusowie angażowali się na rzecz zachowania własnej odrębności (różnicy systemowej). Obok działań wojennych, drugim ważnym kanałem komunikacji między systemami pruskimi a ich środowiskiem były podróże misyjne. Z czasów Bolesława znamy
dwa takie projekty – oba ostatecznie zakończone niepowodzeniem, o czym szeroko
pisaliśmy w poprzednim artykule.
2. Więcej danych mamy dla przełomu XI i XII w. i obraz komunikacji rysuje się
tam nieco inny. Oto zamiast misyjnych projektów mamy do czynienia z rozgrywaniem
lokalnych interesów politycznych, w których barbarzyńscy Prusowie (jacyś Prusowie)
biorą czynny udział. Już za Mieszka II pruskie oddziały miały brać udział w walkach
po stronie polskiej, co wskazywałoby z jednej strony na funkcjonowanie wśród Prusów
jakichś organizacji wojskowych, z drugiej zaś, organizacje te i społeczeństwa z nimi
związane uzyskiwały orientację w bieżącej polityce swojego ważnego sąsiada. Tę konsekwencję sytuacji komunikacyjnej dotąd, jak się zdaję, pomijano w analizie sytuacji
politycznej pruskich systemów społecznych w ich środowisku.
Przywoływaliśmy już wyżej przykład aktywnego zaangażowania jakichś oddziałów pruskich w walki między Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym. Sojusz Prusów z Pomorzanami, zawarty w tym czasie i wspieranie przez nich Zbigniewa stało się
przyczyną odwetowych wypraw Bolesława Krzywoustego. Mieszkańcy ziem pruskich
nie pozostawali zatem bierni. Można chyba przyjąć, że brali udział w antybolesławowej koalicji. Twierdzenie Białuńskiego, że inicjatywa militarna należała tu głównie
do Krzywoustego, można zatem uzupełnić o podkreślenie roli pozostałych graczy politycznych. Relacja Kadłubka o tym, że za czasów biskupów płockich Szymona i Aleksandra na Mazowsze napadali to Prusowie, to Pomorzanie, sugeruje, że polscy książęta
nie byli jedynymi podmiotami politycznej gry. Pytaniem, na które bardzo ciężko jest
sformułować odpowiedź, jest: w imię jakich celów politycznych podejmowali swoje
działania północni barbarzyńcy? W co grali Prusowie i Pomorzanie na tym polu rywalizacji i współpracy?
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3. Trzeci okres zwiększonej komunikacji rozpoczyna się naszym zdaniem około
połowy XII w. Do gry wraca komunikacja na polu religijnym (podróże misyjne Henryka Zdika), podstawowym kanałem komunikacji pozostaje jednak wojna. Najpierw
wyprawy Bolesława Kędzierzawego, a pod koniec wieku Kazimierza Sprawiedliwego.
Wydaje się, że mamy zbyt mało danych i nasza analiza nie uwzględnia jeszcze
wszystkich możliwych czynników, aby zaproponować tu jakąś interpretację. Zajmiemy
się szerzej tą kwestią w innym tekście, w którym poddamy bliższej analizie grę w „państwo” i dyskurs władzy w interesującym nas obszarze kulturowym. Tutaj spróbujemy
przyjrzeć się temu, w jaki sposób zwiększony przepływ informacji przez wcale liczne,
jak się zdaje, kanały, skłaniał pruskie systemy społeczne do dokonania zmian autointerpretacji i reprodukcji w ramach nowego kontekstu. Ten nowy kontekst tworzył
się wskutek znalezienia się różnych pruskich organizacji politycznych w polu geopolitycznej gry toczonej przez ich sąsiadów, których interesy i komunikacja podlegały
nieustannej zmianie. Wskazywaliśmy przy tym, że poszczególne systemy społecznopolityczne, takie jak Polacy, Mazowszanie, Pomorzanie, Rusini, Skandynawowie, stanowiące środowisko dla Prusów, pozostawały w różnych relacjach komunikacyjnych
w stosunku do tych ostatnich. Zmienne były nie tylko kanały informacyjne i treści, ale
również sama intensywność komunikacji, co sprawiało, że zarówno autoreferencje jak
i autopojetyczna reprodukcja dokonywała się w różnych systemach pruskich odmiennie, z różną otwartości i gotowością na zmianę.
Jednym z istotnych kanałów komunikacji, które poddaliśmy analizie była aktywność polityczno-militarna. Pruskie organizacje polityczne wchodząc w relacje (wojna,
sojusz, współpraca, podległość, służba) z innymi systemami społeczno-kulturowymi,
dokonywały autoreferencji w kontekście rodzących się nowych potrzeb i owych wyzwań kulturowych. Kiedy okazywało się, że bierna ochrona własnej ekumeny (przez
ucieczkę, unikanie konfrontacji) nie jest skutecznym sposobem zachowania systemu,
pojawiła się potrzeba modyfikacji sposobów działania. Reprodukcja systemu dokonywała się jednak na różnych drogach, w różnych grupach pruskiej kategorii etnicznej,
w zależności od dostępnych zasobów, potencjału kulturowego grupy i relacji komunikacyjnych ze środowiskiem. Opierając się na bardzo skromnych przesłankach możemy
ostrożnie zaryzykować hipotezę, że na wschodzie Prus ( Jaćwież) względnie częściej
znajdujemy w przekazach informacje o wodzach jakichś, zapewne plemiennych, organizacji politycznych. Przynajmniej niektóre z tych organizacji występują w przekazach
pod swoją nazwą ( Jaćwięgowie, Połekszanie). Może to świadczyć o funkcjonowaniu
tam wodzowskiego modelu tribus w ramach organizacji politycznej. Nic natomiast
nie wskazuje na procesy instytucjonalizacji władzy w tych organizacjach. Raczej dalej
pozostaje ona władzą moralną opartą o osobisty prestiż i charyzmat.
Pruskie organizacje plemienne mające swoje ekumeny na zachodzie ziem pruskich, występują w źródłach tego okresu zasadniczo pod nazwą Prusowie lub Geci
i tworzą wyodrębniający się politycznie obszar kulturowy. Funkcjonujące tu systemy społeczne wchodziły w różnorodną komunikację ze swoim środowiskiem, które
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z jednej strony tworzyli chrześcijańscy204 Polacy i Mazowszanie na południu oraz Pomorzanie na zachodzie. Północna część tego terytorium pozostawała nadto w jakichś
relacjach z kulturami skandynawskimi. Ostrożnie ekumenę tę możemy identyfikować
z obszarem zajmowanym później przez południowo-zachodnie plemiona pruskie: Galindię, Sasinię, Pomezanię, Pogezanię, być może część Warmii i Barcji. W przekazach
historycznych, które możemy wiązać z tym obszarem, mimo stosunkowo sporego natężenia komunikacji, nie występują informacje o tutejszych „książętach”. Dopiero na
początku XIII w. pojawiają się imiona własne jakichś ważnych postaci: Sodrech i Phalet, których średniowieczny pisarz określa jako „dux” i „rex”205. Dwukrotnie jest także
wspomniany w źródłach Prus Preroch206. Ci wyglądają jednak bardziej na przedstawicieli kształtującej się warstwy społecznej określanej potem jako „nobiles”, niż na przywódców politycznej organizacji. Warstwa ta już w traktacie dzierzgońskim wyraźnie
formułuje swoje grupowe interesy, starając się ustanowić różnicę między sobą, a pozostałymi mieszkańcami pruskiego uniwersum207. Możliwe, że można wiązać tę grupę
z członkami oddziałów pruskich podejmujących wyprawy na Polskę czy też wspierających różne strony politycznych konfliktów. Struktura tych organizacji politycznych
zdaje się mieć charakter wspólnotowy. Mythomoteur wspólnoty, czyli konstruujący
mit polityki etnicznej tych organizacji skupiony byłby wówczas na uznawanym przez
wspólnotę uniwersum, ale raczej o charakterze arystokratycznym (stratyfikowana kultura, w której wyodrębnia się kultura elit)208. Co prawda brak nam jednoznacznie konkluzywnych przesłanek do tej hipotezy, ale wyjaśnia ona w jakimś zakresie ważną rolę
pruskich nobilów w pierwszym okresie cysterskiej misji chrystianizacyjnej w Prusach,
204
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Zdajemy sobie sprawę, że mówienie o chrześcijańskim systemie społecznym w wczesnym państwie
Piastów jest dość sporym nadużyciem. Mamy świadomość, że praktyce społecznej i życiu codziennemu było zapewne dość daleko do katolickiej kerygmy. Niemniej proces głębokiej zmiany kulturowej
pod szyldem chrześcijańskiego Boga trwał i konsekwentnie przynosił rezultaty.
Chronica Alberici, s. 887.
Preroch uczestniczył w trzyosobowym poselstwie pruskim do Konrada Mazowieckiego, Bericht Hermann von Salza`s über die Eroberung Preussens, hrsg. v. T. Hirsch, SRP, Bd. V, Leipzig 1874, s. 159.
Córkę Prerorcha miał nawet poślubić gdański książę Sambor, o czym wspomniał Świętopełk w zeznaniu złożonym w 1248 r. przed legatem papieskim, PrU, Bd. I.1, nr 215.
PrU, Bd. I.1, nr 218 z 7 lutego 1249 r. Traktat dzierzgoński znany jest w dwóch wariantach: nuncjusza (A), który opublikowano w oparciu o pełny tekst kopii sporządzonej na podstawie oryginału
w 1420 r. oraz Zakonu (B), który powstał w oparciu o kopie z 1453 r. i porównaniu z wariantem
A – H. Patze, Der Frieden vom Christburg vom Jahre 1249, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und
Ostdeutschlands, 1958, 7, s. 39–91 (przedruk: Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der Deutschen Ostpolitik des Mittelalters, red. H. Beumann, Darmstadt 1963, s. 417–485); V. T. Pašuto, Christburgskij (kiszporkskij) dogovor 1249 g. kak istoričeskij istočnik, Problemy istočnikoviedenia, 1959,
t. 7, s. 357–390; K. Fostreuter, Zur Geschichte des Christburger Friedens von 1249, Zeitschrift für
Ostforschung, 1963, Bd. 12, s. 295–302; R. Wenskus, Über die Bedeutung des Christburger Vertrages
für die Rechts- und Verfassungsgeschichte des Preußenlandes, [w:] Ausgewälte Ausätze zum frühen und
preußischen Mittelalter, red. H. Patze, Sigmarinen 1986, s. 391–412.
Szerzej o mythomoteur i typach wspólnot etnicznych zob. A. D. Smith, op. cit., s. 83–96, 113–129.
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następnie w negocjacjach i zawarciu ugody dzierzgońskiej209, także ich stosunkowo
szybką akulturację do nowego systemu społecznego ukonstytuowanego pod rządami
krzyżaków210. Zmiana systemowa, która umożliwiła względny sukces chrześcijaństwa
na tym terytorium zaszła dzięki procesom komunikacyjnym, nie pojmowanym jednak
jako wpływy polskie, pomorskie czy skandynawskie, ale jako proces autoreferencji dokonywanej przez autopojetyczny system.
Trzecia ze wspomnianych ekumen – obejmująca obszar na wschód od ujścia Wisły (z Wyżyną Elbląską) i Półwysep Sambijski, czyli obejmująca tereny Sambii, Natangii, Warmii i północno-zachodnią część Pogezanii (okolice jez. Drużno) – zdaje się
również realizować nieco odmienny wariant plemienności, chociaż przesłanki do tej
hipotezy czerpiemy w znacznej mierze z sytuacji sporo późniejszej niż poddany analizie okres. Obszar ten wchodził najczęściej (ale nie wyłącznie) w relacje komunikacyjne ze skandynawskimi systemami społecznymi211. Przez długi czas pozostawał również w orbicie bałtyckiego i europejskiego handlu, szczególnie zwracamy tu uwagę na
Sambię i jej bursztynowy potencjał. Sambom duńskie najazdy albo nie zrobiły wielkiej
krzywdy albo kraj szybko odbudowywał się po wojennych traumach, ponieważ na początku XIII w. znajdujemy go w dobrej sytuacji demograficznej (o największej w Prusach gęstości zaludnienia) i względnie dużej zamożności. Udział w handlu bałtyckim
wpływał na zamożność społeczeństwa i sprzyjał spłaszczaniu stratyfikacji społecznej,
skłaniając mieszkańców ekumeny do przyjmowania bardziej egalitarnego porządku
społecznego212. Skutkowało to tym, że reprodukcja systemu dokonywała się na gruncie
autoreferencji uwzględniającej kontekst społeczny tworzony zarówno przez typ komunikacji ze środowiskiem systemu (mniej wojny, więcej współpracy i handlu), jak też
szczególny charakter realizowanej praktyki społecznej (względna otwartość systemu
209

W traktacie dzierzgońskim jest wyraźne rozróżnienie mieszkańców ziem pruskich na szlachetnie urodzonych i ludność pospolitą, zob. PrU, Bd. I.1, nr 218.
210
R. Wenskus, Die gens Candein. Zur Rolle des preußischen Adel bei der Eroberung und Verwaltung
Preußens, Zeitschrift für Ostforschung, 1961, Bd. 10, s. 84–103; idem, Der deutsche Orden und die
nichtdeutsche Bevölkerung des Preußenlandes mit besonderer Berücksichtigung der Siedlung, [w:] Die
deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der Europäischen Geschichte, hg. von W. Schlesigner,
Sigmaringen 1986; idem, Kleinverbände und Kleinräume bei den Prußen des Samlandes, [w:] Ausgewälte Ausätze…, s. 245–298; G. Białuński, Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów, Malbork 2006; idem, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich
(XIII–XVI wiek). Część I, Olsztyn 2012; A. Dobrosielska, Uwagi o współpracy Prusów z zakonem
krzyżackim w dobie podboju (1230–1283), Rocznik Działdowski, 2014, t. IX, s. 81–99.
211
Zob. zbiór tekstów poświęconych kontaktom estyjsko-prusko-skandynawskim w starożytności i średniowieczu, Pruthenia, 2008, t. IV.
212
W XIII-wiecznych źródłach zanotowano na Sambii występującą tylko tam (przynajmniej źródłowo)
jednostkę organizacyjną „moter”. Dotąd trwa wśród historyków spór o miejsce tej jednostki w systemie społecznym Sambów i jej genezę. Być może jest ona rezultatem nieco odmiennych warunków
kulturowych tworzenia się tego systemu, R. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume…, s. 272–277;
idem, Beobachtungen eines Historikers zum Verhältnis von Burgwall, Heiligtum und Siedlung im Gebiet der Prussen, [w:] idem, Ausgewählte Aufsätze…, s. 300. Na Sambii nie spotykamy wodzów plemiennych, którzy osiągaliby jakiś szczególny autorytet, za to znajdujemy tam sporą grupę nobilów.
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na inne modele i tolerancja dla odmiennych uniwersów symbolicznych). Można przypuszczać, że te cechy systemu sambijskiego decydowały o stosunkowo łatwym przyłączeniu terytorium do państwa krzyżackiego. Być może habitualny egalitaryzm systemu sambijskiego, ukształtowany w omawianym okresie, stał się przyczyną społecznego
niezadowolenia z rosnącego rozwarstwienia i ograniczania wolności, co doprowadziło
w końcu XIII w. do buntu sambijskiego chłopstwa przeciwko rycerzom zakonnym
i warstwie nobilów. Istotnym warunkiem możliwości podjęcia takich działań musiał
być taki zespół społecznych autointerpretacji (habitusu), który nie tylko pozwalał legitymizować sprzeciw wobec, przeżywanego jako niekorzystny, projektu zmiany systemu społecznego, ale nadto dawał zgłaszającym roszczenie moralną siłę egzekwowania
uprawnień uznawanych jako sobie przynależne.
Wskazane przez nas hipotetyczne różnice w sposobach autoreferencji w różnych
bałtyjskich systemach społecznych, zapewne znajdowały swój wyraz w praktykach religijnych poszczególnych systemów i sposobach legitymizacji uznawanego porządku
społecznego. Na obecnym etapie refleksji nad tym problemem nie jesteśmy w stanie
skonstruować interpretacji tych procesów. Wymaga to, jak sobie to wyobrażamy, podjęcia takiej analizy źródeł, która pozwoliłaby wyodrębnić z pola działania społecznego,
te, które mogły stanowić praktyki legitymizacyjne dla poszczególnych modeli. Nikt
dotąd nie podejmował takiej próby i nie jesteśmy w stanie orzec, że może ona skończyć
się powodzeniem.

Podsumowanie
Zaproponowany przez nas dynamiczny model interpretacji kultur pruskich nie ma
charakteru zbioru rozłącznego. Nie należy zatem pojmować go tak, że w ramach określonego systemu społecznego (zwracamy uwagę, że nawet granice poszczególnych
systemów bałtyjskich staraliśmy się określać dość płynnie) funkcjonuje jeden model
organizacji trybalistycznej wspólnoty. Staraliśmy się jednak zwrócić uwagę na to, co
kształtuje w ramach poszczególnych organizacji istotny rys „uspołecznienia”. Wydaje
się nam, że pozwala on lepiej rozumieć zjawiska i praktyki społeczne okresu podboju
i budowania władztwa krzyżackiego, a być może pozwoli spojrzeć nieco głębiej w niuanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Prus w wiekach późniejszych.
Zadaniem, jakie postawiliśmy sobie w naszym studium, było zaproponować na
podstawie dostępnych materiałów źródłowych, czyli przekazów historycznych o Prusach, taką interpretację ich systemu społecznego, w ramach której moglibyśmy lepiej
zrozumieć i wyjaśnić społeczne uwarunkowania głębokiej zmiany kulturowej, jaką
przeszło to społeczeństwo w XIII w. Kluczem do zrozumienia czynników zmiany stała
się koncepcja komunikacji – w tym wypadku między systemem a jego środowiskiem
i założenie, że system społeczny ma charakter autopojetyczny, a zmiana, jaka się w nim
dokonuje jest rezultatem autoreferencji – samoodnoszenia się systemu do samego siebie w procesie reprodukcji i rozwoju. Przyjęcie za Luhmannem takiej teorii systemu
społecznego pozwoliło nam na sformułowanie różnych charakterystyk komunikacji
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pruskich organizacji politycznych z ich środowiskiem, wykorzystujących zasadniczo
ten sam zestaw przekazów historycznych, w których klasyczna historiografia pruska
widziała jedynie wpływy poszczególnych, zorganizowanych w struktury państwowe
bądź quasi państwowe etni, te a priori obdarzano polityczną podmiotowością, odmawiając jej zarazem pruskim organizacjom politycznym. Tymczasem przyjęcie perspektywy systemu autopojetycznego przywraca Prusom podmiotowość i zarazem odpowiedzialność za własną sytuację.
W toku przeprowadzonych analiz komunikacji społecznej (z przekazów historycznych staraliśmy się wyodrębnić „zdarzenia komunikacyjne”) sformułowaliśmy hipotezę o realizacji trzech odmiennych strategii organizacji plemiennej: wodzowskiej,
arystokratycznej i egalitarystycznej, przy czym staraliśmy się z dostępnego materiału
wydobyć cechy konstytutywne dla poszczególnych modeli trybalistycznej organizacji.
Hipoteza ta pozwala, naszym zdaniem, lepiej zrozumieć złożony proces głębokiej
zmiany systemowej w Prusach. Rozpoczęła się ona nie z chwilą podboju krzyżackiego,
ale sporo wcześniej – wtedy mianowicie, gdy jacyś mieszkańcy pruskiego uniwersum
sformułowali w procesie komunikacyjnym taką konceptualizację świata przeżywanego,
w której uznanie nowego chrześcijańskiego Boga i porządku instytucjonalnego legitymizowanego w jego imieniu, stało się możliwe do pogodzenia z ich własnymi oczekiwaniami co do praktyki społecznej. Zmiana ta miała charakter procesu, a wskazane przez
nas punkty: odrzucenie propozycji misjonarza Wojciecha przez Prusów w grodzie Cholinun w imię własnego uniwersum symbolicznego i podróż dwóch ochrzczonych Prusów do Rzymu na świadectwo, że ziemia pruska zbielała do ewangelicznego żniwa, są
jedynie punktami, w których uchwytujemy jego podstawowy sens. Między „Cholinun”
a „Rzymem” pruskie systemy społeczne (przyjmujemy, że było ich wiele) dokonywały
pracy reinterpretacji samych siebie w procesie reprodukcji, w różnym tempie i w odmiennych warunkach geopolitycznych, gospodarczych i być może religijnych.
Zdajemy sobie sprawę, że mimo sporej objętości tekstu nasza propozycja ma charakter szkicowy i hipotetyczny. Jej weryfikacja bądź falsyfikacja wymaga analizy obejmującej szerszy kontekst kulturowy, jak też studiów nad teologią polityczną pruskich
organizacji plemiennych. Niemniej uważamy, że zaproponowane przez nas odwrócenie perspektywy poznawczej i uczynienie z Prusów podmiotów procesu społecznego,
a także próba podjęcia interpretacji przekazów historycznych z pomocą teoretycznego
aparatu nauk społecznych: socjologii i antropologii kultury, lepiej pozwala rozumieć
sam ten proces. Więcej, jest ona warunkiem jego rozumienia. Tym samym dotychczasowa dyskusja nad tą problematyką milcząco przyjmująca paradygmat „civitas” i metaforę wpływu, powinna być poważnie zweryfikowana. W zaproponowanej analizie
nie przytaczaliśmy nieznanych dotąd faktów i nie analizowaliśmy nowych dla tematu
źródeł. Jedynie – dobrze znanym historykom tekstom (wszak tylko i aż tekstom) „postawiliśmy” nieco inne pytania, starając się zawiesić obowiązujące dotąd konwencje dotyczące sposobu interpretacji historycznych przekazów. Wszak historia jest nade
wszystko sztuką interpretacji tekstów.
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Zwischen Cholinun und Rom.
Kultureller Wandel als Autopoiesis
des Gesellschaftssystems der PruSSen
Zusammenfassung
Schlagworte:
Prußen; prußische Stämme vom 11. bis zum Beginn des 13. Jh.s; Systemwandel
in Preußen; Christan, Bischof von Preußen; Surwabuno und Warpoda;
Autopoiesis sozialer Systeme; Geschichte und Gesellschaftstheorie; Niklas
Luhmann.

Dieser Artikel beabsichtigt, die Beziehungen von prußischen politischen Systemen mit ihrer
Umgebung zu analysieren. Zur Analyse wurden mehrere Elemente der Systemtheorie von Niklas Luhmann benutzt, vor allem diejenigen, die die Beziehung System-Umwelt betreffen und
die Theorie der autopoietischen Reproduktion des Systems.
Die Aufgabe, die wir uns stellten, war die Erarbeitung einer Interpretation des Gesellschaftssystems der Prußen auf der Grundlage der Quellen, in dessen Rahmen wir ihr Gesellschaftssystem und die gesellschaftlichen Voraussetzungen des kulturellen Wandels, der in dieser
Gesellschaft in der Zeit vom 11. bis zum 13. Jh. erfolgte, besser verstehen können.
Der Schlüssel zum Verständnis der Faktoren des Wandels ist „Kommunikation“, in diesem Fall zwischen dem System und seiner Umgebung sowie die Annahme, dass das soziale
System autopoietischen Charakter hat und Veränderungen ein Ergebnis der Selbstreferenz im
Prozess der Reproduktion und der Entwicklung sind.
Dank der Systemtheorie nach Luhmann konnten verschiedene Charakteristika der
Kommunikation der politischen Organisationen der Prußen mit ihrer Umgebung formuliert
werden und dies mit Quellen, in denen die klassische preußische Geschichtsschreibung nur
den Einfluss von einzelnen Ethnien sah, die in staatlichen oder quasi-staatlichen Strukturen
organisiert waren und a priori den Charakter politischer Subjekte erhielten, der den politischen
Organisationsformen der Prußen abgesprochen wurde. Die Perspektive des autopoietischen
Systems gibt den Prußen ihren Charakter als politisches Subjekt zurück und gleichzeitig die
Verantwortung für die eigene Situation.
Wir meinen, dass aufgrund unserer Analyse folgende Behauptungen aufstellen zu können, denen der Status von Hypothesen zuerkannt werden kann:
1. Die Prußen bildeten kein einheitliches gesellschaftlich-kulturelles System, man kann
sie als mehrere gesellschaftlich-politische Organisationen verstehen, die zu einem einheitlichen
Kulturkreis gehörten (Sprachverwandtschaft, Lebensstil, Glaube) und untereinander in Beziehungen vom Typ System-Umwelt und analog zu Systemen außerhalb dieses Kulturkreises
standen.
2. Verschiedene prußische Systeme verfolgten verschiedene Strategien der Stammesorganisation: Häuptlingswesen, Aristokratie und Egalitarismus.
3. Die Systeme, die sich im Osten der prußischen Ökumene herausbildeten, scheinen
zu Gesellschaften mit Häuptlingen tendiert zu haben, die im Südwesten können vorsichtig als
aristokratische Systeme charakterisiert werden und die nordwestlichen als egalitaristisch.
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4. Der tiefgreifende kulturelle Wandel der prußischen Gesellschaftssysteme ist kein einheitlicher Prozess, er erfolgte in verschiedenen System in unterschiedlichem Tempo und im
Rahmen verschiedener Strategien des Wandels; die überlieferten Nachrichten erlauben es, mit
großer Wahrscheinlichkeit zu behaupten, das dieser Prozess am intensivsten im Westen der
prußischen Gebiete erfolgte und und u.a. die Frucht intensiver Kommunikationsprozesse zwischen den Bewohnern dieser Systeme und ihrer Umgebung war.
5. Der kulturelle Wandel erfolgte in verschiedenen prußischen gesellschaftlich-politischen Systemen verschieden auf den unterschiedlichen Niveaus ihrer Struktur: Institutionen,
Gesellschaftsleben, politische Organisation und symbolisches Universum. Die Folgen dieses
Wandels hatten langandauernde Folgen (der gewählte Zeitrahmen ist rein metaphorisch und
dient nur dazu bestimmte Charakteristika des Wandels herauszuarbeiten, er schließt dagegen
nichts ab und eröffnet auch nichts).

Between Cholinun and Rome.
Change as Autopoiesis a social system Prussians
Summary
Keywords:
Prussians, Prussian tribes in the eleventh-early thirteenth century; systemic
change in Prussia; Christian Bishop Prussian; Surwabuno and Warpoda;
Autopoiesis social systems; history and social theory; Niklas Luhmann.

The target of this paper is to analyze relations of Prussian political systems with their environment and their autopoietical reproduction based on elements of conceptions of social system
by Niclas Luthmann, according to available historical sources about Prussians.
The target of this paper is to present a conception, which would help us to understand
Prussians, their social systems and their change between 11th -13th cent. in a much more inward way.
The keyword to understand various factors of change is “communication”. Tn this case
between a system and environment and assumption, that social system is autopoietical, and its
change a result of auto-reference in the process of reproduction and growth.
Following Luthmanns theories brings back political subjectivity to Prussians, which was
unappreciated in past research.
The analysis of the problem leads to following assumptions:
1. Prusssians were not a united socio-political system, they were in fact multiple tribal
organizations belonging to one cultural root (similar language, lifestyle, beliefs) acting in the
same way towards kin-systems as well towards outside systems
2. Those social systems realized different strategies of tribal organizations: chieftainship, aristocracy and egalitarism
3. The systems located to the East seem to head towards chieftainship. The South-Western and Western seem to be aristoratic, whilst northern realised egalitaristic strategy
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4. The cultural change of Prussian social systems is not a uniformed process. We should
speak about paces of changes, where the deepest and fastest changes occurred in the West, due
to communication process with outside systems.
5. The changes occurred on different levels of social organization in each system. The
consequences of such changes should be also visible later, eg. after 13th cent.

Andrzej Gierszewski

Procesy demograficzne
wśród ludności rybackiej
w rejonie Zalewu Kurońskiego
w XVI wieku
Słowa kluczowe:
Migracje; rybacy, społeczności rybackie; demografia historyczna; rybołówstwo,
średniowiecze; nowożytność; Zalew Kuroński; Mierzeja Kurońska; Kurowie;
Prusowie.

Zjawisko migracji rybaków na Mierzei Kurońskiej nie doczekało się jak dotąd naukowego opracowania1. Pierwszym badaczem, który odnotował fakt sezonowego migrowania rybaków zamieszkujących ten rejon wzdłuż całego pasa nabrzeżnego od osady
do osady był etnograf i reporter Otto Glagau2. Jego praca przyczyniła się do wzrostu
zainteresowania dziejami tego regionu, choć rozważania na temat samego procesu migracji ludności w obrębie rejonu Zalewu Kurońskiego oraz jego makro- i mikro-uwarunkowań nie były rozwijane w kierunku zrozumienia zachodzących mechanizmów3,
1

2

3

W trakie recenzowania niniejszego artykułu ukazała się praca D. Elertas, XVI a. visuomenės siluetas
šiaurinėje Kuršių nerijos dalyje, Res Humanitariae, Vol. 15, 2014, s. 17–67. Litewski historyk nie
rozpatrzył podjętego w niniejszej pracy tematu, chociaż wykorzystał te same źródła, ograniczające
obszar badawczy do północnej, kłajpedzkiej części Mierzei. Porównał on jedynie imiona i przydomki
rybaków z północnej części Mierzei z osobami wymienionymi w popisie wojskowym z pocz. XVI w.,
który wydał S.C. Rowell, Aspects of Settlement in the Klaipėda District (Memelland) in the Late-Fifteenth and Early-Sixteenth Centuries, Acta Historica Universitatis Klaipedensis (dalej: AHUK),
Vol. 11, 2005, s. 22–34. W przekonaniu autora niniejszej pracy takie porównanie, jak i część wniosków zawarta w obszernej pracy litewskiego historyka, budzi jednakże szereg wątpliwości. Nie będą
one w niniejszej pracy rozpatrywane.
O. Glagau, Littauen und die Littauer, Tilsit 1869, s. 171, 216. Na marginesie należy odnotować fakt,
że N. Strakauskaitė, The Curionan Spit. The Old European Postal Road, Vilnus 2004, s. 46. wzmiankuje pracę niemieckiego badacza raz bez podania tytułu, posługując się w przypisie frazą „op. cit.”,
przy tym nie umieszczając cytowanego dzieła w załączonej bibliografii. Cytowane strony (335 i n.)
w wykorzystanej pracy Littauen und die Littauer nie istnieją, gdyż praca jest objętościowo krótsza.
G. Willoweit, Wirtschaftsgeschichte des Memelgebietes, Bd. 1, Marburg 1969, s. 227. Problem ten zauważa N. Strakauskaitė (op. cit., s. 116, 125), rozpatrując zwyczaje ludności osiadłej w rejonie Zalewu
Kurońskiego.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 59–94
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a bardziej kwestii etnicznych związanych z osadnictwem4. Wyjątkiem jest tu próba
oszacowania wielkości populacji zamieszkującej Mierzeję Kurońską w XVI–XX w.
przez Friedricha Magera5, ale jak zobaczymy w dalszej części pracy została ona oparta
na błędnych przesłankach. Dość interesująca na tym tle jest praca Stephena Rowella
o uwarunkowaniach osadnictwa na obszarze okręgu kłajpedzkiego w XV–XVI w.6, ale
dość płytkie ujęcie problematyki przez autora, co widać na podstawie cytowanej literatury i niektórych wniosków, stawia dociekania autora w niekorzystnym świetle.
Literatura dotycząca procesów osadniczych w rejonie Zalewu Kurońskiego,
w tym również migracji ludności w makroskali dla okresu XV–XVI w. została zebrana i omówiona przez Wiesława Długokęckiego w pracy zbiorowej Państwo zakonu
krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo7. Przyjmuje się tam, że w późnym
średniowieczu rozwój osadnictwa na Mierzei Kurońskiej nastąpił w wyniku napływu
kurońskich osadników (około początku XV w.) oraz jego ustabilizowania za pomocą
założenia tam karczm. W głębi komturii kłajpedzkiej i w komturii ragneckiej analogiczny proces miał miejsce dopiero w latach 80. XV w. i u schyłku panowania krzyżackiego, przy czym w tej drugiej jednostce znaczącą rolę miała odegrać migracja litewska
i żmudzka8. Napływ tych dwóch grup ludności miał jednakże marginalny wpływ na
kształt osadnictwa Mierzei Kurońskiej. Nie należy zapominać także o osadzaniu ludności niemieckiej, ale zjawisko to na omawianym obszarze dotyczyło przeważnie grup
ludności bliżej związanych z Zakonem Krzyżackim, np. karczmarzy, czy lokalnej kadry
administracyjnej9.
Proces osadniczy w Prusach krzyżackich warunkowały podziały pomiędzy poszczególne jednostki terytorialne i administracyjne, w ramach których wyznaczano
kierunki rozwoju sieci osadniczej. W rejonie Zalewu omawiane podziały były relatywnie stałe do ok. XVIII w. W ich wyniku pas brzegowy i sam Zalew podzielony był na
3 części administrowane z Królewca oraz Ragnety w południowej części omawianego

4

5
6
7
8
9

Czytelnikowi wystarczy podanie jedynie głównej literatury przedmiotu: L. Passarge, Die Kurische
Nehrung. Zustande und Wandelungen, Altpreußische Montasschrift, Bd. 8, 1871, A. Bezzenberger,
Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner, Forschungen zur Deutschen Landes- und Volkskunde,
Bd. 3, H. 4, 1889; K. Forstreuter, Die Entwicklung der Nationalitätenverhältnisse auf dem Kurischen
Nehrung, Altpreußische Forschungen, Jg. 8, 1931, s. 46–63.
F. Mager, Die Landschaftsentwicklung der Kurisches Nehrung, Königsberg 1938, s. 112 i n.
S.C. Rowell, op. cit., s. 22–34.
Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaia, Warszawa
2008, s. 200–212, 381–384, 486.
A. Bezzenberger, op. cit., s. 100 i n.
K. Forstreuter, op. cit., s. 46–63. W następnej pracy poświęconej tej tematyce zmodyfikował to
twierdzenie, por.: tenże, Das Volk der Kurischen Nehrung, [w:] Wirkungen des Preußenlandes, pod
red. K. Forstreutera, Köln–Berlin 1981, s. 280–296, ale wydaje się, że dla okresu średniowiecza to zjawisko było dość częste, por.: G. Vercamer, Siedlungs-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte der Komturei
Königsberg in Preußen (13.–16. Jahrhundert), Marburg 2010, s. 374–376.
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akwenu oraz z Kłajpedy w części północnej10. Jedynymi anomaliami w tak wytworzonym systemie były:
1.
okresowa przynależność urzędu prokuratorskiego w zamku Windenburg
w części północnej do komturii królewieckiej – (do ok. 1480 r.);;
2.
stała przynależność skrawka ziemi ograniczonego rzekami Inse, Loy oraz
Karkel do komturii królewieckiej, podległej urzędowi w Szakach, na którym
znajdowały się osady Inse, Loy oraz Ackelers/Semnicken11.
Celem pracy jest próba uchwycenia procesów demograficznych zachodzących
wśród ludności zamieszkującej Mierzeję Kurońską w oparciu o analizę porównawczą
trzech spisów ludności z lat 1539, 1540 praz 1569 przedstawiających obraz osadnictwa w kłajpedzkiej i królewieckiej części Mierzei Kurońskiej oraz na obszarze ograniczonym ciekami Inse i Loy. Dostępny materiał źródłowy pozwala na uchwycenie
takich elementów systemu społecznego jak: ogólna liczba ludności, struktura społeczna; rodzina i dzietność oraz zjawiska migracyjne, w tym szczególnie fenomen rotacji
ludności w ramach omawianego obszaru.
Opis wyżej wymienionych procesów został sporządzony według metodologii
przedstawionej w pracach Ireny Gieysztorowej12 oraz Cezarego Kuklo13. Ujęcie problematyki badań demograficznych w tej ostatniej jest zasadniczo szersze. Nie ujmują
one aspektu rotacji/wymienności osadniczej, co wynika z faktu, że demografia jako
metoda opisu rzeczywistości za cel badań stawia sobie populację zamieszkującą dany
obszar i jej ruchy (narodziny, zgony, małżeństwa, etc.), ewentualnie kwestie ekonomiczne, natomiast opisywanie zjawiska rotacji wymaga szczegółowych badań imion
oraz nazwisk.

Baza źródłowa oraz metodologia
Baza źródłowa potrzebna do omówienia tematu jest relatywnie niewielka. Obejmuje
listę około 300 pojawiających się imion, przezwisk, czy przeważnie imion i nazwisk
rybaków zapisanych w różnych wariantach, zawartych w wydanym drukiem rejestrze
podatku zbieranego przez władze Prus Książęcych dla Rzeczpospolitej na rzecz wojny
10

A. Gierszewski, Strefy rybołówcze na Zalewie Kurońskim (do 1525 r.), [w:] Z dziejów średniowiecza.
Pamięci Profesora Jana Powierskiego (1940–1999), red. W. Długokęcki, Gdańsk 2010, s. 89–102.
11
Jacek Wijaczka nie zidentyfikował osady „Semnicken” pojawiającej się w spisie wizytacji, por. Wizytacja biskupstwa sambijskiego z roku 1569 r. (dalej: WBS), wyd. J. Wijaczka, Toruń 2001, s. 304.
Tymczasem pojawia się ona w 1539 i 1540 r. odpowiednio jako Ackel i Ackelers. Osada ta leżała nad
rzeką Ackel, dopływem rzeki Gilgi oraz w pobliżu rzeki Loy, co w sposób dostateczny powinno rozwiązać kwestię jej lokalizacji. O tym, że faktycznie mamy do czynienia z jedną i tą samą miejscowością, świadczą zawarte w Tabeli 2 spisy osadników obu osad, gdzie w przeciągu 30 lat pojawiają się
te same nazwiska mieszkańców. Dane uzyskane w wyniku zastosowania zabiegu połączenia korelują
z trendami demograficznymi zaobserwowanymi w pozostałej części obszaru badawczego.
12
I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 145–262.
13
C. Kuklo, Demografia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 130–267.
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z Turcją, czyli tzw. Türkensteuer dla lat 1539/40, 1540/41, 1542, 156314 oraz w spisach
wizytacyjnych parafii luterańskiego biskupstwa sambijskiego z 1569 r.15, również wydanych drukiem, które objęły większość Prus Książęcych. Oba spisy są podstawowym
źródłem informacji na temat osadnictwa tego obszaru ukazującym poszczególne grupy
ludności, niekiedy ich inwentarz żywy (zamożność) oraz zobowiązania fiskalne a ich
wartość w tej materii nie jest kwestionowana16.
Powyższe spisy przeprowadzono prawie we wszystkich wsiach zagrodniczo-rybackich na Mierzei Kurońskiej, stąd wzajemnie się one uzupełniają. Wyjątek dotyczy wizytacji z 1569 r., gdyż objęła ona jedynie obszar do osady w Karwaiten (patrz: Mapa 1),
a zatem nie ma możliwości uzupełnienia materiału dla dwóch brakujących osad w północnej części Mierzei, tj. Negeln oraz Schwarzort.
Problematyczna jest kwestia „spisu podatkowego” za rok 154117, który mógłby
zostać wykorzystany w niniejszej pracy, ale wymaga on odnalezienia oraz stosownego,
pełnego opracowania.
Zgromadzone dane zostały przedstawione w Tabelach 1–3. Podczas sporządzania tabel autor przyjął, że bardziej klarowne będzie przedstawienie Czytelnikowi danych „od ogółu do szczegółu”. W przekonaniu autora przyjęte przeliczniki podyktowane specyfiką regionu (3 osoby w rodzinie rybaka-gospodarza, 1–2 osoby w rodzinie
pół-rybaka, komornicy oraz czeladź byli najpewniej wolnego stanu18), dające w efekcie
prognozowaną wielkość osad i całego regionu, pozwolą zobrazować potencjał ludnościowy nie tylko na obszarze badawczym, ale na obszarze całych Prus Książęcych.
Materiał z przytoczonych spisów podatkowych pozwala na postawienie pytań, które
14
15
16

17

18

Die Türkensteuer im Herzogtum Preussen 1540 (dalej: Türkensteuer), Bd. 1–2, hrsg. von H.H. Diehlmann, Hamburg 1998–2007.
WBS, s. 286–307.
Problem wiarygodności spisów podatkowych, jako źródła poznawczego omawiała I. Gieysztorowa,
op. cit., s. 146–161. Jedynie w wypadku obliczania podatku od posiadanego inwentarza, można przypuszczać, że dochodziło do przeinaczeń, co było zjawiskiem nagminnym w XVI w. Szerzej.: I. Kąkolewski, Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku. Narodziny państwa
wczesnonowożytnego, Warszawa 2000.
K. Forstreuter, Die Entwicklung der Nationalitätenverhältnisse…, s. 55. nie podawał sygnatury przytoczonego przezeń spisu. Zapewne był to również spis imienny, gdyż cytował go F. Mager, op. cit.,
s. 182. Niestety w tym wypadku również nie podano źródła. O tym, że spis ten różni się od wykorzystanych w niniejszej pracy można wywnioskować na bazie liczby osób, które pojawiają się w źródłach
oraz faktu odnotowania 3 jednostek osadniczych w okolicy Rossitten, tj. „Kuntzkrug”, „Rossitten
przed kościołem” oraz „Rossitten przed zamkiem”. Ta pierwsza w wydanych spisach podatkowych
zawartych w Türkensteuer się nie pojawia. Autorzy podają jednak ogólne dane dotyczące liczebności
poszczególnych grup społecznych w danej osadzie i te zawarte są w Tabeli 1. Może tutaj chodzić o wizytację biskupa sambisjkiego z 1541 r., która do tej pory nie doczekała się edycji źródłowej. Można
również przyjąć, że przy zestawianiu danych z osad obaj historycy dla roku 1541 skompilowali spis
podatkowy i wizytację, w efekcie uzyskując trzy jednostki osadnicze. Zawsze wymieniano dwie osady,
tzn. Rossitten (przed zamkiem) oraz Rossitten (przed kościołem i karczmą), które w 1564 r. po wytyczeniu wspólnoty gruntowej otrzymało nazwę Kuntzkrug/Kunzen, por.: F. Mager, op. cit., s. 122 i n.
Powody przyjęcia takich przeliczników oraz charakterystyka grup zostaną przedstawione niżej.
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dotychczas w literaturze przedmiotu nie były poruszane. Tak zarysowany problem wymaga jednakże znacznie szerszego opracowania.
Poszerzenie bazy źródłowej dla pozostałych obszarów Prus o inne zachowane
spisy, pozwoli na udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na temat procesów rotacji/stabilności osadnictwa. Można je analizować w zależności od interesującego Czytelnika
zagadnienia, co w Tabeli 2 wyrażone jest pod terminami „Stabilność [rok wyjściowy]/
[rok docelowy]” oraz „Wymienność”, które są budowane na bazie prognozowanej wielkości osad na podstawie imiennych spisów osadników z Tabel 1.1–1.11.
Ten pierwszy termin daje odpowiedź na pytanie o to jaki procent rybaków będących substratem osadniczym w okresie wyjściowym (bądź ich synów, jeśli porównaniu
podlegają dane ze spisów odległych od siebie czasowo) pojawia się w okresie późniejszym. Można też uzyskane dane z prognozy przeliczyć w drugą stronę, tj. za podstawę
biorąc okres późniejszy. Z racji problemów w identyfikacji nazwisk osadników przyjęto
wartości maksimum oraz minimum. Z kolei wymienność jest odwrotnością stabilności
i określa ona, jaki procent nowych osadników pojawia się w danym siedlisku w latach
będących podstawą dla porównania. Tu również przyjęto wartości skrajne. Wynikają one bezpośrednio z Tabel 1.1–1.11, które są spisem wszystkich (czy wszystkich?19)
mieszkańców każdej z osad20 na obszarze badawczym dla każdego z poszczególnych lat
w wykorzystanych spisach podatkowych. Porządek tutaj przedstawiony nie odpowiada
układowi w wydanych źródłach. Jest on usystematyzowany, gdyż przeważnie w pierwszej kolejności wymienia on osoby/nazwiska, które pojawiają się w kolejnych latach
począwszy od 1539 r. Zachowano oryginalną pisownię imion oraz nazwisk.
Do opisania zjawisk odnotowanych w Tabelach 1.1–1.11 używa się następujących znaków logicznych:
1.
Jeśli mamy do czynienia z tą samą osobą, która pojawia się w kolejnych spisach, to pomiędzy wariantami zapisu imienia oraz nazwiska znajduje się
symbol „>”.
2.
Jeśli odnotowano potomka osoby wzmiankowanej we wcześniejszym spisie,
oznaczono go symbolem „>>”.
3.
Tam, gdzie identyfikacja nastręcza trudności, albo jest wątpliwa, odnotowano to za pomocą symbolu „?”.
19

Można uznać, że w tych z lat 1539–1540 z jakichś przyczyn nie uwzględniono grupy półrybaków,
ale wyraźnie w wizytacji z 1569 r. stwierdzono ich okresową (sezonową?) obecność na Mierzei, tj.:
Halbvischer oder Instleute seind itzo nicht furhanden, wan sie aber befunden, soll von iglichem jherlichen zu Decem 13 schill. gefordert und abgeleget werden, por. WBS, s. 297. W kwestii wiarygodności
przedstawionych tam danych dotyczących wielkości populacji poszczególnych osad nie wydaje się
zasadnym, aby nie ufać zamieszczonym tam informacjom.
20
Tab. 1.1.: Sarkau; Tab. 1.2.: Rossitten przed kościołem, Tab. 1.3.: Rossitten przed zamkiem,
Tab. 1.4.: Pillkoppen; Tab. 1.5.: Nidden, Tab. 1.6.: Karwaiten, Tab. 1.7. Negeln, Tab. 1.8: Schwarzort, Tab. 1.9. Innse, Tab. 1.10.: Ley (Loy), Tab. 1.11. Ackelers/Semnicken. Dla odnotowania szczegółowych problem po podaniu w nawiasie numeru tabeli będzie podawany rok, pod którym należy
szukać odpowiedniej informacji.
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4.

„*” postawiona przy nazwisku sugeruje, że między tą osobą a innymi, wymienionymi w innych osadach mogą zachodzić związki pokrewieństwa, względnie dotyczy niej szczegółowa uwaga.
5.
Uwagi oraz powiązania z innymi osobami zostały odnotowane w dwóch
kolejnych tabelach. W przypadku tej ostatniej podaje się rok spisu, osadę
oraz brzmienie imienia i nazwiska osoby, co do której zachodzi podejrzenie,
że między nią a inną/innymi może zachodzić jakiś stopień pokrewieństwa.
Tabela 3 zawiera informacje o stanie żywego inwentarza będącego w posiadaniu
poszczególnych rybaków, płacących podatek i na jej podstawie sporządzono mapę. Podane na mapie wartości są uśrednione. Dla każdej z osad zsumowano stan posiadania
żywego inwentarza wg. przelicznika jednostki „Nacht”21 posiadanej przez gospodarza
oraz karczmarzy i podzielenia go przez liczbę mieszkańców. Uśredniona wartość nie
obejmuje komorników, czy czeladzi, gdyż z reguły posiadali oni niewielki inwentarz
żywy, a w wypadku niektórych osad ujęcie tych grup, zależnych od gospodarzy i nieraz
stosunkowo licznych, wypaczyłoby obraz zamożności osad. Uśredniona wartość również w pewien sposób fałszuje obraz, gdyż z reguły największymi posiadaczami żywego
inwentarza byli karczmarze lub lokalni urzędnicy, choć na tym tle zdarzały się wyjątki.
Ponieważ zagadnienie to wykracza poza ramy oraz problemy wytyczone w niniejszej
pracy, a zostało zasygnalizowane wyżej, autor zrezygnował z jego szczegółowego zaprezentowania22.

Charakterystyka populacji i jej uwarunkowania
W oparciu o proponowaną wielkość rodzin poszczególnych grup ludności zamieszkujących Mierzeję przedstawioną wyżej możemy wnioskować, że ludność zamieszkująca Mierzeję w połowie XVI w. wynosiła 350–550 osób (Tab. 2), przy czym
bliższa prawdzie wydaje się być pierwsza z tych liczb. Liczba 700–800 mieszkańców
podawana przez F. Magera jest mocna przesadzona23. Nie uwzględnił on faktu, że wykazy podatkowe opisują zróżnicowane pod względem statusu ekonomicznego grupy
ludności zamieszkujące Mierzeję. Na źródłowo uchwytną populację składają się: karczmarze (Krüger), rybacy-gospodarze (Fischer), pół-rybacy (Halb-fischer), komornicy
(Instleute) i czeladź (Gesinde, Dientsboten, Knecht).
De facto tylko karczmarze oraz rybacy-gospodarze mogli posiadać liczną rodzinę, gdyż to oni zamieszkiwali domostwa oraz użytkowali zagrody i wobec władzy byli
21

Wyjaśnienie terminu wraz z podaniem ilości gatunku żywego inwentarza składającego się na jednostkę obrachunkową: Türkensteuer, Bd. 1, s. 29*–31*. Każde zwierzę posiadane przez podatnika miało swoją określoną wartość zależną od gatunku, przydatności i wieku, np. koń, czy krowa stanowiły
podstawową jednostkę obrachunkową. Młodsze zwierzęta lub mniejsze, jak np. świnie, kozy, owce,
odpowiednio mniej, od ½ do ⅛.
22
Ten temat przedstawił D. Elertas, op. cit., s. 48–67. Patrz również tamże, Tab. 1–4.
23
F. Mager, op. cit., s. 112 i n.
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jednostką skarbową24. Porównanie 3 spisów nie pozostawia wątpliwości, że pewnych
i domniemanych [znaki: „>>”;„>> (?)”] potomków rybaków z 1539/1541 r. w każdej
osadzie ujętej w spisie z 1569 r. było mniej niż ok. 30%25. Rzadko odnotowuje się 2 synów z jednego ojca (Tab. 1.1: 1569, Tab. 1.2: 1569, Tab. 1.10: 1569, Tab. 1.11: 1569)26,
czy trzech (Tab. 1.10: 1569). Oznacza to, że dzietność rodzin gospodarzy była niezwykle niska27. Przedstawiciele pozostałych grup wynajmowali u gospodarzy i karczmarzy
część izby, podobnie jak niektórzy młodzi rybacy zamieszkujący u swoich rodziców
(Tab. 1.2.: 1569). Z tego względu wydaje się mało prawdopodobne, aby ich przedstawiciele posiadali rodzinę, gdyż nie spełniali ku temu podstawowych wymogów materialnych.
Tymczasem Friedrich Mager uzyskał swoje wyniki całkowitej populacji przez
przemnożenie liczby wszystkich występujących osób w spisie przez 5 (odpowiednio:
osoba odnotowana w spisie, żona + trójka dzieci)28. Obarczona wskazanym powyżej
błędem propozycja była powielana we współczesnych pracach dotyczących Mierzei
Kurońskiej29.
24

25
26

27
28

29

Rejestr podatkowy Türkensteuer nie odnotowuje faktu występowania pół-rybaków, gdyż obejmował
on wszystkich rybaków, będących jednostkami skarbowymi, komorników oraz czeladź. Członkowie
opisywanej grupy natomiast pojawiają się jedynie w wykazie poboru dziesięciny („decem”) łączonej
z opłatami na utrzymanie szkoły („schulgeld”) w wizytacji biskupstwa sambijskiego z 1569 r. pobieranej „per capita”. Wizytatorzy wyraźnie stwierdzili fakt, że w niektórych osadach, np. Rossitten i Pillkoppen, pół-rybaków nie było, ale jeśli zostaną znalezieni, to będą płacić 13 szylingów, por. WBS,
s. 298 i n. Suma opłat wnoszonych przez każdego rybaka wynosiła 26 szylingów, zaś pół-rybacy uiszczali 13 szylingów. Tyle samo uiszczali młodzi rybacy mieszkający z rodzicami, por. WBS, s. 294–
305.
Najwyższą ciągłość pokoleniową odnotowano w Sarkau, Loy, Inse i Semnicken, ale i tak oznacza to,
że jedynie co trzeci rybak z roku 1539/1540 wychował jednego żywego potomka.
Türkensteuer, Bd. 2, s. 131. Odnotowuje przypadek, kiedy dwóch braci o tym samym imieniu – Maciej miało dwa różne przydomki, tj. „Matz Lybytt” oraz „Matz Draweck”. Część osadników nie ma też
nazwiska, lecz wydaje się, że nie zmieniłoby to znacznie obrazu osadnictwa zawartego w spisach. Na
względną trwałość nazwisk w księgach parafialnych z XVIII w. wskazuje N. Strakauskaite, op. cit.,
s. 61, ale pojawia się tutaj pytanie, czy dla okresu XVI w. możemy ekstrapolować to założenie. Porównanie spisów rybaków z lat 1539–1540 oraz 1569 r. każe zakładać, że tak raczej było (patrz: Tab. 1.1.
–1.11).
Obrazu tego nie zmieni uwzględnienie, że część służebnych parobków, których z imienia i nazwiska/
przydomka nie znamy, mogła być potomkami zamieszkujących daną osadę rybaków.
Podobnie zresztą poczynił w swej pracy G. Białuński, Przemiany społeczno-ludnościowe południowowschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 roku), Olsztyn 2001, s. 97–115, choć
należy zaznaczyć, że omawiany przez niego problem dotyczy obszaru badawczego o innej funkcji,
stąd o odmiennych uwarunkowaniach społecznych oraz środowiska naturalnego. M. Delimata,
Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004, s. 46 i n. podaje, że w Polsce rodzina komornicza
miała przeciętnie ok. 1,6 dzieci, zagrodnicza ok. 3,8 dzieci, kmieca zaś 3,9 dzieci. Należy zauważyć,
że w wypadku osadnictwa w tak specyficznych warunkach środowiska naturalnego jak na Mierzei,
odnoszenie się wyników dotyczących wielkości rodzin zamieszkujących w głębi lądu całkowicie mija
się z celem.
N. Strakauskaitė, op. cit., s. 45, 47, 49. Tam dalsza literatura.
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Wydaje się, że w wypadku osadnictwa w tak specyficznych warunkach środowiska naturalnego jak na Mierzei, odwoływanie się do wyników dotyczących wielkości rodzin zamieszkujących w głębi lądu całkowicie mija się z celem. Należy również uwzględnić sytuację, że nie wszyscy rybacy-gospodarze mieli żony, a jeśli już,
to nie zawsze mogli się oni doczekać potomstwa osiągającego dojrzałość30. Nijole
Strakauskaitė31 przytacza informacje, jakoby w XIX i XX w. rybacy z Mierzei dość
często zmuszeni byli do szukania żon po drugiej stronie Zalewu, ale z powodu kulturowych animozji pomiędzy „tymi z Mierzei” i „tymi z brzegu” nie zawsze starania te
kończyły się powodzeniem. Kobiet w spisach podatkowych nie ujmowano, o ile nie
prowadziły karczmy (Tab. 1.3: 1539). Pomocą byłyby tutaj księgi parafialne, ale dla
okresu XVI w. nie ma stosownego materiału32. Ekstrapolacja informacji z przełomu
wieku XIX i XX na wiek XVI jest możliwa do przyjęcia33, czego przejawem może być
powyżej odnotowana niska dzietność rodzin rybackich zamieszkujących Mierzeję.
Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość populacji zamieszkującej
Mierzeję była śmiertelność. Rybaków i ich rodziny dziesiątkowały lokalne epidemie34.
Jako przykład można tu przytoczyć osadę Nidden, której populacja została zdziesiąt-

30

31
32
33

34

Bardzo dobrze ilustruje ten fakt karta księgi parafialnej osady Schwarzort (lit. Juodkrantė), obejmująca osady Nidden, Karwaiten, Negeln, oraz Schwarzort, przytoczona przez N. Strakauskaite, op. cit.,
s. 61 i n., gdzie dla lat 1772–1826 na podstawie zachowanego materiału mowa jest o narodzinach na
poziomie 20–40 dzieci/rocznie.
Ibidem, s. 125.
Najwcześniejsze zachowane księgi dotyczą parafii Kunzen dla okresu połowy XVII w., por. ibidem, s. 47.
W tym kontekście należy stwierdzić, że kobieta nie zawsze przeżywała poród. Niska liczba potomków
odnotowanych w 1569 r. każe zakładać, że i liczba potomków płci żeńskiej również nie była wysoka,
choć przyjmuje się, że kobiety na ogół mają większą odporność na choroby i zarazy, zob. S. Scott,
C.J. Duncan, Demography and Nutrition: Evidence from Historical and Contemporary Populations,
Oxford 2002, s. 56 i n., 270 i n. O niskiej dzietności w kontekście uśmiercania przez Bałtów kobiet/
dziewczynek, ergo mniejszej śmiertelności potomków męskich, dla czasów przed i bezpośrednio po
podboju Prus przez Zakon Krzyżacki pisał ostatnio D.A. Sikorski, O pozycji prawnej kobiety pruskiej
w okresie pogańskim i polach jej awansu w okresie krzyżackim, [w:] Z dziejów średniowiecznej Europy środkowo-wschodniej. Zbiór studiów, cz. 2, red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 2007, s. 59–81. Także:
S. Szczepański, [rec.] D.A. Sikorski, op. cit., Pruthenia, t. 3, 2008, s. 275–284. Dla XVI w. jednakże
rozważania na temat rytualnych mordów i ich wpływu na obserwowane zjawiska są bezpodstawne.
Należy zwrócić uwagę, że powyższe supozycje opierają się na danych dla Anglii w XVI–XIX w.
K. Faber, Verordnungen und Massregeln wegen der Pest in Preussen in früherer Zeit, Preußische Provinzialblätter, Bd. 6, Königsberg 1831, s. 334–343. Epidemie miały miejsce w różnych częściach
Prus Książęcych w latach 1527–1568, z częstotliwością występowania co ok. 2–7 lat. Dane na temat
śmiertelności podaje także F. Mager, op. cit., s. 170, gdzie wymienia termin Sterbjahr, który wiązać
należy z zarazą. Dane globalne dla obszaru badawczego nie są jednak opracowane. Głównym powodem jest tutaj brak ciągłości spisów ludnościowych oraz zachowanych ksiąg parafialnych, które
w porównaniu z okresami zarazy mogłyby dać odpowiedź na tak postawiony problem. Dla terenu
Polski szacuje się, że epidemie uśmiercały na ogół ok. 7–30% ludności, por. C. Kuklo, op. cit., s. 257.
Są to jednakże dane dla Gdańska w okresie XVII–XVIII w.
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kowana w wyniku zarazy jeszcze w czasach krzyżackich, a karczma znajdująca się tam
została opuszczona35.
Z wysoką śmiertelnością należy łączyć także problem możliwości wyżywienia
rodziny36. Jedynie w okolicy osad Rossitten oraz Kunzen znajdowały się jakościowo
lepsze dyluwialne gleby, pozwalające na ograniczoną uprawę ziemi37. W takich warunkach ludność poza rybołówstwem trudniła się hodowlą i pasterstwem, ale posiadany
przez nich żywy inwentarz był 3–4 razy mniejszy niż w osadach wiejskich (Mapa 1).
Na marginesie należy dodać, że jeszcze w XX w. mieszkańcy łapali jesienią wrony, uzupełniając w ten sposób niedobór pożywienia38.
Analiza danych zawartych w spisach podatkowych dla okresu 1539–1569 pozwala na następujące wnioski:
1.
w roku 1540 widoczny jest globalny, sięgający ok. 8%, regres w liczebności
populacji w stosunku do 1539 r.;
2.
w roku 1541 populacja zostaje odbudowana i można domniemywać dalszy
rozwój potencjału ludnościowego aż do roku 1569 r., co może być efektem
poprawy klimatu pod koniec lat 30. XVI w.39. Globalny wzrost populacji
między 1539 a 1569 r. wyniósł 41%, przy czym na Mierzei Kurońskiej w obu
jej częściach szacunkowo było to 38%, zaś na stałym naprzeciwległym brzegu należącym do urzędu w Szakach, gdzie dużą rolę odgrywała kolonizacja
litewska już ok. 60%;
3.
boom demograficzny nastąpił głównie w wyniku napływu komorników,
służby oraz półrybaków, a więc ludzi podnajmujących mieszkania u rybaków-gospodarzy. Członkowie tych grup jednakże najpewniej opuścili Mierzeję w przeciągu kilku lat;
4.
wzrost grupy rybaków-gospodarzy również jest wyraźny (z 129 do 153 osób,
czyli ok. 18%).

35

36

37
38
39

O zarazie w tej osadzie informuje list krzyżacki, por: GStA PK, XX HA, OBA, nr 22218. W 1529 r.
udało się obsadzić karczmę, zaś obowiązek zaludnienia opustoszałego siedliska spadł właśnie na nowego karczmarza, por. GStA PK, XX H.A., Ostpreussische Folianten, nr 233, s. 706 i n. Pierwotnie karty zbioru były paginowane (240f- 240v). Wraz ze zmianą numeracji, przywilejowi nadano
nr 183.
Opisywane tutaj zjawisko mieści się w ramach ruchów demograficznych wpływających na regres/
kryzys demograficzny opisywany przez C. Kuklo, op. cit., s. 251. Obniżenie dzietności rodzin zawsze
szło w parze ze zmniejszeniem liczby zawieranych małżeństw oraz brakiem żywności.
Fakt istnienia tych gleb w okolicy osady i ich wpływu na potencjał osadniczy zauważono już w XX w.,
por.: F. Mager, op. cit., s. 117. Tam dalsza literatura.
R. Pietsch, Fischerleben auf der Kurischen Nehrung, Berlin 1982, s. 243–263.
S. Paczos, Zagadnienie fluktuacji ostrości zim w Europie Środkowej w ostatnim tysiącleciu, [w:] Przewodnik Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Lublin, 13–15 IX 1984 r.),
cz. l., red.: H. Maruszczak, T. Wilgat, J. Wojtanowicz, Lublin 1984, s. 119–122.
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Odnośnie punktów 3 oraz 4 należy stwierdzić, że rozwój populacji nie był trendem stałym, gdyż 30 lat później nastąpił regres populacji zamieszkującej Mierzeję,
w wyniku którego ubyło ok. 50% ludności, a samo osadnictwo uległo rozproszeniu40.

Migracje ludności zamieszkującej
Mierzeję Kurońską i jej uwarunkowania
Problem migracji ludności pomiędzy osadami na obszarze badawczym obejmującym
Mierzeję Kurońską, jej królewiecką oraz kłajpedzką część oraz dla porównania osady
Inse, Loy oraz Semnicken zasadniczo dobrze jest widoczny na podstawie porównań
występowania tych samych nazwisk na przestrzeni jednego/dwóch pokoleń w okresie
XVI w.
Opisanie zjawiska migracji w mikroskali jest zadaniem niełatwym. Różnorodność występujących nazwisk-przydomków świadczy o tym, że osadnictwo na omawianym obszarze nie było ustabilizowane. Gdyby było, należałoby się spodziewać
obecności przynajmniej kilku rodzin rozsianych po całej Mierzei i na takiej podstawie
można by prześledzić ich migracje z osady do osady. Wyjątkiem na tym tle jest rodzina Pfefferów/Pfeifferów, której członkowie w latach 1539–1569 r. wymieniani są
we wszystkich osadach w królewieckiej części Mierzei, przeważnie, jako karczmarze
(Tab. 1.1.: 1539–1569, Tab. 1.4: 1569)41. Filip Pfeffer prowadził od 1529 r. karczmę
w Nidden (Tab. 1.5: 1540)42.
Dość ciekawa w tym kontekście jest względna homogeniczność nazwisk występujących w osadach Kunzen/Rossitten i Pillkoppen, choć zbieżność nazwisk wymienionych w 1569 r. w ostatniej z nich, a nazwiskami pojawiającymi się na spisach
w osadach z królewieckiej cześci Mierzei w latach 1539–1540, może być wynikiem
charakteru etnicznego ich mieszkańców, jak np. Liebe (czyli Liw), albo Lyttaw (czyli Litwin) (Tab. 1.1–1.4). Na chwilę obecną należy podtrzymać postawioną onegdaj
hipotezę, że do powstania Pillkoppen/Neustath („nowe miejsce”) najpewniej przyczyniła się migracja ludności z Rossitten oraz Kunzen43. Podobnie silne więzi pokre40

Dane spisu z 1601 r. przytacza K. Forstreuter, op. cit., s. 55. Wynika z nich, że 30 lat później prawie
wszystkie osady miały 50% mniej mieszkańców. Najpewniej wiązać to można z niesprzyjającymi warunkami środowiska naturalnego, powstałymi wskutek karczunku lasów i powstania nowych mniejszych siedlisk, por. F. Mager, op. cit., s. 33–97.
41
Z wyjątkiem obu Rossitten (tj. Kunzen i Rossitten), gdzie karczmarzami byli burgrabia Urban May
i Clement Preusch.
42
Prawo do prowadzenia karczmy na prawie magdeburskim w 1529 zakupił za 15 grzywien wraz
ze swoją gospodynią Małgorzatą, por.: GStA PK, XX H.A., Ostpreussische Folianten, nr 233,
s. 706 i n. W 1540 r. w Nidden odnotowano karczmarza. Mógł to być Filip, względnie jego potomek.
Nie można stwierdzić nic pewnego o tym czy członkowie tej rodziny w XVI w. prowadzili karczmy
w Karwaiten oraz Negeln. W 1540 r. prowadzili je odpowiednio Caspar oraz Jörge (Tab. 1.6–1.7.).
43
A. Gierszewski, Organization of Teutonic military infrastructure on Curonian Spit from 1283 A.D.
up to 1525 A.D., AHUK, Vol. 15, 2007, s. 16. Chodzi tutaj o fakt źródłowego nieodnotowania osady
Pillkoppen w dokumentach zakonnych od początku XV w., a rokiem 1539, kiedy to siedlisko poja-
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wieństwa rybaków można suponować pomiędzy osadami Rossitten oraz Kunzen, co
wynika z ich bliskiego położenia względem siebie. Podobne powiązania rodzinne można zaobserwować w obu osadach Inse, położonych odpowiednio w części królewieckiej i ragneckiej44 nad rzeką Inse. Są jednakże one słabsze niż we wcześniej omawianym
przypadku.
Widoczna jest także migracja całych rodzin pochodzenia litewskiego na stały brzeg Zalewu Kurońskiego, co widać w każdej z trzech osad, gdzie pojawiają się
dwa lub trzy zbieżne ze sobą nazwiska litewskie. Z litewskiej fali migracyjnej na teren
Wielkiej Puszczy nad Zalew dotarł raczej niewielki jej odsetek i w oparciu o niego nie
lokowano nowych osad, a jedynie wzmocnił on stan liczebny starych siedlisk. Dopiero
w kolejnej fazie, czyli w przeciągu 1–2 pokoleń mógł się stać podstawą do rozwoju sieci
osadniczej, czyli kolonizacji wewnętrznej45.
Zbiegostwo z obszaru badawczego odnotowane jest jedynie w osadzie Nidden
i nie dotyczyło rodzin, a raczej jednostek znajdujących się na skraju ubóstwa46. Średnia wartość posiadanego żywego inwentarza per capita podług jednostki obrachunkowej zwanej Nacht (Tab. 3; Mapa 1) każe twierdzić, że była to najbiedniejsza osada na
Mierzei Kurońskiej, co wynika z jej zasiedlenia bezpośrednio po zarazie przez nową
ludność. Do 1563 r. straty spowodowane zarazą zostały wyrównane47.
Samego faktu zbiegostwa nie należy kojarzyć jednoznacznie negatywnie, gdyż
przyczyniało się ono także do zaludniania Mierzei. W pierwszej połowie XV w. parobkowie z Sambii chętnie podejmowali tu pracę sezonową, gdyż zarobki za pracę przy
połowach były jednym z najlepiej opłacanych zajęć w tamtym czasie48. Część z nich
mogła pozostać na tym obszarze dłużej niż kilka lat. Najpewniej takimi samymi motywami kierowali się przybywający tu w XVI w. Kurowie oraz Litwini, czy Żmudzini,
choć problem ten wymaga dalszego opracowania.
Na podstawie danych osobowych ze spisów wydaje się, że przeważał kierunek migracji z północy na południe (Tab.: 1.1–1.8)49. Odwrotny kierunek miał marginalne
znaczenie. Widać to chociażby na przykładzie Andresa Polagk z Kunzen, którego potomek (?) w 1569 r. pojawia się w Karwaiten (Tab. 1.2: 1539–1540; Tab. 1.6: 1569).
W osadzie Alt-Ruß wzmiankowany jest też chłop z Szak, który się tu osiedlił, zaś w kil-

44
45
46
47
48
49

wia się w Türkensteuer. Osada zatem najpewniej została zasiedlona w końcu XV w. albo początkach
XVI w. Drugi człon nazwy sugeruje, że doszło do niedawnego zasiedlenia/relokacji siedliska.
Wykaz z 1540 r. dla osady Inse znajdującej się w okręgu ragneckim, por. Türkensteuer, Bd. 1, s. 386.
Państwo zakonu…, s. 203 i n.
Türkensteuer, Bd. 2., s. 114 i n.
Ibidem, Bd. 2, s. 176. Z wykazu podatku wynika, że z Nidden były zbierane najwyższe podatki w kłajpedzkiej części Mierzei Kurońskiej.
M. Kosińska, Skargi wolnych i chłopów kapituły sambijskiej z ok. 1425 r. jako odpowiedź na ankietę
wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa, [w:] Z dziejów średniowiecza, s. 171–178.
G. Willowiet, op. cit., s. 227; N. Strakauskaite, op. cit., s. 125.
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ku osadach na terenie komturii kłajpedzkiej występują osoby o przydomku „Prus”50.
Weryfikacja kierunków migracji z zachodu na wschód (i odwrotnie), które wymagały
przekroczenia Zalewu, wymaga osobnych i szczegółowych badań. Analiza nazwisk oraz
przydomków pojawiających się w osadach na Mierzei Kurońskiej i w osadach po drugiej stronie Zalewu właściwie pozostawia ten problem pod znakiem zapytania. Zbieżność dwóch nazwisk Gode występujących w Sarkau i w osadzie Inse (Tab. 1.1: 1569;
Tab. 1.9: 1569) może być przypadkowa i nie wskazuje na pokrewieństwo wymienionych tam osób.

Rotacja (wymienność) ludności
Opisane wyżej czynniki tłumaczą dość wysoką wymienność (rotację) ludności obserwowaną w przeciągu jednego-dwóch pokoleń (1539–1569), sięgającą w południowej części Mierzei maksymalnie 70% populacji przy jej wzroście sięgającym ok. 42%.
Poziom wymienności w osadach Inse, Loy oraz Ackelers/Semnicken wynosił maksymalnie 40% przy wzroście populacji sięgającym ok. 88%, zachodzi tu odwrotne zjawisko co w przypadku Mierzei Kurońskiej. Na wschodnim brzegu Zalewu w spisach
podatkowych występują osadnicy o tym samym, bądź bardzo zbliżonym nazwisku, co
z jednej strony można wiązać z kolonizacją litewską51, ale z drugiej także z lepszymi
warunkami bytowymi niż te na Mierzei, co w efekcie przekładało się na trwałość pokoleniową ludzi zamieszkujących tamtejsze osady.
Nieważne, który ze wskaźników rotacji przedstawionych w Tabeli 2 będziemy
porównywać, okaże się, że globalnie w przeciągu 30 lat doszło do istotnych zmian demograficznych w strukturze osadniczej badanego obszaru i wymiany znaczącej części
ludności odnotowanej na obszarze badawczym. Oznacza to przybycie nowych osadników z zewnątrz, gdyż nie można wytłumaczyć zjawiska boomu demograficznego kolonizacją wewnętrzną, która jak widać w połowie XVI w. miała marginalne znaczenie.
Temat ten, ale już kontekście całego akwenu Zalewu Kurońskiego wymaga dalszych
badań.

Wnioski
Osadnictwo na Mierzei Kurońskiej oraz procesy w niej zachodzące nie mieszczą się
w ramach ogólnych problematyki osadnictwa kmiecego w Prusach Krzyżackich oraz
Prusach Książęcych. Stały i stabilny wzrost osadnictwa w XVI w. nigdy nie nastąpił
z powodów zarówno obiektywnych (klimat, epidemie, środowisko), jak i czynników
antropogenicznych (zbiegostwo, migracje, specyfika środowiska rybaków).
50

Türkensteuer, Bd. 2, s. 53, 67, 138, 144 i n, 153. Przeważnie osoby pochodzące z Sambii występowały
pod nazwiskiem „Prewse”, czy „Prews”. W jednym wypadku mowa o Myleic von Schokenn, którego
spotykamy w Alt-Russ, osadzie położonej w delcie rzeki Niemen.
51
Państwo zakonu…, s. 382n.
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Analiza spisów podatkowych prowadzona pod kątem identyfikacji mieszkańców osad przy uwzględnieniu specyfiki społeczności ich zamieszkujących, stawia pod
znakiem zapytania dane dotyczące wielkości oraz dzietności rodzin rybackich, które
w efekcie przekładają się na wielkość populacji. Ta najprawdopodobniej była o 30–
50% mniejsza niż się przyjmuje. Osobnym zagadnieniem jest odniesienie postawionych wniosków do okresu początku XV w.
Niniejsza praca może stanowić punkt wyjścia dla dalszych, szerzej zakrojonych
badań nad problematyką osadniczą Prus Krzyżackich oraz Książęcych prowadzonych
w oparciu o przedstawioną bazę źródłową w mikroskali, czyli przy uwzględnieniu specyfiki badanego obszaru, która w efekcie może zmienić obraz globalny osadnictwa na
tym obszarze.

Demographische Prozesse unter der Fischerbevölkerung
am Kurischen Haff im 16. Jahrhundert
Zusammenfassung
Schlagworte:
Migration; Fischer; Fischergesellschaften; historische Demographie; Fischfang;
Mittelalter; Frühe Neuzeit; Kuri-sches Haff; Kurische Nehrung, Kuren;
Prußen.

Das Problem der Wanderung von Fischern von der Kurischen Nehrung war bisher ist kein Thema ausführlicher Forschungen. Dieser Artikel beabsichtigt, die Mechanismen der Wanderungen von Fischern aufgrund der Me-thodik historischen Demographie darzustellen.
Die Quellbasis für diese Arbeit basiert auf Steuerverzeichnissen aus dem Zeitraum von
1539–1569 n. Chr., die die Namen, Nachnamen oder Spitznamen von Fischern nennen, die
das Gebiet der Kurischen Nehrung bewohn-ten sowie gelegentlich ihren Besitz an Vieh, der
als Basis für die von der Verwaltung des Herzogtums Preußens und vom Bischof von Samland
erhobenen Steuern diente.
Auf Grundlage dieser Informationen kann der Historiker die Größe der Bevölkerung
schätzen, die die Kurische Nehrung bewohnte, die Frage nach der Größe der Fischerfamilien
beantworten sowie Auskunft über die Richtun-gen der Wanderungsbewegungen von Fischern
geben. Den Schriftquellen können auch Informationen über das Problem des Bevölkerungsaustausches in den Fischersiedlungen im Lauf von ein bis zwei Generationen (30 Jahre) geben,
dass bisher in der Literatur zum Thema noch nicht behandelt wurde.
Die Ergebnisse unterscheiden sich deutlich vom Bild, das von deutschen Historikern gezeichnet wurde und zei-gen ebenfalls, wie wichtig es bei demografischen Forschungen ist, den
spezifischen Zusammenhang zu berück-sichtigen und das ganze Spektrum von objektiven und
anthropogenen Faktoren in Betracht zu ziehen.
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Demographic processes of fishermen population
in the region of the Curonian Lagoon
Summary
Keywords:
Migrations; fishermen; fishermen societies; historical demography; fishery;
medieval ages; modern ages; Cu-ronian Lagoon; Curonian Spit; Curonians;
Prussians.

The issue of migration of fishermen from the Curonian Lagoon has not been a subject of detailed research. The purpose of this paper is to present mechanisms behind migration of fishermen from the Curonian Spit based on methodology of historical demography.
The source base for this subject is based on tax censuses from the period 1539–1569
A.D., which present the names, surnames or nicknames of fishermen, who inhabited the region
of the Curonian Lagoon and sometimes possessed livestock, which was the basis to evaluate the
size of the tax by the administration of Duchy of Prussia and the bishop of Samland.
Based on those information a historian can estimate the size of the population living in
the Curonian Spit, as well as the size of families of fishermen, provide information about directions of migration of fishermen. Written sources provide also information about the phenomen
of rotation (replaceability) of populations inhabiting fishery settlements during the span of one
or two generations (30 years), which was not presented in scientific literature.
The results differ significantly from the picture outlined by 19–20th cent. German historians and show, that in the case of demographic research it is extremely important to take into
ac-count the specific context, namely pallets of objective and anthropogenic factors.
A.G.
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Tabele 1.1–1.11. Uwarunkowania społeczne i demograficzne w mikroskali (1539–1569)
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>
>
>
>

Jacob Crause
Peter Lybyt
Peter Tamme, ein snyder
George Schyffbauer

Engelbrecht Lueb

Peter Absth
Clement Nynauth
Tomas Hamer
Jacob Aunegall
Jacol Cleinvisch
Hermann Roman
Bartholomeus Kolb
Stepfen Jarmarght
Armgk Kaus
Bartolomeus Husch

Fronen Sohn

Bernhard Ritter

Jurge Kawr
Jurge Buchse
Canthau

Mathes Gudel

Peter Liebit
der kemrer
Schiefbauer

Rabe

Abst
Mynnaudt
Tomas Hamer
Jacob Onegall
Jacob Klein-fisch
Romanus Herman
Bartolomes Kolp
Jarmarckt
Arnegk
Husch

>> (?)

>> (?)

Półrybacy/Służba/Komornicy

der Schneyder
Andreas Kreutzbergk
Peter Rademacher
Eppelius
Nickel Luca
Hans Keyre
Hans Wahler

Georgen Gode*

Jacob Soukannt*

Peter Inkamatz
Jhane Sarkeyge
Mattheus Pulzkeban
Georgen Stenzelen

Hans Sehlhundt*

Thomaschaw
Fabian Bernatt
Georgen
Barthelmes Gargen
Valtin Meinge
Jane Kullitte
Hermann Metter
Lucas
Peter Wilkaul
Jurgen Rehir

1540: Jerzy Kawr, syn?

1540: Rabe; syn?

Inse; 1569, Mattheus Gode – migracja?
1539–1540: Maciej Gudel/Gedelle, syn?

Rossitten, 1539–40; Michel Selhantt
Negeln; 1540; Michel Seelhundt

Rossitten, 1539–40; Michel Selhantt
Negeln; 1540; Michel Seelhundt
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Jurge Gudell*
Janel Pigde
Steffenn Delingk
Peter Gibe
Pauel Bertuck

>
>
>
>
>

>

Hans Lantsknecht

Hans Cantknecht

Hans Compster

>

Wykaz 1540
Türkensteuer,
Bd. 1, s. 137

Kunzen (Rossitten przed kościołem)

Zacherias Wytte,
Cuntzs kruger
Hans Komster
Symon Komstir
George Gendelle*
Janelle Pigkde
Stephenn Delingk
Peter Gybenn
Pauel Perdogk

Wykaz 1539/40
Türkensteuer,
Bd. 1, s. 248 i n.

Tabela 1.2.
Wykaz 1542
Türkensteuer,
Bd. 1, s. 189 i n.

>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>

Sandtkruger

Valtin Grundell*
German Pikte
Nicles Delingk
Mertten Gibbe
Lorentz Perdogk
Albrecht Perdock

Alex Komster

Urban May

Wizytacja 1569
WBS, s. 296 i n.

Barthel Glonssde*
Ruloff Bomba*
Lorentz Scharott
Greger
Michel
Christoff
Peter Hansen
Jacob
Peter
Urban Saupte
Georgen Schmorst

1569: Sandtkruger: były karczmarz
z Sandkrug w północnej części Mierzei?

1539–1540: Maciej Gedelle/Gudel

1539: Jan Komster syn Szymona Komstir (?)

Powiązania z innymi osadami
Uwagi na temat pokrewieństwa

Inse; 1569; Jhanel Ginssde
Nidden; 1569; Hans Bamba
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Peter Lybye*
Jocob Zubrenger
Peter Pommerengk,
ogrodnik karczmarza

Jocob Zymmermann
Niclas Kemrer
Peter Sune
Hans Gennua

Peter Liebe*
Jocob Zubringer

Peter Vhun

> (?)

Zimmermann
Jurge Hingke

Peter Nunnenkoch
Tomas Sperlingk
Peter Cogere
Hans Schwartze
Peter Littaw
Jurge Wesseryn

Andres Polagk*

>
>

> (?)

>

>
>
>
>
>
>

Nonnenkosche
Thomas Sperlingk
Peter Koger
Hans Swarcze
Peter Lyttaw
George Wesseryn

Brosie Wessrein

>

Andres Polagk*

Półrybacy/Służba/Komornicy

Ruhne

Peter Littau
Wessteryn

Polag*

Urban Nawditte*

Mattheus Zaber
Mattheus Kalckman
Hans Lange*
Lucas Arnke*
Jorgen Bockitt
Thomas Kutzlitt
Hans Perticke

Adam Pfeffer *

Andreas Bechrer
Mertten Liebe*
Hans Schmecke
Peter Gennewage
Alex Gennewage
Thomas Lube*

der Schmidt

Piotr – ojciec Marcina/Tomasza?

W 1569 r. nie miał własnego domu, dopóki
go nie otrzymał, płacił jak półrybacy
Rossitten: 1569, Clewes Nauditte (ojciec)

Sarkau; 1540: Pauel Lange?
Sarkau, 1539–1540, Arngk?

Tomasz Lube – syn Piotra Liebe, półrybaka?
Sarkau; 1539–1569;
Rossitten; 1539–1569, Hans & Jacob;
Pylkuppen; 1539; Peter Pfeffer

Marcin Liebe – syn Piotra Liebe, półrybaka?

Karwaiten; 1569; Berthelemes Polack
Negeln; 1540, Mertenn Pelleck (?)

Procesy demograficzne wśród ludności rybackiej w rejonie Zalewu Kurońskiego...
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Georgen Trulaw
Clewes Nauditte*

Jurge Horn
Pauel Voigt
Jurge Pertenick
Valtin Eyck
Benedicte Lutaw
Clein Greger
Bartel Pause
Matzs Bose
Jocob Menge
Hans Sapput

Jurge Pawr

Jurge Kawle

>

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

Hans Pfeffer*

Gorge Hornig
Pauel Wyth
George Syrtenig
Valentin Rigk
Benedect Lyttaw
Clein Greger
Bartolomeus Pausse
Matz Bessr
Jocob Menge
Hans Supet
George Paur an
Biczken stath
Kuntyssche

Hans Pfeffer*

Jacob Pfeffer*

> (?)

>
>> (?)
>> (?)
>

>

Jurgen Hornn
Bartholtt Witte
Mertin Berssnick
Valtin Reiche
Jurgen Grossde
Michel Ranicke
Henrich, der Schneyder
Abraham Kassel
Jacob Junger
Michael Pecke

Jacob Paupell*

Jacob Pfeffer*

Jacob Sehlhundt*

Jocob Pfeffer*

>>

>

Michel Selhanth*

Michel Solhunt*

>>

Jurge Kawer

>

Burggraf vom Hove
Clement Preusch
Peter Kaure*

Wizytacja 1569
WBS, s. 297 i n.
>

Wykaz 1542
Türkensteuer,
Bd. 1, s. 189 i n.

> (?)

Wykaz 1540
Türkensteuer,
Bd. 1, s. 137 i n.

Rossitten (Rossitten przed zamkiem)

Urban May burggraf
crugerynn
George Kawr

Wykaz 1539/40
Türkensteuer,
Bd. 1, s. 249

Tabela 1.3.

Kunzen; 1569; Urban Nawditte

Kunzen 1539 – syn Mikołaja?
Sarkau; 1569; Hans Sehlhundt
Negeln; 1540; Michel Selhundt
Sarkau; 1539–1569; Bartholomeus, Hans, Joseph
Kunzen; 1569, Adam Pfeffer
Pylkuppen; 1539; Peter Pfeffer
Sarkau; 1539–1569; Bartholomeus, Hans, Joseph
Kunzen; 1569, Adam Pfeffer
Pylkuppen; 1539; Peter Pfeffer

Powiązania z innymi osadami

78
Andrzej Gierszewski

>

>
>

>

>
>

Bartol Lybe*
Hans Pockel

Hans Pidich*

Hynirch Ozeler
Jocob Gessa

Heinrich Soler
Jacob Khasa

Hans Pudigk*

Bartel Liebe*
Hans Backel

Peter Liebe*

Wykaz 1540
Türkensteuer,
Bd. 1, s. 138

Neustath (Pilkoppen)

> (??)

Peter Lybe*

Peter Pfeffer*

Wykaz 1539/40
Türkensteuer,
Bd. 1, s. 249 i n.

Tabela 1.4.

Pauel Pyctenigk
Andres Kurre
Peter Pempe

[Pauel Pyctenigk]

>
>

Wykaz 1542

>> (?)

>> (?)

Półrybacy/Służba/Komornicy

Michel Nordewind
Matz Puddig

Nickel Rundock*
Anders Katlape

Georgen Petnicke*

Mertem Perwin

der Liebe*

Alexander Peper*

Wizytacja 1569
WBS, s. 298 i n.

Urban Krause*

Jacob Sonnewesse
Hans Kemrer*
Jacob Pecke
Michel Nordewint
Mattes Poddick*

Rossitten; 1540, Jurge Pertenick
Rossitten; 1542, Matz Puddig
Kunzen; 1569, Perdogk & Perdock (?)

syn Piotra z 1539 r.? Sarkau; 1539–1569;
Kunzen; 1569, Adam Pfeffer
Rossitten; 1539–1569
Kunzen; 1539–1540; Peter Lybe
Kunzen; 1569; Mertten Liebe ; Thomas Lube (?)

Powiązania z innymi osadami

syn Pauel Pyctenigk?
mieszka u ojca, inna osoba o tym nazwisku nie występuje w spisie
Sarkau, 1539, Jacob Crause?

Kunzen, 1539; Niclos Kemrer
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>

Nidden

Peter Lyttaw*

Tabela 1.5.

Wykaz 1539/40

>
>

Hans Tobe
Jocob Grucze

Kruger
Jost Krawße*
Mertenn Rauch
Peter Schmidt
Matz Pantick
Jhan Lammat
Michel Lammatt
Valentin Solleyn
Niclas Rewter*
Caspar Lange
Jocub Rytstzenick*
Hans Bamba
Valten Kawer
Lorentz Lybitt
Zcutzer
Peter Denn
Greger Kaßelke

Wykaz 1540
Turkensteuer,
Bd. 2, s. 114 i n.

Peter Littaw*

Matzs Tobe
Jacob Grutze

Wykaz 1542

>>

Mertem
Philip, der Kemrer
Brosi Starrim
Matz Krossda
Aman Dickhautt
Jacob
Mertem Lammet
Hans
Herman
Hans Daumundt
Mertem
Hans Kaige
Michael Kuhr
Jurgen
Mattheus
Jacob Boehse
Peter Darwide

Wizytacja 1569
WBS, s. 299 i n.

Matz Breser
Bartold Sonwess*

Hans Stuge

Peter Kakull
Hans Schultze

powiązany z Jan Rytzene?

Sarkau; 1540, Bernahrd Ritter (?)

Rossitten; 1569, Urban Krause

Powiązania z innymi osadami

Rossitten; 1569; Jacob Sonewesse

Kunzen, 1539–1540; Peter Lyttaw
Rossitten; 1539–1540; Benedicte Lutaw
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Wykaz 1539/40

Tabela 1.6.

Karweitten

Caspar, der Kruger
Niclas Gybbe*
Heynrick Kukoll
Hans Supe
Hans Mukutt
Jorgen Wicke
Andre Stalleck
Peter Rucke
Jocub Schkayder
Hans Laßs
Matz Wager
Claus Seckener

Wykaz 1540
Turkensteuer,
Bd. 2, s. 113 i n.

Matz Petzschenko
Herman Lambatt
Jan Rytzene*

Wykaz 1542

>>
>>

Półrybacy/Służba/Komornicy

>>

Kruger
Jurgen Budler, Kemrer
Matz Kuckulitt
Anthonius Supe
Michel Batz
Andris Budell
Matz Dobnus
Matz Wanneck
Barthel Gutz
Antin Schwigull
Brosi Kause
Philip Robum
Jurgen Kauke
Thoma Tellebutter
Peter Kalitta*
Albrecht Gans
Jurge Dibra

Wizytacja 1569
WBS, s. 300 i n.

Getze
Andris

Michael Pitzschke

Karweitten; 1569, Nicolau Calitt

*Matz Dobum
*Matz Wamack

Kunzen; 1539–1569; Peter i Mertem Gybbe

Powiązania z innymi osadami

powiązany z Jocub Rytstzenick?
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Wykaz 1539/40

Tabela 1.7.

Negeln

Mertenn Pelleck*

Jacub Gautsche
Mertenn Keyer
Jörge Suberr
Thomas Krebs
Peter Habicht
Jörge Pypitt

Michell Seelhundt*

Bartell Suber

Andres Gautsche

Jörge

Wykaz 1540
Turkensteuer,
Bd. 2, s. 112 i n.

[Peter Rucke]

Wykaz 1542

>> (?)

Półrybacy/Służba/Komornicy

Wizytacja 1569

Nicolau Calitt*
Anthonius
Mertten Rauck

Matz Mecke

Berthelemes Polack*

Jacob Pausske

Nidden; 1569, Berthemeles Polack
Kunzen; 1539–1540; Andres Polagk

Rossitten, 1539–40; Michel Selhantt
Sarkau; 1569; Hans Sehlhundt

Powiązania z innymi osadami

Karweitten; 1569, Peter Kalitta
bey Philip Rogdum [Robum – A.G.]
bey Michael Bahtz [Michel Batz – A.G]

Kunzen; 1539–1540; Andres Polagk
Negeln; 1540, Mertenn Pelleck (?)
*Matz Meike
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Wykaz 1539/40

Tabela 1.8.

Schwarzort

Andris Kursch
Hans Sirbir
Michell Dammar

Arnick Kawer
Jacub Myttenick
Bartell Mawer
Martin Kawr
Peter Mere
Jhan Mawer
Anthonius Sameytt
Jorge Pfleger
Jann Grumsch
Arnick Krawße
Andres Dymbs

Wykaz 1540
Turkensteuer,
Bd. 2, s. 122

Półrybacy/Służba/Komornicy

Wykaz 1542 Turkensteuer
Wizytacja 1569

Powiązania z innymi osadami
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>
>

>

>

>
>
>
>

>

>
>
>
>

[George Slebis]

Paris Kyrslig*

Stenczel Piper
Metz Kenslig
Benedict Dinster
Bastian Hourmann*

Pauel Karthis

Miczus Kustrus
Waytig Agathenman
Caspar Kemer
Jacob Schudde
George Genz
Jocol Watun

Innsse

Crygerynne
Pauel Stenzing
Nicolae Balder*

Wykaz 1539/40
Turkensteuer,
Bd. 1, s. 250

Tabela 1.9.

Kusaus
Agater Mahn
Kemer
Schkudel

Pauel Korth

Spitzingk
Baldyr*
Ratkis
Schleps
Pauel Vleischer
Janel Multz
Kaxtigk*
Narwil
Pipper
Kenselis
Duster
Hofeman*

Wykaz 1540
Turkensteuer,
Bd. 1, s. 138

Wentzel Tasch

Caspar Camerer

Bastian Hoffmann*

Pauel Spitzing
Baldir*

Wykaz 1542 Turkensteuer, Bd. 1, s. 189 i n.

>
>>

>
>>
>
>>
>>
>>
>>
>> (?)
>

Wantzel Tasche
Brosien Bahr
Moritz Bahr
Jhane Schoicke
Peter Wagene
Narwill Winse
Pauel Spage
Jhanel Ginssde*
Greger Laysare
Mikusch Angeldegk

Adam Pakaiti*

Kruger
Pauel Spitzing
Augustin Baldere*
Stenzel Rotkischke
Peter Schlepne
Peter Lesche
Urban Mitz
Andris Kackstir
Bendecit Napwill
Pauel Viter
Matheus Gode*
Benedict Duster
Christoff Hoffmann*

Wizytacja 1569
WBS, s. 301 i n.

Sarkau; 1569; Barthel Glonssde

*Jhane Schultze
*George Genz Kagstigk swoger

Ley; 1539, 1569 Houemann, Hoffman
ojciec: Dominick Pokaitis &
Gabriel Pakaitis (?)

Sarkau; 1569, Georgen Gode

Ley; 1542, Poris!!

Ley; 1542: Baldir

Powiązania z innymi osadami
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Ley

Hans Muger
Brasticken
Hans Langenicke

>
>
>

>

Janel Hynegscheman
Janelle Nausede*
Waytigk Bijor

Beyer

Urban Nickel

Schultis

Schenkerschen man

>

>

Wykaz 1540
Turkensteuer,
Bd. 1, s. 138

Urban Nickel auff
Lyben erbe
Hans Muger
George Brastigk
Hans Lange

Sebastian Zeygeler kruger
Nicolai, der
schenckerman

Wykaz 1539/40
Turkensteuer,
Bd. 1, s. 250 i n.

Tabela 1.10.

George Slebis

Beyoht

Mikaut
Janell Heinrich

Brastick

Urban Nickel

Nicolai der Schenkerin mann
der schultz

Wykaz 1542 Turkensteuer, Bd. 1, s. 189 i n.

>> (?)

>>
>>

>

> (?)

>

Półrybacy/Służba/Komornicy

Valtin Noger
Pauel Braschke
Stentzell Daine
Asmus Maukaut
Baltusch Runstugk
Greger Barskette
Steffan Kaupe

Urban Nickel

Clement Scholter

Micolay Schencker

Kruger

Wizytacja 1569
WBS, s. 303 i n.

Janel Lenge
Jurge Lapins
Stanne Beinbett

Peter Rosemocke

Schone Peter
Jane Winse
Dominick Pokaitis
Gabriel Pakaitis
Missa Wida

*Balutsch Rustuck
Ackminge: 1539; Wytkus Nansede

Powiązania z innymi osadami
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Andres Zcope

Jacob Kaub oder Caur

Pfleyb Posserer
Tauryn Pyrstelle auf
Thomas Kirgithen erbe
Bartolomeus Bicltrasch
Matheus Houemann*
Jeronimus Wyline

Bartholomeus Bethe

Peter Zeysygk

George Kagschyth*
Bernathe Turgkche
Nyeclas Wykidonth
Nyclae Muthe
Maurycius

>

> (?)
>

>

>
>

>

Andres Zuppe

Janel Bul

Busm Bruser

?

Peter Zeisig

Köxstigk*
Baltig*
Wiskethant
Niclos Muth
Bartel Bach

>>
>> (?)
>> (?)

>>
>>
>>
>>
>>

>> (?)

>>

Poris*
Półrybacy/Służba/Komornicy

Baldir*

Martine Betwich
Massute

Baltrusch

Porstelle

Bethe

Peter Baltig*
Nicolas Wilckethennd

Stenzel Peckla
Janitz Militz
Peter Karwe
Janisch Bessem

Hans Wickandte*

Janick Laudemie

Mickolay Dalle

Simon Bagare
Asmus Hoffman*
Merten Bernatt
Pauel Masotte

Hans Bagare

Jacob Kochscheis
Caspar Grosse
Peter Scheblack
Stentzell Innack
Heinrich Brossgen
Michael Zischke
Baltholt Zischke
Asman Bette
Hans Bette
Mettheus Bette
Bastian Bagare

ojciec: Inse; 1539–1540: Nyeclas Wykidonth (Wiskethant) ?

*Micolay Dalle
Innsse; 1542: Baldir
Innse, 1539–1540 Paris Kyrslig!!

*Simon Bargare
Innsse; 1539, 1569 Hourmann, Hovemann

*Bastian Bagare

Innsse; 1539–1569, Kagstick-Kamstir
Ackminge: 1540; Baltig
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>

>

>

Kolle Stras ader
tochterman
Balcze Scholcze

Janelle Wycballe

Steczel Spagys
Petterigk Herglys

Spade

Werboleututis

Valtin Lebett

Stentzel Werbell
Pauel Werbeck

Melcher Witkaite

Georgen Kauser

Jacob Budenicke
Patku Pustute
Lucas Pustute
Karp Schune Jhane
Janick Kerdenick
Benedict Kerdenick

Ley; 1542, Peter Baltig

*Jane Lucaittis

błędnie wymieniony dwukrotnie w 1539
*Alex Lucaitis
*Pauel Carglischke

Michael Darwelle
Lucas Schrebell
Brosien Schrebell
Anthonius Darga
Alex Cusaitis
Pauel Arhlischke
Lucas Stubre
Jane Lucoite
Jorge Lucaite

Petrasch Witkaite
>> (?)
>> (?)

>>
>>

>
>>
>>

>
>>
>>

>

Powiązania z innymi osadami

Wizytacja 1569
WBS, s. 304 i n.

Baltig

Wykaz 1542
Turkensteuer,
Bd. 1, s. 189 i n.

der Schultis

Gnobstigk

>
>

>

Matz Budener
Jacob Budener

>
>

Lucas Stuber
Herman Lackyth
Hermans Tochterman (?)
Metheus Budener
Jocob Budener
Bartkus Pustute
Peter Pustute

Jane Krebstigk

Anthonii Darii
Merkatz
Bugstudt
Lucas Stubert
Lanckyt

>
>

Wykaz 1540
Turkensteuer,
Bd. 1, s. 138

Ackelers (Semnicken 1569)

Anthonius Darge
Stenczel Merkat

Wykaz 1539/40
Turkensteuer,
Bd. 1, s. 251

Tabela 1.11.
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Wytkus Nansede
auf der Loyenn
Nicolae Bruck
Ges Masaykaythe
aus der Bersynn
Waytikus Stras
Wytkus Nansede
auf der Loyenn
Michel Kutelle
Petterig Abkauten

>
>

Kulellis
Abgautis

Weytkus

>>

Półrybacy/Służba/Komornicy

>> (?)

Petrasch Kindy

Niclai Pustute

Walleka
Janick Wasper
Jankis Darwele
Jorgel Walickau

Janucks Kullis
Hans Lauckitte
Jacob Lauckitte
Kalwe

Elias Baltzaitis

Elias Micknaitis

Janick Gedwelaite

Andris Narotte

Stenck Daine

Potomek Bartosza albo Piotra Pustute z 1539 r.?

*Jacob Lanckaitis

*Elias Baltzaiti Ley; 1539, Janelle Nausede
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Tabela 2.Trendy demograficzne na Mierzei Kurońskiej oraz na wschodnim brzegu Zalewu Kurońskiego
(Inse, Loy, Ackelers)
Uwaga!
W klamrach […] podano szacunkowe wielkości populacji na postawie informacji przytaczanych przez
F. Mager, op. cit., s. 122–187. Dla 1539 r. dane odzwierciedlają warunki z 1540 r.

Osada
1539
Karczmarze
Rybacy
Półrybacy
Komornicy
Służba
Razem
Razem rybaków
Prognoza
Wzrost 1539/1540
Wzrost 1540/1541
Wzrost 1541/1569

Stabilność 1539/1540
Stabilność 1540/1539
Stabilność 1540/1569
Stabilność 1569/1540

Stabilność 1539/1540
Stabilność 1540/1539
Stabilność 1540/1569
Stabilność 1569/1540

1540

1541

1
31
7

1
31
5

1
31
7

39
39
103
-1,94%
1,98%
32,04%

37
37
101

39
39
103

Min.

Max.

91,89%
87,18%
14,71%
27,03%

94,59%
89,74%
25,00%
45,95%

Osada
Karczmarze
Rybacy
Półrybacy
Komornicy
Służba
Razem
Razem rybaków
Prognoza
Wzrost 1539/1540
Wzrost 1540/1541
Wzrost 1541/1569

Kunzen
(Rossitten przed kościołem)

Sarkau
1569
2
32
19
15
68
53
136

Rotacja Rotacja
max.
min.
8,11%
5,41%
12,82% 10,26%
85,29% 75,00%
72,97% 54,05%

1539
1
20
3
24
21
66
-34,85%
25,58%
53,70%

20
20
60
0,00%
-6,67%
17,86%

1540
1
19

20
20
60

Min.

Max.

b.d.
b.d.
6,67%
10,00%

b.d.
b.d.
6,67%
10,00%

1541

1569

12
7

1
16
3

19
12
43

20
17
54

10
35
25
83

Rotacja
max.
10,53%
5,68%
80,00%
63,16%

Rotacja
min.
5,26%
9,85%
80,00%
63,16%

Min.

Max.

89,47%
70,83%
20,00%
36,84%

94,74%
75,00%
20,00%
36,84%

Nidden
1539
[1]
[19]

1540

1
23
1

Karwaiten

1541
1
16
5

22
22
56

1569
1
17
2
10
30
18
66

Rotacja Rotacja
max.
min.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
93,33% 93,33%
90,00% 90,00%

1539
[1]
[11]

12
12
36
0,00%
5,56%
76,32%

1540
1
11

12
12
36

Min.

Max.

b.d.
b.d.
7,41%
16,67%

b.d.
b.d.
11,11%
25,00%

1541
1
10
5

1569
1
19

16
16
38

3
4
27
20
67

Rotacja
max.
b.d.
b.d.
92,59%
83,33%

Rotacja
min.
b.d.
b.d.
89,89%
75,00%
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Osada

Rossitten
(Rossitten przed Zamkiem)
1539

Karczmarze
Rybacy
Półrybacy
Komornicy
Służba
Razem
Razem rybaków
Prognoza
Wzrost 1539/1540
Wzrost 1540/1541
Wzrost 1541/1569

Stabilność 1539/1540
Stabilność 1540/1539
Stabilność 1540/1569
Stabilność 1569/1540

1540

1
17

1
15

21
18
57
-10,53%
-5,88%
58,33%

17
17
51

16
16
48

Min.

Max.

88,24%
71,43%
26,67%
47,06%

94,12%
76,19%
36,67%
64,71%

3

Osada
Karczmarze
Rybacy
Półrybacy
Komornicy
Służba
Razem
Razem rybaków
Prognoza
Wzrost 1539/1540
Wzrost 1540/1541
Wzrost 1541/1569

Stabilność 1539/1540
Stabilność 1540/1539
Stabilność 1540/1569
Stabilność 1569/1540

1541

1
16

Rotacja
max.
11,76%
28,57%
73,33%
52,94%

Neustath
(Pillkoppen)

1569
1
22
1
0
6
30
24
76

1539

11
11
33
0,00%
0,00%
63,64%

1540

1
10

10
10
30
-10,00%
11,11%
30,00%

9
9
27

10
10
30

6
17
11
39

Rotacja
Rotacja
Min.
Max.
min.
max.
5,88% 100,00% 100,00%
0,00%
23,81% 90,00% 90,00%
0,00%
63,33%
0,00% 11,76% 100,00%
35,29%
0,00% 22,22% 100,00%

Rotacja
min.
0,00%
0,00%
88,24%
77,78%

Schwarzort
1569
[1]
[17]

0
0
11
11
33

11
11
33

18
18
54

Rotacja
max.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

Rotacja
min.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

1569

10

1
10

Max.

1541
9

1
10

Min.

1540

10

Negeln
1539
[1]
[10]

91

1541

1539

1540

[11]

11

[3]
14
11
36
0,00%
5,56%
15,38%

3
14
11
36

Min.

Max.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

1541

1569

[12]
[2]
[1]

[15]

14
15
39

15
15
45

Rotacja
max.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

Rotacja
min.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
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Tabela 2.ciąg dalszy
Uwaga!
W klamrach […] podano szacunkowe wielkości populacji na postawie informacji przytaczanych przez
F. Mager, op. cit., s. 122–187. Dla 1539 r. dane odzwierciedlają warunki z 1540 r.

Osada

Inse
1539

Karczmarze
Rybacy
Półrybacy
Komornicy
Służba
Razem
Razem rybaków
Prognoza
Wzrost 1539/1540
Wzrost 1540/1569
Wzrost 1539/1569

Stabilność 1539/1540
Stabilność 1540/1539
Stabilność 1540/1569
Stabilność 1569/1540

Osada

1540

1
15

Stabilność 1539/1540
Stabilność 1540/1539
Stabilność 1540/1569
Stabilność 1569/1540

1541

17
16
49
4%
65%
71%

1569

1539

0
17

1
23

1
21
1

17
17
51

9
3
36
24
84

1

Min.

Max.

76,47%
76,47%
27,78%
58,82%

76,47%
76,47%
30,56%
64,71%

Rotacja
max.
23,53%
23,53%
72,22%
41,18%

Rotacja
min.
23,53%
23,53%
69,44%
35,29%

23
22
67
-14,93%
70,18%
44,78%

1540
[1]
18

1541

1
28
5
5
39
29
97

19
19
57

Min.

Max.

66,67%
54,55%
25,64%
55,56%

72,22%
59,09%
30,77%
66,67%

1569

Rotacja Rotacja
max.
min.
33,33% 27,78%
45,45% 40,91%
74,36% 69,23%
44,44% 33,33%

Suma mierzeja (wójtostwo Szaki) Suma mierzeja (urząd kłajpedzki)
1539

Karczmarze
Rybacy
Półrybacy
Komornicy
Służba
Razem
Razem rybaków
Prognoza
Wzrost 1539/1540
Wzrost 1540/1569
Wzrost 1541/1569
Wzrost 1539/1569

Loy

3
78
0
13
0
94
81
256
-13,28%
5,86%
42,13%
30,47%

1540
2
68
0
12
0
82
70
222

Min.

Max.

91,46%
79,79%
22,12%
30,49%

95,12%
82,98%
32,74%
45,12%

1541

1569

3
72
0
10
0
85
75
235

5
87
21
0
37
150
113
334

Rotacja
max.
8,54%
20,21%
77,88%
69,51%

Rotacja
min.
4,88%
17,02%
67,26%
54,88%

1539
[3]
[51]
0
0
[3]
57
54
165
B.D.
0,61%
39,76%
[39,76%]

1540

Min.

Max.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

3
51
0
0
3
57
54
165

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

1541
3
48
12
1
0
64
63
166

1569
[3]
[68]
[0]
[5]
[14]
90
71
232

Rotacja Rotacja
max.
min.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
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Osada

Stabilność 1539/1540
Stabilność 1540/1539
Stabilność 1540/1569
Stabilność 1569/1540

0
21

21
21
63
-29%
173%
60%

Stabilność 1539/1540
Stabilność 1540/1539
Stabilność 1540/1569
Stabilność 1569/1540

1540

1541

1569

0
15

0
30

15
15
45

6
5
41
30
101

Min.

Max.

80,00%
57,14%
21,95%
60,00%

80,00%
57,14%
29,27%
80,00%

Osada
Karczmarze
Rybacy
Półrybacy
Komornicy
Służba
Razem
Razem rybaków
Prognoza
Wzrost 1539/1540
Wzrost 1540/1569
Wzrost 1541/1569
Wzrost 1539/1569

Suma brzeg
(wójtostwo w Szakach)

Ackelers/Semnicken
1539

Karczmarze
Rybacy
Półrybacy
Komornicy
Służba
Razem
Razem rybaków
Prognoza
Wzrost 1539/1540
Wzrost 1540/1569
Wzrost 1539/1569

Rotacja
max.
20,00%
42,86%
78,05%
40,00%

Rotacja
min.
20,00%
42,86%
70,73%
20,00%

Suma dla mierzei
1539
[6]
[129]
0
[13]
[3]
151
135
421
-8,08%
6,72%
42,13%
39,43%

1540

Min.

Max.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

5
119
0
12
3
139
124
387

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

1541

93

1539
2
57
0
2
0
61
59
179
-14,53%
84,31%
57,54%

1540
1
50
0
0
0
51
51
153

Min.

Max.

74,00%
61,67%
25,00%
58,00%

74,00%
61,67%
30,17%
70,00%

1541
[1]
[50]
0
0
0
51
51
153

1569

Rotacja
max.
26,00%
38,33%
75,00%
42,00%

Rotacja
min.
26,00%
38,33%
69,83%
30,00%

2
81
0
20
13
116
83
282

Suma dla mierzei i stałego brzegu

6
120
12
11
0
149
138
413

1569
[8]
[155]
[21]
[5]
[51]
240
184
587

Rotacja
max.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

Rotacja
min.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

1539
[8]
[186]
[0]
[15]
[3]
212
194
600
-10,00%
57,04%
53,06%
41,33%

1540

Min.

Max.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

6
169
0
12
3
190
175
540

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

1541
[7]
[170]
[12]
[11]
0
200
177
554

1569
[10]
[236]
[21]
[25]
[64]
356
267
848

Rotacja
max.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

Rotacja
min.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
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Tabela 3.Średnia wartość inwentarza w osadach rybackich na Mierzei Kurońskiej z uwzględnieniem in-

Sarkau*
Kunzen*
Rossitten*
Pillkoppen*
Inse*
Loy*
Ackelers*
Postnicken (Vitte)
Schaaken (Vitte)
Nidden
Karwayten
Negeln
Schwarzort
Kl. Vitte (Memel)
Gr. Vitte (Memel)
Windenburg
Schwentzeln
Russ
In der Kerkell
Schmeltze
Schyrwyck
Labiawa (Liszka)
Pudelorth
Wiepe
Nemonien (Mimelin)
Gilge
Labegiennen
Tawle
Inse (rag)
Thabe

167,75
121
165,5
50,25
56,5
86,75
229
312
317

Urząd w Szakach (*urząd w Rossitten)
30
0
5,41
21,75
1,25
5,76
38
1
8,28
9
1,5
5,03
12
1
3,53
17
0
4,13
20,25
4,5
10,90
30
0
11,56
31
1,5
10,23
Urząd w Kłajpedzie

31
21
20
10
16
21
21
27
31

54

17,25

0

2,84

19

62
60,5
56,75
65,25
71,25
415,25
57

24,25
9
8,5
10,25
12,25
26,75
34

1,5
2,75
2,75
0
0
1,75
3,5

5,17
5,50
5,16
3,11
3,39
12,21
9,50

334,5

22,75

0,25

6,56

123,5
367,75

17
17,25

1
0

5,15
8,17

107

10,75

0

4,28

12
11
11
21
21
34
6
51
(1 zbiegł)
24
45
25
(1 zbiegł)

192
51,25
58,5
24,25
104
83,25
112
72,25
58,5

Urząd w Labiawie (Ragneta)
29
0
21,33
16
0
8,54
22
3
4,88
5,25
2
3,46
14
1
5,78
13
7
10,41
37
17,25
28,00
31
1,5
6,02
10
2,5
5,32

9
6
12
7
18
8
4
12
11

Inwentarz w posiadaniu karczmarza

Liczba rybaków bez
żywego inwentarza

Liczba mieszkańców
płacących podatek

Średnia wartość

Wartość
min.

Wartość
max.

Liczba nacht

Osada

nych osad rybackich wokół Zalewu Kurońskiego na podstawie spisów Türkensteuer z lat 1539–1540

7
3
3
0
1
1
0
3
13

30
21,75
28,25
brak
12
17
brak
30
31

3
(2 zbiegło)
1
0
3
5
1
0
0

24,25
8,5
brak
brak (?)
brak (?)
17,75
34

4

22,75

0
2

brak
11

3

brak

1 (zbiegł)
0
0
0
4
0
0
1
0

22,25
brak
22,5
brak
13,5
brak
brak
31
brak

17,25

Archeologia
bałtyjska

Marek F. Jagodziński

Przynależność kulturowa
rejonu ujścia Wisły od i do IX wieku
w świetle źródeł archeologicznych
i historycznych1
Słowa kluczowe:
źródła pisane; źródła archeologiczne; osadnictwo; pogranicze kulturowe;
kontakty międzykulturowe.

Zachodzące u ujścia Wisły wydarzenia i procesy historyczne znalazły swoje odbicie
w źródłach pisanych. Zanotowano w nich nazwy plemion i ludów zamieszkujących
na przestrzeni wieków ten rejon, niekiedy podając bardzo konkretne ich charakterystyki. Konfrontując te zapisy z materialnymi śladami pozostawionymi przez dawnych
mieszkańców tych terenów, stajemy przed możliwością identyfikacji archeologicznej
owych nazw. Pamiętać jednak trzeba, iż wypowiadanie się o stosunkach etnicznych na
podstawie źródeł archeologicznych może wzbudzić zrozumiały sprzeciw, a nawet zarzut nadinterpretacji2. Znamy wiele przykładów jednolitych kultur archeologicznych,
które obejmowały kilka zupełnie odmiennych genetycznie i różnych językowo ludów.
Trudno jest zatem w każdym przypadku postawić znak równości między „kulturą archeologiczną” a „etnosem”. W dyskusji na ten temat podnoszono też często kwestię
związaną z zakresem problematyki badawczej, w jakim może być rozpatrywana kultura
materialna. Zastanawiano się nad pytaniem czy jest ona właściwym obszarem do szukania wyznaczników „samookreślenia etnicznego” lub „identyfikacji kulturowej”.
W myśl tego kierunku rozważań, postawiono tezę, iż pojęcia te nie pozostawiają wymiernych i czytelnych śladów w kulturze materialnej, zaś „etniczność jest specyficznym

1

2

Częściowo problematykę tę przedstawiłem na konferencji naukowej „Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu”, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 r. – M.F. Jagodziński, Roots of Truso, [w:] Scandinavian culture in medieval Poland, red. S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski, seria Interdisciplinary Medieval Studies, vol. II, red. S. Moździoch, P. Wiszewski,
Wrocław 2013, s. 113–150. Aktualny tekst jest znacznym poszerzeniem poprzedniego ujęcia.
J. Topolski, O interpretacji i nadinterpretacji w archeologii, [w:] Archeologia w teorii i praktyce,
red. A Buko, P. Urbańczyk, Warszawa 2000, s. 65–73.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 97–126
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i przypadkowym zjawiskiem, efektem specjalnych procesów – manifestacją tożsamości
grupowej”3.
Przytoczone powyżej wypowiedzi uświadamiają nam w jak odmiennej sferze
od pojęcia „kultura materialna”, funkcjonuje i może być definiowane pojęcie „etnosu”.
Nurtujące archeologów pytanie czy można między tymi pojęciami znaleźć jakąś wspólną przestrzeń, jest nadal kwestią otwartą, chociaż pewne kierunki poszukiwań w tym
zakresie są już częściowo wskazane. Wiążą się one z uchwytnymi archeologicznie różnicami bądź podobieństwami wytworów materialnych lub zachowań osadniczych, które
mogą być nośnikiem informacji w zakresie dostrzegalnych społecznie cech kultury.
Taki bowiem, również materialny aspekt, należy uwzględnić przy szukaniu wyznaczników identyfikacji kulturowej i etnicznej4. Uchwytne archeologicznie podobieństwa
lub różnice w formach zabytków, ich ornamentyce, formach obrządku pogrzebowego oraz w kształcie i strukturze jednostek osadniczych, mogą być rozpatrywane także
jako ów wyznacznik, a więc patrząc z drugiej strony, miały wpływ na kształtowanie się
poczucia odrębności danej grupy i jej rozpoznawalność przez inne społeczności. Szczególnie w przypadku samych wytworów materialnych oraz obrządku pogrzebowego,
dla form których nie znajdujemy wytłumaczenia czysto funkcjonalnego, podejście takie wydaje się uzasadnione. To zatem, co pozwala na dokonanie rozróżnienia swój –
obcy, samookreślenia przynależności do konkretnej grupy, ma także odbicie w cechach
zewnętrznych konkretnych wytworów materialnych; albo też – cechy tych wytworów,
przy założeniu powszechności ich występowania na ściśle określonych terenach, są jednym z tych czynników mających swój udział w owym samookreśleniu.
Przedstawione powyżej uwagi, dotyczące zasadności podejmowania prób docierania do sfery etnicznej poprzez badania archeologiczne, wskazują jednocześnie,
iż wszelkie identyfikacje w tym zakresie, szczególnie dla bardzo odległych okresów
dziejowych, mogą mieć rangę tylko mniej lub bardziej prawdopodobnych hipotez.
Pomimo tych zastrzeżeń, potrzeba komentarza etnicznego w przypadku rejonu ujścia Wisły jest moim zdaniem oczywista. Obligują nas do tego, wyjątkowo bogate
jak na „Barbaricum”, antyczne źródła pisane dotyczące tego rejonu, a także ogromny
bagaż dyskusji, wypowiedzi i hipotez, jaki pozostawiły te kwestie w piśmiennictwie
historycznym i archeologicznym. Przypomnę, że zdecydowana większość wypowiedzi
odnoszących się do szeroko pojętego rejonu ujścia Wisły, dotyczyła terenów międzyrzecza Wisły i Pasłęki, a problematyka w nich poruszana w dużej części skupiała się
na przynależności etnicznej zamieszkujących tam w starożytności, okresie wędrówek
ludów i we wczesnym średniowieczu społeczności. Dyskutowany był problem obec3

4

B. Webart, Kultura archeologiczna a tożsamość kulturowa – problemy synchronizacji, [w:] Archeologia
w teorii i praktyce, red. A Buko, P. Urbańczyk, Warszawa 2000, s. 153, 157. Dyskusja nad tymi zagadnieniami, częściowo została podsumowana w polskiej archeologii [w:] Archeologia w teorii i praktyce,
red. A. Buko, P. Urbańczyk, Warszawa 2000 – tam zwłaszcza cz. II, Teoria. Zob. też: P. Heather,
Imperia i barbarzyńcy, Poznań 2010, s. 17–53.
P. Urbańczyk, Archeologia etniczności – fikcja czy nadzieja?, [w:] Archeologia w teorii i praktyce,
red. A. Buko, P. Urbańczyk, Warszawa 2000, s. 137–146.
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ności na tym terenie najpierw germańskich plemion Gotów i Gepidów, następnie zachodnich Bałtów i Słowian oraz innych ludów południowo-skadynawskich i nadbałtyckich. Każde z wymienionych powyżej ugrupowań etnicznych pozostawić musiało
konkretne, materialne ślady swego pobytu. Posiada więc ten obszar wyjątkową wartość
i znaczenie dla tego typu badań.
Przystępując do przeglądu źródeł pisanych, należy zwrócić uwagę na podnoszoną
już wcześniej w literaturze przedmiotu, kwestię istnienia pewnych schematów interpretacyjnych znamiennych dla nauki starożytnej5, których ślad znajdujemy też moim
zdaniem w źródłach wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych. Wiążą się one
z kumulatywnym – gromadzącym nowe informacje obok starych, a nie zamiast nich
– charakterze wiedzy. Za jeden z takich schematów uważa się tezę o granicznej roli
Wisły, dzielącej Barbaricum na dwie części. Źródło tego schematu, wywodzi się często
z koncepcji mapy świata opracowanej na podstawie materiałów Marka Wipsaniusza
Agryppy6.
Na mapie tej, wystawionej w Rzymie na Polu Marsowym już po śmierci Agryp7
py , zaznaczona została rzeka „Vistula”. Jak wynika z tej mapy, Wisła była jedynym,
dobrze znanym wówczas Rzymianom obiektem fizjograficznym Europy Środkowej
i oddzielała leżącą na zachodzie Germanię od położonej na wschodzie Dacji (ryc. 1)8.
Schemat ten zastosował Pomponius Mela, geograf rzymski z I w. n.e., autor dzieła De
chorographia (Geografia opisowa) gdzie Wisła oddzielała Sarmację od Scytii (ryc. 2),
a także Pliniusz Starszy, uczony i pisarz rzymski, który w swojej pracy Historia naturalis (Historia naturalna) u ujścia Wisły lokował Germanię, zaś na wschód od Wisły,
Sarmatów, Skirów i Wenedów (ryc. 3). W dziele tym, Pliniusz zamieścił opis oficjalnej
wyprawy ekwity rzymskiego po bursztyn, która miała miejsce za czasów panowania
Nerona (54–68 r.):
Niedawno się przekonano, że wybrzeże Germanii, z którego jest przywożony bursztyn, znajduje się w odległości 600 mil od Karnuntum w Pannonii.
Żyje jeszcze ekwita rzymski wysłany dla zdobycia bursztynu przez Julianusa
zarządzającego igrzyskami gladiatorskimi cesarza Nerona. Odwiedził on
miejsca handlowe [commercial] i wybrzeża, przywożąc takie ilości bursztynu,
że nawet siatka służąca do powstrzymywania zwierząt i osłaniania podium
5
6
7

8

J. Kolendo, Źródła pisane w badaniach nad strefami kulturowymi i etnicznymi Europy środkowej
w okresie rzymskim, [w:] Problemy kultury wielbarskiej, red. T. Malinowski, Słupsk 1981, s. 68–69.
J. Kolendo, Rejon ujścia Wisły w oczach starożytnych, [w:] Badania archeologiczne w woj. elbląskim
w latach 1980–1983, red. A. Pawłowski, Malbork 1987, s. 195–196.
Mapa ta została umieszczona w portyku (Porticus Vipsania) na Polu Marsowym (Campus Martusi)
z polecenia cesarza Augusta Oktawiana (Gaius Iulius Caesar Octtavianus) w 12 r. p.n.e. Do tej mapy
Agryppa sporządził komentarz geograficzny, który się nie zachował.
Germania i Dacja zaznaczone na mapie Agryppy, zdaniem Jerzego Kolendo, oznaczały „krainy zamieszkałe przez dwóch ówczesnych najgroźniejszych przeciwników Rzymian, którzy znali tych
wrogów od strony południowej i zachodniej, ewentualnie południowo-wschodniej. Stąd koncepcja
granicznej roli Wisły, jedynego znanego obiektu fizjograficznego w Europie Środkowej” – J. Kolendo
Rejon ujścia Wisły, s.196.
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Ryc. 1.
Schematyczne przedstawienie rejonu ujścia Wisły
na podstawie Mapy Świata Marka Wipsaniusza
Agryppy. Oprac. M.F. Jagodziński
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Ryc. 2.

Schematyczne przedstawienie rejonu ujścia Wisły
na podstawie informacji zawartych w Geografii opisowej Pomponiusa Meli. Oprac. M.F. Jagodziński

miała w każdym węzełku bursztyn. Broń zaś, mary i cały sprzęt, używany
przez jeden dzień, był z bursztynu dla urozmaicenia wystawy w poszczególnych dniach. Najcięższa bryła bursztynu ważyła 13 funtów [4,25 kg]9.
Analizując tekst relacji można przyjąć założenie, że wyprawa ekwity mogła dotrzeć, co najmniej do ujścia Wisły, a niewykluczone, że nawet do obfitującego w bursztyn Półwyspu Sambijskiego.
W początkach okresu wpływów rzymskich, kiedy to kształtuje się kultura wielbarska, obejmując swym zasięgiem m.in.: cały obszar ujścia Wisły oraz Wysoczyznę
Elbląską, tereny położone na wschód od Pasłęki zajęte są przez kulturę bogaczewską
i Dollkeim-Kovrovo10. Wchodziły one w skład tzw. zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego11.
Odbiciem tych układów mogą być informacje, jakie znajdujemy w Germanii
(De origine et situ Germanorum), pierwszej samodzielnej w literaturze łacińskiej monografii etnograficznej obcych plemion, autorstwa największego historyka rzymskiego
Tacyta. Znajdujemy tam opis ludów zamieszkujących tereny położone między Renem
a Wisłą. Mimo, iż nazwa tej ostatniej rzeki nie pojawia się w Germanii, to jednak biorąc pod uwagę kolejność opisanych ludów (np. Gotones, czyli Gotów wymienia Tacyt
bezpośrednio po plemionach związku lugijskiego – Lugiorum nomen, który lokalizuje
się na obszarach zajętych przez kulturę przeworską) oraz podane o nich informacje
(np. eksploatacja bursztynu przez Estów/Aesti), można z dużym prawdopodobieństwem lokować Gotów nad dolną Wisłą zaś na północny-wschód od nich Estów
(ryc. 4). Gotów powszechnie identyfikuje się z kulturą wielbarską, zaś Estów z kultu9

Przekład: J. Kolendo, Wyprawa po bursztyn bałtycki za Nerona, Pomorania Antiqua, 1981, t. 10,
s. 26.
10
W. Nowakowski, Geneza Prus – komentarz archeologa, Pruthenia, 2008, t. 3, s. 227.
11
Idem, Kulturowy krąg zachodniobałtyjski w okresie wpływów rzymskich. Kwestia definicji i podziałów
wewnętrznych, [w:] Archeologia Bałtyjska, Olsztyn 1991, s. 42–66.
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Ryc. 3.

Schematyczne przedstawienie rejonu ujścia Wisły na podstawie informacji zawartych w Historii
naturalnej Pliniusza Starszego. Oprac. M.F. Jagodziński
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Ryc. 4.

Schematyczne przedstawienie rejonu ujścia Wisły
na podstawie informacji zawartych w Germanii
Tacyta (opracował M.F. Jagodziński).

rą Dollkeim-Kovrovo, która w okresie wpływów rzymskich sąsiadowała od zachodu
z kulturą wielbarską12. Biorąc pod uwagę wydzielone przez archeologów kultury na
tym obszarze i wskazując ich związek z nazwami ludów wymienionych przez Tacyta,
„granicą” taką nie była Wisła, a rzeka Pasłęka.
Opis Estów w Germanii Tacyta wyróżnia się długością i konkretnością licznych
informacji. Niewątpliwie miało to związek z występowaniem bursztynu na terenach
zamieszkałych przez ten lud oraz popularnością tej żywicy kopalnej wśród Rzymian13:
Zwracając się […] w prawo, spotykamy na wybrzeżu Morza Swebskiego
oblane nim gminy Estów, którzy mają zwyczaje i strój Swebów, lecz język
zbliżony bardziej do brytańskiego. Czczą oni matkę bogów. Jako symbol
swej wiary noszą wizerunki dzików […]. Rzadko posługują się żelazem, często pałkami. Z uprawą zboża i innych produktów ziemnych cierpliwiej się
biedzą niżby się tego oczekiwało po zwyczajnej Germanom gnuśności. [...]
morze przeszukują i jedyni wśród wszystkich Germanów zbierają po mieliznach i na samym wybrzeżu bursztyn, który oni sami nazywają g l e s u m .
Jakie są jego właściwości lub w jaki sposób się rodzi, tego zwyczajem barbarzyńców ani nie badali, ani nie dociekali; a nawet leżał on długo między
innymi odpadkami morskimi, aż nasz zbytek nadał mu rozgłos. Im samym
nie służy do żadnego użytku: zbierają go w surowym stanie, dostawiają nie
obrobiony i dziwią się cenie, jaką za niego otrzymują14.
12

Idem, Korzenie Prusów. Stan i możliwości badań nad dziejami plemion bałtyjskich w starożytności i początkach średniowiecza, Pruthenia, 2006, t. 1, s. 19–21.
13
J. Kolendo, Rejon ujścia Wisły, s. 197–198.
14
Tacitus, Germania, rozdz. 45, wg przekładu S. Hammera.
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Zaliczenie przez Tacyta Estów do Germanów jest dziwne ze względu na zamieszczoną jednocześnie w przekazie informację o ich odrębności językowej. Wiadomość
ta, świadczy więc o istnieniu granicy językowej między Germanami a Estami15.
Informacje o ujściu Wisły podał także aleksandryjski geograf Klaudiusz Ptolemeusz w swoim dziele Geografia (Geographike hyphegesis). Wisła oddzielała tam Germanię od Sarmacji Europejskiej (ryc. 5). Ptolemeusz wymienił zamieszkujących w rejonie
ujścia Wisły Gotów (Gythones), Galindów (Galindai) identyfikowanych z kulturą
bogaczewską16 i Sudinów (Sudinoi), a także Wenetów (Veneti), mających swoje siedziby na terenie Sarmacji europejskiej u wybrzeży oceanu. Zwrócono przy tym uwagę,
że informacje o tym ostatnim z wymienionych ludzie można odnieść do Estów, których Ptolemeusz nie wymienił w swoim dziele17. Dalej na wschód umieścił Ptolemeusz
Weltów, Osiów i Karbonów. Interpretacja tych nazw jest dość trudna i istnieją w tym
względzie różnice poglądów18.
W początkach okresu późnorzymskiego nastąpiło przesunięcie zasięgu kultury
wielbarskiej ku południowemu wschodowi. Z ekspansją tej kultury na tereny położone
na wschód od Bugu, na obszary Polesia, Wołynia i dalej na tereny Ukrainy naddnieprzańskiej, wiąże się znaczne wyludnienie terenów na zachód od Wisły i jednoczesny
wzrost gęstości zaludnienia na wschód od Wisły, gdzie widoczne jest nawet rozszerzenie się jej zasięgu na tereny Warmii19. Do tego okresu odnosi się zapewne część Historii Getica 20, autorstwa historyka rzymskiego Jordanesa (ryc. 6). Getica napisana na
przełomie 550–551 r., omawia wcześniejsze o kilka wieków dzieje Gotów i Gepidów21.
Jordanes opisał Wisłę, jako rzekę graniczną, oddzielającą położoną na zachodzie Germanię od znajdującej się na wschód od Wisły Scytii. Znajdujemy tu m.in.: informacje
o Gepidach mieszkających „na wyspie otoczonej mieliznami rzeki Viscla (Wisła)”, którą nazwali Gepedojos.
Wyspę Gepedojos utożsamia się ostatnio z Wysoczyzną Elbląską22, jedynym w tym
rejonie dużym wzniesieniem o stromych naturalnych krawędziach. Wysoczyzna wy15
16
17
18

19
20

21

22

J. Kolendo, Rejon ujścia Wisły, s. 197–200.
W. Nowakowski, Korzenie Prusów, s. 22–23.
J. Kolendo, Rejon ujścia Wisły, s. 202.
H. Łowmiański, Początki Polski, t. 1, Warszawa 1963; Idem, Początki Polski, t. 2, Warszawa 1964;
J. Powierski, Najstarsze nazwy etniczne z terenu Prus i niektórych obszarów sąsiednich, Komunikaty
Mazursko Warmińskie, 1965, nr 2, s. 161–183; J. Kolendo, Rejon ujścia Wisły, s. 201–203.
K. Godłowski, J. Okulicz, Prowincje kulturowe strefy środkowoeuropejskiej w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie wpływów rzymskich, [w:] Problemy kultury wielbarskiej, Słupsk 1981, s. 50–51.
Jest to wyciąg (streszczenie) w sześćdziesięciu rozdziałach, dwunastu ksiąg o Gotach autorstwa historyka rzymskiego Kasjodora (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, ok. 490 r. – ok. 583 r.). Jego dzieło
nie zachowało się do naszych czasów.
J. Strzelczyk, Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984; E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes – Historia
gocka, czyli scytyjska Europa, Lublin 1984; A. Kokowski, Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum (od
Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa 2008.
J. Okulicz-Kozaryn, Centrum kulturowe z pierwszych wieków naszej ery u ujścia Wisły, Barbaricum,
1992, t. 2, s. 140.
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Ryc. 5.

Schematyczne przedstawienie rejonu ujścia Wisły
na podstawie informacji zawartych w Geografii
Ptolemeusza. Oprac. M.F. Jagodziński

103

Ryc. 6.

Schematyczne przedstawienie rejonu ujścia Wisły
na podstawie informacji zawartych w Historii Getica Jordanesa. Oprac. M.F. Jagodziński

odrębnia się zdecydowanie na tle nizinnych Żuław i jeziora Drużno od południa i zachodu, Zalewu Wiślanego od północy oraz zabagnionej doliny Pasłęki od wschodu.
Przy innych stosunkach wodnych panujących wówczas w rejonie ujścia Wisły23, mogła
być postrzegana jako duża wyspa – takie wrażenie Wysoczyzna sprawia jeszcze dzisiaj
widziana zwłaszcza od strony Zalewu Wiślanego, Żuław czy też jeziora Drużno. Jest
zatem bardzo prawdopodobne, że to właśnie Wysoczyznę Elbląską należy identyfikować ze wzmiankowaną przez Jordanesa wyspą Gepedojos. Dobrze rozpoznane na tym
terenie bogate osadnictwo kultury wielbarskiej, rozwijające się w okresie od drugiej
połowy I w. n.e. do końca III w. n.e., tworzące zwartą jednostkę terytorialną o „wszelkich cechach małego plemienia”, łączone jest natomiast z Gepidami24.
Są to w chwili obecnej najpełniej udokumentowane hipotezy dotyczące identyfikacji miejsc i nazw przekazanych przez Jordanesa, tym bardziej, że dalsze informacje
na temat Gepidów i wyspy Gepedojos podane w „Dziejach Gotów”, znajdują logiczny
i zgodny z obserwacjami archeologicznymi związek25. Jak pisze gocki kronikarz, po
odejściu Gepidów do „lepszych ziem”, wyspa ta zajęta zostaje przez Widiwariów (gens
Vidivaria)26. Ta informacja odnosi się zapewne już do czasów częściowo współczesnych Jordanesowi, a więc do początków lub połowy VI w.
Komentując ten zapis z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy, zdobytej dzięki
badaniom archeologicznym, należy wskazać na kilka znaczących momentów w dzie23

M. Kasprzycka, Tło paleogeograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery,
[w:] Adalbertus, t. 5, red. serii P. Urbańczyk, Warszawa 1999.
24
J. Okulicz-Kozaryn, Centrum kulturowe, s. 139–140.
25
W tej kwestii zob.: P. Urbańczyk, The Goths in Poland – where did the come from and when did the
leave?, European Journal og Archaeology, 1998, vol. 1, nr 3, s. 397–415; A. Kokowski, Goci.
26
Na temat interpretacji tego ludu por. m.in.: G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, t. 1, Poznań 1960, s. 96–109; idem, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, [w:] Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wznowienia, t. 5, Poznań
1999, s. 34–35, 50–51.
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Ryc. 7. Znaleziska złotych monet późnorzymskich i wczesnobizantyjskich, monet brązowych, a także

ozdób złotych, srebrnych i brązowych z IV–V w., na obszarach położonych na wschód od dolnej Wisły. Legenda: 1. Młoteczno, znaleziska wotywne, oprócz złotego medalionu (zob. tabela 1, poz. 1, ryc. 8,
3a–3b) i złotych ozdób (opisanych przy ryc. 8 i ryc. 9 poniżej), znaleziono tam również: 8(?) fragmentów
dwóch srebrnych, pozłacanych naczyń: a. dużej grubościennej patery ze scenami myśliwskimi wykonanymi techniką niello (A. Cieśliński, op. cit., s. 120, Abb. 9), b. płaskiej misy zdobionej pośrodku ornamentem roślinnym (ibidem, s. 121, Abb. 10; Die Prussia-Sammlung. Der Bestand im Museum für Geschichte
und Kunst Kaliningrad, red. P. Adlung, C. v. Carnap-Bornheim, T. Ibsen, A. Valujev, Schleswig 2005,
s. 88–89) oraz prawdopodobnie popielnicę; 3. Frombork, skarb rzemieślnika-odlewcy, w skład którego
oprócz solida (zob. tabela 1, poz. 3) wchodziło m.in.: 25 denarów, brązowe monety rzymskie, uszkodzone
lub niewykończone ozdoby brązowe (fibule, sprzączki), sztabki i bryłki brązu (K. Godłowski, Fromborski
skarb z okresu wędrówek ludów, Komentarze Fromborskie, 1972, z. 4, s. 57–69; idem, Okres wędrówek
ludów na Pomorzu, Pomorania Antiqua, 1981, t. 10, s. 86, 107–109); 17. Marynowy, znalezisko luźne/
zespołowe m.in.: follis dynastii Konstantynów – lata 306–340 (R. Ciołek, op. cit., s. 117); 30. Przezmark,
skarb monet (antoniany, follisy, monety brązowe – IV–V w., m. in.: Walentynian II – 375–392 – ibidem,
s. 177); 32. Henrykowo, gm. Orneta, złoty naszyjnik wykonany z niezdobionego drutu, o równoramiennej formie; 33. Nowy Dwór, gm. Orneta, dwa złote naszyjniki z niezdobionego drutu, o równomiernej
grubości, zaplecione na siebie (E. Petersen, Der ostelbische Raum als germanisches Kraftfeld im Lichte der
Bodenfunde des 6–8 Jahrhunderts, Leipzig 1939, s. 83–89, ryc. 49–50; K. Godłowski, op.  cit., s. 94–95,
przyp. 20); 36. Elbląg – okolice, bez dokładnej lokalizacji, m.in.: follisy Konstantyna I i Konstancjusza II
(R. Ciołek, op. cit., s. 49); 37. Sztutowo, gm. loco, złota sztabka o zgrubiałym końcu (E. Petersen, op. cit.,
s. 36, ryc. 45; K. Godłowski, op. cit., s. 96) Pozostałe stanowiska zaznaczone na mapce: patrz tablica 1

Tabela 1.Zestawienie znalezisk złotych monet i medalionu na wschód od dolnej Wisły – uzupełnienie legendy do ryc. 7
‡

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to informacja zdublowana. Zob. R. Ciołek, Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Światowit, Suplement Series A: Antiquity,
vol. 6, Warszawa 2001, s. 86.
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Nominał

Data emisji
(w skarbie
określenie dla
najmłodszego
egzemplarza)

Medalion
Solid
Solid
Solid
Solid
Solid

335–336
408–450
408–450
491–518
425–455
425–455

Znalezisko pojedyncze
Znalezisko pojedyncze
Znalezisko pojedyncze
Znalezisko pojedyncze
Znalezisko pojedyncze
Znalezisko pojedyncze
Znalezisko pojedyncze

Konstancjusz II
Teodozjusz II
Teodozjusz II
Anastazjusz I
Walentynian III
Walentynian III
Teodozjusz II
(Galla Placydia)
Anastazjusz I
Nieokreślony
Nieokreślony
Teodozjusz II
Antemiusz
Teodozjusz II

Solid
Solid
Solid
Solid
Solid
Solid
Solid

Elbląg

Znalezisko pojedyncze

Honoriusz

Solid
Solid
Solid

Teodozjusz II
Leon I

Solid
Solid

408–450
462 lub 466

20.

Gronowo Górne

Teodozjusz II

Solid

441–450

21

Gronowo Górne

Libiusz Sewer

Solid

461–465

22

Gronowo Górne

Leon I

Solid

457–474

23

Gronowo Górne

Skarb (3)
Skarb (3)
Znalezisko pojedyncze z cmentarzyska
Znalezisko pojedyncze?
Znalezisko pojedyncze/skarb?
Znalezisko pojedyncze/skarb?
Znalezisko pojedyncze/skarb?
Znalezisko pojedyncze/skarb?
Znalezisko pojedyncze/skarb?
Znalezisko pojedyncze/skarb?
Znalezisko pojedyncze/skarb?
Skarb złotych monet?
Skarb? (2)
Znalezisko pojedyncze

Leon I
Anastazjusz I

18
19

Elbląg
Elbląg
Elbląg – Pole
Nowomiejskie
Elbląg-Dębica

408–450
491–518
IV/V w.
V w.
408–450
467–472
408–450
395–402 lub
po 422
462 lub: 466,
471, 473
491–518

Walentynian III

Solid

424–455

Nieokreślony

Solid

V w.

Walentynian III

Solid

430–445

Teodozjusz II
Nieokreślony
Teodozjusz II
Walentynian III

Solid
Solidy?
Solid
Solid

408–450
V–VI w.
430–440
425–455

Teodozjusz I
Walentynian III
Teodozjusz II

Solid
Solid
Solid

379–395
425–455
408–450

Lp. wg
ryc. 7

Miejsce odkrycia

Kategoria znaleziska

1
2
3
4
5
6

Młoteczno
Nałaby
Frombork
Łęcze
Trąbki
Trąbki

Znalezisko wotywne
Znalezisko pojedyncze
Skarb odlewcy (1)
Znalezisko pojedyncze
Skarb I (96)
Skarb II (43)

7
8
9
10
11
12
13

Trąbki
Kępa Rybacka
Tuja
Elbląg
Elbląg
Elbląg
Elbląg

14
15
16

24 Gronowo Górne‡
25

Gronowo Górne

26
27
28
29

Gronowo Górne
Nowina
Czechowo
Przezmark
Komorowo
Żuławskie
Stare Dolno
Bągart

31
34
35

Znalezisko pojedyncze
Znalezisko pojedyncze
Znalezisko pojedyncze

Emitent
(w skarbie określenie dla najmłodszego egzemplarza)
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jach osadnictwa tego regionu, które możemy odnieść do zawartej w nim informacji.
Dobrze czytelny w źródłach archeologicznych zasadniczy przełom, jaki dokonał się
w stosunkach panujących na wschodnim brzegu środkowej Wisły, związany z zanikiem kultury przeworskiej i pojawieniem się tam około II w. kultury wielbarskiej, zdaje
się być potwierdzeniem wędrówki Gotów do „scytyjskiej krainy Oium” za panowania
Filimera. Jest to interpretowane jako przesunięcie się pierwszej fali Gotów i wiąże się
z ostatecznym przełamaniem, pod koniec III w. i w IV w., „pewnej bariery izolującej w okresie wczesnorzymskim obszary środkowoeuropejskiej prowincji kulturowej
od terenów położonych na wschód od Wisły”27. Obserwowany już od połowy III w.
powolny zanik użytkowania cmentarzysk wielbarskich, które w większości porzucone
zostają około połowy IV w., można łączyć z opuszczeniem przez Gepidów Wysoczyzny
Elbląskiej.
Znamienna jest więc zbieżność tradycji gockiej, jaką zanotował Jordanes, mówiącej o wymarszu Gotów na południe, ze wspomnianymi powyżej przesunięciami ludności wielbarskiej, biorącymi swój początek nad dolną Wisłą. Znane nam z tego obszaru
niewielkie cmentarzyska o „intergermańskim” charakterze pochodzące z IV–V w.28,
a także występujące tu wyjątkowe nasycenie znaleziskami złotych monet późnorzymskich i wczesnobizantyjskich, pochodzących z V w. i pierwszych dziesięcioleci VI w.
(ryc. 7; tabela 1) oraz złotych ozdób, m.in.: trójpalczastej fibuli kabłąkowej (Bügelfibel) wysadzanej granatami (ryc. 8) i naszyjników typu skandynawskiego29 (ryc. 9),
27

K. Godłowski, J. Okulicz, op. cit., s. 56.
M.F. Jagodziński, Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu.
Komentarz do katalogu stanowisk, [w:] Adalbertus, t. 1, Wyniki programu badań interdyscyplinarnych,
red. serii P. Urbańczyk, Warszawa 1998, s. 164; A. Kokowski, Goci, s. 50.
29
Dla tego typu naszyjników przyjęto datowanie na okres od schyłku V w. po pierwsze ćwierćwiecze
VI w. (K. Godłowski, Okres wędrówek ludów na Pomorzu, Pomorania Antiqua, 1981, t. 10, s. 94–96;
A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w Barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności, Warszawa 1998, s. 78; A. Cieślinski, Die Spätrömische Kaiserzeit
die frühe Völkerwanderungszeit an der Passarge/Pasłęka, [w:] The Turbulent Epoch. New materials
from Late Roman Period and the Migration Period, red. B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński,
P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, Lublin 2008, s. 124. Zob. też: H. Machajewski, Skandynawskie elementy
kulturowe na Pomorzu Zachodnim z okresu wędrówek ludów (1 połowa IV w. – początek VI w.), Przegląd Archeologiczny, 1992, t. 40, s. 71–96; W Duczko, Scandinavians in the Southern Baltic between
the 5th and the 10th centuries A.D., [w:] Origins of Central Europe, red. P. Urbańczyk, Warszawa
1998, s. 196–197. Wskazuje się też na możliwość datowania tych przedmiotów na IV w., ewentualnie
początek V w. – K. Andersson, Romartida guldsmide i Norden 3: Övriga smycken, teknisk analys och
verstadsgrupper, Uppsala 1995, s. 94–96; W.I. Kulakov, Die Bevölkerung des Baltikums in der Merowingerzeit, [w:] Merowingerzeit – Europa ohne Grenzen. Archäologie und Geschichte des 5. bis 8. Jahrhunderts, red. W. Menghin, Wolfratshausen 2007, s. 138–144; idem, Римские импорты, найденные
в земле эстиев и хранящиеся в фондах музеев России, [w:] ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного
Причерноморья. Новейшие находки и открытия, Вып. 1. Москва–Киев, 2010, s. 279–281; idem,
Herkunft der Halsringe aus Hammersdorf/Młoteczno, Slavia Antiqua, 2011, t. 52, s. 17–33. W kwestii
okoliczności odkrycia, szczegółowego opisu oraz interpretacji znalezisk z Młoteczna zob.: W. Ziemlińska-Odojowa, Wstępne wyniki badań na wielokulturowym stanowisku w Młotecznie (gmina Braniewo), [w:] Archeologia Bałtyjska, Olsztyn 1991, s. 100, przyp. 2; A. Bursche, op. cit., s. 76–79, 237,
poz. 14 – tam też starsza literatura; V. Hilberg, Masurische Bügelfibeln. Studien zu den Fernbeziehun28
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Ryc. 8. Młoteczno (Hammersdorf ), gm. Braniewo, część znalezisk wotywnych (źródło ilustracji:

A. Bursche, op. cit., – fotografie z zachowanych odlewów gipsowych medalionu wykonał A. Bursche,
tablica M14; V. Hilberg, Masurische Bügelfibeln. Studien zu den Fernbeziehungen Brandgräberfelder von
Daumen und Kellaren. Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary, Bd. 2, Schriften des Archäologischen
Landesmuseums, Bd. 9, 2009, s. 159, ryc. 5.58). 1. Trójpalczasta złota fibula kabłąkowa (Bügelfibel) wysadzana granatami wykonana w stylu „polichromicznym” nawiązującym do fibul grupy Szilágy-SomlyoUntersiebenbrunn – druga połowa IV w. – początek V w. (K. Godłowski, op. cit., s. 79); 2. Złoty łańcuszek, o wadze 16,2 g, skonstruowany z 29 ósemkowatych ogniw oraz zapięcia, nawiązujący do egzemplarza
z Airan w Normandii, który spinał dwie fibule datowane na pierwsze dziesięciolecia V w. (A. Bursche,
op. cit., s. 77, przyp. 209); 3a. Awers złotego medalionu Konstancjusza II – popiersie w wieńcu laurowym,
udrapowanym płaszczu oraz zbroi. Medalion zaopatrzony w uszko, nieznacznie wytarty, bity w Konstantynopolu (335–336), waga 43 g, średnica 49,5 mm; 3b. Rewers złotego medalionu Konstancjusza II – cesarz siedzący na ozdobnym tronie na wprost, z nogami na podnóżku, głowa w aureoli, w lewej ręce mappa,
uniesioną prawą rękę wspiera na długim berle, u stóp tronu, po obu jego stronach, stoją zwrócone ku
cesarzowi dwie pary następców w strojach wojskowych (opis awersu i rewersu medalionu na podstawie:
A. Bursche, op. cit., s. 237, poz. 14); 4–6. Trzy złote wisiorki wiaderkowate z końca III w. lub początku
IV w. – nr 5 o wadze 6,3 g, nr 6 o wadze 6,1 g
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Ryc. 9. Młoteczno (Hammersdorf ), gm. Braniewo, część znalezisk wotywnych (źródło ilustracji:

V.I. Kulakov, Die Bevölkerung, s. 138–144). 1a–b. Złoty naszyjnik typu skandynawskiego z lekko zgrubiałymi końcami, zdobiony odciskami półksiężycowatego stempelka oraz dookolnymi rowkami (średnica
13 cm, waga 991,5 g; parametry wg: V.I. Kulakov, Римские импорты, s. 279); 2a–b. Złoty naszyjnik typu
skandynawskiego z lekko zgrubiałymi końcami, zdobiony odciskami półksiężycowatego stempelka oraz
dookolnymi rowkami (średnica 15 cm; waga 549,4 g, parametry wg: ibidem, s. 279)

•

Ryc. 10. Przykład wyposażeń grobowych z cmentarzyska estyjskiego w Pasłęku datowanych na drugą

połowę V w. (źródło ilustracji: B. Ehrlich, Bericht über die Tätigkeit der Elbinger Altertumsgesellschaft im
Vereinsjahre 1921/22, Elbinger Jahrbuch, 1923, H. 3, s. 191–202). a. Pucharek na wyodrębnionej nóżce
nawiązujący do naczyń odkrytych na cmentarzysku z III–IV w. w Wackern, Kr. Pr. Eylau / ob. Jelanovka, rejon bagrationowski (W. Nowakowski, Das Samland, Taf. 55: 10, 14); b. Naczynie dwustożkowate
nawiązujące do form sambijsko-natangijskich; l. Fibula kuszowata z nóżką zakończoną krzyżowatą poprzeczką (Schlusskreuzfibeln); m. Równoramienna fibula taśmowata; n-p. Fibule z płytkami przy główce
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są jak dotychczas jedynymi, uchwytnymi archeologicznie świadectwami osadnictwa,
które łączyć można z Widiwariami30. Być może z ugrupowaniem tym należy łączyć
także pierwsze, przenikające tu ugrupowania ludności zachodniobałtyjskiej, o czym
świadczą cmentarzyska „estyjskie” zakładane tu już od drugiej połowy V w. (ryc. 10)31.
Chronologiczna i terytorialna zbieżność cmentarzysk o „intergermańskim” charakterze, znalezisk złotych monet późnorzymskich i wczesnobizantyjskich oraz wspomnianych powyżej pierwszych cmentarzysk zachodniobałtyjskich („estyjskich”), potwierdzałaby wieloetniczność Widiwariów, zanotowaną przez Jordanesa: „zgromadzili się
tam z różnorakich ludów (ex diversis nationibus), jak gdyby w jedno schronisko i utworzyli szczep (gentem fecisse)”. Jako ich wschodnich sąsiadów wymienia Jordanes Estów
– „lud usposobiony ze wszech miar pokojowo”32.
Jak wynika z podanych powyżej przykładów, granica między poszczególnymi
„ludami” wymienionymi w źródłach pisanych i identyfikowanymi z nimi kulturami
archeologicznymi, lokowała się rzeczywiście w szeroko pojętym rejonie ujścia Wisły,
jednak nigdy sama rzeka Wisła nie stanowiła takiej granicy. Na przestrzeni co najmniej
pięciuset lat (I–VI w. n.e.) tworzyły ją raczej, najpierw rzeki Elbląg i Dzierzgoń, a później rzeka Pasłęka.
Kończąc przegląd antycznych źródeł pisanych dotyczących omawianego terenu,
warto wspomnieć o liście króla Teodoryka do Estów (datowanego na lata 523–526)33:
Król Theodoryk (pozdrawia) Hestiów.
Dzięki waszym posłom przybywającym jeden po drugim dowiedzieliśmy
się, że bardzo pragnęliście nas poznać, chcąc jako mieszkańcy wybrzeży oceanu pozyskać naszą przychylność. Nadzwyczaj miłe jest dla nas i przyjemne
wasze pragnienie, aby nasza sława dotarła i do was, którym nie mogliśmy
powierzyć żadnych poleceń. Kochajcie więc tego, którego już poznaliście,
a którego dopóki był wam nie znany, poszukiwaliście z wahaniem. Bo podejmować drogę przez tak wiele ludów – to nie to samo, co pragnąć czegoś
łatwego do osiągnięcia. Toteż poszukując was z serdecznym pozdrowieniem
zawiadamiamy, że bursztyny, które dostarczyliście przez pośredników, przyjęto z wdzięcznością. Fale oceanu zstępując ku wam przynoszą tę niezwykle
lekką substancję, zgodnie ze słowami waszych ludzi. Twierdzili oni jednak,

30
31

32
33

gen Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren. Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary, Bd. 2,
Schriften des Archäologischen Landesmuseums, 2009, Bd. 9, s. 157–162.
K. Godłowski, op. cit., s. 112; A. Kokowski, Archeologia Gotów. Goci w kotlinie Hrubieszowskiej, Lublin 1999, s. 23–24; idem, Goci, s. 251–268.
Wskazać tu można następujące cmentarzyska: Podgórze (Huntenberg), gm. Braniewo; Młoteczno
(Hammersdorf), gm. Braniewo; Chojnowo (Konradswalde), gm. Tolkmicko; Garbina (Willenberg),
gm. Braniewo; Pasłęk (Pr. Holland) – ryc. 11:1, 3, 4, 9, 27. W tej kwestii zob.: M.F. Jagodziński, Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk,
[w:] Adalbertus, t. 3, red. serii P. Urbańczyk, Warszawa 1997, s. 12–13, 17–18, 22–23, 28, 108–109;
idem, Archeologiczne ślady osadnictwa… Komentarz, s. 164–167.
Getica, III, 36.
Cassiodorus, Variae, V2.
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że nie znacie miejsca jej pochodzenia, choć otrzymujecie ją dzięki szczodrości waszej ojczyzny w ilości większej niż wszyscy inni ludzie. Według
opisu niejakiego Korneliusza34 wypływa ona w postaci soku drzew [sucus],
na wewnętrznych wyspach oceanu, dlatego właśnie nosi nazwę bursztynu
[supinum], i jest tam zbierany. Krzepnie powoli w cieple słonecznym. Staje się bowiem topliwym kruszcem, delikatnym i przejrzystym, mieniąc się
czerwonawo to barwą szafranu, to jasnością płomienia, a ilekroć dostanie się
w okolice przybrzeżne, oczyszczony przez kolejne przypływy i odpływy, wyrzucany jest na wasze brzegi. Uznaliśmy za stosowne wyjaśnić to dlatego, byście nie pomyśleli, że zupełnie uchodzi naszej uwagi coś, co waszym zdaniem
utrzymujecie w tajemnicy. Przeto odnajdujcie nas częściej drogami, które
otworzyła wam wasza miłość, ponieważ zawsze przynosi korzyść zgoda osiągnięta przez potężnych władców, którzy, gdy zostaną ujęci skromnym darem, starają się zawsze w przyszłości odwzajemnić większym. Przekazaliśmy
wam również przez naszych posłów pewne słowa. Za ich pośrednictwem
oświadczamy, że przeznaczyliśmy wam to, co powinno być [wam] miłe35.
List ten, zredagowany przez Kasjodora, należy zapewne traktować jako „abstrakcyjny wzorzec uprzejmego i erudycyjnego pisma dyplomatycznego”36. Retoryka listu
sprawia, że byłby on „zupełnie niezrozumiały dla adresatów”37. Nie można jednak wykluczyć, że impulsem do zredagowania listu Teodoryka była jakaś próba odnowienia
dawnych stosunków handlowych/politycznych podjęta przez Estów. W takim przypadku należałoby zwrócić uwagę na wyjątkową trwałość związków między terenami
dostarczającymi bursztyn a ziemiami dawnego Imperium Romanum. Czy państwo
Ostrogotów przejęło rzymską tradycję handlu bursztynem? W tej kwestii nie mamy
bezpośrednich dowodów, chociaż o jakiejś formie kontaktów między południem Europy a Barbaricum, w rozwiniętej już fazie tzw. okresu wędrówek ludów, świadczyć
mogą, opisane powyżej, liczne znaleziska solidów, a także innych bogatych importów
z V w. i z początków VI w. Przykładem mogą tu być również znaleziska z cmentarzyska
w Warnikam – „dzbany toczone na kole, szklany puchar z warsztatów nadreńskich
czy rząd koński, przypominający okazy z grobów «książęcych» z państwa Gepidów
w Siedmiogrodzie”38.
Jak wskazałem to powyżej, pierwsze cmentarzyska zachodniobałtyjskie („estyjskie”) na omawianym terenie, zakładano tu już od drugiej połowy V w. W okresie
34

35
36
37
38

Chodzi tu o opis bursztynu w kraju Estów Corneliusa Tacitusa w Germanii – komentarz J. Kolendo,
Napływ bursztynu z Północy na tereny Imperium Rzymskiego w I–VI w. n.e., [w:] Świat Antyczny i Barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksje nad przeszłością, t. 1, red. A. Bursche, R. Chowaniec, W. Nowakowski, Warszawa 1998, s. 137, przyp. 44.
Przekład: M. Borowska, K. Holzman, Corpus Christianorum, Series Latina, XCVI, Turnholti 1973,
s. 181.
W. Nowakowski, Korzenie Prusów, s. 28–29.
J. Kolendo, Napływ bursztynu, s. 137.
W. Nowakowski, Korzenie Prusów, s. 29.
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Ryc. 11. Osadnictwo między Wisłą a Pasłęką od V/VI w. do VIII w. (wg Jagodziński, Archeologiczne

ślady osadnictwa… Katalog stanowisk). 1. Młoteczno (Hammersdorf ), cmentarzysko, V/VI w. – pierwsza połowa VI w.; 2. Braniewo (Braunsberg), cmentarzysko, VII–VIII w.; 3. Podgórze (Huntenberg),
cmentarzysko, V–VI i VII–VIII w.; 4. Garbina (Willenberg), cmentarzysko, IV/V–VI i VII–VIII w.?; 5.
Bogdany (Sonnenberg), grodzisko, VII–VIII w.; 6. Frombork (Frauenberg), cmentarzysko, VII–VIII w.?;
7. Biedkowo (Betkendorf ), cmentarzysko, VI–XII w.?; 8. Chojnowo (Konradswalde), cmentarzysko,
V–VII w.; 9. Chojnowo (Konradswalde), cmentarzysko, V–VIII w.; 10. Nowinka (Neuendorf ), cmentarzysko, VI–VII w.; 11. Kikoły (Kickelhof ), cmentarzysko, VII–VIII w.; 12. Pęklewo (Panklau, Karlsberg),
cmentarzysko, IV–V w.; 13. Łęcze (Lenzen), cmentarzysko, VI–VIII w.; 14. Osetnik (Wusen), cmentarzysko, osada, VI–VIII w.; 15. Osetnik (Wusen), osada, V–VIII w.; 16. Bielany Wielkie (Gr. Bieland),
grodzisko, VI–IX w.; 17. Elbląg-Kamionka (Elbing-Benkenstein), cmentarzysko, VI–VIII w.; 18. Elbląg
ul. Moniuszki (Scharnhorststrasse), cmentarzysko, VI–VIII w.; 19. Stagnity (Stagnitten), osada, V–VI w.;
20. Gronowskie Pustki (Grunauerwüsten), osada, VI–VIII w.?; 21. Elbląg-Pole Nowomiejskie (Elbing-Neustädterfeld), osada, VI–VIII w.; 22. Elbląg-Pole Nowomiejskie (Elbing-Neustädterfeld), osada,
VII–VIII w.;. 23. Elbląg-Pole Nowomiejskie (Elbing-Neustädterfeld), cmentarzysko, VI–VIII w. i VIII/
IX–X w.; 24. Sierpin (Serpin), cmentarzysko, VI–VII w.; 25. Czechowo (Bohmischgut), osada, V–VI w.;
26. Gronowo Górne (Grunau Höhe), cmentarzysko, VI–VIII w.?; 27. Pasłęk (Pr. Holland), cmentarzysko, V–VIII w.; 28. Jelonki (Hirschfeld), cmentarzysko, VII–VIII w.; 29. Kwietniewo (Blumenau, Königs
Blumenau), cmentarzysko, VI–VIII w.; 30. Drulity (Draulitten), cmentarzysko, V–VII w.; 31. Ogrodniki
(Baumgarth), cmentarzysko, VI–VIII w.
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•
Ryc. 12. Wybór zabytków grupy elbląskiej o proweniencji skandynawskiej lub zachodnioeuropejskiej

(VI–VII w.). 1. Fragment zapinki równoramiennej z ornamentem plecionkowym wykonanym w technice
wycinania, stylistyka Vendel. Brąz, zachowana długość 3 cm, szerokość 2,2 cm – Janów Pomorski/Truso;
2. Zapinka równoramienna z kopółkowatym kabłąkiem. Brąz, długość 4,2 cm, waga 8,78 g – Janów Pomorski/Truso; 3. Zapinka dziobowata, posiadająca profilowany płaski kabłąk odlany w formie łącznie
z cięciwą. Brąz, długość 3 cm, szerokość 3 cm – Janów Pomorski/Truso; 4. Zawieszka wykonana z fragmentu kabłąka zapinki gotlandzkiej (w tej kwestii zob. M.F. Jagodziński, Truso, s. 99; S. Brather, M.F. Jagodziński, op. cit., s. 169–170). Brąz ze śladami złocenia, wysokość 2,9 cm, szerokość 1,0 cm – Janów Pomorski/Truso; 4a. Gotlandzka zapinka tarczowata z wysokim kabłąkiem (Bügelscheibenfibel); 4b. Kontur
zapinki gotlandzkiej ze wskazanym miejscem na kabłąku, z którego wycięto element przerobiony na zawieszkę; 5. Zapinka dziobowata (Schnabelfibel), posiadająca profilowany płaski kabłąk odlany w formie
łącznie z cięciwą. Brąz, długość 4,6 cm – Nowinka, grób nr 38; 6. Zapinka o esowatej tarczce w kształcie
stylizowanego, wygiętego w literę „S” węża, z główką zwierzęcą na jednym końcu. Brąz, średnica 2,9 cm –
Nowinka, grób nr 41; 7. Zapinka dwupłytkowa ze stożkowato uformowanym kabłąkiem w postaci schodkowo nakładających się krążków – Nowinka, grób nr 23; 8. Zapinka o esowatej tarczce z wymodelowaną
główką zwierzęcą – Nowinka, grób nr 41; 9. Zapinka równoramienna, swego rodzaju „hybryda”, zawierająca zarówno elementy bałtyjskie, m.in.: tzw. „szczeble” (prostokątne płytki, które nawiązują do stylu
estyjskich/pruskich zapinek szczeblowych – nr 10 na tej rycinie; zob. też B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn,
M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, GdańskWarszawa 2011, s. 288, Plate CVII: 4–7), jak również elementy skandynawskie, do których zaliczyć należy samą kompozycję zapinki w formie równoramiennej z kopułką w środkowej części. Pod względem idei
konstrukcyjnej, nawiązuje ona do zapinek dwupłytkowych ze stożkowato uformowanym kabłąkiem (nr 7
na tej rycinie), które uznawane są za przykłady wczesnych wpływów skandynawskich (źródło ilustracji:
www.usui.com.pl/2/Sakówko4.pdf ) – Sakówko, gm. Pasłęk, osada; 10. Zapinka kuszowata z poprzeczkami na kabłąku i ozdobnymi guzami na końcach osi sprężynki (Armbrustsprossenfibeln) – Nowinka, grób
nr 17

•

Ryc. 13. Łęcze (Lenzen), cmentarzysko na „Srebrnej Górze” (Silberberg) – przykłady wyposażeń gro-

bowych (źródło ilustracji: R. Dorr 1898, Die Gräberfelder Silberberge bei Lenzen und bei Serpin, Kreis Elbing aus dem V.–VII. Jahrhundert nach Christi Geburt, Elbing 1898, Taf. II – na kopii oryginalnej tablicy
umieszczono współczesne zdjęcia trzech zabytków, zachowanych w zbiorach Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w Elblągu). 1. Lancetowata końcówka pasa; 2. Sprzączka z ażurowym okuciem; 3. Zapinka kuszowata z poprzeczkami na kabłąku i ozdobnymi guzami na końcach osi sprężynki (szczeblowa,
Armbrustsprossenfibeln)
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Ryc. 14. Nowinka, gm. Tolkmicko – przykłady dwustożkowatych flasz. 1. Grób nr 83; 2. Grób nr 27;

3. Grób nr 41; 4. Grób nr 120; 5. Grób nr 120; 6. Grób nr 127; 7. Grób nr 148; 8. Grób nr 26.
Fot. L. Okoński
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Ryc. 15. Srebrne, złocone zapinki płytkowe typu Bügelfibel. 1. Fragment znaleziony na cmentarzy-

sku w Komorowie Żuławskim, gm. Elbląg; 2. Analogiczna para zapinek pochodzących z cmentarzyska
w Cserkút, grób nr 1 (Z. Čilinská, Frauenschmuck aus dem 7. –8. Jahrhundert im Karpatenbecken, Slovenská Archeológia, XXIII – 1, 1975, s. 73, ryc. 4); 3. Analogiczna zapinka pochodząca z Klepsau, tu
prezentowana jedna z pary zapinek pochodzących z grobu damy-księżniczki (Die Franken – Wegbereiter
Europas 5. bis 8. Jahrhundert, Bd. 1, red. A. Wieczorek, P. Périn, K. von Welck, W. Menghin, Mainz 1996,
s. 277, ryc. 210)

Ryc. 16. Zasięg i frekwencja występowania zapinek płytkowych typu Bügelfibel w grobach okresu merowińskiego (VI w.) z uzupełnieniem autora (wg V. Hilberg, op. cit., s. 289, Abb. 7.51). 1. Cmentarzysko
w Komorowie Żuławskim, gm. Elbląg; 2. Cmentarzysko w Klepsau (Hohenlohekreis), północna Badania-Wirtembergia; 3. Cmentarzysko w Cserkút, południowe Węgry na zachód od Pécs
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od VI w. do VII/VIII w. tworzą one zwartą chronologicznie i czytelną kulturowo grupę stanowisk archeologicznych określonych mianem tzw. „grupy elbląskiej”39 (ryc. 11
i 13–14). Szerzej, cmentarzyska te omówiłem w publikacji dotyczącej obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu – gdzie odsyłam czytelnika40. Tu chciałbym raz jeszcze wskazać na intensywne kontakty „grupy elbląskiej”
ze Skandynawią (zwłaszcza Jutlandią i Gotlandią) oraz Europą Zachodnią (ryc. 12
i 15). Zachodnioeuropejski kierunek kontaktów lub wpływów, potwierdzają zwłaszcza
ostatnie odkrycia dokonane na cmentarzysku w Komorowie Żuławskim, skąd pochodzą dwa fragmenty niezwykle bogatych zapinek płytkowych typu Bügelfibel (ryc. 15).
Podobne egzemplarze odkryto na merowińskich cmentarzyskach w Cserkút, Klepsau
(ryc. 16) i Schretzheim41.
Pierwszy chronologicznie tekst, należący już do piśmiennictwa średniowiecznego, a dotyczący rejonu ujścia Wisły, informuje nas o granicznej roli tej rzeki (ryc. 17).
Jest to napisana w języku staroangielskim ok. 890 r., uaktualniona i rozszerzona wersja chorografii Paulusa Orosiusa (z ok. 417 r.), autorstwa króla Wessexu Alfreda (lata
872–899). Orozjusz pisząc swoje największe dzieło Historiarum adversus paganos libri
VII (Siedem ksiąg historii przeciw poganom), którego wstęp stanowił krótki opis geograficzny ówcześnie znanego świata (tzw. chorografia), nie uwzględnił w nim terenów
położonych między Renem a Wisłą. Król Alfred Wielki, nie tylko przetłumaczył tekst
Orozjusza, ale rozszerzył go m.in.: o konkretne dane dotyczące tego właśnie obszaru, korzystając z informacji jakich dostarczył mu m.in. Wulfstan. Ten anglosaski żeglarz, który był zapewne ważną postacią na dworze króla Wessexu Alfreda Wielkiego,

39

Termin ten wprowadził do literatury Jerzy Okulicz-Kozaryn ( J. Okulicz, Pradzieje ziem pruskich
od późnego paleolitu do VII w. n.e., Wrocław–Warszawa 1973, s, 471–474). W kwestii „grupy elbląskiej” zob. też: W. Nowakowski, Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen
mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt, Marburg-Warszawa 1996, s. 97; J. Kowalski,
Chronologia grupy elbląskiej i olsztyńskiej kręgu zachodniobałtyjskiego (V–VII w.). Zarys problematyki,
[w:] Barbaricum, t. 6, Warszawa 2006, s. 203–266; A. Bitner-Wróblewska, From Samland to Rogaland. East-West connections in the Baltic basin during the Early Migration Period, Warszawa 2001,
s. 25; eadem, Observers or participants? The Balts during turbulent epoch, [w:] The Turbulent Epoch
– New Materials from the Late Roman Period and the Migration Period, vol. I., red. B. NiezabitowskaWiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, Lublin 2008, s. 109; eadem, North-eastern
Poland in the first centuries AD – a world apart, [w:] Worlds apart? Contacts across the Baltic Sea in
the Iron Age, red. U. Lund Hansen, A. Bitner-Wróblewska, København-Warszawa 2010, s. 148–151;
B. Kontny, Trade, salt and amber. The formation of late Migration Period elites in the „Balti-Culti” area
of northern Poland (the Elbląg Group), [w:] People at the crossroads of space and time ( footmarks of
societies in ancient Europe), red. V. Žulkus, Archaeologia Baltica, 17, Klaipėda 2012, s. 60–76.
40
M.F. Jagodziński, Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu, Pruthenia, 2009, t. 4, s. 134–137.
41
M. Bogucki, Konno w zaświaty, Archeologia Żywa, 2009, nr 3, s. 32–33; idem, Before the Vikings.
Foreigners in the lower Vistula region during the Migration Period and the origine of Truso, [w:] Scandinavian culture in medieval Poland, red. S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski, seria Interdisciplinary Medieval Studies, vol. II, red. S. Moździoch, P. Wiszewski, Wrocław 2013, s. 94–95.

Przynależność kulturowa rejonu ujścia Wisły od I do IX wieku w świetle źródeł...

119

Ryc. 17. Schematyczne przedstawienie rejonu

ujścia Wisły na podstawie informacji zawartych
w „Sprawozdaniu” Wulfstana. Oprac. M.F. Jagodziński

w ostatnim dziesięcioleciu IX w. odbył podróż morską między Duńskim Haede (Hedeby) a portem Truso leżącym przy ujściu Wisły42.
W zapisanej przez Wulfstana relacji, obok informacji na temat struktury osadniczej i społecznej Estów-Prusów, ich zwyczajach pogrzebowych, znajdujemy też informacje dotyczące stosunków etnicznych, jakie panowały w owym czasie w basenie
Morza Bałtyckiego:
Wulfstan opowiadał, że jechał z Haede [Hedeby], że przybył do Tr u s o
w siedem dni i nocy, że okręt szedł przez cała drogę pod żaglami. Słowiańszczyznę [Weonodland] miał po prawej ręce, po lewej zaś Langland, Lealand,
Falster i Skonię. Cała ta ziemia należała do Danii.
Następnie mieliśmy po lewej stronie ziemię Burgundów, a ta posiadała
własnego króla. Dalej mieliśmy za ziemią Burgundów takie ziemie, jak one
idąc z lewej kolejno się nazywają: Blekinge, Meore, Oland i Gotland, cała ta
ziemia należy do Szwedów. A Słowiańszczyznę mieliśmy aż do ujścia Wisły
przez cały czas po prawej stronie.
Wisła ta jest wielka rzeką i przez to dzieli Witland [kraj Wit?] i Weonodland [kraj Słowian]. A Witland należy43 do Estów. A taż Wisła wypływa
z ziemi Słowian i spływa do Zalewu Estyjskiego, a ten Zalew Estyjski jest co
najmniej piętnaście mil szeroki. Od wschodu spływa tutaj do Zalewu Es42

W kwestii okoliczności odkrycia tego emporium oraz jego charakterystyki zob. M.F. Jagodziński,
Truso. Między Weonodlandem a Witlandem / Between Weonodland and Witland, Elbląg 2010.
43
Jako alternatywę staroangielskiego zwrotu „belimpeð to Estum”, obok „belongs to the Ests” (należy
do Estów), Janet Bately podaje: „is subject to the Ests” ( J. Bately, Wulfstan’s Voyage and his description
of Estland: the test and the language of the test, [w:] Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the
early Viking Age as seen from shipboard, red. A. Englert, A. Trakadas, Roskilde 2009, s. 15), co można
tłumaczyć: „jest pod władaniem Estów”, „jest pod kontrolą Estów” lub „został podbity przez Estów”.
Czy może to świadczyć o wciąż jeszcze żywej, w czasach odwiedzin Wulfstana, pamięci o zajęciu ziemi Witland przez Estów w VI w.? A może wskazuje na jakąś zmianę bliższą wiekowi IX? Zmiana
obrządku pogrzebowego w VIII w., jaką można zaobserwować na tych terenach, a związaną m.in.:
z pojawieniem się grobów skandynawskich na cmentarzyskach estyjskich/pruskich (M.F. Jagodziński, Zagadnienie obecności Skandynawów, s. 134–146), być może daje podstawy do takich rozważań
(w kwestii nazwy Witland zob. ostatnio: R. Panfil, Uwagi na temat Truso i jego zaplecza w świetle
źródeł, Elbląskie Studia Muzealne, 2009, 1, s. 56–61).
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tyjskiego rzeka Ilfing – z tego jeziora, nad którego brzegiem stoi Tr u s o .
I schodzą się tutaj w Zalewie Estyjskim od wschodu rzeka Ilfing z kraju Estów i od południa Wisła z kraju Słowian. Tutaj zaś Wisła zabiera rzece Ilfing
jej nazwę i spływa z tego zalewu do morza w kierunku północno-zachodnim
[lub: na zachodzie i północy]. I dlatego nazywa się to Wisłoujściem44.
Badania archeologiczne prowadzone na tym obszarze wykazały, że pod koniec
VIII w. i na początku IX w. pojawiają się, odkryte dotychczas wyłącznie na terenie
Elbląga, groby ciałopalne wyposażone w ozdoby i broń pochodzenia skandynawskiego45 (ryc. 18–20). Wraz z tzw. znaleziskami luźnymi pochodzenia skandynawskiego,
osadami pruskimi i prusko-skandynawskimi46 oraz prawdopodobnie niektórymi grodami47, tworzą one wyraźne skupisko osadnicze, które pełniło funkcję bezpośredniego
zaplecza Truso. Skupisko to, pokrywa się w dużym zakresie z zasięgiem występowania
skarbów monet orientalnych związanych z pierwszą falą napływu srebra arabskiego na
44

Tłumaczenie na język polski: G. Labuda, Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, wyd. i tłum. G. Labuda, Warszawa 1961, s. 85.
45
Szczegółowo omówiłem je we wcześniejszym artykule: M.F. Jagodziński, Zagadnienie obecności Skandynawów, s. 130–132, 137–146.
46
Ta kategoria stanowisk archeologicznych jest najmniej rozpoznana. Niestety, brak publikacji z wcześniejszych badań oraz pomijanie tej kategorii stanowisk w badaniach powojennych, pozwala tylko
na bardzo ogólną charakterystykę osad. Zajmowały one w większości przypadków od 0,5 do 1 ha
powierzchni i tworzyły, jak się wydaje, typ osadnictwa jednodworczego (por. Ł. Okulicz-Kozaryn,
Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX–XIII w.), Warszawa 1983, s. 101–102;
J. Okulicz, M. Jagodziński, Dotychczasowe wyniki zdjęcia archeologicznego województwa elbląskiego
oraz wnioski badawcze i konserwatorskie z nich płynące, [w:] Badania archeologiczne w woj. elbląskim
w latach 1980–83, red. A. Pawłowski, Malbork 1987, s. 23–24). Z lakonicznych informacji, które
znaleźć można w starszej literaturze oraz w sprawozdaniach z badań ratowniczych wynika, iż najczęściej odkrywanymi obiektami były paleniska, jamy zasobowe, piece, a w dwóch przypadkach udało się
odsłonić zarysy domostw o konstrukcji słupowej (Elbląg, stan. 8 – M.F. Jagodziński, Archeologiczne
ślady osadnictwa… Katalog stanowisk, poz. 111; Elbląg-Warszawskie Przedmieście, stan. 44 – ibidem,
poz. 148). Wśród zabytków ruchomych, obok licznych fragmentów ceramiki odkrywano głównie
przęśliki, noże i sierpy żelazne, grzebienie rogowe oraz osełki. W badanych osadach znajdowano też
liczne kości zwierzęce (np. Elbląg, stan. 12 – ibidem, poz. 108; Elbląg, stan. 7 – ibidem, poz. 113;
Myślęcin – M. Ebert, Truso, [w:] Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, 1926, 3, s. 11–
31). Spośród badanych wykopaliskowo (głównie w okresie międzywojennym) oraz powierzchniowo
osad, można jednak wskazać przynajmniej kilkanaście, które funkcjonowały w okresie działalności
Truso – M.F. Jagodziński, Archeologiczne ślady osadnictwa… Katalog stanowisk; idem, Archeologiczne
ślady osadnictwa… Komentarz.
47
Pierwsze grody strażnicze, jak można wnioskować na podstawie dotychczasowych badań, pojawiły
się na zachodniej granicy osadnictwa estyjskiego – Kwietniewo, stan. 1, VIII/IX–X/XI w. (M.F. Jagodziński, Archeologiczne ślady osadnictwa… Katalog stanowisk, poz. 427); Kwietniewo, stan. 2, X–
połowa XIII w. (ibidem, poz. 428); Myślice, stan. 1, IX–X, XI–XIII w. (ibidem, poz. 473); Myślęcin,
stan. 2, IX–XII/XIII w. (ibidem, poz. 237). Prawdopodobnie, była to reakcja Estów na zagrożenie
ekspansją Słowian, którą możemy datować na okres od końca VIII w. do IX/X w. M.F. Jagodziński,
Wyniki badań archeologicznych grodzisk w Myślęcinie, Kwietniewie i Weklicach, [w:] „Archaeologica
Hereditas” 02. Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze, Warszawa-Zielona
Góra 2013, s. 181–203.
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obszary nadbałtyckie (ryc. 21) i moim zdaniem wyznacza zasięg „kraju Estów” opisanego w przekazie Wulfstana.
W tym miejscu warto przypomnieć bardzo interesującą hipotezę Jerzego Okulicza-Kozaryna, łączącą zanotowaną u Jordanesa nazwę ludu Widiwarii z przekazaną
przez Wulfstana nazwą kraju Wit (Witland). Obie informacje odnosi on, do gęsto
zasiedlonych obrzeży Wysoczyzny Elbląskiej. Byłaby to zatem „wydzielona jednostka
terytorialna o własnej tożsamości politycznej, gospodarczej i kulturowej, posiadająca
wielowiekową tradycję prężnego ośrodka, charakteryzującego się interregionalnymi
związkami ze strefą bałtycką”48, której początki sięgają schyłku okresu wpływów rzymskich i początków okresu wędrówek ludów. Uczony ten, zwrócił też uwagę, na szczególną pozycję tego regionu w kontaktach interregionalnych w basenie Morza Bałtyckiego, czytelną zwłaszcza w okresie wczesnego średniowiecza. Truso, które pod koniec
VIII w. założyli skandynawscy przybysze nad brzegiem jeziora Drużno49, podobnie jak
rozwijające się wokół tego emporium prusko-skandynawskie osadnictwo, tzw. „skupisko elbląskie”50, było wymownym tego potwierdzeniem.

48

J. Okulicz-Kozaryn, Różne aspekty koncepcji pomezańskiej misji pruskiej św. Wojciecha, [w:] Pogranicze
polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha. Materiały z konferencji 18–19 września 1997 r., red. M.F. Jagodziński, Elbląg 1999, s. 137–138.
49
M.F. Jagodziński, Truso; S. Brather, M.F. Jagodziński, Der wikingerzeitliche Seehandelsplatz von Janów (Truso) / Nadmorska osada handlowa z okresu Wikingów z Janowa (Truso). Geophysikalische, archäopedologische und archäologische Untersuchungen 2004–2008, mit Beiträgen von Mateusz Bogucki,
Susanne Brather-Walter, Norbert Buthmann, Peter Kühn, Heiko Steuer und Benno Zickgraf / Badania
geofizyczne, archeo-pedologiczne i archeologiczne w latach 2004–2008 z referatami autorstwa Mateusza
Boguckiego, Susanne Brather-Walter, Norberta Buthmanna, Petera Kühna, Heiko Steuera oraz Benno
Zickgrafa, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, red. S. Brather, 2012, Beiheft 24.
50
M.F. Jagodziński, Zagadnienie obecności Skandynawów, s. 134–146.
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Ryc. 18. Ślady osadnictwa i penetracji skandynawskiej w okolicy jeziora Drużno i nad Zalewem Wiśla-

nym. Oprac. M.F. Jagodziński. Legenda: 1. Truso; 2. Cmentarzyska z grobami skandynawskimi; 3. Broń,
ozdoby i przedmioty użytkowe pochodzenia skandynawskiego znalezione luźno oraz pochodzące z badanych wykopaliskowo osad lub grodzisk; 4. Wraki łodzi interpretowane jako skandynawskie.
Lista stanowisk pokazanych na mapce: 1. Janów Pomorski/Truso; 2. Elbląg-Pole Nowomiejskie (Neustädterfeld), cmentarzysko; 3. Elbląg-Winnica (Weingarten), cmentarzysko; 4. Elbląg-Kępa Północna
(Kämmerei-Sandland), cmentarzysko; 5. Elbląg-Kamionka-Żytno (Benkenstein-Freiwalde), cmentarzysko; 6. Elbląg-Zawada (Pangritz-Colonie), cmentarzysko; 7. Rzeka Elbląg, żelazny grot włóczni typu „B”
Petersena; 8. Rzeka Elbląg – między dawną stocznią a odgałęzieniem Kanału Jagiellońskiego, żelazny grot
włóczni typu „E” Petersena; 9. Rzeka Elbląg, żelazny grot włóczni typu „E” Petersena; 10. Tolkmicko
(grodzisko), ozdoby i broń pochodzenia skandynawskiego; 11. Frombork, wrak łodzi klepkowej; 12. Sądkowo, miecz wikiński; 13. Braniewo – ujście Pasłęki do Zalewu Wiślanego, grot żelazny lub miecz pochodzenia wikińskiego?; 14. Węzina, miecz żelazny typu „α” Nadolskiego; 15. Kupin, żelazny grot włóczni
typu wikińskiego; 16. Robity (osada), elementy broni, ozdoby i przedmioty użytkowe pochodzenia skandynawskiego; 17. Studzianki – rzeka Dzierzgoń, miecz żelazny typu I Nadolskiego; 18. Jasna, miecz żelazny; 19. Bągart, dwie łodzie klepkowe; 20. Awajki (cmentarzysko?), miecz żelazny z inskrypcją na głowni
„Ulfber(ht)”; 21. Janów Pomorski (Hansdorf – osada Truso?), topór żelazny typu III Nadolskiego
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Ryc. 19. Miecze znalezione w okolicy Truso. 1. Elbląg-Pole Nowomiejskie (Elbing-Neustädterfeld),
miecz żelazny typu H Petersena z dwustronną aplikacją na głowni, skomponowaną z ukośnie ułożonych
pasm stali dziwerowanej (A.N. Kirpicnikov, M.F. Jagodziński, Wczesnośredniowieczny miecz znaleziony
w Elblągu, [w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczkowa, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski, Szczecin-Wrocław 2006, s. 437–442); 2. Studzianki (Kühlborn), gm. Markusy,
żelazny miecz typu H-J Petersena (K. Langenheim, Spuren der Wikinger um Truso, Elbinger Jahrbuch,
1933, H. 11, s. 266–267, Abb. 5); 3. Awajki (Awecken), miecz żelazny typu T II Petersena z inskrypcją
na głowni „Ulfber(th)” (G. Kossina, Die Griffe der Wikingschwerter, Mannus 1929, 21, s. 307, Abb 10;
K. Langenheim, Spuren der Wikinger um Truso, Elbinger Jahrbuch, 1933, Bd. 11, s. 266, 279); 4. Orsy, gm.
Górowo Iławeckie, miecz żelazny typu H(?) Petersena (zbiory Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie)
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Ryc. 21. Znaleziska dirhamów emitowanych przed 900 r. na południowo-wschodnim wybrzeżu Bał-

tyku wg S. Brathera (S. Brather, Early Dirham Finds in the South-east Baltic. Chronological Problems in
the Light of Finds from Janów Pomorski (Truso), [w:] Transformatio Mundi. The Transition from the Late
Migration Period to the Early Viking Age in the East Baltic, eds. by M. Bertašius 2006, pp. 134, Fig. 1)
z uzupełnieniami autora (M.F. Jagodziński, Zagadnienie obecności, s. 190, ryc. 21) – nr 17 nowoodkryty
skarb z Olbrachtówka (D. Malarczyk, Monety arabskie w skarbie z Olbrachtówka, w druku). Legenda: 1.
Skarb (do 500 monet); 2. Skarb (do 100 monet); 3. Pojedyncze znaleziska monety

•

Ryc. 20. Elbląg-Pole Nowomiejskie (Elbing-Neustädterfeld), prusko-skandynawskie cmentarzysko

wczesnośredniowieczne – przykłady wyposażeń żeńskich pochówków skandynawskich. I. Grób nr 7: a.
Dwie prostokątne zapinki ażurowe, jedna zachowana fragmentarycznie, druga w całości; d. Dwa łańcuchy
brązowe zmontowane z podwójnych ogniw; e. Dwa haczykowate zaczepy do łańcuchów, jeden zachowany fragmentarycznie, drugi zachowany w całości; b. Pięć bransolet brązowych; c. Zapinka puszkowata
(K. Gloger, Germanen in Osteuropa. Versuch einer Geschichte Osteuropas von den Unfängen bis zum Beginn
des 13. Jahrhunderts, [w:] Mannus-Bücherei, Leipzig 1943, s. 206, ryc. 69); II. Grób nr 41: a. Brązowa
zawieszka dzwonowata z fragmentem łańcucha brązowego; b. Brązowa zawieszka dzwonowata z fragmentami 3 łańcuchów brązowych; III. Grób nr 23: a. Dwie zapinki owalne; b. Dwa łańcuchy brązowy
zmontowane z podwójnych ogniw (jeden zachowany we fragmencie); c. Pierścień wykonany z zaplecionego brązowego drutu; d. Dwie bransolety brązowe (w tym jedna z ornamentem falistym); 1. Zapinka
owalna pochodząca ze zniszczonego grobu; 2. Zapinka puszkowata pochodząca ze zniszczonego grobu;
3. Zapinka owalna pochodząca ze zniszczonego grobu; 4. Zapinka z wysokim obramowaniem (Schnallen
mit hohem Rahmen) ze zniszczonego grobu; 5. Zawieszka ażurowa (Scheibenanhanger) z grobu nr 41; 6.
Równoramienna zapinka ażurowa z grobu nr 41
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Schriftliche und archäologische Quellen
zur ethnokulturellen Zugehörigkeit
des Flussmündungsgebiets der Weichsel
vom vom 1. bis das 9. Jahrhundert
Zusammenfassung
Schlagworte:
Schriftquellen; archäologische Quellen; Siedlungen; kulturelle Grenzräume;
interkulturelle Kontakte.

Dieser Artikel präsentiert die wichtigsten Stufen der Entwicklung der Besiedlung zwischen
Weichsel und Passarge vom Beginn des 1. bis Ende des 9. Jahrhunderts. In diesem Gebiet deuteten archäologische Forschungen auf die anfängliche Anwesenheit der germanischen Stämme
der Goten und Gepiden, dann der Westbalten, Slawen sowie anderer südskandinavischer und
baltischer Völker. Jede dieser ethnischen Gruppen hinterließ hier konkrete materielle Spuren
ihrer Anwesenheit.
Ereignisse und historische Prozesse im Mündungsgebiet der Weichsel fanden ihren Widerhall in den Schriftquellen. Die Namen von Stämmen und Völkern, die in diesem Gebiet im
Laufe der Jahrhunderte lebten, wurden in diesen Quellen gelegentlich mit sehr konkreten Charakteristika erwähnt. Durch den Vergleich dieser Berichte mit den materiellen Spuren, die die
ehemaligen Bewohner dieses Gebietes hinterlassen haben, versucht der Verfasser diese Namen
archäologisch zu identifizieren.

Cultural affiliation the Vistula estuary
region from 1st to 9th century in the light
of archaeological and historical sources
Summary
Keywords:
written sources; archaeological sources; settlements; cultural borderland; crosscultural contacts.

The article presents the main stages of development of the settlements on lands between the
Vistula and the Pasłęka rivers, from the end of 1st to the 9th century. The problem of the
presence of Germanic tribes, the Goths and the Gepids, then the Western Balts and the Slavs as
well as other south-Scandinavian and Baltic peoples in the area was discussed.
Events and historical processes occurring at the mouth of the Vistula River were reflected
in the written sources. The names of tribes and peoples living in this region over the centuries, sometimes describing very specific characteristics of them, were recorded in these sources.
Comparing these records with material traces left by the ancient inhabitants of these areas,
author attempted to identify these names archaeologically.
M.F.J.

Владимир И. Кулаков

Малый Кауп: две формы обрядности
Ключевые слова:
Kleine Kaup; раннего средневековья погребение; трупосожжениe;
трупоположениe.

Погребальные древности юго-восточной Балтии различных исторических эпох
изучаются немецкими археологами уже почти три столетия. Правда, систематизирование этого объёма информации как тафологического материала фактически
не проводилось. Как показывают разработки М.В. Добровольской, для адекватного анализа погребального обряда, прежде всего – для сложных для обработки
трупосожжений необходим максимально подробный сбор информации по каждому комплексу. Только на основании этого может быть сформирована «методика реконструкции событий, приведших к возникновению тех или иных объектов,
подвергнувшихся воздействию огня…» (Добровольская М.В., 2010, с. 85).
В археологии юго-восточной Балтии уже давно сложилась основанная на
обширных массивах раскопанных погребений типология прусской погребальной обрядности. Ведущим для эпохи раннего средневековья видом погребения
является трупосожжение подтипа 2.1 – «кости в яме рассеяны среди остатков
погребального костра (ОПК). Наибольшая концентрация костей вместе с зачастую обожжёнными компонентами инвентаря – в верхней части зольника. Там же
находятся предметы без следов огня…эти находки с уверенностью можно считать
заупокойными подношениями людей, сооружавших могилу. По всему массиву
погребения обычно рассеивались некомплектные остатки сосудов, побывавших
на костре» (Кулаков В.И., 2003, с. 294, 295). Как правило, в придонной части
могилы располагались останки принесённого в жертву коня. Этот признак внутренней структуры могильного сооружения позволяет именовать погребения,
традиционные для прусской культуры V–XI вв., двухъярусными.
Новые данные о прусской обрядности, полученные в 2010 г. при раскопках
грунтового могильника в секторе Kl. Kaup, находящемся в восточной части хрестоматийного для балтийской археологии курганного могильника Кауп (г. Зеленоградск, Калининградская обл.) позволят расширить и уточнить наши знания
по этому вопросу.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 127–147
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Комплекс памятников археологии вокруг уроч. Кауп, включающий ряд
селищ, открытое торгово-ремесленное поселение и связанный с ним курганногрунтовой могильник, а также не менее двух грунтовых могильников V и XI вв,
расположен в северной части полуострова Самбия (ныне – Калининградский
полуостров), в 2,5 км к югу от центра г. Зеленоградска, к северу от пос. Моховое
(ehem. Wiskiauten) (Kulakov V.I., 2005, S. 55). Как и остальные торгово-ремесленные пункты эпохи викингов, известные в Балтийском макрорегионе, Кауп занимает место на краю прусской племенной территории. Этот комплекс памятников
археологии находится в 23 км к северу от г. Калининграда, у юго-западной оконечности Куршской косы. К настоящему времени лесное уроч. Кауп имеет в плане форму неправильного ромба (рис. 1). В этом небольшом лесу, носящем историческое название «Kaup», на вершине камовой возвышенности, достигающей
от уровня вод Балтийского моря высоты 11 м, находится курганный могильник
(с участком, занятым грунтовыми могилами), со времени своего открытия (3 августа 1865 г.) именуемый также «Кауп» и являющийся объектом культурного
наследия Российской Федерации.
В научной литературе этот уникальный для исторической Пруссии топоним «Kaup» (дисл. «Торжище») впервые был отмечен в середине XIX в. своим
первооткрывателем – премьер-лейтенантом Вульффом, проходившим службу во
2-м Восточнопрусском гренадерском полку (Wulff 1865, S. 641–646).
После открытия могильника Кауп (судя по тексту Вульффа, который упомянут выше, был открыт участок грунтового могильника на восточной окраине лесного уроч. Кауп) расположенные в лесном урочище курганы привлекли внимание
кенигсбергских археологов и на протяжении 1873–1939 гг. на могильнике было
раскопано не менее 86 курганов (Кулаков В.И., 1996, с. 140). Грунтовой могильник на участке Kl. Kaup, окружённый скандинавскими курганами, раскапывался
в 1932 и 1934 г. К. Энгелем, и, как выяснилось, содержал прусские двухъярусные
трупосожжения XI–XII вв.
В послевоенное время раскопки курганов в лесном урочище Кауп проводил
Калининградский отряд Прибалтийской экспедиции под руководством Фриды
Давидовны Гуревич (Гуревич Ф.Д., 1963, с. 197, 208).
С 1979 г. работы на Каупе развернула Балтийская экспедиция ИА АН
СССР, причём сразу же в шурфе 1 были открыты следы поселенческой деятельности к юго-западу от лесного урочища Кауп. В 1980-2007 гг. Балтийская экспедиция ИА РАН изучила на курганном могильнике Кауп 9 подкурганных захоронений, содержавших останки скандинавов IX–X вв. (рис. 2).
Задачей археологических раскопок в уроч. Кауп, осуществляющихся здесь
с 1979 г. Балтийской экспедицией ИА АН СССР, в полевом сезоне 2010 г. стало
изучение восточной окраины уроч. Grosse Kaup («Большой Кауп»). Условное
территориальное разделение урочища Kaуп на Grosse Kaup (основной массив
лиственного леса, скрывающего курганы викингов) и Kleinе Kaup (рис. 3) ввёл
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Рис. 1. Комплекс памятников археологии вокруг уроч. Кауп. Границы комплекса показаны пунктиром, в его центре – лесное уроч. Кауп
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Рис. 2. План курганного могильника Кауп. Чёрным залиты курганы, раскопанные Балтийской

экспедицией ИА РАН в 1980–2007 гг. Ограниченная линией врезка в северо-восточном
углу плана – участок Kl. Kaup.
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Рис. 3. Траншеи и раскопы 1932–2010 гг. на участке Kl. Kaup. Курганы вокруг пятна ОПК (часть

грунтового могильника) показаны по плану Каупа, изготовленному в 1934 г. К. Энгелем
(MVU, PM IXg 86)
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К. Энгель на своём плане 1932 г. Уроч. Kl.Kaup представляет собой на плане
К. Энгеля (Кулаков В.И., 2010, рис. 1) северо-восточный сектор вершины залесённой камовой возвышенности, отделённый от уроч. Grosse Kaup отрезком
шоссе Cranz–Laptau (ныне – Зеленоградск–пос. Муромское).
В 2010 г. Раскопы 5 и 6 (рис. 3) были разбиты на южной окраине пятна остатков погребального костра (ОПК), именовавшегося немецкими археологами
Brandschicht, Aschenplatz. Размеры пятна ОПК, выявленного в слое лесной почвы (по естественным причинам дёрн здесь отсутствует) 40 × 35 м, в плане пятно
имеет подпрямоугольную форму, вытянутую по линии северо-восток – юго-запад. Не исключено то, что пятно, показанное на рис. 3, в раннем средневековье
было гораздо больше и протиралось в восточном направлении. К сожалению,
дорожное строительство и разработка перекрывающего часть участка Kl. Kaup
глиняного карьера уничтожили большую часть этого слоя.
Для представления в данной статье из 14 изученных в 2010 г. погребений
(рис. 4) выбраны 2 комплекса. Они интересны тем, что представляют собой два
своеобразных полюса прусской погребальной обрядности эпохи раннего средневековья – кремацию и ингумацию.
Погр. К44 (Раскоп 5, кв. 14–16) расположено в юго-западной части Раскопа 5, имеет могильную яму нижнего яруса сложной в плане формы, общими
разм. 2,40 × 1,30 м, глуб. в пределах материка 0,10 м, ориентированую по линии
северо-запад – юго-восток. Глубина в центральной части погр. К44 0,65 м. Оба
яруса могилы заполнены ОПК в смеси с обожжёнными частицами гравия. Могильная яма выбиралась с уровня +101. У северного края могилы на «предматерике» (глинистый материк на участке Kl. Kaup был покрыт субструкциями
антропогенного происхождения, так же, как и на могильнике Dollkeim/Коврово – Кулаков В.И., 2002, с. 177) видны следы прокала почвы диам. ок. 0,22 м,
оставленные локальным огненным поминальным (?) ритуалом. Верхний ярус
погр. К44 расположен над поздней могильной ямой (релятивная хронология
внутренних частей погр. К44 показана взаимным перекрыванием могил). Она
была выбрана в северо-западной части комплекса, имеет овальную в плане форму,
разм. ок. 1,60 × 1,10 м. Над этой ямой, в северо-западной части кв. 15 выявлено
округлое в плане скопление обломков кальцинированных костей диам. 0,20 м,
частично перекрытое мелкими камнями. В 0,3 м к северу от этого скопления был
выявлен на шт. 1 развал фрагментов раннегончарногог сосуда № 38-1. Данный
сосуд с S-видным венчиком относится к подтипу Žulkus B-1:b (у западных славян
– типы Teterov und Weisdiner) и датируется X–XII вв. (в ряде случаев – до XVI в.)
(Žulkus V., 2007, p. 304–309). Это, очевидно, позднейшая жертва над могилой,
совершённая много позже завершения акта захоронения. Не исключено, с этой
жертвой связана находка серебряной бусины № 82 со сканным орнаментом у северной границы погр. К44. Из верхней части верхнего яруса погр. К44 происходят обгоревшие ножницы № 38-4 и обломок обожжённого бронзового декора-
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Рис. 4. План погребений, вскрытых на Раскопах 5 и 6 на участке Kl. Kaup
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Рис. 5. Инвентарь погр. К44

Рис. 6. План погр. К44. Верхний ярус
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тивного ключа со штампованным орнаментом и 7-ю прорезанными по тыльной
стороне косыми линиями (рис. 5). В 0,4 м к северо-западу от первого скопления
костей выявлено второе, с неясными границами. Среди его костей – два гвоздя
и обломок бронзового витого перстня № 4. Вокруг первого скопления кальцинированных костей найдены монета прусского короля Фридриха Вильгельма III
(чекан 1818 г.), железная щитовая (?) заклёпка № 9, заклёпки ладейные № 10 и 20,
осколок камня-куранта № 18, фрагмент шпоры № 44–4, две бронзовые накладки
с псевдо-жемчужным орнаментом № 44–6 (рис. 5). Весь этот массив костей и находок на глубинах между +100+70 подстилается мощным скоплением крупных
по своим размерам камней, являющихся, в сущности, границей между верхним и
нижним ярусами. На самый крупный камень перевёрнуто вверх дном бронзовое
блюдо № 44–10 с обожжённой внутренней поверхностью. На вогнутой стороне
блюда (в обломках), сохранившей следы обжига и ожелезнения, прорезаны изображения четырёх женщин (одна из них – в центральном медальоне), перемежаемые латинскими надписями (рис. 6). С блюда на камень высыпалась группа ОПК
с незначительным количеством мелких обломков кальцинированных костей, которая была указанным блюдом перекрыта (рис. 7). Ясен факт использования блюда в качестве «временной» урны для переноса остатков сожжения с костра в могилу. Эта черта характерна для прусской обрядности XI в. (Кулаков В.И., 2003,
с. 300). При активной помощи проф. др. В.А. Сычинского (РГУ им. И. Канта)
были переведены латинские надписи, сопровождавшие фигуры женщин – «хитрость», «ненависть», «идолопоклонничество», «гнев», «зависть». Очевидно, это блюдо, являлось своего рода элементом наглядной пропаганды христианской идеи и бичевания людских пороков. Сходные по конструкции композиции

Рис. 7. Фото и прорисовка бронзового блюда из погр. К44
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Рис. 8. План расположения в погр. К44 костей позднего коня

известны на блюдах типа “mit Ängeln”. Правда, на них (в том числе – на находке
из Старой Рязани – Даркевич В.П., 1970, с. 150, 151) изображения женщин сопровождались подписями, характеризующими их как отображения различных
христианских добродетелей. Однако и такие блюда, и сосуды, изображающие
персонифицированные в виде женщин пороки, относятся к типу Poklewski II(а),
традиционно датируемому рубежом XI–XII вв. (Poklewski T., 1961, s. 145). Кроме того, здесь, на дне верхнего яруса среди камней обнаружены обожжённый
лавролистный наконечник копья типа Кулаков «а» № 44–8, фрагмент стремени
№ 44–23 (слом старый), большой фрагмент кальцинированной кости № 44–15,
фрагмент шпоры № 44–20, бронзовая оплавленная игла фибулы № 44–22, серебряный бубенчик № 44–14. В нижнем ярусе поздней ямы погр. К44 на дне могилы содержит остатки разрушенного каменным завалом (см. выше) костяка коня,
лежавшего на правом боку и направленного головой на запад (рис. 8). Шея коня
была сломана у черепа (в районе первого позвонка) и у своего основания. Голова коня подогнута таким образом, что его темя смотрит на юг, а передние зубы
направлены на восток. В зубах у черепа обнаружены кольчатые удила № 44–30
(рис. 9). К югу от них выявлена подпружная железная пряжка № 44–28. У южного борта могилы позднего коня лежит шпора № 44–26. Фрагмент шпоры № 44–
38 – между шпорой № 44–26 и пряжкой № 44–28. К северо-востоку от черепа
коня обнаружена подпружная железная пряжка № 44–12. В 0,2 м к востоку от

Рис. 9. Инвентарь нижнего яруса погр. К44
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неё выявлена в нескольких фрагментах верхняя часть лепного охристо-глиняного
сосуда с накольчатым орнаментом № 44–37. Эта находка попала в заполнение
погр. К44 из насыпи расположенного южнее кург. К/1, обладавшего, в частности,
погребениями эпохи бронзы и раннего железного века, к которым и относится
упомянутый выше обломок сосуда. У северного края могилы найдено стремя
№ 44–13, относящееся к раннему коню. Стремя № 44–31, связанное с поздним
конём, лежит среди обломков его ребер. К западу от черепа коня найдено ботало
№ 44–3. Ранний конь лежал в отдельной яме разм. 1,0 × 0,60 м, располагавшейся
восточнее могилы позднего коня и частично уничтоженной при её рытье. Костяк
раннего коня лежал на правом боку по направлению запад-восток (рис. 10). Однако при рытье могилы для позднего коня передняя часть костяка раннего коня
была отделена от задней и переотложена на дно восточной части могилы позднего коня. Там лежит череп раннего коня с частью шейных позвонков, направленный теменем на запад и передними зубами на север. Остальные кости передней
части его костяка разбиты и рассеяны по дну могилы. Вдобавок они оказались
раздавлены мощными камнями, создавшими границу между верхним и нижним
ярусами над поздним конём. В зубах у черепа раннего коня обнаружены кольчатые удила № 44–44 с большими кольцами. Под нижней челюстью черепа коня
обнаружено ботало № 44–43. К северу от передних зубок коня найдены стремена
№ 44–44 и № 44–45. Рядом с ними – бронзовый бубенчик № 44–42, накладки
на ремни постромок (?) № 44–47. В 0,4 м к северо-востоку от черепа коня вы-

Рис. 10.План расположения в погр. К44 костей раннего коня
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явлен венчик лепного сосуда № 44–49 (с орнаментом раннего железного века ?).
Кроме того, в северной части дна могилы раннего коня найдены относившиеся
к его снаряжению ледоходные шипы №№ 44–46 и 44–50. Погр. К44 содержит
останки высокопоставленного в социальном отношении мужчины, датируется,
судя по наличию в составе инвентаря блюда типа mit Ängel, кон. XI в. – нач. XII в.
Остальной инвентарь погр. К44 этой датировке не противоречит Последовательность погребальных церемоний для этого комплекса можно восстановить
следующим образом:
1.
После смерти одного из высокопоставленных членов местной прусской
общины была вырыта могильная яма в юго-восточной части комплекса
погр. К44 и туда головой на запад помещён ранний конь. Он приносится в жертву в снаряжении для верховой езды.
2.
По прошествии некоторого времени, явно недостаточного для полного
истлевания органики на туше раннего коня вырывается следующая могильная яма, несколько западнее могилы раннего коня. При этом передняя часть туши раннего коня перемещается на дно новой ямы. На эти
останки помещается поздний конь со сломанной в двух местах шеей,
снаряжённый для верховой езды и слабо присыпается переотложенным
материковым грунтом.
3.
Далее на заполнение позднего коня высыпается массив ОПК, принесённый от погребального костра, расположенного на стороне. В центр комплекса, образованного из могил раннего и позднего коня, помещается
мощный валун, дробящий кости коней. На этот валун из роскошного
блюда (хоронившие соплеменника пруссы явно обратили внимание на
то, что оно украшено подписными изображениями, смысл которых,
правда, остался для них неясным) высыпаются немногочисленные обломки кальцинированных костей, принесённые вместе с ОПК с костра.
4.
После засыпки верхнего яруса углистыми массивами ОПК сюда же
бросаются несколько массивных валунов. Уже после завершения этого
завершающего акта церемонии близкие умершего (судя по бусине от
серьги – женщины) бросают на могилу заупокойные подношения. Как
показывает находка сосуда XII в., эти подношения приносились на протяжении значительного отрезка времени и являлись, очевидно, не только вещевыми, но и имели вид пищи или питья.
Примечателен факт соответствия погр. К44 финальному этапу бытования
в исторической Пруссии обряда кремации, в XII в. уже мало использовавшегося
(Кулаков В.И., 2003, с. 297). Он характеризовался наличием деталей конского
снаряжения в верхнем ярусе (в нашем случае – фрагмент шпоры № 44–4).
Следующей формой погребальной обрядности у пруссов стало трупоположение. Оно было также представлено в наших раскопках 2010 г. на участке Kl. Kaup.
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Погр. К46 (Раскоп 6, кв. 13, 14, 15) имеет в плане форму овала, вытянутого
по линии север-юг. Могила погр. К46 имеет разм. 2,25 × 0,60 м, глуб. в пределах
материка 0,10 м. Она прорезала погр. К43 таким образом, что конь этого комплекса, ориентированный по линии запад-восток, оказался точно под костяком
погр. К46. Заполнение погр. К46 достигает мощ. 0,12 м (выше – аморфный в плане слой ОПК) и состоит преимущественно из ОПК с большим содержанием
примесей золы. В южной части этого заполнения, в районе ног скелета в погр.
К46 видна примесь обожжённого гравия. По длинной оси могилы на её дне лежит
на спине мужской костяк длиной 1,68 м. Голова костяка ориентирована теменем
на север с отклонением к северо-востоку. Складывается впечатление о том, что
первоначально покойный имел под головой некую подушку. С её исчезновением
в результате естественных условий истлевания органических субстанций голова,
уже слабо соединённая позвонками с корпусом, откатилась к востоку (рис. 11).
Левая рука лежит вдоль туловища. Права рука слабо согнута в локте, кости ладони
покоятся на правом бедре. Ноги вытянуты, слабо сведены в коленях. К востоку от
головы, уже за пределами границ могильной ямы над нижним ярусом погр. К43,
перекрытом описываемым трупоположением, лежит наконечник копья №46–1
подтипа J.P. G1 (рис. 11), на третьем верхнем ребре с левой стороны груди найдена бронзовая подковообразная фибула № 46–21 с закрученными концами дуги.
На левой части бедра обнаружена бронзовая пряжка с обоймицей № 46–27. На
обоймице пряжки справа от тиснёного стилизованного изображения шестилепесткового цветка чётко видна процарапанная ножом (?) фигура, напоминающая
«кельтский крест» (тип «крест в круге»). Упомянутое изображение 6-лепесткового цветка известно на бронзовых готландских блюдах изготавливавшихся для
погребальных церемоний в XI в. (Trotzig G., 1991, p. 90).
В правой (западной) части живота покойного обнаружены детали перевязи
меча № 46–26. Примечателен факт отсутствия меча в погр. К46. Южнее правой
стороны бедра найден нож № 46–22. Под тазом покойного найдена малая бронзовая лировидная пряжка № 46–32 с остатками железного язычка. Между стоп
скелета лежал серебряный брактеат типа «с крестом», чеканенный в Кёнигсберге
в кон. XIII в. (определение Валуева А.А.). Несколько южнее этой монеты найден
равнозначный по размерам кремнёвый скребок № 46–30. Остальной инвентарь
погр. К46 обнаружен преимущественно в ОПК – заполнении могильной ямы
этого комплекса, разрушившей верхний ярус погр. К43. В связи с этим принадлежность этого инвентаря к погр. К43 или К46 не ясна окончательно. Среди
этого материала: фрагмент кругового сосуда № 46–10 (скорее к погр. К46), бронзовые басменная подвеска № 46–12 с солярным псевдо-жемчужным орнаментом
(очевидно – из погр. К46) и кольцо № 46–11, фрагмент венчика лепного сосуда
с большим количеством дресвы в примеси № 46–13 (из погр. К43 ?) и остальные
6 фрагментов лепных и круговых сосудов, обломок обожжённой тордированной
бронзовой гривны № 46–14 (явно из погр. К43), обожжённые глиняные прясли-
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ца № 46–15 и 46–17 (явно из погр. К43), железная пластина № 46–16, фрагмент
железного кольца № 46–18, железные предметы № 46–19 («омега») и № 46–20
(«альфа») (такие символы раннего христианства накладывались или крепились
к гробам обращённых в веру Христа) (рис. 12). Погр. К46 содержит останки
мужчины-воина, погребённого в северной полé кург. К/1 в кон. XIII в.
Ближайший аналог погр. К46 находится в 1,2 км к северо-западу от лесного
уроч. Кауп, в лемму Kunterstrauch (у совр. пос. Клинцовка). Там Й. Хейдек раскопал в 1876 г. кург. А с каменно-земляной насыпью, в котором в двойном каменном ящике находились головами на восток женский и мужской костяки. Мужское трупоположение являлось почти точной копией погр. К46, даже наконечник
копья – того же типа (рис. 13). Пара брактеатов (правда – не в ногах, а во рту),
датировавших комплекс нач. XIV в. (Кулаков В.И., Казаченко Ж.Ю., 2008, с. 91,

Рис. 12.Инвентарь погр. К46
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Рис. 13.План захоронения в кург. А Kunterstrauch/Клинцовка (Prussia-Archiv, Museum für Vorund Frühgeschichte, Berlin)

92). Погребения в кург. А и погр. К46 по внутренней структуре находят прямые аналогии в ятвяжских древностях северо-западной части совр. Белоруссии.
На этом материале А. Квятковская выделила два типа трупоположений. В виде
II выделяется вар. 2А. Относящиеся к нему погребения XII–XIII вв., обложенные и перекрытые камнями, под которыми костяк перекрыт, в свою очередь,
слоем угольных и золистых прослоек (Квятковская А., 1998, с. 60, 61). На могильнике Kunterstrauch в кург. А эту черту, несмотря на краткое описание обряда,
можно предполагать, а в погр. К46 она представлена очевидно. Таким образом,
можно предполагать связь воинов, погребённых в кург. А и в погр. К44, с ятвяжским культурно-этническим ареалом. По данным исследования ДНК останков
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из погр. К46, проведённым В.Н. Чеховским в лаборатории экспертно-криминалистического центра МВД, выявлено то, что отщепление предка человека от основной группы народа, обитавшего некогда на пересечении современных границ
Беларуси, Украины и Польши, произошло порядка 300-+25 лет назад от момента
рождения человека.
Традиция переселения членов завоёванных племенных объединений на
территории Орденского государства в XII–XIV вв. в виде пленников или заложников (не только крестоносцами, но и литовцами) хорошо известна (Петр из
Дусбурга, 1997, с. 165, 167). Поэтому появление представителя ятвяжской этнокультурной группы на Самбии в орденское время неудивительно.
Приведённый выше материал на примере данных новейших раскопок иллюстрирует редко уловимый в тафологических материалах переходной этап от
трупосожжения к трупоположению. Он заключается в наличии над костяком
(нередко – в самой домовине) остатков горелой органике и даже обожжённых
костей животных (как на куршском могильнике Stangenwalde, Куршская коса –
Schifferdecker G., 1871, S. 43–46). Видимо, сменившие прежний, сложившийся
на протяжении веков обряд трупосожжения на новый для них ингумационный
обряд, западные балты (пруссы, ятвяги и часть куршей) на протяжении нескольких поколений сохраняли в своём новом порядке погребальных церемоний рудименты старых обычаев. Они проявились не только в перекрытии тела умершего
ОПК, но и в отсутствии стабильной ориентации погребённого (что, возможно,
не было принципиальным при кремации). Так, костяки в кург. А Kunterstrauch
лежат головой на восток, в погр. К46 – на север, а на могильнике Stangenwalde
и на ятвяжских могильниках – на северо-запад и в других направлениях. Кроме того, быть может, неслучайно костяк в погр. К46 перекрывает более раннее
захоронение коня. Тем самым участники процесса погребения осознанно (?)
воссоздали традиционное для прусской культуры (в эпоху господства кремации)
двухъярусное захоронение.
Таким образом, материал новейших раскопок в Калининградской области
показывает, что грань между кремацией и ингумацией в исторической Пруссии
была достаточно размытой. Ещё на рубеже XI–XII вв. обряд кремации при наличии в нижнем ярусе захоронения двух коней (погр. К44), был сложен и длителен.
Несмотря ни на какие внешние факторы (приход Тевтонского Ордена, крушение
прусской «конфедерации», принудительная христианизация, насильственные
переселения), западные балты в XIII–XIV вв. очень медленно расставались со
своими обрядовыми традициями.
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Mały Kaup (Kl. Kaup): dwie formy obrzędowości
Streszczenie
Słowa kluczowe:
Mały Kaup; wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy; kremacja;
inhumacja.

Materiały, pozyskane w 2010 r . przy okazji badań archeologicznych cmentarzyska Mały Kaup
(Kl. Kaup), znajdującego się we wschodniej części cmentarzyska kurhanowego Kaup (rej. Zelenogradsk, okręg kaliningradzki) pozwalają poszerzyć naszą wiedzę na temat obrzędowości
pogrzebowej ludności żyjącej u południowo-wschodniego pobrzeża Bałtyku.
Z czternastu przebadanych pochówków w artykule omówiono dwa, które wydają się być
szczególnie interesujące, gdyż przedstawiają oryginalne i odmienne sposoby pruskiego obrządku pogrzebowego okresu wczesnego średniowiecza: pochówek K44 i pochówek K46.
Pochówek ciałopalny K44 jest wyraźnym przykładem schyłkowego etapu praktykowania
na obszarze Prus kremacji, dla którego zauważalne jest występowanie w górnych warstwach
elementów oporządzenia jeździeckiego. Najbliższą analogię do niego wykazuje pochówek K 46
znajdujący się w odległości około 1,2 km w kierunku północno-wschodnim od leśnego uroczyska Kaup w lesie zwanym niegdyś Kunterstrauch (przy obecnej miejscowości Klincowka).
Analizowany w treści artykułu materiał jest ciekawym, opartym na najnowszych danych,
przykładem dostrzegalnego etapu przejściowego od kremacji do inhumacji funkcjonującego
u wczesnośredniowiecznych Prusów. Niezależnie od historycznych czynników zewnętrznych
mających odbicie na społeczeństwach wczesnośredniowiecznego obszaru nadbałtyckiego. Takich jak przybycie zakonu krzyżackiego, w konsekwencji upadek pruskiej „konfederacji”, przymusowa chrystianizacja i będące następstwem oporu przesiedlenia), Bałtowie zachodni bardzo
powoli odchodzili od wielowiekowej tradycji i obrzędów.

Klein Kaup: Zwei Formen von Bestattungsbräuchen
Zusammenfassung
Schlagworte:
Klein Kaup; frühmittelalterlichen Bestattungsriten; Kremation;
Körperbestattung.

Die 2010 bei archäologischen Forschungen auf dem Friedhof Kl. Kaup im östlichen Teil des
Kurganfriedhofs Kaup (Rayon Zelenogradsk, Gebiet Kaliningrad) gewonnenen Materialien
ermöglichen uns, unser Wissen über die Begräbnisriten der Bevölkerung im südöstlichen Ostseeraum zu erweitern.
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Von den 14 im Jahre 2100 untersuchten Bestattungen, werden im Artikel zwei besprochen, die als besonders interessant erscheinen, da sie zwei originelle prußische Bestattungsriten
des Frühmittelalters repräsentieren: die Bestattung K44 und die Bestattung K46.
Die Feuerbestattung K44 ist ein eindeutiges Beispiel für die Endphase der Kremation
auf prußischem Gebiet, bei der in den oberen Schichten Elemente von Reiterausrüstung festgestellt werden können. Am nächsten steht ihr die Bestattung K46, die sich ca. 1,2 km entfernt
in nordöstlicher Richtung vom Forstrevier Kaup im Wald befindet, der einst Kunterstrauch
genannt wurde (bei der heutigen Ortschaft Klincowa).
Das im Artikel präsentierte Material ist ein interessantes auf den neuesten Daten beruhendes Beispiel für die Übergangsphase von der Kremation zur Körperbestattung bei den frühmittelalterlichen Prußen. Unabhängig von äußeren Faktoren, die auf die frühmittelalterlichen
Gesellschaften des Ostseeraums einwirkten (wie z.B. das Erscheinen des Deutschen Ordens und
der anschließende Zerfall der prußischen „Konföderation“ Zwangstaufe und die auf den Widerstand folgende Umsiedlung) der ihr folgende Widerstand rückten die Westbalten äußerst
langsam von Traditionen und Riten ab, die mehrere Jahrhunderte Bestand gehabt hatten.

Klein Kaup: two forms of rituals
Summary
Keywords:
Kleine Kaup; early medieval funeral rites; cremation.

Systematization of funeral antiquities of southeast Baltic of various historical eras as tafologic
material actually wasn’t carried out.
The new data on Prussian ceremonialism received in 2010 at excavation of a soil burial
ground in Kl sector. Kaup, being in east part of a kurgans burial ground, axiomatic for the Baltic
archeology, Kaup (Zelenogradsk, the Kaliningrad Region) will allow to expand and specify our
knowledge of this question.
For representation in this article 2 complexes are chosen from 14 burials studied in 2010.
They are interesting to that two peculiar poles of Prussian funeral ceremonialism of an era of
the early Middle Ages – cremation ( rep-resent. K44) and inhumation (grave K46).
The compliance fact graves is remarkable. K44 to a final stage of an existing in historical
Prussia of the ceremony of cremation, in the XII century which was already poorly used. It was
characterized by existence of details of horse equipment in the top circle.
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Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy
w Rejsytach, gm. Rychliki (stan. 1 i 2)
w świetle wyników badań
archeologicznych
Słowa kluczowe:
wczesne średniowiecze; osadnictwo wczesnośredniowieczne; pogranicze
słowiańsko-bałtyjskie; Pomezania; ceramika wczesnośredniowieczna.

Zagadnienia wstępne
Zespół osadniczy w Rejsytach, gm. Rychliki zlokalizowany jest około 1 km na południe od granic miejscowości Rychliki i około 1,2 km na północny wschód od wsi Rejsyty (Ryc. 1). Grodzisko (stan. 1) zajmuje zachodni kraniec cypla wysoczyznowego,
który opływają z dwóch stron strumienie. Posiada kształt owalny, który wyznaczają
dwa wały oraz dwie fosy. Wymiary obiektu wynoszą 90 × 80 m, sam majdan zaś mierzy
w przybliżeniu 45 × 35 m (Ryc. 2). W sąsiedztwie grodziska zachował się fragment
drogi dojazdowej oraz dwa przyczółki mostowe wzniesione po obu stronach jednego
ze strumieni. Bezpośrednio na zachód od grodziska na rozległym około 1 ha płaskowyżu zlokalizowana jest osada przygrodowa (stan. 2). Płaskowyż od południa, zachodu
i częściowo od północy otaczają mokradła i bagna utrudniające dostęp do osady.
Grodzisko było znane już w XIX w. (Ryc. 3). W starszej literaturze niemieckiej grodzisko występowało pod nazwą Burgwall (Schlossberg) bei Reichenbach,
Kr. Pr. Holland1. Pierwsze i jedyne prace wykopaliskowe na stanowisku prowadził w latach 1983–1985 Antoni Pawłowski z ramienia Muzeum Zamkowego w Malborku2.
1

2

R. Dorr, Übersicht über die prähistorischen Funde im Stadt- und Landkreise Elbing, Bd. I–II (Programm
des Ebinger Real-Gymnasiums für 1893 und 1894), Elbing 1893–1894, s. 74; zob. też W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreußens, Königsberg 1929, s. 353, Tabl. XVIIIb; E. Hollack, Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen, Glogau–Berlin 1908, s. 131; H. Crome, Karte und Verzeichnis
der vor- und frühgeschichtlichen Wehranlagen in Ostpreußen, Altpreußen, Jg. 1937, H. 3, s. 111.
A. Pawłowski, Sprawozdanie z badań weryfikacyjno-sondażowych grodziska pruskiego w Rejsytach,
gm. Rychliki w 1983 r., Malbork 1983, Maszynopis w Archiwum Pracowni Archeologii Muzeum
Zamkowego w Malborku; Idem, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych grodziska pruskiego i osaPruthenia, 2013, t. VIII, s. 149–164

150

Sławomir Wadyl

Ryc. 1. Lokalizacja zespołu osadniczego w Rejsytach, gm. Rychliki, stan. 1–2. Rys. S. Wadyl

Wcześniej kilkakrotnie obiekt był przedmiotem prospekcji powierzchniowych3. Osada przygrodowa została odkryta w 1982 r. przez M. Jagodzińskiego podczas konserwatorskiego objazdu terenu.

3

dy przygrodowej w Rejsytach, gm. Rychliki, woj. Elbląg w 1985 r., Malbork 1985, Maszynopis w Archiwum Pracowni Archeologii Muzeum Zamkowego w Malborku; idem, Rejsyty, gm. Rychliki, woj.
elbląskie, Stanowisko 1 i 2, Informator Archeologiczny: badania 1985, 1986, t. 19, s. 144.
Między innymi badania powierzchniowe Mieczysława Haftki z 1972 r. i badania w ramach programu
AZP prowadzone przez M. Jagodzińskiego w 1983.
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Ryc. 2. Rejsyty, gm. Rychliki, stan. 1–2. Model ukształtowania terenu w otoczeniu zespołu osadniczego. Źródło mapy: geoportal.gov.pl

Ryc. 3. Rejsyty, gm. Rychliki, stan. 1. Schematyczny szkic grodziska. Wg Gaerte 1929, Tabl. XVIII b
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Ryc. 4. Rejsyty, gm. Rychliki, stan. 1–2. Lokalizacja wykopów z lat 1984–1985. Rys. S. Wadyl

Wyniki badań z lat 1983–1985
W pierwszym sezonie, w 1983 r. na grodzisku założono trzy wykopy sondażowe o bardzo niewielkich wymiarach 2  ×  1 m, co wpłynęło negatywnie na interpretację odsłoniętych reliktów i nawarstwień4. Szerzej zakrojone prace prowadzono w kolejnych latach (1984–1985). W trakcie tych badań wytyczono i wyeksplorowano cztery wykopy
badawcze (Ryc. 4). W 1984 r. na majdanie grodziska założono dwa wykopy sondażowe
oznaczone numerami I–II/1984. W kolejnym sezonie badań wytyczono dwa kolejne wykopy. Pierwszy (wykop III/1985) został usytuowany na przedłużeniu wykopu
I/1984 w kierunku zachodnim. Miał wymiary 5 × 3 m i był zorientowany na osi N–S.
Na majdanie grodziska odsłonięto pozostałości dwóch domostw słupowych. W narożach budynków zlokalizowano paleniska z obudową kamienną. W wypełnisku obiektów stwierdzono układ dwóch warstw (pierwsza związana z fazą użytkową grodu oraz
druga rumowiskowo-demolacyjna zawierająca liczne węgle drzewne oraz ślady spalenizny). Poza wykopami usytuowanymi na majdanie wykonano również przekop przez
wał. Wykop IV/1985 był przedłużeniem wykopu I/1984 w kierunku północnym.
4

W wykopach na głębokości 40–60 cm odkryto trudne do interpretacji układy kamienne, nad którymi zalegała warstwa spalenizny, zob. A. Pawłowski, Sprawozdanie z badań weryfikacyjno-sondażowych…. Ze względu na brak dokumentacji z pierwszego sezonu badań nie jest możliwe precyzyjne
zlokalizowanie tych wykopów.
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Miał wymiary 10 × 3 m. Zarejestrowano w nim nawarstwienia wskazujące na dwie fazy
wznoszenia umocnień. W 1985 r. założono również wykop sondażowy w północnozachodniej części płaskowyżu (stan. 2). Miał on 21 m długości i 2 m szerokości. Odsłonięto w nim fragment budynku słupowego wraz z paleniskiem z kamienną obstawą5.

Zagospodarowanie przestrzenne zespołu osadniczego w Rejsytach
Potężny i złożony układ dwóch wałów i fos dowodzi dużych walorów obronnych grodu (Ryc. 2). Wykorzystując naturalne cechy obronne wyraźnego przewyższenia cypla
w stosunku do otoczenia główny wał grodu wybudowano na jego krawędzi. W wykopie IV/1985 zarejestrowano układ stratygrafii wału świadczący o dwóch fazach wznoszenia urządzenia obronnego (Ryc. 5). W pierwszej fazie budowy wał miał stosunkowo
niewielkie rozmiary. Jego szerokości u podstawy wynosiła w przybliżeniu 6 m, zaś domniemana wysokość około 3 m. Prawdopodobnie wał został wzniesiony w konstrukcji
skrzyniowej z nasypem ziemnym wzmocnionym kamiennym licowaniem od wnętrza
grodu. W drugiej fazie nastąpiło wyraźne powiększenie i wzmocnienie obwodu warownego. Wał poszerzono i podwyższono. Zewnętrzna partia została wzniesiona w konstrukcji przekładkowej (świadczą o tym ślady negatywów po bierwionach zalegających
równolegle do krawędzi wału) w celu zabezpieczenia wału przed osuwaniem. Wyższe
partie nadsypano wykorzystując ziemię pozyskaną podczas kopania fosy. Nowo powstały wał miał szerokość u podstawy sięgającą 20 m, zaś jego wysokość w stosunku
do majdanu wynosiła 4 m. Od strony zachodniej, północnej i wschodniej gród otaczała fosa o szerokości do 10 m i głębokości do 2 m6. Omówione elementy obronne, mianowicie wał główny i fosa stanowiły podstawę systemu obronnego grodu w Rejsytach.
Dodatkowo obronność tego założenia została wzmocniona przez wzniesienie dodatkowego wału i fosy od strony zachodniej i północnej. Wał zewnętrzny u podstawy miał
szerokość 6 m, zaś jego zachowana wysokość wynosi około 3 m. Zewnętrzna fosa miała
szerokość 5 m i głębokość 2 m. Relikty tych elementów systemu obronnego grodu są
doskonale czytelne w terenie. Mimo że w obrębie zewnętrznego wału i fos nie prowadzono prac wykopaliskowych ich antropogeniczny charakter i funkcja nie wzbudzają
żadnych wątpliwości.
Pomimo stwierdzonych dwóch faz zabudowy wału wydaje się, że nie ma jednak
podstaw do ich rozwarstwienia chronologicznego. Przemawiają za tym również wyniki analizy ceramiki pozyskanej w trakcie badań (zob. poniżej). Prawdopodobnie oba
etapy dzielił niewielki odstęp czasowy.
Rezultaty badań prowadzonych na majdanie grodziska dostarczyły istotnych informacji na temat zagospodarowania przestrzennego wnętrza grodu. Relikty zabudowy odsłonięte w wykopach I–II/1984 i III–IV/1985 wskazują na jej rozplanowanie
w strefie przywałowej. Centralna część majdanu nie miała zabudowy i była wolnym
5
6

A. Pawłowski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych…, s. 7–8.
Ibidem, s. 4–6.
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Ryc. 5. Rejsyty, gm. Rychliki, stan. 1, wykop IV/1985. Przekrój przez wał. Fot. A. Pawłowski

placem. Odkryto pozostałości dwóch domostw półziemiankowych ze słupową konstrukcją ścian (Ryc. 6). Powierzchnia budynków wynosiła około 20 m2. W obrębie budynków zarejestrowano paleniska z obudową kamienną, zlokalizowane w narożnikach
przy ścianach wschodnich budynków. Zbyt mały zakres badań nie pozwala jednak na
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Ryc. 6. Rejsyty, gm. Rychliki, stan. 1, wykop III/1985. Wnętrze półziemianki na głębokości około
0,5 m. Fot. A. Pawłowski

stwierdzenie czy zabudowa była szeregowa i wypełniała całą strefę przywałową czy też
rozlokowana była tylko punktowo.
Odnotowane we wszystkich wykopach badawczych nawarstwienia pożarowodemolacyjne wskazują na gwałtowne zniszczenie grodu w wyniku pożaru. Po tych wydarzeniach warownia nie została już odbudowana.
W wykopie sondażowym założonym na pobliskim płaskowyżu odkryto pozostałości budynku o słupowej konstrukcji ścian7. W jego obrębie odkryto palenisko z obudową kamienną. Można domniemywać, że odkryte relikty są pozostałością po budynku mieszkalnym. Jednakże ze względu na niewielką skalę badań i fragmentaryczność
odkrycia nie ma możliwości określenia charakteru zagospodarowania przestrzennego
osady.

Materiały
W trakcie badań w latach 1984–1985 pozyskano 524 fragmenty ceramiki naczyniowej,
z czego blisko 200 ułamków pochodziło z naczyń całkowicie obtaczanych. 134 fragmenty pochodziły z naczyń ręcznie lepionych, częściowo obtaczanych8.
7
8

Ibidem, s. 8.
Ceramika z badań zespołu osadniczego w Rejsytach została uwzględniona w obronionej w 2013 r.
w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu rozprawie doktorskiej dotyczącej studiów nad kształtowa-
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Najbardziej wartościowe zespoły pochodzą z obiektów o charakterze mieszkalnym odkrytych w strefie przywałowej grodziska. Zespół ceramiczny z pierwszej półziemianki składał się głównie z fragmentów naczyń całkowicie obtaczanych (około 60%).
Pozostały odsetek stanowiły fragmenty naczyń częściowo obtaczanych. Seria z drugiej
półziemianki zawierała głównie fragmenty naczyń całkowicie obtaczanych (60%) i obtaczanych do strefy poniżej największej wydętości brzuśca (30%). Na uwagę zasługuje
również seria ceramiki pozyskana z paleniska licząca 168 ułamków ceramiki. Struktura
tego zespołu wyglądała następująco: przewagę miały materiały częściowo obtaczane
(71%), wyraźnie mniejszy udział miały materiały całkowicie obtaczane 26%).
Najstarsze wczesnośredniowieczne tradycje garncarskie w materiałach ceramicznych z kompleksu osadniczego w Rejsytach ujawniają naczynia ręcznie lepione,
przykrawędnie obtaczane oraz obtaczane do największej wydętości brzuśca9. Udział
ceramiki częściowo obtaczanej w zbiorze ceramiki z Rejsyt wyniósł niespełna 25%. Zaledwie cztery egzemplarze tej kategorii zostały sklasyfikowane morfologicznie. Bardzo
charakterystyczne było naczynie z baniastym, średnio wydętym brzuścem i cylindryczną szyjką (Ryc. 8:a). Naczynie tego typu nie ma analogii wśród ceramiki częściowo obtaczanej z innych obszarów. Pod względem formalnym nawiązuje do interregionalnej
formy naczyń z cylindryczną szyjką charakterystycznej dla młodszych faz wczesnego
średniowiecza. Naczynia tego rodzaju wykonane są w technice całkowitego obtaczania
i zazwyczaj posiadają bogaty program ornamentacyjny10. Z kolei omawiany okaz posiada ślady obtaczania przykrawędnego i nie ma ornamentu. Naczynie należy interpretować jako świadectwo naśladownictwa zaawansowanych technologiczno-stylistycznie
form naczyń z cylindryczną szyjką.
Odmienny typ reprezentuje naczynie z wysokim niemal pionowym, lekko wychylonym na zewnątrz wylewem i nieznacznie wydętym silnie zwężającym się w kierunku dna brzuścem. W strefie największej wydętości brzuśca doklejono taśmowate
ucha (Ryc. 7:d). Omawiane naczynie również nie posiada bliższych odpowiedników.
Same ucha również są rzadko spotykane w naczyniach częściowo obtaczanych11.
Inny nurt morfologiczny reprezentują naczynia dwustożkowate o średnio wysoko umieszczonej największej wydętości brzuśca, z wyraźnie wychylonym krótkim brzegiem oraz silnie wydętym brzuścem (Ryc. 7:b). Pod względem formalnym nawiązują
niem się tzw. pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego we wczesnym średniowieczu, zob. S. Wadyl, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa a kształtowanie się pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego,
Maszynopis rozprawy doktorskiej w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu.
9
W analizowanym zbiorze zidentyfikowano co prawda fragment wylewu nie noszący śladów obtaczania, nie zachował się jednak w stopniu umożliwiającym morfologiczne sklasyfikowanie.
10
Zob. np. W. Łosiński, R. Rogosz, Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki, [w:] Szczecin
we wczesnym średniowieczu. Wzgórze zamkowe, red. E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 217–218, ryc. 192.
11
Zob. M. Dulinicz, Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne,
Warszawa 2001, s. 84, ryc. 41; zob. też A. Buko, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań,
Wrocław 1990, s. 288‒290.
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Ryc. 7. Rejsyty, gm. Rychliki, stan. 1, wykop 3. Ceramika naczyniowa z obiektu 1. GT 1 – b; GT 2 – d;
GT 3 – a, c
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Ryc. 8. Rejsyty, gm. Rychliki, stan. 1. Ceramika naczyniowa z obiektu 2 (a-g), obiektu 3 (h, i) i obiektu
4 (k) oraz obiektu 5 (j). GT 2 – a; GT 3 – f; GT 5 – b-e, g-k

do niektórych odmian naczyń typu D/Menkendorf12. Naczynia tego typu mają bardzo
szeroki terytorialnie i chronologicznie zasięg występowania. Omawiane naczynie nie
posiada jednak typowych dla tego nurtu zdobień w postaci motywów wykonanych
narzędziem wielozębnym. Na styku wylewu i brzuśca ma ornament w postaci dołków
palcowych.
Motyw ten był jedynym wątkiem notowanym na ceramice ręcznie lepionej, obtaczanej przykrawędnie. Ornamentyka taka umieszczona została również na dwóch
naczyniach obtaczanych do największej wydętości brzuśca. Poza tym wątkiem najliczniejsze były dookolne żłobki wykonywane rylcem oraz pasma linii horyzontalnych
nanoszonych grzebykiem, a także odciski tego narzędzia. Analiza ceramiki częściowo
obtaczanej ujawnia znaczne odrębności z innymi obszarami. Lokalne garncarstwo cha12

E. Schuldt, Die slawische Keramik in Mecklenburg, Berlin 1956; W. Łosiński, R. Rogosz, op. cit.,
s. 205–207, ryc. 178; B. Stanisławski, Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina, Wrocław 2012,
s. 54–58.
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rakteryzowało się nietypowym zasobem form, a także występowaniem motywów dekoracyjnych w postaci dołków paznokciowych i palcowych mających silne nawiązania
do garncarstwa tak zwanej grupy olsztyńskiej i elbląskiej wyróżnianych na obszarach
północno-wschodniej Polski dla okresu wędrówek ludów.
W zbiorze ceramiki z Rejsyt zdecydowanie przeważały naczynia całkowicie obtaczane stanowiąc blisko 75% ogółu. W wyrobach tej kategorii zwraca uwagę urozmaicony zasób form, charakteryzujących się zróżnicowaną ornamentyką. Stosując kryterium uformowania brzuśca wyróżniono trzy jednostki taksonomiczne: okazy baniaste,
esowate oraz dwustożkowate.
Najliczniej występowały naczynia baniaste. Najbardziej charakterystyczne były
wyroby ze słabo wydętym brzuścem i silnie odgiętym wylewem (Ryc. 8:c-d). Naczynia te zdobione były na całej powierzchni dookolnymi żłobkami-bruzdami uzupełnionymi w górnej partii brzuśca wątkiem w postaci odcisków rylca naniesionych na
wątku głównym. Pod względem formalnym nawiązują do niektórych naczyń typu G/
Vipperow z klasyfikacji pomorsko-meklemburskiej13, czy też baniastych naczyń występujących dość licznie na stanowiskach z dorzecza dolnej Drwęcy gdzie wykonywano
naczynia w stylu Gronowo II14.
Dość charakterystyczną formą są naczynia z cylindryczną szyjką. Przeważały
formy z wysoką cylindryczną – prostą bądź zwężającą się do wewnątrz szyjką, średnio wydętym, wysoko umieszczonym brzuścem (Ryc. 8:e). Naczynia te mają swoje
odpowiedniki w naczyniach typu K wyróżnionych dla Pomorza Zachodniego (typ II
i III ceramiki szczecińskiej)15. Naczynia tego rodzaju licznie występują również w dorzeczu dolnej Drwęcy16, najbardziej typowe są jednak dla gdańskiej wytwórczości
garncarskiej17. Bardzo duży odsetek naczyń tego typu odnotowano w mikroregionie
Malbork-Węgry18. Nie odnotowano niewielkich naczyń ze słabo wydętym brzuścem
dekorowanym motywem żeberek charakterystycznych dla ziemi chełmińskiej19, Pomorza Gdańskiego20 oraz Mazowsza21.
13
14
15

16
17
18
19
20
21

E. Schuldt, op. cit., s. 44–49; W. Łosiński, R. Rogosz, op. cit., s. 213–214, ryc. 183.
Zob. W. Chudziak, Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy
(VII–XI/XII w.). Podstawy chronologii procesów zasiedlenia, Toruń 1991, s. 61, ryc. 15.
W. Łosiński, R. Rogosz, op. cit., s. 217–218, ryc. 192; zob. też B. Stanisławski, op. cit., s. 67, 228–229,
ryc. 74–75; M. Rębkowski, Grodzisko w Budzistowie. Badania w 1997 roku, [w:] Kołobrzeg. Wczesne
miasto nad Bałtykiem, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Warszawa 2007, s. 207.
W. Chudziak, Niektóre związki chronologiczno-przestrzenne wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z Jedwabna, gmina Lubicz, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archaeologia XVII, 1991, s. 88.
B. Lepówna, Garncarstwo gdańskie w X–XII wieku, Gdańsk wczesnośredniowieczny, t.7, Gdańsk
1968, s. 33–34.
S. Wadyl, op. cit., s. 150–184.
W. Chudziak, Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej…, s. 88, ryc. 33.
B. Lepówna, op. cit., s. 34.
F. Biermann, Sypniewo: ein frühmittelalterlicher Burg-siedlungkomplex in Nordmasowien, cz. 1, Befunde, Funde und Kulturhistorische Bewertung, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, t. 4,
Warszawa 2006, s. 92, 100, ryc. 17:2.
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Inny nurt morfologiczny reprezentowały silnie profilowane esowate garnki z wyodrębnioną szyjką (Ryc. 8:h; 9:a,b). Należą one do najpopularniejszych form ceramiki
całkowicie obtaczanej na kole garncarskim. Występują w obrębie niemal wszystkich
stanowisk osadniczych datowanych na młodsze fazy wczesnego średniowiecza. Wyroby tego rodzaju nawiązują do naczyń typu J/Teterow występujących licznie na stanowiskach pomorskich22.
W zespole osadniczym w Rejsytach naczynia esowate bez wyodrębnionej szyjki
występowały sporadycznie (Ryc. 8:f ). Garnki tego typu należą do najbardziej popularnych typów morfologicznych na całej Słowiańszczyźnie północno-zachodniej. Pod
względem formalnym nawiązują do naczyń typu G/Vipperow z Pomorza Zachodniego23 i nie różnią się od naczyń szeroko rozpowszechnionych na Niżu Polskim24.
Ostatni wyróżniony typ morfologiczny reprezentowały dwustożkowate naczynia
z wysoko umieszczonym załomem brzuśca oraz wyraźnie wychylonym na zewnątrz,
krótkim wylewem (Ryc. 8:b). Pod względem technologiczno-stylistycznym nawiązują do naczyń charakterystycznych dla niektórych stanowisk z ziemi chełmińskiej25,
Kruszwicy26 czy też południowo-zachodniej Wielkopolski27. Naczynia te nie mają odpowiedników w systemie klasyfikacji pomorsko-meklemburskiej.
Ornamentyka naczyń całkowicie obtaczanych była bardziej standardowa i nie
wyróżniała się szczególnie na tle ceramiki z obszarów ościennych. Przeważały kompozycje dwuwątkowe z głównym elementem w postaci dookolnych żłobków uzupełnionym motywem nakłuć rylca bądź grzebyka usytuowanym w wydzielonej strefie bądź
na wątku głównym. Dużą frekwencję wykazały również naczynia zdobione tylko dookolnymi żłobkami.

Chronologia zespołu osadniczego w Rejsytach
Podstawą datowania grodziska i osady przygrodowej w Rejsytach są materiały ceramiczne. Antoni Pawłowski datował grodzisko na XI–XII w.28. W innych publika22
23

24
25
26
27
28

W. Łosiński, R. Rogosz, op. cit., s. 215, ryc. 189; E. Schuldt, op. cit., zob. też. B. Stanisławski, op. cit.,
s. 66–67; M. Rębkowski, Grodzisko w Budzistowie. Badania…, s. 206.
E. Schuldt, op. cit., s. 44‒49; W. Łosiński, R. Rogosz, op. cit., s. 213‒214; M. Rębkowski, op. cit.,
Idem, Chronologia ceramiki. Uwagi na podstawie zbioru uzyskanego w wykopie badanym w 1997 roku,
[w:] Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Warszawa 2007,
s. 205; B. Stanisławski, op. cit., s. 63‒64.
Zob. W. Chudziak, Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej…, s. 85‒86; tam dalsza literatura.
Ibidem, s. 90, ryc. 37:i–l; R. Boguwolski, A. Kola, Wczesnośredniowieczny gród w Mełnie w świetle
badań wykopaliskowych, Toruń 1982, tabl. VIII:7, X:7, 9.
W. Dzieduszycki, Wczesnośredniowieczna ceramika kruszwicka na tle rozwoju ceramiki wczesnopolskiej,
Poznań1982, s. 40–41.
Z. Hilczerówna, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 128–129.
A. Pawłowski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych…, s. 6, 9.
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Ryc. 9. Rejsyty, gm. Rychliki, stan. 1, wykop 3. Ceramika naczyniowa z obiektu 1. GT 5 – a, b

cjach przedstawiono nieco późniejsze datowanie, mianowicie XII–1 poł. XIII w.29.
W związku z brakiem dobrych, nieceramicznych wyznaczników chronologicznych
datowanie musi opierać się wyłącznie na wynikach analizy ceramiki. W wykopie
IV/1985 założonym na wale wydzielono nawarstwienia odpowiadające dwóm fazom
budowy umocnień, nie udało się ich jednak powiązać z jednostkami stratygraficznymi
zarejestrowanymi w strefie przywałowej i na majdanie grodziska. Analiza stratygrafii
i materiału zabytkowego (bardzo zbieżna struktura poszczególnych zespołów) nie
upoważnia do wydzielenia dwóch faz zasiedlenia. Tak znaczny udział ceramiki ręcznie
29

Por. A. Pawłowski, Z badań wczesnośredniowiecznych grodzisk Pomezanii i Pogezanii, [w:] Archeologia
bałtyjska. Materiały z konferencji Olsztyn, 24–25 kwietnia 1988 roku, Rozprawy i Materiały Ośrodka
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 120, Olsztyn 1991, s. 160–161; Idem,
Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Pomezanii, Pogezanii i Warmii, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce. Materiały z konferencji. Poznań 14–16 grudnia
1987 r., red. Z. Kurnatowska, Poznań–Wrocław–Warszawa 1992, s. 68; M. Jagodziński, Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk, Warszawa
1997, s. 163–164.
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lepionej, przykrawędnie obtaczanej oraz obtaczanej do największej wydętości brzuśca
sugerowałby zamknięcie chronologii grodziska w XI stuleciu. Jednakże ze względu na
charakter naczyń częściowo obtaczanych (brak nawiązań do typowych dla tego nurtu garncarstwa naczyń typu C/Feldberg i D/Menkenorf oraz prawdopodobne naśladownictwo garnków całkowicie obtaczanych, a także specyficzna ornamentyka palcowo-paznokciowa) nie przemawia już za tak wczesną metryką omawianej warowni.
W związku z powyższym nie ma właściwie przesłanek, które pozwoliłyby na bardziej
precyzyjne datowanie tego stanowiska. Wolno sądzić, że chronologia jego użytkowania zamyka się między połową XI a końcem XII stulecia.

Wnioski
Relikty wczesnośredniowiecznego grodu i osady przygrodowej w Rejsytach należą niewątpliwie do bardziej interesujących zespołów osadniczych z północnej części Pojezierza Iławskiego. Badania wykopaliskowe w obrębie tego kompleksu prowadził dr Antoni Pawłowski z Muzeum Zamkowego w Malborku. Poza krótkimi wzmiankami wyniki
tych prac nie zostały jednak opublikowane30. Rezultaty tych badań, mimo niewielkiej
skali pozwoliły na częściowe rozpoznanie zagospodarowania przestrzennego zabudowy na majdanie grodu oraz na określenie chronologii użytkowania tego założenia.
Analiza zarejestrowanej stratygrafii oraz materiałów źródłowych wskazuje, że mamy
do czynienia z założeniem jednofazowym. Prawdopodobnie chronologia użytkowania grodu zamyka się między XI a XII stuleciem. Charakter materiałów źródłowych,
przede wszystkim brak nieceramicznych wyznaczników chronologii nie upoważnia
do bardziej precyzyjnych i kategorycznych rozstrzygnięć w tej kwestii. Dość złożony
system urządzeń obronnych składający się z dwóch wałów i dwóch fos świadczy o wybitnie militarnym charakterze grodu.

30

A. Pawłowski, Rejsyty, gm. Rychliki, woj. elbląskie…; idem, Z badań wczesnośredniowiecznych grodzisk…, s. 160–161.
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Der frühmittelalterliche Siedlungskomplex in
Rossitten, Gemeinde Reichenbach (Siedlungspunkte
1–2) im Licht der archäologischen Forschung
Zusammenfassung
Schlagworte:
Frühmittelalter; frühmittelalterliche Siedlung; slavisch-baltische Grenze;
Pomesanien; frühmittelalterliche Keramik.

Der Siedlungskomplex in Rossitten, Gemeinde Reichenbach ist etwa 1 km der südlich vom
Dorf Reichenbach gelegen. Der Burgwall liegt am Westrand eines Vorsprungs, der von beiden Seiten von kleinen Bächen umgeben ist. Er hat ovale Gestalt, die durch zwei Wälle und
zwei Gräben gebildet wird. Direkt westlich des Burgwalls auf einem weitläufigen Plateau von
ungefähr 1 ha wurde eine Vorburgsiedlung entdeckt. In den Jahren 1983–1985 wurden Ausgrabungen am Burgwall und in der Siedlung (Grabung des Schlossmuseums Marienburg unter
Leitung von A. Pawłowski) durchgeführt. Außer kurzen Berichten sind die Forschungsergebnisse nicht veröffentlicht worden.
Während zwei Grabungskampagnen wurden vier Forschungsgrabungen durchgeführt.
In den im Plateau des Burgwalls gelegenen Grabungsschnitten wurden die Überreste von zwei
Holzhäusern ergraben. In den Ecken der Bauten wurden Herde mit Steinkonstruktion lokalisiert. Während der Erforschung jener Bauten wurden zwei Schichten festgestellt (die erste
Phase war mit der Zeit der Nutzung des Burgwalls verbundenen, wogegen die zweite, die
Holzkohle und Brandspuren enthielt bei der Zerstörung der Siedlung entstand). Bei den den
Grabungen auf dem Plateau wurde ebenfalls ein Schnitt durch den Wall angelegt. In diesem
Schnitt konnten zwei Phasen der Errichtung des Walls dokumentiert werden. Dennoch scheint
es, dass beide Bauphasen eine Einheit bilden und kurz nacheinander erfolgten. 1985 auch wurde auch eine Probegrabung im nordwestlichen Teil des Plateaus der Ansiedlung vorgenommen.
Dabei wurde das Fragment eines Holzhauses mit Steinherd ergraben.
Im Ergebnis der Forschungen in den Jahren 1984–1985 wurden 524 Keramikfragmente
gefunden. Die meisten von ihnen (75%) sind auf dem Töpferrad gefertigt worden. Die Analyse
des ergrabenen Materials und der Stratigraphie deutet darauf hin, dass es sich um eine einphasige Siedlungsstruktur, die vermutlich vom 11. bis zum 12. Jh. genutzt wurde, handelt.
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Early medieval settlement complex in Rejsyty, comm.
Rychliki (site 1–2) in the light of archaeological research
Summary
Keywords:
Early Middle Ages; early medieval settlement; Slavic-Baltic frontier; Pomezania;
early medieval pottery.

The settlement complex in Rejsyty, comm. Rychliki is located approximately 1 km south of
the village Rychliki. The stronghold is situated on the western edge of the promontory that
is surrounded from both sides by small streams. It has an oval shape, which is determined by
two ramparts and two moats. Directly west of the stronghold on the vast plateau of about 1 ha
neighboring dwelling has been discovered. In the years 1983–1985 excavations of the stronghold and the settlement have been carried out (expedition of The Malbork Castle Museum
under the direction of A. Pawłowski). Apart from brief reports results of research haven’t been
published.
During two seasons of research four trenches were excavated. In the trenches located in
the plateau of the stronghold remains of two pole dwellings were discovered. In the corners
of the buildings stone hearth were unearthed. During exploration of those dwellings two layer stratigraphy was registered (first was formed during the time of existence of the hill fort,
and the second containing numerous charcoals and traces of burning was formed as a result
of destruction of the settlement). Next to trenches situated in the courtyard of the stronghold
a cross-section through the rampart was excavated. In that trench stratigraphic sequence indicating two phases of building fortifications was registered. Nevertheless, it seems that both construction phases were connected with one action. In 1985 also a trench in the north-western
part of the settlement was excavated. A pole dwelling with the stone hearth in the corner was
revealed.
In a result of excavations in the years 1984–1985 524 potsherds were found. Most of
them (75%) were build up on the potters’ wheel. Analyses of excavated materials and recorded stratigraphy indicates that the settlement complex in Rejsyty was a single-phase structure,
which was inhabited in the 11th–12th century.
S.W.
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Brunon z Kwerfurtu. Pamięć i kult1
Słowa kluczowe:
św. Brunon z Kwerfurtu; pamięć; kult.

I. Życie i dzieło
Brunon z Kwerfurtu narodził się gdzieś około 974 r.2 Pochodził z zamożnej rodziny saskiej. Wykształcenie otrzymał w szkole katedralnej w Magdeburgu w latach 985–994,
która uchodziła za jedną z lepszych w Niemczech i była przesiąknięta ideą szerzenia
wiary chrześcijańskiej u pogan. W 995 r. Brunon został kanonikiem w kapitule katedralnej w Magdeburgu. Wkrótce potem znalazł się jako kapelan na dworze młodego
cesarza Ottona III. Podróżował wraz z nim do Rzymu, gdzie pod wpływem wieści
o śmierci św. Wojciecha, zrezygnował z dobrze zapowiadającej się kariery dworskiej
i wstąpił do klasztoru benedyktynów św. Bonifacego i św. Aleksego na Awentynie
w Rzymie (998 r.). Po wstąpieniu do klasztoru Brunon przyjął imię Bonifacego, zapewne nawiązując do pamięci „apostoła Germanii” (zmarłego męczeńską śmiercią
w 754 r.).
W klasztorze poznał eremitę, przyszłego świętego – Romualda, twórcę benedyktyńskiej reguły pustelniczej. W 1001 r. podążył za nim do pustelni w Pereum. Jesienią
1002 r. zdecydował się opuścić życie klasztorne i udał się do Rzymu celem uzyskania
papieskiego mandatu na prowadzenie misji, uzyskał też papieską zgodę na sakrę biskupią oraz paliusz, uznawany za insygnium godności arcybiskupiej. Święceń na biskupa misyjnego udzielił mu arcybiskup magdeburski Taginon (1004 r.) w Merseburgu.
Wtedy Brunon odwiedził również rodzinny Kwerfurt, gdzie fundował prawdopodobnie kolegiatę a przynajmniej kaplicę na zamku. Zapewne wkrótce potem udał się na
Węgry. Dokadny czas i rezultaty misji nie są dokładnie znane. Tutaj też najpewniej
1

2

Podstawą artykułu jest zmieniona wersja niemieckojęzyczna mojego artykułu Brun von Querfurt,
[w:] Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und
epochenübergreifenden Zugriff, hg. von Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald und Thomas Wünsch,
Akademie Verlag De Gruyter, Berlin 2013, s. 255–264.
Szerzej o życiu i działalności Brunona z Kwerfurtu zob. G. Białuński, Misja prusko-litewska biskupa
Brunona z Kwerfurtu, Olsztyn 2010, tutaj też dodatkowa literatura i odpowiednie źródła.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 167–179
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napisał Żywot św. Wojciecha. Najprawdopodobniej już w końcu 1005 lub na początku
1006 r. po raz pierwszy dotarł na dwór Bolesława Chrobrego. Wtedy powstał Żywot
Pięciu Braci. Zapewne w 1007 r. ponownie udał się na Węgry. Misja nie przyniosła sukcesu. W końcu stycznia 1008 r. wyruszył na misję do Pieczyngów, która zakończyła się
umiarkowanym sukcesem. Brunon doprowadził też do zawarcia pokoju między Pieczyngami a Rusią Kijowską, zdradzając niemały talent dyplomatyczny. Jesienią 1008 r.
powrócił do Polski. Wtedy napisał ostatnie swoje pismo List do króla Henryka II. Misjonarz próbował przekonać w nim władcę Niemiec do zaprzestania wojny z Polską,
gdyż przez to książę polski zmuszony został do ograniczenia swojego poparcia dla misji chrystianizacyjnych. Najprawdopodobniej za wskazówkami polskiego władcy udał
się w ostatnią swoją misję w kierunku Prus, podczas której zginął męczeńską śmiercią
9 marca 1009 r.
Św. Brunon był zwolennikiem ewangelizacji pogan metodą nacisku, jednak nigdy nie namawiał do nawracania pogan wszelkimi dostępnymi metodami, wykluczał
też misję prowadzoną z alternatywą „chrzest albo śmierć”.
W spuściźnie po Brunonie z Kwerfurtu pozostały jego dzieła literackie. Całość
tej bogatej, jak na owy czas, twórczości stawia go w rzędzie jednego z wybitniejszych
„literatów” przełomu tysiącleci. Brunon to postać na tle swojej epoki nietuzinkowa
i niezwykle wszechstronna – biskup, misjonarz, zakonnik, ale też pisarz i „uznany śpiewak”, a nawet zręczny dyplomata.

II. Męczeństwo, kanonizacja, pierwsze ślady kultu i zanik pamięci
Przekazy źródłowe nie są w sprawie miejsca śmierci misjonarza jednomyślne. Thietmar (przed 1019 r.) pisał o położeniu tego kraju (jednak bez nazwania go, a pozostając przy określeniu „wspomnianego królestwa”, wcześniej jednak wspomniał Prusy
przy okazji wkroczenia Brunona do tego kraju) przy granicy z Rusią; Wipert (ocalały
uczestnik wyprawy, w rękopisie z końca XI w.) zawsze w swoim przekazie wspominał
tylko Prusy; zaś Piotr Damiani (w żywocie św. Romualda, ok. 1040) o Rusi, ale najpewniej w ogóle nie znał Prus. Pisząc bowiem o misji św. Wojciecha, umiejscawia ją np.
na ziemi Sclavonów, poddanych polskiego księcia Bolesława. Pozostaje zatem odwołać
się do pozostałych źródeł. Annales Quedlinburgenses (ok. 1020) i Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium (XII w.) wskazały ów kraj na pograniczu Litwy i Rusi. Sprawa
ta stanowiła jeden z głównych problemów badawczych i obecnie funkcjonują w zasadzie dwie propozycje. Pierwsza, bardziej powszechna, próbuje po prostu zsumować
wszystkie przekazy i w ten sposób niejako wypośrodkowuje się punkt śmierci Brunona
na pograniczu Prus, Litwy i Rusi (tak już w XII w. uczynił m.in.: Annalista Saxo).
Druga przyznaje rację przekazom mówiącym o miejscu męczeństwa na pograniczu Litwy i Rusi. Pierwsza propozycja jest niewątpliwie wadliwa, bowiem zakłada, że żadne
ze źródeł nie przekazuje prawdy. Druga zaś pozostaje jakby w sprzeczności do źródeł
typu kronikarskiego, które nie wskazują raczej na opuszczenie Prus przez misjonarzy.
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Pozostaje jednak problem wzmianki o Litwie, przy tym była to w ogóle pierwsza
wzmianka o tym kraju w źródłach pisanych. Annales Quedlinburgenses są poza tym
źródłem zasługującym na duże zaufanie i powstałym niedługo po omawianych wydarzeniach. Jak wobec powyższego interpretować wskazówki Wiperta i Damiana? Przede
wszystkim wprost podają oni tylko kraj, do którego Brunon wkroczył wraz z towarzyszami. Nie zajmują się bliżej miejscem śmierci misjonarza. Zważywszy na to można
przyjąć, że miejsce śmierci Brunona znajdowało się na terytorium Litwy, w pobliżu
ówczesnej granicy z Rusią. Brunon wraz z towarzyszami, najpewniej wkrótce po święcie Trzech Króli 1009 r. ruszył drogą lądową, zapewne konno, na północny-wschód,
w stronę Jaćwieży. Tam znalazł się najpóźniej w lutym. Zaraz po przekroczeniu granicy
został doprowadzony do miejscowego wodza Nethimera. Tutaj po przekonaniu wodza, jak też zapewne starszyzny, odbył się zainscenizowany pojedynek kultów, w formie próby ogniowej. Zwycięska próba Brunona przekonała zebranych na wiecu pogan
i dzięki temu możliwy był chrzest całej jednostki terytorialno-politycznej. Brunon na
tym nie poprzestał i udał się z misją na inną ziemię. Miejscowy wiec zakazał jednak
dalszej misji i kiedy misjonarze nie wykonali tego polecenia ponieśli śmierć 9 marca
1009 r. Wyrok śmierci i jej wykonanie dokonało się na wiecu w formie określonego
rytuału i w ramach ofiary dla bóstw trzech sfer pogańskiego świata.
Ciała męczenników zostały po jakimś czasie wykupione przez Bolesława Chrobrego. Miejsca ich pochówku, jak dotąd, jednoznacznie nie ustalono. Najprawdopodobniej ciała pochowano gdzieś na wschodnich obszarach władztwa Chrobrego. Miejsce pochówku najpóźniej na początku lat 30. XI w. znalazło się jednak w ręku ruskim
i stąd też pogłoski, które wtedy pojawiły się w Europie zachodniej o związku Brunona,
jego pochówku i kultu z Rusią (Piotr Damiani, Ademar de Chabannes, przed 1034 r.).
To tłumaczyłoby również tak szybki zanik pamięci o Brunonie w Polsce. Wiadomo
bowiem, że w ówczesnej praktyce warunkiem kultu było – w zasadzie poza wyjątkami
– zachowanie się relikwii. Dodatkowo z Polski zniknęli eremici (po reakcji pogańskiej
w latach 30-tych XI w.). Zatem w Polsce pamięć o Brunonie zanikła. Jedynym jej przejawem w średniowieczu są wzmianki o jego śmierci w Roczniku kapituły krakowskiej
(XIII w.) i w Roczniku wielkopolskim (XIV w.).
Tymczasem Brunon szybko został świętym. Najprawdopodobniej kanonizację przeprowadzono poza Rzymem – w Niemczech – zapewne w rodzinnej diecezji
w Halberstadt, między 1019 a 1025 r. Daty krańcowe wyznaczają śmierć biskupa
Thietmara (1 grudnia 1018 r.), w którego kronice Brunon nie występuje jeszcze jako
święty oraz czas najpóźniejszej zapiski w Annales Quedlinburgenses. Początkowo kult
jego rozwijał się główne w środowisku eremickim (kamedulskim) oraz w jego rodzinnym Kwerfurcie i diecezji halbersztadzkiej. To pierwsze poświadcza wzmianka o nim
w katalogu świętych Piotra de Natalibus z drugiej połowy XIV w. (w katalogu świętych czczonych w czerwcu), to drugie funkcjonowanie założonej przez niego kolegiaty (kaplicy). Ponadto na początku XII w. w Ludesburgu ufundowano benedyktyński
klasztor pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Brunona (od 1147 r. przenie-
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siony do Eilwardsdorf koło Kwerfurtu). W kalendarzu diecezji halbersztadzkiej pod
dniem 8 marca obchodzono uroczystość św. Brunona męczennika. O randze święta
świadczy formularz brewiarzowy z 1515 r., w którym zamieszczono 6 lekcji o życiu
i cudach św. Brunona. Już wkrótce jednak reformacja spowodowała zamieranie kultu, choć trwała pamięć o nim (Cyriakus Spangenberg 1590, David S. Büttner i Christian Webel XVIII w.). Przejawem pamięci o świętym były legendy dotyczące postaci
św. Brunona. Znamy je jedynie z jego rodzinnych okolic – z Kwerfurtu. Jedną z najstarszych jest legenda o Brunonie i dziewięcioraczkach, zapisana już przed 1561 r. Według
niej miał ocalić dzieci swojego brata Gebharda, które chciała utopić jego małżonka.
Legenda ta cieszyła się dosyć dużą popularnością (w Prusach znał ją Szymon Grunau
i Łukasz David XVI w.). Należała ona do znanego w europejskim kręgu kulturowym
toposu wyrodnej matki. Inna legenda dotyczyła osła, na którym Brunon miał wyruszyć
w swoją ostatnią misję do Prus, ale ten nie chciał ruszyć z łąki, na której się pasł. Później (po 1209 r.) na owej oślej łączce zaczęto odbywać doroczne jarmarki wielkanocne
i pobudowano kaplicę. Choć legenda ta spisana została w XVI w., to jej źródło znajdujemy we wcześniejszych przekazach – w Gesta episcoporum Halberstadensium z XIII w.
i w Vita et passio S. Brunonis z XV w. W obu z nich wspomniano o odcisku oślej stopy
zostawionej na skale, gdy Bruno opuszczał rodzinną Saksonię.
Jak wspomniano kult Brunona na ziemiach polskich nie rozwinął się, nie był
też znany na ziemiach pruskich w czasach zakonu krzyżackiego. Wszystkie jego
dzieła w średniowieczu pozostały praktycznie nieznane, a do obiegu zostały przywrócone w zasadzie dopiero w XIX w. Zaskakuje jeszcze jedna sprawa. Otóż występowanie św. Brunona pod jego zakonnym imieniem Bonifacego. Już Piotr Damiani
(ok. 1040 r.), jak również Piotr de Natalibus znali go tylko pod tym imieniem, a potem w XVI w. doszło nawet do błędnego kultu świętego pod dwoma odrębnymi imionami – Brunona i Bonifacego (Caesar Baronius, 1583). Błąd ten zauważono i sprostowano dopiero na progu XVIII w. (Conradus Janning), choć pokutował on czasami
nawet na początku XX w.

III. Odrodzenie pamięci i kultu
Odrodzenie pamięci o Brunonie należałoby wiązać z pierwszym wydaniem kroniki
Thietmara w 1580 i 1600 r. oraz z wprowadzeniem św. Brunona do oficjalnego Martyrologium rzymskiego w redakcji C. Baroniusa w 1583 r. Nieco wcześniej po wydrukowaniu po raz pierwszy w 1484 r. informacji o świętym w traktacie Summa historialis
sive Chronicon dominikanina Antoniego z Florencji i wraz z opublikowaniem rękopisu
Piotra de Natalibus (1493, 1514 r.) oraz pierwszym wydaniem dzieła Piotra Damianiego o św. Romualdzie (1513 r.) przywrócono pamięć o nim jako o św. Bonifacym
(jednak, jak wspomniano, przez współczesnych został on uznany za odrębnego świętego). Stąd już w 1502 r. imię św. Bonifacego zostało wpisane do kalendarza zakonu
kamedułów (pod 19 czerwca, zatem pod dniem śmierci św. Romualda). W Prusach
pierwszą wzmiankę o Brunonie dał natomiast Jan Leo (zm. 1635) w dziele Historia
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Prussiae (wydanym jednak dopiero w 1725 r.). Niezależnie od niego pisał o Brunonie
Christoph Hartknoch (w Preußischen Kirchen Historie z 1686 r.). Jego postaci przypisał też pochodzenie nazwy miasta Braniewa (Braunsberg), wbrew panującemu dotychczas zdaniu o pochodzeniu nazwy od Brunona, biskupa ołomunieckiego. Hartknoch zgodnie z ówczesnym poglądem oddzielnie omówił misję Bonifacego do Prus
(za Piotrem Damianim). Z nieco późniejszego czasu na uwagę zasługuje nadto praca
Prussia christiana Andreasa Schotta z Gdańska (1738), który wiedział już, że Brunon
i Bonifacy to ta sama postać.
Niewątpliwie więcej o Brunonie pisano, przynajmniej początkowo, w jego rodzinnym Kwerfurcie. W pierwszym rzędzie należy wspomnieć o kronice C. Spangenberga (1590). Autor podał zwięzły życiorys męczennika, choć w wielu miejscach bałamutny i chronologicznie pomieszany. Następnie dokładniej postacią Brunona zajął się
luterański diakon kwerfurcki D.S. Büttner omawiając życie, śmierć i rozwój kultu tego
świętego, ale było to opracowanie na dosyć słabym poziomie (1714).
Postacią Brunona zajęli się też bollandyści w swoich „Acta Sanctorum” (1658,
1701). Początkowo, zgodnie z ówczesnym poglądami, opisując oddzielnie św. Brunona i św. Bonifacego. O postaci św. Brunona napisał więc sam Joannes Bollandus, natomiast o postaci św. Bonifacego szkic dał Franciscus Verovius. W 1715 r. do postaci
św. Brunona i św. Bonifacego powrócił kolejny bollandysta – Conradus Janning ( Janninck), przekonująco udowodniając, że w rzeczywistości chodziło o jednego świętego
(takiej identyfikacji dokonał już Jean Mabillon w 1707 r.). Przeprowadzenie tego dowodu było możliwe, dzięki dotarciu do nowych źródeł, w których święty występował
pod dwoma imionami (m.in.: Annales Quedlinburgenses oraz Gesta archiepiscoporum
Magdeburgensium). Janning zestawił także dosyć poprawny życiorys świętego.
W Polsce o Brunonie zaczęto pisać dopiero wraz z pojawieniem się jego kultu na
przełomie XVI i XVII w., przede wszystkim w środowisku benedyktyńskim i kamedulskim oraz na Warmii. Uznano go nawet za patrona Polski (Marcin Baroniusz, zm. po
1610). Na tej fali odrodzenia pamięci o św. Brunonie pojawił się jego kult w klasztorze
benedyktyńskim w Świętym Krzyżu na Łysej Górze. Do dzisiaj zachował się tutaj fragment fresku, przedstawiający ściętego biskupa Brunona z łacińskim napisem „Sanctus Bruno epis[copus] hic Ruthenis Evangelium praedic [...]”. Można domniemywać,
że fresk i napis powstał dopiero w okresie nowożytnym pod wpływem zaznajomienia się z tekstami C. Baroniusa, a więc najwcześniej na początku XVII w., a zapewne
dopiero w związku z twórczością polskiego benedyktyna Stanisława Szczygielskiego
(1616–1687). Zatem powstanie fresku niewątpliwie było związane z odradzającym
się kultem tego świętego w środowisku polskich benedyktynów i nie stanowiło śladu
jakiejś starszej tradycji sięgającej czasów Bolesława Chrobrego, jak niekiedy to przedstawiano w literaturze. Św. Brunon stał się popularny wśród benedyktynów w innych
krajach np. w Austrii (1672).
Podobnie rzecz miała się, w tym samym mniej więcej czasie, z kultem św. Brunona w środowisku kamedulskim (oficjalnie kult odnowiono w 1656 r., ale pod imieniem
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św. Bonifacego). I tak w Pożajściu na Litwie, w nowopowstałym klasztorze kamedulskim (1662), ufundowanym przez kanclerza litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca,
powstał wspaniały cykl fresków, przedstawiający misję i męczeństwo tego świętego
(1678–1685). Autorem malowideł był florentczyk – Michelangelo Palloni. Także
w kamedulskiej kaplicy św. Benedykta na Bielanach pod Krakowem (1605) znajdowały się obrazy opowiadające historię św. Brunona. Podobnie w klasztorze na Bielanach
pod Warszawą (1669–1673), gdzie znalazł się jego obraz, a ponadto urządzano na jego
cześć uroczyste procesje. Święty stał się też popularny wśród włoskich kamedułów. Tutaj powstała kaplica św. Brunona w klasztorze Sacro Eremo Tuscolano we Frascati (po
1607 r.) z obrazem ołtarzowym przedstawiającym scenę ścięcia św. Brunona. W klasztorze Eremo di Monte Giove powstała zaś rzeźba św. Brunona (po 1609 r.) a w kaplicy
San Severo w Perugii fresk autorstwa Piotra Perugino (1521).
Podsumowując od końca XVI w. kult św. Brunona zaczął się ponownie rozwijać, choć niejako dwutorowo – pod własnym imieniem (jako męczennik pruski) i pod
imieniem zakonnym św. Bonifacego (jako apostoł Rusi). Ostateczny rozwój kultu
św. Brunona (Bonifacego) przypieczętowało wydanie 21 stycznia 1673 r. przez Stolicę Apostolską Officium, które podniosło jego święto do rangi „semiduplex“ (oficjalne
święto, niższego rzędu). W XIX w. odkryto wreszcie jego bogatą spuściznę literacką.

IV. Nowe i współczesne miejsca pamięci o św. Brunonie
Ważnym punktem wyjścia dla ożywienia kultu św. Brunona począwszy od XIX w.
było ponowne odkrycie i po raz pierwszy wydanie jego dzieł literackich. Dokonano
tego w krytycznych zbiorach źródłowych, takich jak Monumenta Germaniae Historica
i Monumenta Poloniae Historica. Spowodowały one lepszą znajomość postaci św. Brunona, jak też pojawienie się różnych nowych miejsc jego pamięci i kultu. Niektóre
z nich były jedynie krótkimi epizodami, inne zaś podchwytywane przez lokalne środowiska, odpowiednio nagłośnione, nabrały szerszego znaczenia np. w Giżycku, Bartoszycach czy Łomży.
Szczególnego znaczenia nabrała legenda o śmierci św. Brunona w Giżycku.
W latach 1907–1909 po raz pierwszy do tej lokalizacji nawiązał niemiecki historyk
Heinrich Gisbert Voigt. Autor przyjął błędną identyfikację etniczną poszczególnych
plemion wymienionych przez źródła zawierające informacje o miejscu śmierci męczennika, bowiem według niego – Prusy to Galindia, Litwa to Nadrowia, zaś Ruś to
Jaćwież (ponieważ jakoby w 983 r. została przez Ruś podporządkowana). Zetknięcie
tych trzech krajów wypadło rzekomo właśnie koło Giżycka. Hipoteza została podchwycona przez giżyckie elity, z miejscowym pastorem i kronikarzem miasta na czele
Ernstem Trinckerem. Zakorzeniona opinia o śmierci świętego w okolicach Giżycka,
pogłębiona została wystawieniem przez gminę ewangelicką krzyża ku czci misjonarza
w 1910 r. na wzgórzu przy brzegu jeziora Niegocin, a rok wcześniej poświęceniem nowej katolickiej kaplicy również ku jego czci, potem kościoła parafialnego (1937). Dzisiaj na frontonie tego kościoła (obecnie sanktuarium) znajduje się mozaika ukazująca
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św. Brunona w otoczeniu wojów pruskich (1975). We wnętrzu świątyni znajduje się
nadto duży obraz przedstawiający św. Brunona w stroju pontyfikalnym na tle jeziora.
Obraz ten zdobił już dawną kaplicę (od ok. 1911 r.), a jego autorem był Julian Wałdowski z Wrocławia (ryc. 1). Za ukoronowanie wszystkich dotychczasowych działań
upamiętniających św. Brunona można przyjąć uznanie go za patrona miasta w 1999 r.
przez radę miasta Giżycka. W mieście tym odbyły się też główne uroczystości kościelne związane z obchodami milenijnymi śmierci św. Bruona w 2009 r. Przykład Giżycka
pokazuje nadto, że św. Brunon funkcjonował i funkcjonuje nie tylko w pamięci kościoła katolickiego, ale również ewangelickiego.
Nieco starszą tradycję ma kult św. Brunona w Bartoszycach. Od 1872 r. odbywały
się tutaj w diasporze regularne msze katolickie odprawiane przez kapelana wojskowego
z Kętrzyna. W końcu wierni wykupili działkę, na której w latach 1882–1883 wzniesiono kościół pod wezwaniem św. Brunona. Został on konsekrowany 10 września 1889 r.
przez biskupa warmińskiego Andrzeja Thiela. W kościele znajduje się poświęcony mu
dzwon, jak też witraż z jego obrazem w prezbiterium. Witraż pochodzi z początku
XX w. i przedstawia św. Brunona w stroju pontyfikalnym z pastorałem i mieczem podniesionym ku górze. Po prawej stronie znajduje się św. Bonifacy – apostoł Niemiec
z VIII w., a po lewej św. Wojciech. W 1980 r. kościół został obdarzony możliwością
uzyskania odpustu zupełnego w dniu św. Brunona. Od 2002 r. kościół podniesiono
do rangi sankturium św. Brunona. W 2009 r. św. Brunon został też oficjalnie patronem
miasta Bartoszyce, a ponadto na skwerze obok urzędu miasta i liceum ogólnokształcącego odsłonięto pomnik ku jego czci.
Podobnie jak w Giżycku i Bartoszycach, tradycja łomżyńska o św. Brunonie jest
dosyć późna i pochodzi dopiero z drugiej połowy XIX w., a jej niezamierzonym twórcą
był prawdopodobnie jeden ze współautorów Encyklopedii Powszechnej Samuela Orgelbranda (1864). Brunonowi błędnie przypisano założenie tutaj kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca (rzekomo za kroniką Spangenberga). Śladem szybkiego rozwoju tradycji łomżyńskiej jest obraz św. Brunona, powstały zapewne u schyłku XIX w.,
a obecnie znajdujący się w kaplicy Seminarium Duchownego w Łomży (19 czerwca
2009 r. Poczta Polska wydała ten obraz na znaczku pamiątkowym z okazji milenium
męczeństwa świętego). W okresie po drugiej wojnie światowej do popularyzacji Łomży w kontekście misji Brunona przyczynili się zwłaszcza dwaj księża profesorowie z seminarium duchownego w Łomży – ks. Antoni Roszkowski i ks. Wincenty Krajewski.
Wysunęli oni propozycję uznania Brunona za pierwszorzędnego patrona diecezji, co
rzeczywiście się stało w 1963 r. przy poparciu ówczesnego biskupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. Uczczeniem kultu tego świętego było erygowanie nowej parafii
pod wezwaniem św. Brunona w 1982 r. Natomiast w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w prawej nawie umieszczono witraż poświęcony Brunonowi a w kaplicy Matki Bożej Bolesnej jego rzeźbę.
Ostatnio w literaturze popularny stał się litewski kierunek ostatniej Brunonowej
misji, który wskazywał już Adam Naruszewicz (1803), a po nim jeszcze Jan Kurczew-
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Ryc. 1. Obraz św. Brunona autorstwa Juliana Wałdowskiego (ok. 1911).
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ski (1912/1913). Współcześnie przyjęło go szereg badaczy m.in.: Walerian Meysztowicz, Edvardas Gudavičius i Grzegorz Białuński. Na Litwie św. Brunon zajmuje
dzisiaj szczególną pozycję, gdyż przy okazji jego misji po raz pierwszy wspomniano
ten kraj (Kolumb odkrył Amerykę, a św. Brunon – Litwę, stwierdził litewski historyk
Alfredas Bumblauskas). Ślady kultu na Litwie odnotowano dopiero w XVII stuleciu
(jako św. Bonifacy), ale kult nasilił się dopiero ostatnio w związku z obchodami milenium wyprawy misyjnej. Wtedy pojawiły się też pierwsze parafie pod jego wezwaniem
w Kłajpedzie i Olicie (2007–2009).
Poza tym, w literaturze, jako miejsce śmierci lub działalności św. Brunona wskazywano: Braniewo (Danuta Godlewska 2003), Drochiczyn i Grabarkę (Bogusław
Gierlach 1992), Dolistowo Stare ( Józef Maroszek 2000–2009), Wiznę (Aleksander
Kamiński 1961), Jeziory (biał. Oziery, Robert Klimek 2009), okolice rzeki RusnėRuse (F. Verovius 1701, William Pierson 1869, Letas Palmaitis 2009), pruską ziemię
Rezję, nad rzeką Liwą (Augustyn Kolberg 1886, Heinrich Kauffmann 1934, Tadeusz
Poklewski-Koziełł 2000) i Rajgród (Piotr M.A. Cywiński 2009). Niektóre z tych propozycji mają więc starą tradycję pamięci (np. Braniewo, rzeka Rusnė-Ruse, Rezja), inne
owocują i mogą jeszcze prawdopodobnie w przyszłości zaowocować nowymi miejscami kultu tego świętego. Przykładem takiej niedawnej inicjatywy jest powiązanie
z miejscem śmierci misjonarza i budowa kapliczki św. Brunona na tzw. Śmierciowej
Górze, leżącej po lewej stronie drogi Kozioł – Wincenta koło Kolna. Miejscowy proboszcz urządził tu w 2007 r. miejsce kultu św. Brunona (tworząc nową nazwę – Góra
św. Brunona „Śmierciowa Góra”) i drogę krzyżową.
W Polsce pamiątkę św. Brunona obchodzi się 12 lipca. Szczególne znaczenie ma
ona w diecezji łomżyńskiej, gdzie jest to uroczystość jej głównego patrona, poza tym
w archidiecezji warmińskiej, której Brunon jest patronem drugorzędnym. Na Litwie
od 2009 r. święto obchodzone jest 9 marca (wcześniej jak w Polsce 12 lipca), tak jak
w całym kościele katolickim po reformie w 1965 r. (do reformy kalendarza liturgicznego było to 15 października). Warto dodać, że poza Warmią do XX w. i zakonem
benedyktynów nie obchodzono na ziemiach polskich i litewskich dnia św. Brunona
(15 października) a tylko św. Bonifacego (19 czerwca). Z miejsc kultu, obok wyżej
wspomnianych, warto wymienić parafię św. Brunona w Elblągu (1992) i Olsztynku
(1888, obecnie p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa), a wizerunki świętego znajdujemy w kościołach w Ostrołęce (witraż), Międzyrzeczu (witraż), Fromborku (obraz),
Olsztynku (rzeźba) i Pasymiu (rzeźba).
Ważnym miejscem pamięci świętego pozostawał jego rodzinny Kwerfurt. Tutaj
w kaplicy zamkowej znajdowały się przedmioty przez wieki z nim kojarzone (żelazny
but i kociołek). Trwały legendy o nim. W XIX w. na kwerfurckim jarmarku popularne stały się ceramiczne piszczałki z charakterystyczną figurką jeźdźca w okrągłym
kapeluszu na osiołku, które powstały pod wpływem wyobrażeń o św. Brunonie. Popularne stały się pocztówki i inne wydawnictwa z jego wizerunkiem. Ukoronowaniem
trwania pamięci była wystawa na zamku kwerfurckim jemu poświęcona w 2009 r.
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(Der heilige Brun von Querfurt. Friedensstifter und Missionar in Europa). Natomiast
słabiej rozwijał się jego kult, odnotować można malunki na szkle z obrazami z jego
życia w kościele St. Salvator w Kwerfurcie (1910). Kościół ten połączono wraz z innymi pobliskimi katolickimi w jedną gminę (Gemeindeverbund) pod wezwaniem
św. Brunona z Kwerfurtu (2010). Warte odnotowania jest też powstanie kościoła
św. Brunona w nieodległym Langeneichstädt (1955). W kościele znajdujemy rzeźbę św. Brunona, ukazującą go w czasie próby ogniowej. Z innych przejawów kultu
w Niemczech można jedynie dodać witraż w kościele St. Bartholomäus w Keil (Eifel),
poświęcony Brunonowi jako apostołowi Prus (1903) oraz rzeźbę w kościele St. Franziskus i St. Elisabeth w Halle (1906).
Zainteresowanie postacią św. Brunona jest dzisiaj umiarkowane, w zasadzie ograniczone do historiografii polskiej, litewskiej i niemieckiej (epizodycznie też rosyjskiej).
Dość napisać, że nie doczekał nowoczesnej biografii (jedyna pochodzi z 1907 r.). Także kult tego świętego jest dosyć słabo rozpowszechniony. Nie jest to chyba adekwatne
do roli jaką odgrywał w swoich czasach.
Przełomem w przywróceniu św. Brunona do szerszej pamięci mogą okazać się
obchody milenijne w 2009 r. Wówczas odbyły się zarówno szeroko zakrojone ekumeniczne uroczystości kościelne (z centralnymi obchodami w Giżycku), jak też międzynarodowe naukowe konferencje w Kwerfurcie, Olsztynie i Pułtusku. Pojawiły się również liczne publikacje, ale na ich ostateczny efekt należy jeszcze poczekać.
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Bruno von Querfurt. Gedächtnis und Kult
Zusammenfassung
Schlagworte:
Bruno von Querfurt; Gedächtnis; Kult.

Bruno von Querfurt (c. 974–1009) – Mönch, Missionar, Heiliger. Er stammte aus einer mächtigen sächsischen Familie und begann seine Laufbahn am Hof von Kaiser Otto III. 998 trat er
in ein Benediktinerkloster in Rom ein, um sich später den Eremiten um den heiligen Romuald
anzuschließen. Als er 1004 zum Missionsbischof geweiht wurde, brach er zur lange begehrten
Missionsreise auf, die ihn u.a. nach Ungarn, Polen, in die Rus` und zu den Petschenegen führte.
Bei seiner letzten Missionsreise begab er sich nach Preußen zu den Sudauern, im Anschluss
daran erlitt er den Märtyrertod mit ziemlicher Sicherheit bereits in Leitauen (im Grenzgebiet
zur Rus). Er wurde schnell heilig gesprochen, aber sein Kult verschwand bald mit Ausnahme
des Einsiedlermilieus und seines Herkunftsortes Querfurt. Zudem kam es Ende des sechzehnten Jahrhunderts eine Trennung seines Kults in St. Bruno und St. Bonifatius (von seinem Ordensnamen). Seitdem entwickelte sich jedoch sein Kult stetig, in erster Linie in Milieu der
Benediktiner und der Kamaldulenser. In der Neuzeit wurden viele Hypothesen über den Ort
seines Todes und seiner Aktivitäten formuliert; diese gaben neue Impulse für seinen Kult und
Gedenkorte.(z. B Lötzen, Łomża und kürzlich in Litauen)
Das Interesse an der Person des Heiligen Bruno ist heute bescheiden und beschränkt sich
weitgehend auf die polnische, litauische und deutsche Geschichtswissenschaft (gelegentlich
auch die russische). Es genügt zu schreiben, dass ihm keine moderne Biographie gewidmet wurde (die einzige stammt von 1907). Auch ist der Kult dieses Heiligen nur wenig verbreitet. Dies
entspricht wohl nicht der Rolle, die er in seiner Zeit spielte.

Bruno of Querfurt. Memory and cult
Summary
Keywords:
St. Bruno of Querfurt; memory; cult.

Bruno of Querfurt (c. 974–1009) - monk, missionary, saint. He came from a wealthy family of
Saxon. He began his career at the court of Emperor Otto III. In 998 he entered the Benedictine monastery in Rome, and then became involved with the hermits of St. Romuald. When
in 1004 he received the consecrated missionary bishop went on a long first missions include to
Hungary, Polish, Rus and the Pechenegs. In his last mission he went to Prussia ( Jaćwież). Then,
continuing the mission, probably already in Lithuania, was martyred (on the border with Rus).
He was quickly canonized, but his cult outside environment hermits and in Querfurt quickly
disappeared. In addition, at the end of the sixteenth century there was a separation of his cult
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as St. Bruno and St. Boniface (from his monastic name). However, since then cult continues to
grow, primarily in the environment and the Benedictine cloister. In modern times there have
been many hypotheses about the place of his death and the activities they give new impetus to
its worship and places of memory (e.g. Giżycko, Łomża and recently in Lithuania).
Interest form St. Bruno is now moderate, basically limited to the historiography of Polish, Lithuanian and German (episodically or Russian). Enough to write that did not live modern biography (the only dates from 1907). Also, cult of this saint is quite sparsely distributed.
There is perhaps appropriate for the role they played in his time.

Seweryn Szczepański

Eikim kruwom! czyli
„Chodźmy na zebranie!”
Uwagi o kolekcji kriwul
ze zbiorów etnograficznych
Altertumsgesellschaft Insterburg
i trwałości staropruskiej tradycji
Słowa kluczowe:
laski sołtysów; kriwule; etnografia Prus; kultura Prus pogańskich; kapłan Kriwe;
Altertumsgesellschaft Insterburg.

Kiedy w 1905 r. Towarzystwo Starożytnicze w Insterburgu obchodziło jubileusz
25-lecia istnienia, w specjalnie przygotowanym na tę okazję zeszycie „Zeitschrift der
Altertumsgesellschaft Insterburg” zamieszczono oprócz krótkiej historii Towarzystwa
także fotografie należących do niego zbiorów. Niewątpliwie już wówczas zdawano sobie sprawę z wartości poznawczej tego niewielkich rozmiarów wydawnictwa, w którym opisano główne założenia i działalność Towarzystwa, przedstawiono ówczesnych
członków i uczczono pamięć tych, którzy odeszli oraz zaprezentowano postulaty na
przyszłość. Zarówno współcześni jubileuszowi czytelnicy, jak i późniejsi dociekliwi
oraz zainteresowani, mogli znaleźć tam szereg ważnych informacji na temat tej prężnie
działającej (od 23 września 1880 r.) i świetnie zorganizowanej grupy regionalnych badaczy oraz miłośników historii. O jakości organizacji i profesjonalizmie Towarzystwa
świadczyć mogą przedsięwzięcia, jakich jego członkowie się podejmowali. Zgodnie
ze statutem, głównym celem Altertumsgesellschaft Insterburg była popularyzacja kultury ludowej, pradziejów oraz historii – przede wszystkim ziemi nadrowskiej. Objawiało
się to w organizowaniu cyklicznych odczytów, z których pierwszy wygłoszono 8 stycznia 1881 r., a dotyczył on znalezisk z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Siemonischken (ob. Mаково) koło Insterburga1. Posiedzenia, na których prezentowano
1

Warto wspomnieć, że samo odkrycie i prowadzone badania na tym cmentarzysku, później jego
ochrona, dały właśnie asumpt do powstania Towarzystwa. [Oberlehrer] Jörgens, Kurze Geschichte der
Altertumsgesselschaft Insterburg von 1880 bis 1905, Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg,
1905, H. 9, s. 2, 11.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 181–193
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wyniki podejmowanych badań, odbywały się nieregularnie, lecz co najmniej trzy razy
do roku. Inną formą popularyzacji wiedzy na temat przeszłości było wydawanie periodyku „Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg”. W latach 1888–1939 ukazały się łącznie 22 tomy. Wraz z założeniem Towarzystwa rozpoczęto też gromadzenie
zbiorów bibliotecznych. Według sprawozdania z 1905 r., w bibliotece znajdowało się
już 1210 wolumenów. Później dzięki współpracy z licznymi instytucjami naukowymi
oraz towarzystwami ich liczba zaczęła szybko się rozrastać 2.
Towarzystwo Starożytnicze podejmowało się u zarania swego istnienia kolekcjonowania zabytków. Pierwszym przedsięwzięciem było zaangażowanie w prace, wpierw
nad rozkopaniem i pozyskaniem, następnie zakonserwowaniem i udostępnieniem
w formie ekspozycji, zabytków ze wspomnianego Siemonischken. W latach kolejnych,
głównie przy współpracy archeologów z Prussia-Museum, podejmowano się kolejnych
badań oraz aktywizowano lokalną społeczność do przekazywania lub ewentualnie odsprzedawania znajdowanych czy też posiadanych zabytków. Akcja Siemonischken oraz
kolejne, przyczyniły się do powstania wcale pokaźnej kolekcji starożytności, zawierającej zabytki od epoki kamienia do XV w., a także wielu eksponatów etnograficznych.
Wielką zasługę w tworzeniu kolekcji przypisać należy osobie Georga Reinholda Frölicha – wieloletniego przewodniczącego Towarzystwa, dzięki któremu w Insterburgu
znalazła się spora liczba zabytków z okolic Kłajpedy3. Pierwszym wzmiankowanym
kustoszem zbiorów był pełniący tę funkcję od 30 grudnia 1904 r. nauczyciel Wilcke4.
Powołanie kustosza zdawało się niezwykle pilną potrzebą, gdyż zbiory szybko się powiększały, coraz bogatszy stawał się także gabinet numizmatyczny. W 1905 r. liczba
numizmatów wyniosła 1550 egzemplarzy. Ostatecznie też Towarzystwo otrzymało
możliwość ekspozycji i magazynowania zbiorów w pomieszczeniach zamku, gdzie
zorganizowane zostało Heimatmuseum Insterburg (ryc. 1–2). Tu wydzielono zabytki
z poszczególnych epok i z różnych części Prus, numizmaty, kolekcję broni i sztuki sakralnej (ryc. 3) oraz kolekcję etnograficzną (ryc. 4). Do 1945 r. tutejsze muzeum było
drugim co do wielkości pod względem posiadanych zbiorów w północnej części Prus
Wschodnich. Ustępowało jedynie królewieckiemu Prussia-Museum5.
W przywołanym na początku jubileuszowym, dziewiątym tomie „Zeitschrift
der Altertumsgesellschaft Insterburg” z 1905 r. podjęto wysiłek pierwszego skatalogowania zbiorów Towarzystwa. W zamieszczonych na końcowych stronach periodyku tablicach znajdujemy wraz z lakonicznymi opisami fotografie zabytków archeolo2
3
4
5

M.J. Hoffmann, Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do1920 roku, Olsztyn
2013, s. 50–51, 88.
Ibidem, s. 50.
[Oberlehrer] Jörgens, op. cit., s. 8.
J. Beran, Zabytki archeologiczne z Muzeum Regionalnego w Insterburgu w zbiorach prahistorycznych uniwersytetu w Halle oraz inne znaleziska z Prus Wschodnich w środkowoniemieckich muzeach,
[w:] Archeologia ziem pruskich nieznane zbiory i materiały archiwalne. Międzynarodowa konferencja
pod patronatem wojewody olsztyńskiego. Ostróda – 15–17 X 1998, red. M.J. Hoffmann, J. Sobieraj,
Olsztyn 1999, s. 42–45.

Eikim kruwom! czyli „Chodźmy na zebranie!” Uwagi o kolekcji kriwul...

183

Ryc. 1. Zamek w Insterburgu – siedziba Heimatmuseum (lata 1930–1940). Wejście od strony Theaterstrasse – róg Mühlendamm. Za: www.bildarchiv-ostpreussen.de (nr 017520).

Ryc. 2. Widok ze schodów Heimatmuseum (około 1938 r.).
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Ryc. 3. Heimatmuseum Insterburg – fragment ekspozycji militariów i sztuki sakralnej (1928 r.).
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Olsztynie (sygn. APO 367/548/1).

gicznych, które uporządkowano chronologicznie – począwszy od epoki kamienia po
XV w. Zabytki te pochodziły zazwyczaj z przypadkowych znalezisk, ale także z wykopalisk prowadzonych w okolicy Insterburga, w tym rzecz jasna w sąsiednim Siemonischken. Na ostatniej tablicy nr XVII znajdujemy wydzielone z kolekcji etnograficznej
osiem, jak to określono: „litewskich kriwul lub lasek sołtysich” (Littauische Kriwule
oder Schulzenstab) (ryc. 5).
Laski pochodziły z położonych na obszarze ówczesnego powiatu insterburskiego
miejscowości: 1) Kohlischken (ob. Вершинино), 2) Sterkeninken (ob. Совхозное),
3) Schwägerau (ob. Заовражное), 4) Bubainen (ob. Бережковское), 5) Sigmuntinen
(ob. Байкал), 6) Pelleninken (ob. Загорское) oraz dwie inne kriwule z nieustalonych
miejscowości w powiecie labiawskim. Nie podano w katalogu z jakiego okresu one
pochodzą. Można się jedynie domyślać z uwagi na stan zachowania, że były to eksponaty XVIII i XIX-wieczne, w którym to okresie zwyczaj związany z tego typu znakami
był na obszarze Małej Litwy nadal żywy. Niestety w katalogu nie zaznaczono, które z lasek pochodzą z których konkretnych, wymienionych w spisie miejscowości. Można się
jedynie domyślać, że ich kolejność wymieniania w opisie jest adekwatna do rozmieszczenia (od lewej strony) na fotografii. Według opisu, zamieszczone na zdjęciu kriwule
są zachowane w skali 1:10 w stosunku do oryginałów. Co wskazuje na następujące
pierwotne wielkości: 1) ≈ 90 cm, 2) ≈ 65 cm, 3) ≈ 93 cm, 4) ≈ 105 cm, 5) ≈ 80 cm, 6)
≈ 115 cm, 7) ≈ 123 cm, 8) ≈ 85 cm. Laski te posiadały także różne formy. Ich podstawa
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leżała jak widać w naturalnej krzywości, choć w dwóch przypadkach zauważamy, że zakończenia
stylizowane były (1) na dłoń i na
głowę konia (3). Zdać sobie możemy również sprawę z tego, że część
z nich (o wys. ≥ 105 cm) używana mogła być jako kostury. Pozostałe jako zwykłe laski oraz berła
– różdżki, choć nie ma pewności,
czy nie są to zaledwie części być
może uszkodzonej, pierwotnie
większej kriwuli.
Znajdujące się w zbiorach
Towarzystwa kriwule wzbudzały
już dość wcześnie zainteresowanie
jego członków. 30 maja 1892 r.
adwokat Kleinschmidt wygłosił
podczas posiedzenia Altertumsgesellschaft Insterburg wykład: Ueber
littausche Krywul- oder Schulzenstäbe, kolejny raz temat kriwul pojawił się dopiero 28 lutego 1905 r.
kiedy główny księgowy miejski
Löbell wygłosił wykład: Die KryRyc. 4. Heimatmuseum Insterburg – fragmenty ekspowule und verwandte Kulturmittel zycji, tzw. wielka sala i staropruska izba (1928 r.). Ze zbioin volksgeschichtlicher Beziehung6. rów Archiwum Państwowego w Olsztynie (sygn. APO
Pozostaje żałować, że żaden z nich 367/548/2).
nie ukazał się drukiem. Stąd też,
choćby w przypadku wyżej wymienionych egzemplarzy, nie wiemy z jakiego rodzaju
drzewa były one wykonane, z jakiego okresu dokładnie pochodziły i jaka była ich droga
do Insterburga. Z zachowanych źródeł możemy jednak z powodzeniem określić ich
funkcję, która jak się okazuje posiada zaskakująco dawną genezę, związaną z ludnością
pogańskiej Nadrowii – przypomnijmy – ziemi, nad którą badania były Towarzystwu
szczególnie bliskie.
Piotr z Dusburga w swojej Kronice ziemi pruskiej pisał: W samym środku tego
przewrotnego [pruskiego] ludu, a mianowicie w Nadrowii, znajdowało się pewne miejsce
zwane Romowe, które brało swoją nazwę od Rzymu; mieszkał w nim pewien człowiek
zwany Kriwe (Crive), któremu oddawali cześć jakoby papieżowi, ponieważ tak jak papież
kieruje całym kościołem, tak też tamten kierował nakazami bądź poleceniami nie tylko
6

[Oberlehrer] Jörgens, op. cit., s. 8.
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Ryc. 6. Prusowie i kapłan (?) z kriwulą przedstawieni na Drzwiach Gnieźnieńskich. Za:
Szczepański 2010: 160.

•
Ryc. 5. Kriwule ze zbiorów Altertumsgesellschaft Insterburg (1905). Za: Zeit�����
schrift der Altertumsgesellschaft Insterburg, Bd. 7: 1905, Taf. XVII.
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wspomnianymi plemionami, ale również Litwinami i innymi narodami ziemi inflanckiej. Tak wielką bowiem cieszył się powagą, że nie tylko on sam bądź ktoś z jego krewnych,
lecz także poseł z laską od niego [podkr. – S.Sz.], albo z jakimś innym ustalonym znakiem, kiedy przekraczał granice wspomnianych niewiernych, odbierał od królów i możnych i od całego ludu wielką cześć7.
Kriwe pojawia się od tego czasu wielokrotnie w źródłach, które głównie bazowały na Kronice ziemi pruskiej, podobnie też jego laska. Tłumacz kroniki Dusburga
– Mikołaj Jeroschin, który w miarę wiernie (na ile pozwalała mu poetycka organizacja
tekstu) starał się odwzorowywać oryginał, opisuje siedzącego w Rómowe: der obirste
êwarte // nâch heidnischin arte. // Criwe was genant sin name8. Natomiast wobec laski znajdujemy u piszącego w języku niemieckim dziejopisa dosłowne określenie stab9.
Rozbudowany opis kriwego (tu: crywo cyrwaito, crywo adir kyrwaido, kirwait, kirweid,
kirwatto, kirweydo, kyrwaydo […] ir bobst, kyrwayt, etc.) jako wysokiej rangą kapłana
znajdujemy szczególnie u Simona Grunaua10. To właśnie z informacji Simona Grunaua
znacznie częściej niż z kroniki Piotra z Dusburga czerpali wiedzę późniejsi, nowożytni
autorzy11.
7

Petrus de Dusburgk Chronica terrae Prussiae, [w:] Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, t. 13,
red. J. Wenta, S. Wyszomirski, Kraków 2007, s. 53. Fuit autem in medio nacionis huius perverse, scilicet
in Nadrowia, locus quidam dictus Romow, trahens nomen suum a Roma, in quo habitabat quidam,
dictus Criwe, quem colebant pro papa, quia sicut dominus papa regit universalem ecclesiam fidelium, ita
ad istius nutum seu mandatum non solum gentes predicte, sed et Lethowini et alie naciones Lyonie terre
regebantur. Tante fuit autoritatis, quod non solum ipse vel aliquis de sanguine suo, verum eciam nuncius
cum baculo suo vel alio signo noto transiens terminus infidelium predictorum a regibus et nobilibus, et
communi populo in magna reverencia haberetur.
8
Di Kronike von Pruzinlant des Nicolas v. Jeroschin, [w:] Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 1,
Hrsg. E. Strehlke, Leipzig 1861, s. 348.
9
Ibidem, s. 349.
10
Simons Grunau’s preussische Chronik, Bd. 1, Hrsg. M. Perlbach, R. Philippi, P. Wagner, Leipzig 1876,
s. 62–63, 65, 72, 78–80, 83, 85, 87–90, 94–97, 100–103, 105–106, 110, 115, 171, 178, 187–188,
191, 208–211, 231, 261.
11
Warto wspomnieć w tym miejscu o apokryficznym dziele „Rękopism Historyi Kościelnéj”, który
miał być kompilacją różnych kronik i pism sporządzoną przez nieznanego z imienia autora. Teodor
Narbutt, który przytacza fragment dzieła w swoich Dziejach starożytnych narodu litewskiego, autora
poszukuje wśród jezuitów, a czas jego spisania kładzie na pierwszą połowę XVIII w. Wypis nieznanego autora zaczyna się od informacji, że 28 lipca 1414 r. zmarł we wsi Onkaim ostatni kapłan KreweKrewayto, następnie po krótkim przypomnieniu upadku pogaństwa na Litwie pojawia się opis trzech
rodzajów lasek kapłańskich z ich rycinami, których schematyczne przedstawienia Teodor Narbutt
przeniósł także do swojej książki. Pierwsza z lasek, która przynależeć miała najwyższym kapłanom
Krewe-Kreweyto potocznym językiem zwana Buthstunkas miała być dość długa, wykonana z jednej
części drzewa dębowego, z którego wyrastały trzy gałęzie, tworząc formę trójzębu i zakręcające się na
końcu. Do laski przytroczone miały być trzy sakwy. Druga z lasek, będąca symbolem kapłana Krewe, pełniącego swe obowiązki w prowincjach była identyczna, lecz posiadała rosochate rozgałęzienia
i przytroczone dwie sakwy. Niżsi kapłani „gminni” Wajdelotae posiadali również laski dębowe, ale
z jedną zakręconą gałęzią i jedną sakwą: Symbolum jurisdictionis Flaminis, Krewe-Kreweyto, sive baculus sacerdotalis, vulgare sermone Buthstunkas nuncupatus, talem habuit formam: [tu Narbutt wstawia
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Szerokiego przeglądu funkcjonowania w literaturze nazwy kriwe dokonał Christoph Hartknoch w wydanym w 1684 r. dziele o „Starych i nowych Prusach”. Wykazując charakterystyczną dla siebie erudycję, zaproponował jej własną etymologię w powiązaniu z funkcjonującym za jego czasów na pograniczu Prus i Litwy słowie krivvule,
oznaczającym laskę – symbol władzy sądowej. Jako, że laska owa dawała prerogatywy
sądownicze jej posiadaczowi, względnie była owych prerogatyw symbolem, Hartknoch wydedukował, że samo określenie kriwe, które pojawia się w kronikach oznaczało „sędzia albo kapłan”12. Szczególnie istotne informacje na temat kriwego, a co
ważne w kontekście naszych rozważań nad zachowanymi w zbiorach insterburskiego
Towarzystwa Starożytniczego lasek, zestawił w czwartej księdze swojego Deliciae Prussicae Matthias Praetorius. Rozwinął on o kolejne wątki pogląd Hartknocha, łączący
nazwę kriwego z kriwulą. Jak zauważał, zakrzywiona laska – symbol władzy, posyłana
była w ważnych momentach, jak choćby zwoływanie wiecu w okresie plemiennym,
ale zwrócił on także uwagę na pewnego rodzaju relikty tego zwyczaju, które poznał
zarówno z literatury, oraz – jak się można domyślać – także i z autopsji, na obszarze
Nadrowii i Skalowii. Powołując się na dzieło Jana Bretkiusa, który pisał w drugiej połowie XVI w., wspominał Praetorius, że jeszcze za jego czasów krywule były swoistymi
symbolami, jakimi posługiwano się na mniejszych obszarach sołeckich. Kiedy sołtys
wsi chciał zorganizować zebranie puszczał ową laskę w ruch poczynając od najbliższego sąsiada, która następnie na zasadzie sztafety przechodziła z rąk do rąk gospodarzy
i z zagrody do zagrody, aż do momentu kiedy wróciła na powrót do sołtysa. Sama laska była symbolem urzędu, a wraz z nią oznajmiano polecenie sołtysa słowami: Eikim
kruwom – co oznacza „chodźmy na zebranie!”13. Nie jest to jednostkowa wzmianka
o obnoszeniu w XVI i XVII, a także XVIII–XIX w. tego typu lasek po wsiach w celu
wzywania na zgromadzenia. Podobny zwyczaj (laski analogiczne do kriwul nazywano

rysunek 1] Baculus longiusculus, de ligno simplici quaerci, supra quem sunt tres virgae, curvatae in modo
nodi, dispositaeque in formam Tridenti, de quarum junctione tres bursae pendent.
Simbolum jurisdictionis Superstitis loci, vel provinciae, Krewe, sive baculus sacerdotalis, vulgari sermone
Buthstus nuncupatus, talem habuit formam: [tu Narbutt wstawia rysunek 2] Baculus longiusculus, de
ligno simplici quaerci, supra quem sunt duae virgae, dispositae in formam rami bifurci. De quarum junctione duo bursae pendent.
Simbolum jurisdictionis communi sacerdotis, jus judicandi habentis, Wajdelotae vel alii id generis, sive
baculus sacerdotalis, vulgari sermone Buthas nuncupatus talem habuit formam: [tu Narbutt wstawia
rysunek 3] Baculus longiusculus, de ligno simplici quaerci, supra quem est una virga, curvata in modum
nodi, paululo inclinata rursum, de qua junctione una bursa pendet. Cyt. za: T. Narbutt, Dzieje starożytne narodu litewskiego, t. 1: Mitologia litewska, Wilno 1835, s. 437–441.
12
Ch. Hartknoch, Alt und Neues Preussen: Oder Preussischer Historien zwey Theile, Leipzig 1684, s. 148.
13
Mattheaus Praetorius Deliciae prussicae oder Preussische Schaubühne // Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos
regykla, Bd. I, Hrsg. I. Lukšaitė, V. Gerulaitienė, J. Kilius, T. Veteikis, Vilnius 1999, s. 332–334.
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też kluki lub kule14) notowano na Mazurach15, w Prusach Zachodnich16 i na Kaszubach17 oraz jak zaświadcza choćby wilkierz wsi Gietrzwałd również i na Warmii18. Jednakże szczególnie popularny zwyczaj ten był na obszarze pruskiej Małej Litwy, czyli
na terenie dawnej plemiennej Nadrowii i Skalowii. Gottfried Ostermeyer w 1775 r.,
porównując kriwule do lasek – pastorałów19, pisał, że za jego czasów każdy sołtys na
obszarze Małej Litwy (in unserm Littauen) posiadał tego rodzaju symbol pełnionego
urzędu i wykorzystywał ją do zwoływania zgromadzeń. Kiedy schodzono się z laską na
owe zgromadzenie wznosić miano okrzyk: I kriwûlę eiti!, gdy zeń powracano niesionej lasce towarzyszyć miał okrzyk: Isz kriwûlės eiti!20. Jeszcze w XIX w. w okolicach
Królewca miano wzywać na zebranie słowami: Du sollst in die pulka kummen21. Laski
w niektórych rejonach nie można było zatrzymać, ani wchodzić z nią do domu, lecz
zastukawszy nią w drzwi należało poinformować w jakim celu się ją przynosi domownikowi i pozostawiano opartą o ścianę.
W katalogu zbiorów Altertumsgesellschaft Insterburg nie zaznaczono z jakiego
drzewa wykonane były posiadane przez Towarzystwo kriwule. Z tradycji dowiadujemy się, że najczęściej sporządzano je z poskręcanych korzeni drzewa, lub powykrzywianych (często intencjonalnie) gałęzi. Spotykane są kriwule z okorowanego drzewa
bukowego, grabu, dębu, brzozy, gruszy, leszczyny, jałowca czy sosny22. Niewątpliwie
w okresie pogańskim tego rodzaju laski, jako symbol władzy i prerogatyw kapłańskich
pochodziły z uświęconych drzew czczonych w świętych gajach. Jak dotąd nie udało się
odkryć na obszarze Prus jakiegokolwiek zabytku z okresu pogańskiego, który nawiązy14
15
16
17

18

19
20
21
22

Kula dosł. „drewniana laska”. Por. Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. XI: KosKyryje, Wrocław 1978, s. 543–544.
J. Małłek, U źródeł samorządności na Mazurach (sejm, samorząd miejski i wiejski w Prusach Książęcych
i królestwie pruskim do końca XVIII wieku), Masovia, 2002, t. 5, s. 138.
A. Treichel, Die Klucke und die Kriwule, Verhandlungen der Berliner Gesellschaft Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte, 1882, H. XIV, s. 11–18.
W. Nowosad, Rug i laska rugowa w Prądzonie – zapomniany zwyczaj prawny na Kaszubach na tle
dziejów drobnej wsi szlacheckiej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2006, nr 1 (LIV) 2006,
s. 25–34.
[…] art. 3: Gdÿ sołtys do gromadÿ zwabia gmin, bądź trąbą bądź kulą bądź inszÿm znakiem powinien
każdÿ gospodarz chÿba będzie wsprawach pańskich zatrzÿmanÿ, albo gospodÿni albo czeladnik wczwierć
godzinÿ do niego się stawic ÿ posłuchać co sołtÿs rozkazuje czÿnić, ktorÿ się niestali ma za każdÿm razem odłożÿć winÿ: 4 sz. dobelt.; też art. 4. Cyt. za: Wilkierz kapituły fromborskiej dla wsi Gietrzwałdu
(przed 1639 r.), [w:] Archiwum Komisji Prawniczej, t. XI, Kraków 1938, nr 13, s. 123; J. Hochleitner,
Obrzędy doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI–XVIII wieku, Olsztyn 2006, s. 72,
102, 272.
Die Krivulẻ ist das pedem der alten Lateiner. G. Ostermeyer, Kritischer Beytrag zur Altpreuβischen
Religionsgeschichte, Marienwerder 1775, s. 31.
Ibidem, s. 32. Por. też: H. Frischbier, Preuβische Sprichwörter und volkstümliche Redensarten, Berlin
1865, s. 295.
A. Mierzyński, Nuncius cum Baculo. Studium archeologiczne o krzywuli, Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Historyczny, 1895, t. 9, s. 366.
A. Treichel, op. cit., s. 13; A. Mierzyński, op. cit., s. 386.
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wałby formą do wspomnianej przez średniowiecznych kronikarzy laski (bacula/stab).
Pewne wyobrażenie o wyglądzie tego rodzaju lasek może nam dać scena XII Drzwi
Gnieźnieńskich, przedstawiająca kazanie św. Wojciecha do Prusów, wśród których –
niby przywódca – znajduje się postać trzymająca dużych rozmiarów laskę o zakrzywionym końcu (ryc. 6). O ile drzwi te powstały poza kręgiem pruskim około drugiej połowy XII w., to wiadomym jest, że głównym źródłem dla ich twórców były oczywiście
żywoty świętego Wojciecha, ale można również domniemywać, że opierano się także
na bliżej nie znanych informacjach od osób, które mogły mieć kontakt z Prusami. Stąd
też godne uwagi jest przedstawienie postaci z dużych rozmiarów zakrzywioną laską.
Pozostaje tylko pytanie czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z wyobrażeniem kapłana, i czy mogło wywodzić się ono ze znajomości realiów pruskich, czy było li tylko odzwierciedleniem jakiejś powszechnej wiedzy na temat symboli pogańskich kapłanów?
Tak czy inaczej, w przypadku kriwul z obszaru Prus, a szczególnie z dawnych plemiennych terytoriów Nadrowii i Skalowii, o których informacje znajdujemy w źródłach
z XVI–XIX w., jak i dzięki choćby katalogowi zbiorów Towarzystwa Starożytniczego
w Insterburgu, dowiadujemy się o funkcjonowaniu oraz wyglądzie tych interesujących
zabytków etnograficznych. Zarówno informacja o symbolu władzy kapłańskiej – „lasce” (bacula), która obsyłana była przez pruskiego kapłana do podległych mu ziem, jak
i zbieżność nazwy owego kapłana krive z laską kriwula pozwala nam doszukiwać się
w nowożytnych zwyczajach zwoływania na zebrania gminne reliktów dawnych wezwań na wiece. Narzuca się jednak pytanie, czy Piotr z Dusburga pisząc o pogańskich
realiach „posłańca z laską” nie przeniósł czasem, znanych mu z autopsji lub zasłyszanych
od świadków, analogicznych do opisanych wyżej gminnych zwyczajów obnoszenia kriwuli w pierwszej połowie XIV stulecia? Zdaje się jednak, że krzyżacki kronikarz mógł
faktycznie świadczyć o wydarzeniach z całkiem nieodległej mu pogańskiej przeszłości.
Prawie identyczne zwyczaje wzywania na zebrania, posiadanie przez kapłanów atrybutów takich jak dużych rozmiarów laski, czy różdżki, które podkreślały ich pozycję
i pełnioną funkcję, zauważamy na wielu obszarach pogańskiej Europy (i nie tylko)23.
Podobnie było z laskami, analogicznymi do insterburskich kriwul, które nie
były li tylko osobliwością kolekcji istniejącego tam towarzystwa. W niedalekim królewieckim Prussia-Museum znajdowały się przynajmniej dwa egzemplarze kriwul.
Jedna pochodziła z Baiten (ob. Baitai) w powiecie kłajpedzkim, miejsce pochodzenia
drugiej pozostało nieznane24. Trzy kluki (laski analogiczne do kriwul) znajdowały się
23

A. Mierzyński, op. cit., s. 366–381; J. Banaszkiewicz, Otto z Bambergu i pontifex idolorum. O urządzeniu i obyczaju miejsca wiecowego pogańskiego Szczecina, [w:] Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Aymard, Warszawa 1992, s. 275–283; L. Gardeła, A biography of the seiðr-staffs. Towards an archaeology
of emotions, [w:] Between paganism and Christianity in the North, red. L.P. Słupecki, J. Morawiec,
Rzeszów 2009, s. 190–219; Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 2: F–K, Wrocław 1964, s. 426.
24
A. Bezzenberger, Sitzung am 22 Mai 1891, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, 1891,
H. XVII, s. 31–32.
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w muzeum antropologicznym w Gdańsku25. Do wyjątkowych należały zbiory lasek
sołeckich znajdujące się w Królewskim Gimnazjum Fryderyka Wilhelma w Ostródzie26. Według katalogu z 1912 r. znajdowała się tu kopia laski (Schulzenstock-Klucke)
z Schönaich (Dębinka) w okolicy Miłomłyna. Był to najmłodszy znany mi tego rodzaju egzemplarz, bo pochodził z 1904 r. Z tego samego roku pochodziła oryginalna laska
(Kula) z Grünfelde (Grunwald). W muzeum gimnazjalnym znajdowała się także laska
z Leissen (Łajsy) z około 1870 r. oraz pięć podobnych lasek z miejscowości Kownatken (Kownatki). Jak wspominał Aleksander Treichel wiele z tego rodzaju lasek nadal
(przed i po roku 1882) było przetrzymywanych na wsiach i wciąż używanych.

Eikim kruwom! oder, „Gehen wir zur Versammlung!”
Bemerkungen zur Sammlung von kriwulas in den
ethnographischen Sammlungen
der Altertumsgesellschaft Insterburg
und der Beständigkeit der altpreuSSischen Tradition
Zusammenfassung
Schlagworte:
Schulzenstäbe; Kriwula; Ethnographie der Prußen; Kultur der heidnischen
Prußen; Priester Krive; Altertumsgesellschaft Insterburg.

Im Katalog der Sammlungen der Altertumsgesellschaft Insterburg, der 1905 veröffentlicht
wurde, befindet sich eine Fotografie von acht Kriwulas – krummen Holzstäben, die in Preußen, Pommerellen und im Gebiet von Kleinlitauen vom 16. bis zum 19. Jh. von Dorfschulzen
benutzt wurden, um Versammlungen einzuberufen. Der Brauch Boten auszusenden, der von
frühneuzeitlichen Chronisten beschrieben wurde, ähnelt stark einer heidnischen Gewohnheit,
die, wie man annimmt, in Nadrauen verbreitet war. Nach dem Chronisten Peter Dusburg sandte der prußische Priester Krive einen Boten mit seinem Stab aus, wenn er die Bevölkerung versammeln wollte. Dieser Bote forderte alle auf, unabhängig von ihrem Stand, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erscheinen. Sammlungen von Kriwulas befanden sich nicht nur in Insterburg.
Sie sind auch im Prussia-Museum in Königsberg, in Osterode (die jüngste Kriwula hier stammt
aus dem Jahre 1904) und Danzig bezeugt. Diese Stäbe wurden meistens aus dickem Wurzelholz
gemacht. Oft wurden auch Äste ungewöhnlicher Gestalt von verschieden Bäumen benutzt.

25
26

A. Mierzyński, op. cit., s. 381.
Za informacje na temat kolekcji oraz udostępnienie unikalnego katalogu Königl. Kaiser WilhelmGymnasium Osterode dziękuję magistrowi Łukaszowi Szczepańskiemu z Muzeum w Ostródzie.
E. Schnippel, Katalog der geschichtlich- völkerkundlichen Sammlung des Königl. Kaiser Wilhelm-Gymnasiums zu Osterode Ostpr. Osterode 1912, s. 17.
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Eikim kruwom! or, „Let us go for an assembly!”:
Remarks on the collection of kriwulas from ethnographic
repertories of the Altertumsgesellschaft Insterburg
and the durability of Old Prussian tradition
Summary
Keywords:
village mayors staffs; kriwules; ethnography of pagan Prussia; Kriwe priest;
Altertumsgesellschaft Insterburg.

In the catalogue of the collection of the Altertumsgesellschaft Insterburg (published in 1905)
there is a photograph of eight specimens of kriwulas – wooden crooked staffs, which were used
in Prussia, Pomerelia and in the territory of Little Lithuania in the 16th–19th c. by village mayors
to summon assemblies. A custom of sending messengers which is described by Modern Period
chroniclers resembles a pagan habit which was believed to be common in Nadrovia. According
to the chronicler Peter of Dusburg, when a Prussian priest wanted to summon people, he was
sending his staff with a messenger. The messenger called everyone to come at a given time. Collections of kriwulas were held not only in Insterburg. They are also testified to in the PrussiaMuseum in Königsberg, in Osterode (present Ostróda) and in Danzig. Such staffs were most
often made from robust roots of trees. It was also common to make them from odd-shaped
branches of various kinds of trees.
S.S.

Klasyka

Alicja Dobrosielska, Grzegorz Białuński

Dyskretny urok źródeł
czyli o aktualności pracy Maxa Toeppena:
Exkurs über die Verschreibungen des Ordens
für StammpruSSen im 13. Jahrhundert
Słowa kluczowe:
Prusowie; Max Toeppen, nadania; zakon krzyżacki; historiografia dot. Prusów.

Artykuł Exkurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammprußen im 13. Jahrhundert został opublikowany w pierwszym tomie pięciotomowej edycji źródeł Scriptores
rerum Prussicarum, jako dodatek nr 8 do Kroniki ziemi pruskiej Piotra z Dusburga1.
Jego autor Maksymilian (Max) Pollux Toeppen (Töppen), żyjący w XIX w. historyk,
pedagog, archiwista i etnograf należy niewątpliwie do grona najwybitniejszych badaczy ziem pruskich i Pomorza, stąd też bywa określany „drugim założycielem i ojcem
historii Prus”2. Zanim przejdziemy do omówienia samego studium najpierw przedstawimy pokrótce najistotniejsze informacje dotyczące życia i twórczości Toeppena3.
1

2

3

M.P. Toeppen, Exkurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammprußen im 13. Jahrhundert,
[w:] Scriptores rerum Prussicarum (dalej cyt. SRP), hg. von T. Hirsch, M. Toeppen, E. Strehlke, Bd. 1,
Leipzig 1861, s. 254–269.
Toeppen został tak określony podczas uroczystości odnowienia dyplomu doktorskiego, zorganizowanej w królewieckiej uczelni 5 maja 1893 r., zob. M. Biskup, Max Toeppen – badacz historiografii, miast
pruskich i wydawca źródeł pruskich, [w:] Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920
roku (Kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele), red. J. Serczyk, A. Tomczak, Toruń 1989, s. 94;
przedruk [w:] Opera minora. Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów nadbałtyckich,
Toruń 2002, s. 461–479. Pierwszym ojcem nowoczesnej historiografii wschodniopruskiej obwołano
Johannesa Voigta, w związku z jego monumentalnym dziełem Geschichte Preussen von den ältesten
Zeiten bis zum Untergang der Herrschaft des Deutschen Ordens, Königsberg 1827–1839, Bd. 1–9.
K. Lohmeyer, Max Toeppen, Altpreusssiche Monatschrift (dalej cyt. AM), 1894, Bd. 31, H. 1, s. 148–
183; E. Carstenn, Das Lebenswerk Max Toeppen und die Gegenwart, Elbinger Jahrbuch, 1922, Bd. 2,
s. 147–158; M. Biskup, Max Toeppen – badacz historiografii…, s. 73–98; idem, Max Toeppen (1822–
1893). Erforscher der Historiographie und Stadtgeschichte und Herausgeber preussischen Quellen, Zeitschrift für Ostforchung, Jg. 39, 1990, H. 2, s. 172–195; idem, Maksymilian Toeppen (1822–1893)
historyk Pomorza i Elbląga pedagog i dyrektor gimnazjalny, [w:] Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga.
Szkice biograficzne, red. M. Biskup, Wrocław 1987, s. 202–206; idem, Die Briefe von Max Toeppen an
den Magistrat zu Ebling, Preussenland, Jg. 28, 1990, Nr. 4, s. 55–64; Max Toeppen, [w:] Altpreussische
Biographie, hg. von Ch. Krollmann, Bd. 2, Marburg 1967, s. 738–739; T. Oracki, Słownik biograPruthenia, 2013, t. VIII, s. 197–217
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Maksymilian Toeppen urodził się 4 kwietnia 1822 r. w Królewcu, jako jeden z synów wysokiego rangą pruskiego urzędnika Friedricha Wilhelma Toeppena4 i Henrietty z domu Schencke. Jego bliźniaczy brat nosił imiona Anton Castor. W wieku ośmiu
lat Max Toeppen rozpoczął edukację w miejscowej szkole (Friedrichskollegium), a następnie w 1839 (nie mając jeszcze 18 lat) podjął studia w królewieckiej Albertynie.
Zgłębiał nauki klasyczne, filozoficzne, języki starożytne i historię, najprawdopodobniej
uczęszczał także na wykłady czołowego historyka Prus Krzyżackich Johannesa Voigta.
W 1843 r. Toeppen ukończył studia doktoryzując się z języka łacińskiego (De epithetis
deorum), po 3,5 latach nauki. Krótką przerwę wakacyjną wykorzystał, jak podje Marian Biskup, na podróże po Prusach Wschodnich (region Sambii i Mierzei Wiślanej),
ale przede wszystkim na badania archiwalne dotyczące początków królewieckiej uczelni. Z okazji jubileuszu 300-lecia w 1844 r. ukazało się drukiem jego pierwsze dzieło
o początkach Albertyny, o objętości 312 stron (!). W tym samym roku Toeppen podjął
pracę jako nauczyciel w Królewcu, w tamtejszym Friedrichkollegium (jako wolontariusz)5. Nie oznacza to jednak, że zrezygnował z prowadzenia prac badawczych. W kolejnych latach studiował dzieła nowożytnych pisarzy, podjął krytykę zwłaszcza dwóch
źródeł historiografii Prus: kroniki Szymona Grunaua i Łukasza Dawida. Badania te
były podstawą wykładu habilitacyjnego, wygłoszonego w 1847 r. zatytułowanego Critica de historia Borussiae antiqua6.
Następnie przez dwa semestry prowadził Toeppen jako privat docent wykłady
w Albertynie. Kariera nauczyciela akademickiego najwyraźniej nie była mu pisana,
dlaczego tak się stało możemy jedynie przypuszczać. Niewykluczone, że to same zainteresowania badawcze Toeppena nie cieszyły się uznaniem w miejscowym ośrodku
naukowym, być może historia regionalna, nie zajmowała tam wtedy poczesnego miejsca, nie było wówczas w Albertynie żadnej katedry Landesgeschichte, czyli historii
krajowej. Badania regionalne w XIX w. – jak zauważa Jerzy Serczyk – tylko w niewielkim stopniu były prowadzone przez pracowników uniwersyteckich, raczej były one
domeną archiwistów, bibliotekarzy i historyków amatorów7. Warto dodać, że także dla
Voigta historia regionalna nie stanowiła głównego przedmiotu badań, zajmował się nią

4
5
6

7

ficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945), Warszawa 1983, s. 290; B. Jähnig, Max
Toeppens Bedeutung für die Erforschung der Geschichte des Preussenland, insbesondere hinsichtlich der
historisch-kritischen Methode, Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge, Jg. 42, 1994, Bd. 24,
s. 317–321; G. Białuński, G. Jasiński, Wstęp, [w:] M. Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka,
przekł. M. Sacha, wstęp i oprac. G. Białuński, G. Jasiński, Dąbrówno 2004, s. 7–12.
Ojciec Toeppena był sekretarzem nadprezydenta prowincji wschodniopruskiej Teodora von Schöna.
M. Biskup, Max Toeppen – badacz historiografii…, s. 75
M. Toeppen, Critica de historia Borussiae antiqua, Regiomonti 1847; M. Biskup, Max Toeppen – badacz historiografii…, s. 79; do tego wykładu habilitacyjnego nawiązywała także kolejna praca Toeppena, zob. M. Toeppen, Geschichte der preussischen Historiographie von P. v. Duisburg bis auf K. Schütz,
Berlin 1853, dodajmy że jest ona w znacznej mierze aktualna i wykorzystywana do dnia dzisiejszego.
J. Serczyk, Uniwersytet Królewiecki w XIX i XX wieku jako ośrodek badań historycznych, [w:] Dzieje
historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku (Kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele). Materiały z sesji 15–16 IV 1988, red. J. Serczyk, A. Tomczak, Toruń 1989, s, 21.
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bardziej z własnego zainteresowania aniżeli z obowiązku8. Możliwe również, że zakończenie współpracy z królewieckim Uniwersytetem miało jakiś związek z Voigtem, dla
którego młody, ambitny badacz mógł być poważnym konkurentem9.
Toeppen nigdy już jako wykładowca do Albertyny nie wrócił, w kolejnych latach
realizował się jako nauczyciel w placówkach edukacyjnych niższego szczebla, zarówno
w samym Królewcu, jak i innych miastach. Od 1848 r. uczył w gimnazjum elbląskim,
a potem w latach 1850–1854 w Poznaniu. 1 października 1854 r. objął posadę dyrektora progimnazjum w Olsztynku, które przekształcił w gimnazjum10. W latach 1869–
1881 pracował jako dyrektor analogicznej placówki w Kwidzynie, a w 1882 wrócił
do Elbląga, w którym pozostał do śmierci 3 grudnia 1893 r.. Był dyrektorem tutejszego
gimnazjum, ale zajmował się także miejscowym archiwum miejskim.
W 1853 r., podczas pobytu w Turyngii Toeppen poznał swoją przyszłą żonę Fanny Specht, z którą miał czworo dzieci, trzech synów (Hans Friedrich Robert, Arthur
Ludwig Heinrich, Bernhard Ottmar Ulrich) i córkę o imieniu Fanny ( Jenny?). Zmarł
w wieku 71 lat, pochowany został na cmentarzu przy kościele św. Anny w Elblągu,
współcześnie już nieistniejącym, dzisiaj znajduje się tam park im. Romualda Traugutta.
Dorobek naukowy Toeppena jest imponujący, obejmuje ponad 140 pozycji,
wśród których znajdują się wydawnictwa źródłowe11, opracowania monograficzne12,
w tym także monografie miast (Elbląga13, Kwidzyna14 i Olsztynka15), opracowania
kartograficzne16, zbiory podań i legend17, oraz liczne przyczynki i recenzje18. Toeppen
8
9

10
11
12
13

14
15

16
17

18

G. von Selle, Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preussen, Würzburg 1956, s. 332.
M. Biskup, Max Toeppen – badacz historiografii…, s. 80; O tym, że Voigt dążył do zmonopolizowania
przez siebie tematyki prusko-krzyżackiej i starał się nie dopuszczać na uniwersytet poważnych konkurentów zob. J. Serczyk, Uniwersytet Królewiecki…, s. 16, 27.
O trudach tej przemiany i dziejach olsztyneckiego gimnazjum zob. Wstęp, [w:] M. Töppen, Historia
okręgu i miasta Olsztynka…, s. 8.
Najbardziej znane to wydawnictwa zamieszczone [w:] SRP, Bd. 1–5, Leipzig 1861–1874 oraz Acten
der Ständetage Prussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. 1–5, Leipzig 1874–1886.
M. Toeppen, Geschichte der preussischer Historiographie….; idem, Historisch-comparative Geographie
von Preussen, Gotha 1858.
Idem, Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im Mittelalter, H. 1–2,
Danzig 1871–1872; idem, Geschichte der räumlichen Ausbreitung der Stadt Elbing, Zeitschrift des
Westpreussischen Geschichtsvereins (dalej cyt. ZWG), Bd. 21, 1887; idem, Die Elbinger Geschichtsschreiber und Geschichtsforscher, ZWG, Bd. 32, 1893.
Idem, Geschichte der Stadt Marienwerder und ihrer Kunstbauten, Marienwerder 1875.
Idem, Geschichtes des Amtes und Stadt Hohenstein nach den Quellen dargestellt, von Dr. M. Töppen,
Gymnasialdirektor, in Commission bei C. H. Harich, Hohenstein 1859; polskie wydanie zob. M. Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka….
Idem, Historisch-comparative Geographie von Preussen…
Idem, Aberglauben aus Masuren, Danzig 1867; idem, Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preussischen Landes- und Kulturgeschichte, Danzig 1870; polskie wydanie: M. Toeppen, Historia Mazur.
Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, opr. G. Jasiński, Olsztyn 1995.
Bibliografia prac Toeppena do 1893 r., zob. K. Lohmeyer, op. cit., s. 175–183; uzupełniona za lata
1894–1900 przez E. Carstenna, op. cit., s. 157–158.
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interesował się przede wszystkim historią Prus Krzyżackich oraz Książęcych, sporadycznie zajmował się również przeszłością Prus Królewskich. Współcześnie ceni się
tego badacza przede wszystkim jako wydawcę i krytyka źródeł oraz historiografa.

Teksty nadań jako źródło do historii społecznej
Prusów przed Toeppenem i po nim
W dobie podboju ziem pruskich i tworzenia zakonnego władztwa (XIII w.), jak
i w kolejnych stuleciach Prusowie i ich potomkowie otrzymywali zarówno od Zakonu,
jak i poszczególnych biskupów nadania (donacje). Były to dokumenty potwierdzające
dotychczasowy stan posiadania, albo – czy też równocześnie – zawierające informację o otrzymaniu nowych dóbr. Wskazywały one na prawo, któremu miał podlegać,
czy też podlegał, odbiorca donacji, warunki dziedziczenia, użytkowania, a ponadto
zawierały wzajemne zobowiązania obu stron. Miały one charakter jawny, były spisane
w obecności świadków. Prusowie przyjmując nadania, deklarowali zarazem, że będą
podejmować różnego rodzaju działania, w tym także wojskowe na rzecz braci zakonnych i nowego porządku kulturowego (wsparcie gospodarcze i militarne w postaci danin, służb, te ostatnie były nierzadko bardzo jasno określone).
Teksty nadań, zarówno te XIII-wieczne jak i późniejsze, z uwagi na swoją treść,
stanowią doskonały, uniwersalny materiał źródłowy, wykorzystywany zarówno przez
historyków podejmujących zagadnienia związane z początkami władztwa zakonu
krzyżackiego na ziemiach pruskich, procesami osadniczymi, zakonną gospodarką, jak
i przez badaczy dziejów Prusów przedkrzyżackich. Artykuł Toeppena to pierwsza analityczna praca poświęcona w całości nadaniom uzyskiwanym przez Prusów, nie oznacza
to jednak, że ten rodzaj źródeł nie był dotąd wykorzystywany, a tym bardziej nieznany
wcześniejszym autorom podejmującym zagadnienia związane z mieszkańcami ziem
pruskich i ich losem pod zakonnym władztwem19. Spośród badaczy podejmujących
się opisania dziejów Prusów w dobie podboju i kształtowania się zakonnego państwa
przed Toeppenem, teksty nadań najpełniej wykorzystał – Johannes Voigt.
Poprzednik Toeppena sięgnął po XIII-wieczne nadania uzyskiwane przez Prusów omawiając w trzecim tomie swojej Geschichte Preussen von den ältesten Zeiten
bis zum Untergang der Herschaft des Deutschen Ordens20 podziały społeczne ludności
autochtonicznej pod rządami Zakonu. Korzystał on przede wszystkim z tekstów zachowanych w archiwum królewieckim. Źródła dokumentacyjne, w tym interesujące
nas tu nadania dla mieszkańców ziem pruskich nie stanowiły dla Voigta głównej podstawy wnioskowania, opierał się on przede wszystkim na przekazach historiograficznych, zwłaszcza Kronice ziemi pruskiej Piotra Dusburga. Dzieło tego królewieckiego
badacza zostało napisane w duchu konserwatywno-romantycznej gloryfikacji Zako19

Por. J. G. Kreuzfeld, Eine Meynung über den Adel der alten Preussen, nebst einigen urkundlichen Beylagen, Königsberg 1784; A. v. Kotzebue, Preuβens ältere Geschichte, Bd. II, Riga 1808.
20
J. Voigt, Geschichte Preussen…, Bd. 3, Königsberg 1828, s. 413–474.
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nu. Prusów przedstawił autor jako mały dzielny lud, który nie zdołał przeciwstawić się
sile krzyżackiego oręża. Towarzyszyła temu wizja wyniszczenia ziem pruskich w czasie
krzyżackiego podboju i wytępienia niemal bez reszty zamieszkujących je autochtonów. Teza ta została ukształtowała w znacznej mierze w oparciu o lekturę dzieła Piotra
z Dusburga. Kronika ta pełna jest bowiem opisów krwawych walk, w których śmierć
ponosiły tysiące autochtonów, a z dawnych osad pozostawały tylko zgliszcza. Ten obraz podbijanej ludności, nie mającej innej drogi jak tylko przyjąć chrzest, wyrzec się
dawnej wiary i obyczajów przodków albo umrzeć od krzyżackiego miecza utrwalili
także kolejni, nowożytni już kronikarze, do których nawiązywał w swoim dziele Voigt.
Żyjący w XVII w. kronikarz Krzysztof Hartknoch podał, że nikt już w jego czasach
nie rozumiał mowy pruskiej21. Na podstawie opinii tego kronikarza i innych, pisanych
w podobnym duchu stworzył Voigt swoją romantyczną wizję dziejów. Wśród autochtonów, którzy niemal cudem przetrwali podbój i funkcjonowali pod rządami Zakonu, wydzielił Voigt cztery grupy: 1. Withinge, 2. Freilehnsleute, 3. Kölmer, 4. Leute,
którzy posiadali swoje dobra na funkcjonującym prawie dziedzicznym. Warto dodać,
że niedługo po publikacji Geschichte Preussen ukazały się, pod kierunkiem Voigta, kolejne tomy wydawnictwa źródłowego Codex diplomaticus Prussicus, zawierające także
XIII-wieczne teksty nadań właśnie z tego archiwum. W pierwszym tomie zamieszczono przy tym wykaz archiwaliów już wcześniej opublikowanych, m.in.: przez historyków nowożytnych, choćby Hartknocha22.
Spośród współczesnych Toeppenowi autorów teksty nadań uzyskiwane przez Prusów analizował Max Perlbach23 oraz Richard Plümicke24 a z polskiej strony Wojciech
Kętrzyński25. Wówczas także ukazywały się kolejne edycje źródeł dokumentacyjnych
Preußisches Urkundenbuch26, Urkundenbuch des Bisthums Samland27, Urkundenduch
zur Geschiche des vormaligen Bisthums Pomesanien28, Pommerlisches Urkundenbuch29,
Urkundenbuch des Bisthums Culm30. W kolejnym stuleciu dostępny materiał źródłowy
21
22
23

24
25
26

27
28
29
30

Ch. Hartknoch, Alt- und Neues Preussen, Frankfurt und Leipzig 1684, s. 91.
Codex diplomaticus Prussicus (dalej cyt. CDP), Bd. 1–6, Königsberg 1836–1861.
M. Perlbach, Die älteste deutsche Urkunde des Ordenslandes Prussen, Altpreußische Monatsschrift
(dalej cyt. AM), Bd. 9, 1872, s. 467–70; idem, Die ältesten preußischen Urkunden. Kritisch untersucht, AM, 1873, 10, s. 609–649; idem, Zwei samländische Urkunden des 13. Jahrhunderts, AM,
Bd. 13,1876, s. 484–487.
R. Plümicke, Zur ländlichen Verfassung des Samlandes unter der Herrschaft des Deutschen Ordens,
Leipzig 1912.
W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882.
Preußisches Urkundenbuch (dalej cyt. PU), Bd. 1.1 (zawiera dokumenty z lat 1206–1256) hg. von
R. Philippi, C. P. Woelky, Bd. 1.2 (zawiera dokumenty z lat 1257–1309), hg. von A. Saraphim,
Königsberg 1882–1909.
Urkundenbuch des Bisthums Samland (dalej cyt. UBS), hg. von C. P. Woelky, H. Mendthal, Leipzig 1891.
Urkundenduch zur Geschiche des vormaligen Bisthums Pomesanien, hg. von H. Cramer, Bd. 1, Marienweder 1885.
Pommerlisches Urkundenbuch, hg. von M. Perlbach, Danzig 1882.
Urkundenbuch des Bisthums Culm, hg. von C. P. Woelky, Bd. 2, Danzig 1884.
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w postaci nadań najszerzej do badań nad Prusami, już w okresie budowy i funkcjonowania zakonnego państwa, wykorzystali Victor Röhrich, Karl Kasiske i Reinhard
Wenskus31, a spośród polskich badaczy najwięcej uwagi poświęcił im przede wszystkim
Henryk Łowmiański, który dzięki metodzie porównawczej rozpatrywał jednocześnie
sytuację mieszkańców Inflant i Litwy32. Z kolei R. Wenskus analizował nadania przede
wszystkim pod kątem uwarunkowań społecznych i gospodarczych na ziemiach pruskich, ale w okresie plemiennym, a nie państwa zakonnego. O korelacji tekstów nadań
z treścią Kroniki ziemi pruskiej krótki przyczynek w języku rosyjskim napisała Вepa
Матузова33. W kontekście budowy i funkcjonowania państwa krzyżackiego rozpatrywał szeroko donacje uzyskiwane przez Prusów w XIII wieku polski badacz Marian Dygo34. Nie sposób tutaj przedstawić całość dorobku historiograficznego w tym zakresie,
wymieńmy poza tym tylko nazwiska historyków, którzy ostatnio dotykali problemu
nadań dla Prusów w XIII stuleciu: Heide Wunder, Jan Powierski, Grzegorz Białuński
czy Grischa Vercamer35. Warto podkreślić, że zwłaszcza badania Łowmiańskiego i Wenskusa spowodowały niezasłużone i na szczęście chwilowe zapomnienie (bądź lekceważenie) omawianego tutaj tekstu Toeppena36.
31

32

33

34

35

36

Por. m.in.: V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Bd. 12–13, 1899–1901; K. Kasiske, Die Siedlungstätigkeit des Deutschen Ordens
im östlichen Preuβen bis zum Jahre 1410, Königsberg 1934; R. Wenskus, Die gens Candein. Zur Rolle
des preußischen Adel bei der Eroberung und Verwaltung Preußens, Zeitschrift für Ostforschung, 1961,
Bd. 10, s. 84–103; idem, Kleinverbände und Kleinräume bei den Prußen des Samlandes [w:] Ausgewälte Ausätze zum frühen und preußischen Mittelalter, hg. von H. Patze, Sigmarinen 1986, s. 245–298.
H. Łowmiański, Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, t. 1, Wilno 1931, s. 227–
439; t. 2, Wilno 1932, s. 160–190; idem, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań
1983, s. 107–269.
В.И. Матузова, Прусские нобили и Тевтонский орден (жалованные грамоты прусским нобилям
и эпизоды „Хроники земли Прусской” Петра из Дусбурга), [w:] Древнейшие государства на
территории СССР. Материалы и исследования. 1987 г., red. A. P. Novosilcov, Моskvа 1989,
s. 281–287.
M. Dygo, Studia nad początkami władztwa Zakonu niemieckiego w Prusach (1226–1259), Warszawa 1992, tu zwłaszcza 140–159; idem, Feudalizm w Prusach XIII–XVI wieku, Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych, t. 58, 1998, s. 143–153; idem, Początki i budowa władztwa zakonu
krzyżackiego (1226–1309), [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, red. M. Biskup, R. Czaja,
Warszawa 2008, s. 64–99.
Zwłaszcza H. Wunder, Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg (13.–16.
Jahrhundert), Wiesbaden 1968; J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, Malbork 2001, t. 2.1, Malbork 2003, t. 2.2; idem, Żuława Kwidzyńska i jej zaplecze osadniczo-własnościowe w Pomezanii na Pojezierzu Iławskim w średniowieczu (w świetle źródeł pisanych),
[w:] Osadnictwo nad Dolną Wisłą w Średniowieczu, Warszawa 1989; G. Białuński, Ród Prusa Kleca
ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów, Malbork 2006; idem, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVI wiek). Część I, Olsztyn 2012; G. Vercamer, Siedlungs-,
Sozial- und Verwaltungsgeschichte der Komturei Königsberg in Preußen (13.–16. Jahrhundert), Marburg 2010; idem, Verwaltungs-, Siedlungs- und Landwirtschaftsweise sowie Gesellschaftsaufbau und
Begräbnissitten der Prußen besonders auf dem Gebiet der Komturei Königsberg vor und während der
frühen Deutschordensherrschaft, Preußenland, Jg. 1, 2010.
Symptomatyczne, że nie korzysta z niego Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997.
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Okoliczności powstania tekstu:
kontekst naukowy, styl badań Toeppena
W historiografii panuje pogląd, że głównym zadaniem badawczym jakie przyjął sobie Toeppen było uzupełnienie syntetycznej pracy Voigta Geschichte Preussens, zwłaszcza dla okresu
wczesnośredniowiecznego37. Omawiany tekst zdaje się tę hipotezę potwierdzać, bo też już
w pierwszych słowach jego autor nawiązuje do pracy Voigta. Z jednej strony Toeppen docenia wkład swojego wielkiego poprzednika w badania nad kwestią położenia Prusów w XIII
i kolejnych stuleciach, uznając poświęcony temu rozdział za jeden z najbardziej „godnych
podziwu” w całej pracy, z drugiej strony zauważa jednak, że szczegółowe ustalenia Voigta
odnośne podziału Prusów pod panowaniem Zakonu wymagają weryfikacji: „Diese Untersuchungen gehören jedenfalls zu den verdienstvollsten Abschnitten des ganzen Werkes, und
sind bis dahin fast überall mit unbedingtem Vertrauen entgegen genommen. Allein seine
Auffassung dürfte nicht überall die richtige und der weiteren Erforschung der ständischen
Verhältnisse nicht überall förderlich sein” (s. 254).
Zdaniem Toeppena przedstawiona przez jego poprzednika klasyfikacja opiera się
na błędnych przesłankach, bo zarówno Withinge, jak i Freilehnsleute uzyskiwali nadania na dziedzicznym prawie pruskim Erbrecht, stąd konieczność wskazania innych
czynników różnicujących poszczególne grupy nadań, a w konsekwencji wskazanie
grup ludności pruskiej funkcjonujących w zakonnym państwie. Ponadto autor zarzucił Voigtowi, iż ten nie docenił znaczenia nadań z opłatą płużną (Pflugkorn). Wszystko
to razem skłoniło autora Exkurs über die Verschreibungen… do przeprowadzenia gruntownej analizy tekstów nadań. Zamiarem badacza w pierwszym rzędzie było znalezienie czynników różnicujących nadania. W tym celu Toeppen poszukiwał w poszczególnych tekstach następujących danych: powód otrzymania nadania przez autochtonów,
przedmiot nadania, wielkość uzyskanych dóbr, warunki korzystania, w tym zobowiązania i uprawnienia (tu m.in.: sądownicze), obciążenia (daniny), służba zbrojna, warunki dziedziczenia, alienacja, sądownictwo, w tym również wergeld. W ten sposób
na podstawie zgromadzonych danych Toeppen przedstawił własną klasyfikację nadań,
wskazując trzy grupy donacji (o czym w dalszej części).
Nieprzypadkowe wydaje się umieszczenie omawianego tekstu w Scriptores rerum
Pussiscarum i to jako dodatku do Kroniki ziemi pruskiej Piotra z Dusburga. Toeppen
był jednym z inicjatorów tego wydawnictwa źródłowego. Do podjęcia tego przedsięwzięcia naukowego zainspirowało badacza wydawnictwo Monumenta Germaniae
Historica Georga Heinricha Pertza, związane z Gesellschaft für Deutschlands ältere
Geschichtskunde. Monumenta Germaniae Historica będące jedną z największych publikacji tego rodzaju w Europie składało się z pięciu serii, obejmujących rożne typy źródeł. Obok scriptores (czyli źródła narracyjne: roczniki, kroniki, biografie), do których
wprost nawiązywało wydawnictwo Toeppena znalazły się tam także leges (pomniki
prawa), diplomata (dokumenty królów i cesarzy), antiquitates (starożytności, czyli za37

M. Biskup, Max Toeppen – badacz historiografii…, s. 78.
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bytki piśmiennictwa nie mieszczące się w trzech poprzednich seriach), epistolae (listy),
a później także poatae latini (poeci łacińscy) oraz necrologia (księgi zmarłych)38.
Niewykluczone, że ów tekst będąc dodatkiem do kroniki miał stanowić swego
rodzaju opozycję dla dusburgowej wizji wydarzeń jakie rozegrały się na ziemiach pruskich w XIII w. i okresie późniejszym. Obraz Prusów jaki wyłania się z nadań stanowi przeciwwagę dla owej romantycznej wizji całkowitego niemal spustoszenia ziem
pruskich i wymordowania ich mieszkańców, którzy z heroizmem walczyli w obronie
życia i dotychczasowego świata. Toeppen przedstawił namacalne dowody aktywności
Prusów w dobie podboju po stronie Zakonu, przywołując całe szeregi odbiorców dokumentów, w których potwierdzano ich zasługi na rzecz braci zakonnych. Mowa tu
o konkretnych osobach spośród ludności pruskiej, znanych z imienia, często ze wskazaniem ich koligacji rodzinnych itd. Nadania te potwierdzają zarazem udział Prusów
w nowotworzonych strukturach zakonnego państwa. Z tej perspektywy tekst Toeppena uzyskuję dodatkową wartość, można chyba powiedzieć, że tchnął on prawdziwe
życie w bohaterów-autochtonów uwiecznionych na kartach kroniki Piotra z Dusburga, ukazał ich jako ludzi z krwi i kości, a na dodatek tych, którzy nie tylko przetrwali
podbój, ale z powodzeniem odnaleźli się w tej nowej sytuacji kulturowej.
Autor Exkurs über die Verschreibungen… jawi się tu jako przykład historyka doskonale wpisującego się w nowy trend prowadzenia badań, który pojawił się w drugiej
połowie XIX w. Badacze przeszłości zaczęli wówczas obok tekstów historiograficznych, kronik, czy roczników wykorzystywać także archiwalia, dokumenty urzędowe,
księgi rachunkowe itp., odrzucając zarazem niesprawdzone dane kronikarskie. Tekst
Toeppena powstał właśnie w oparciu o analizę materiałów archiwalnych, urzędowych
dokumentów zakonnych, stanowiących dla badacza podstawę wnioskowania. Metodę
swej pracy oparł Toeppen już od lat czterdziestych XIX stulecia na krytycznie interpretowanej, szerokiej, przede wszystkim archiwalnej bazie źródłowej, będącej efektem
kwerend w archiwach i bibliotekach nie tylko Królewca, ale również Gdańska, Torunia i Elbląga. Toeppen odrzucał niesprawdzone dane kronikarskie, a zarazem sięgał po
źródła nowego typu, jakim były choćby odkryte przez niego protokoły (recesy) zjazdów stanów Prus Królewskich. Zainteresowanie tematyką pruską, czy też staropruską,
także w kontekście przemian gospodarczych na ziemiach pruskich, znalazło odzwierciedlenie również w kolejnych artykułach Toeppena, m.in.: o pruskich liszkach39, folwarkach krzyżackich40, czy też o świadczeniach finansowych krzyżackich poddanych,
które ci ponosili na rzecz Zakonu41, czy służbie wojskowej42.
38

J. Serczyk, 25wieków historii: historycy i ich dzieła, Toruń 1994, s. 239.
M. Toeppen, Über preussische Lischken, Flecken und Städte, AM, Bd. 4, 1867, s. 511–536, 621–646.
40
Idem, Topographisch-statistische Mittheilungen über die Domänen-Vorwerke des Deutschen Ordens in
Preussen, AM, Bd. 7, 1870, s. 412–486.
41
Idem, Die Zins-Verfassung Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde (dalej cyt. ZPGL), Bd. 4, 1867, s. 207–232, 345–367, 611–627,
742–761.
42
Idem, Über die Pferdezucht in Preußen zur Zeit des Deutschen Ordens, AM, Bd. 4, 1867, s. 681–702.
39
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Struktura formalna omawianego artykułu
W artykule można wydzielić wstęp oraz dwie główne części, brak jest natomiast jakiegokolwiek podsumowania. W części wstępnej Toeppen krótko uzasadnienia podjęcie tematu oraz daje ogólną charakterystykę sytuacji mieszkańców ziem pruskich
w XIII stuleciu, w dobie podboju i powstawania zakonnego państwa. Tu szczególnie
dużo uwagi poświęca położeniu chłopów, bo też Prusowie pod rządami zakonnymi
w większości znaleźli się właśnie w tej grupie. Następnie autor przedstawia własną
koncepcję podziału tekstów nadań (część 1). Jako podstawowe czynniki różnicujące
XIII-wieczne dokumenty badacz wskazuje prawo i zobowiązania beneficjentów. Dwie
pierwsze wydzielone grupy dokumentów to nadania na Erbrecht, czyli dziedzicznym
prawie pruskim, a pozostałą tworzą dokumenty z ius culmense, czyli z prawem chełmińskim. W dalszej części studium przeprowadzona zostaje szczegółowa analiza treści
dokumentów pod kątem warunków korzystania z uzyskanych dóbr (część 2), która
w pojęciu badacza, ma uzasadnić przeprowadzony przez niego podział nadań.

Baza źródłowa nadań w czasach Toeppena i obecnie
Toeppen oparł swój artykuł na źródłach dokumentacyjnych, teksty XIII-wiecznych
nadań stanowiły dla badacza podstawowy materiał źródłowy. Jak sam autor stwierdza
zasadniczo korzystał z tych samych dokumentów co Voigt: „Wir legen dabei im Allgemeinen dieselben Verschreibungen, welche Voigt benutzt hat, und noch einige mehr,
zu Grunde“ (s. 254). Historyk analizował zarówno źródła rękopiśmienne, dokumenty
niepublikowane m.in.: z Elbinger Komthureibuch, zarówno z egzemplarza przechowywanego wówczas w z Archiwum Państwowym w Królewcu (Geheimes Archiv zu
Königsberg), jak i innych archiwaliów zgromadzonych w archiwum królewieckim, tu
zwłaszcza z dokumentów pergaminowych (Schiebl. I, XXVI, XXXIV, LV, LXV), jak
też już wydanych m.in.: w Codex diplomaticus Warmiensis43, Codex diplomaticus Prussicus44, etc. Autor nie podał liczby wykorzystanych dokumentów, stwierdził jedynie,
że liczba obdarowanych Prusów „war aber nicht bedeutend” (s. 254). Badacz nie podjął także kwestii dostępności i stopnia zachowania bazy źródłowej, co może sugerować,
że nie miała ona, z jego punku widzenia, większego znaczenia. O tym, że nie wszystkie
dokumenty, teksty nadań przetrwały do XIX w. Toeppen jako historyk, ale i również
jako archiwista doskonale wszak wiedział.
Z tekstów historiograficznych odwołał się autor jedynie na wstępie do fragmentu
Kroniki ziemi pruskiej Piotra z Dusburga, nie przywołując jego treści, chodzi tu poniższy tekst: Quicunque relicta idolatoria se transfert ad fidem Cristi, fratres agunt cum eo
misericorditer in hunc modum: Si est generosus de nobili sanguine ortus, bona ei libera
conferuntur et in tanta quantitate, quod secundum decentem possit vivere statum suum; si
43

Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej
cyt. CDW), hg. von C. P. Woelky, J. M. Saage, Bd. I, Mainz 1860.
44
CDP, hg. von J. Voigt, Bd. I, Königsberg 1836.
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vero est ignobilis, servit et ipse fratribus secundum terre Prussiae consuetudinem hactenus
observatam45.
To, co Dusburg mówi w przywołanym fragmencie o traktowaniu Prusów przez
Zakon zyskuje w uznaniu badacza na wiarygodności dopiero w odniesieniu do treści dokumentu wystawionego przez mistrza krajowego z Prus Johanna Wegeleben
z 1263 r.: „Was Dusburg über die Behandlung der unterworfenen Prußen sagt, bestätigt
unter andern eine Urkunde Johann’s von Wegeleben vom Jahre 1263 ausdrücklich, in
welcher gesagt wird, dass diejenigen, welche den Christenglauben abwarfen und die
Kirche Gottes peinigten und wider die Ritter und andere Gottgläubige grimmig zürnten, billig ihre Freiheit verlören, diejenigen aber, welche ihnen getreulich beistanden,
durch sonderliche Befestigung ihrer Freiheit zu belohnen seien” (s. 254).
Toeppen w omawianym artykule nie wskazuje analogii między treścią nadań,
a przekazem Piotra z Dusburga, mimo że te same postaci występują w obu rodzajach
źródeł. Nie oznacza to, że nie zdawał on sobie z tego sprawy, odpowiednie odwołania do tekstów nadań poczynił autor już w uwagach do edycji dzieła tego krzyżackiego dziejopisa, stąd być może nie widział potrzeby przywoływania w artykule postaci
z kroniki. Historyk zdaje się przy tym traktować nadania jako źródła autonomiczne,
odrębne i prymarne (Urquellen). Jak można wnosić z tekstu artykułu, uznaje je za źródła najwyższej wagi, być może nie tylko dlatego, że powstały one w XIII w., ale także
z tego powodu, że są to dokumenty urzędowe, z pieczęciami, stosownymi podpisami,
imionami świadków, co też badacz podkreśla w tekście (s. 255).
Współcześnie dysponujemy około 130 tekstami nadań, zachowana baza donacji
nie jest pełna, wiele przywilejów nie przetrwało do naszych czasów, obecnie źródła
te przechowywane są przede wszystkim w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlin-Dahlem (to przede wszystkim XX. HA, Historisches Staatsarchiv
Königsberg)46. Brak szczegółowych opracowań na temat stanu zachowania i dostępności tego rodzaju materiałów źródłowych.

45

Petrus de Dusburgk, Chronica terrae Prussiae, ed. J. Wenta et S. Wyszomirski, Monumenta Poloniae
Historica. Nova series, t. XIII, Kraków 2007 (dalej cyt. Dusburg), III, c. 220, polskie tłumaczenie
zob.: Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, przetłumaczył Sławomir Wyszomirski, wstępem i komentarzem historycznym opatrzył Jarosław Wenta, Toruń 2004: Ktokolwiek porzucił bałwochwalstwo
i nawrócił się na wiarę w Chrystusa, z tym bracia obchodzą się miłosiernie w następujący sposób: jeżeli
jest możnym pochodzącym ze znakomitego rodu, dają mu wolne dobra i takiej wielkości, ażeby mógł żyć
stosownie do rangi swojego stanu, jeżeli natomiast jest niskiego pochodzenia, wówczas zgodnie ze zwyczajem którego przestrzega się w ziemi pruskiej do dzisiaj, służy on braciom.
46
K. Forstreuter, Das Preuβische Staatsarchiv in Königsberg, Göttingen 1955; H. Koeppen, Das Archiv
des Deutschen Ordens in Preuβen, seine Bestände und seine wissenschaftliche Bedeutung, Jahrbuch der
Stiftung Preuβischer Kulturbesitz, 1966, s. 172–187; B. Jähnig, Verlagerung der Königsberger Archivbestände von Göttingen nach Berlin, Der Archivar, Hf.34 (1981), kol. 400–402.
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Prezentacja i dyskusja nad treścią artykułu
Toeppen już na początku artykułu podkreśla ciężkie położenie Prusów w zakonnym
państwie. Za trudną sytuacją miejscowej ludności w trakcie i po podboju przemawia
w przekonaniu badacza brak innych, poza traktatem dzierzgońskim, umów zawieranych przez Zakon z Prusami, niewielka liczba nadań oraz fakt, że większość autochtonów znalazła się w grupie chłopów (a sytuacja tych była najcięższa, s. 254 i n.).
Jako niekorzystne dla Prusów charakteryzuje autor także nowe stosunki własnościowe, bo też odtąd to Zakon decydował o nich w pełni, jako pan gruntowy, a nie miejscowa ludność. Toeppen wątpił, aby autochtoni nadal użytkowali dawniej posiadane
grunty, wielu bowiem, jak wynika z dokumentów, zostało przesiedlonych i uzyskiwało
nadania w zupełnie innych częściach ziem pruskich. W związku z tym nie można – według niego – na podstawie tekstów nadań stwierdzić, które grunty posiadali Prusowie
w okresie pogańskim, a które uzyskali dopiero z rąk zakonnych czy biskupich.
Stosunek Zakonu do ludności autochtonicznej w trakcie powstania i budowy zakonnego władztwa nie był stały, ani z góry określony. Tworzące się w dobie podboju
podziały społeczne Prusów związane z uzyskiwanymi nadaniami nie miały zamkniętego charakteru, istniała możliwość awansu, jak i degradacji w obrębie wydzielonych
grup. Do drugiego powstania podstawę przyznawania nadań stanowiła przynależność
Prusów do danej grupy społecznej, oferta Zakonu skierowana była przede wszystkim
do szlachetnie urodzonych autochtonów. Sytuacja, zdaniem Toeppena, zmieniła się
diametralnie wraz z drugim powstaniem pruskim, odtąd przyznając nadania brano
pod uwagę zachowanie względem Zakonu i zasługi autochtonów na rzecz nowej władzy i wiary, a nie urodzenie, jak to było wcześniej. Teraz szlachetnie urodzeni, którzy
wystąpili przeciwko Zakonowi, mogli nie tylko nie uzyskać nadań, ale także stracić
dotychczasowe dobra, pozycję a nawet wolność. Z kolei na wspierających braci zakonnych Prusów, także tych spośród pospolitej ludności czekała nagroda w postaci nadań,
zwolnień z powinności chłopskich, awansu do grupy „małych wolnych” (s. 257).
Toeppen wydzielił wśród nadań uzyskiwanych przez Prusów trzy grupy: pierwszą
i drugą grupę stanowiły nadania na Erbrecht – dziedzicznym prawie pruskim, trzecią
zaś nadania uzyskane na prawie chełmińskim. Podstawę przyjętego podziału stanowiło
przede wszystkim prawo, na jakim odbiorcy nadań uzyskiwali dane dobra, ale i zobowiązania obdarowanych. W pierwszej grupie znalazły się nadania bez poddanych,
wolne od dziesięciny i szarwarku, bez uprawnień sądowniczych. Są to przede wszystkim dokumenty z lat 1261–1263. Wielkość uzyskanych dóbr określa się tu w radłach,
najczęściej były to 2, 3 albo 4 radła (s. 260).
Zobowiązanie do uiszczania Pflugkorn, czyli płużnego, daniny w zbożu (po
1 korcu pszenicy i po 1 korcu żyta z pługa, czyli z całego gospodarstwa) charakteryzowały nadania drugiej grupy. Ich odbiorcy nie tylko nie byli zobowiązani do dziesięciny,
czy szarwarku, ale też od początku uzyskiwali uprawnienia sądownicze nad ludnością
chłopską w swoich dobrach, a zamiast radeł, jak w pierwszej grupie, na określenie
wielkości uzyskanych dóbr, występują tu łany. Toeppen podkreśla, że istniała możli-
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wość przejścia z pierwszej grupy do drugiej i przywołuje na poparcie tej tezy przykłady
z końca XIII stulecia.
Ostatnią i najmniej liczną grupę tworzą nadania uzyskiwane na prawie chełmińskim. Najwcześniejsze dokumenty z tym prawem pochodzą z lat 60-tych, z okresu między 1264 a 1269 i nadawał je m.in.: pruski mistrz krajowy Ludwik von Bauderscheim.
Donacje na prawie chełmińskim uzyskiwali Prusowie także od biskupa pomezańskiego, najstarsza pochodzi już z 1260 r. Są to nadania na najkorzystniejszych warunkach,
zarówno pod względem wielkości, dziedziczenia, uprawnień sądowniczych. Tego rodzaju donacje nadawał Zakon tylko nielicznym, jednak z czasem prowadziły one, jak
zauważa Toeppen, do zbliżenia Prusów i niemieckich osadników.
Przedstawiony podział nadań, podkreślmy raz jeszcze, jest efektem szczegółowej
analizy ich treści, która dotyczyła powodu uzyskania donacji, jej przedmiotu oraz warunków korzystania z uzyskanych dóbr, wśród których badacz omówił zarówno uprawnienia beneficjentów, jak i zobowiązania. Szczególnie w nadaniach z lat 1261–1263,
które to Zakon kierował do wiernych w trakcie drugiego powstania Sambów, podkreśla się dokonania ich odbiorców, przysługi wyświadczone przez tych na rzecz Zakonu
i nowej wiary, jak też trudy, niedostatki i niebezpieczeństwa, które musieli oni znosić.
Z kolei w późniejszych dokumentach, będących dość często uniwersalnymi nadaniami, podkreśla się wierną służbę autochtonów. Badacz wskazuje także na nadania, które
wydają się być swego rodzaju umowami, bo też zbuntowani Prusowie oprócz donacji
uzyskują zarazem zapewnienie, że ich nieprzyjacielskie działania wobec Kościoła, będą
im odpuszczone (s. 259).
Adresatami nadań z reguły nie były pojedyncze osoby, ale dwie, cztery, a nawet
pięć. Ten zbiorowy charakter odbiorców donacji łączy badacz ze staropruskim zwyczajem wspólnego gospodarowania na danych dobrach przez kilku braci, ewentualnie
krewnych różnego stopnia. Udział poszczególnych osób w nadaniu z reguły pozostawiano wolnej decyzji obdarowanych, choć w niektórych dokumentach już z góry został określony rozmiar przypadających im działów (s. 267–268).
W poszczególnych donacjach jako przedmiot nadania wskazuje się ziemie, grunty, jak też liczbę rodzin. Nie ma żadnej znaczącej różnicy, według Toeppena, czy beneficjenci otrzymują jakiś obszar gruntu z przynależącymi do niego rodzinami (zamieszkały przez jakieś rodziny), czy jakąś liczbę rodzin, osiadłych na danym obszarze ziemi.
Niemniej zapisy rodzin, typowe zwłaszcza dla najstarszych nadań mogą, w przekonaniu
badacza, wskazywać na pewien pogański zwyczaj. Zgodnie z nim to liczba poddanych
rodzin określała rangę szlachetnie urodzonych, albo wartość nieruchomego majątku,
ziemi (jak ma to miejsce w XIX w. w niektórych regionach Rosji), a nie jej jakość czy
ilość gruntów. To, że z czasem zapis o liczbie uzyskiwanych przez autochtonów rodzin
przestaje się pojawiać w nadaniach świadczyć ma, według Toeppena, o przemianach na
ziemiach pruskich, które zachodziły wraz z wzrostem zakonnej władzy (s. 259).
Miarą wielkości uzyskiwanych gruntów były zarówno radła, jak i łany. Nadania na
radłach otrzymują tylko przedstawiciele pierwszej klasy, zarówno przed rokiem 1263,
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jak i później. Są to niewielkie posiadłości składające się przeciętnie z 2, 3 albo 4 radeł. W nadaniach dla drugiej i trzeciej grupy występują łany, przy tym początkowo nie
określano szczegółowo granic uzyskiwanych gruntów (także w przypadku radeł). Dokładne opisanie granic nadawanych dóbr według pagórków, wód, drzew, itp. w nadaniach dla Prusów znajdujemy dopiero w końcu XIII w. (s. 260–261).
Warunki korzystania z nadanych dóbr, były częściowo zależne od tego czy nadanie wiązało się z obsadzonymi na nich chłopami. Nadania zawierały zapisy, że poddani
beneficjentów muszą dostarczać dziesięcinę, wykonywać różne służby, których Zakon
jako władca zażąda. Nie wydaje się przy tym, aby w sytuacjach, gdy w nadaniach takiego zapisu nie było, stosunki te wyglądały inaczej. Władza Zakonu przejawiała się
także w uprawnieniach sądowniczych nad ludnością poddaną, które ten ustalał według
własnego uznania, w różnych nadaniach w różnym zakresie. W niektórych donacjach
przy tym w ogóle się nie wspomina o kwestiach sądownictwa, dotyczy to zwłaszcza
pierwszej grupy, w której odbiorcy nadań zwykle nie posiadają poddanych. Bywa,
że Zakon rezerwuje dla siebie zarówno sądownictwo wyższe i niższe, albo powierza
panom gruntowym to drugie. Są także i takie nadania, których beneficjenci uzyskują
oba rodzaje sądownictwa (s. 261–262).
Zobowiązania ukazują główny powód zakonnych nadań. W najstarszych nadaniach pierwszej grupy powszechnie występujące wyrażenie frei mit allem Rechte und
Nutze zu besitzen, a w późniejszych frei von Zehnten und bäuerlicher Arbeit. Przyjmuje
się, że zobowiązania do płacenia dziesięciny i wykonywania szarwarku wysuwał Zakon wtedy, gdy nie było zagrożenia i obawy o rozdrażnienie autochtonów. Dotyczyły
one małych posiadaczy, nie zaś możnych i znacznych, u których Zakon, przede wszystkim w początkowym okresie podboju, szukał wsparcia. Nadania dla pierwszej grupy
pokazują, że zwolnienie z dziesięciny było szczególną łaską, a zwolnienie z szarwarku
nie było bezwarunkowe, zakładało zobowiązanie do służby wojskowej, jak również
nieokreślonych innych służb. W nadaniach z daniną płużną zwolnienie z szarwarku
występowało bardzo rzadko. Poważne udogodnienie, zdaniem Toeppena, stanowiła
zamiana dziesięciny w daninę płużną (s. 263–264). Nadania uzyskane na prawie chełmińskim zarówno od Zakonu, jak i biskupa pomezańskiego były zwolnione z dziesięciny, podczas gdy biskup warmiński zastrzegał sobie daninę płużną. Dodajmy, że udzielenie wolnizny w pruskich nadaniach jest wielką rzadkością, Toeppen znalazł tylko
jeden przykład – Predrus w donacji z 1298 r. otrzymał 4 lata wolnizny.
O tym, że dobra w Prusach pozostawały w rękach autochtonów bez jakichkolwiek obciążeń, nie mogło być mowy, chociaż Zakon, jak zauważa Toeppen, w czasach
niepewności i zagrożenia zmieniał zapisy na korzyść odbiorców nadań. W kilku nadaniach dla witingów, w których obok nowo nadawanych dóbr wspomina się wcześniejsze, odziedziczone dobra, obciążenia służbą odnoszą się wyraźnie do dóbr dziedziczonych a nie nowo nadanych (s. 266–267). Wszystkich beneficjentów, niezależnie
od tego na jakim prawie otrzymali nadania i bez względu na zobowiązania, łączył jeden
rodzaj służby – służba wojskowa (Kriegsdienst). Wiązała się ona z koniecznością udzia-
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łu w wyprawach wojskowych, obronie kraju, budową grodów, zamków, umocnień oraz
ich naprawą. W najstarszych przywilejach, sprzed 1263 r., służba wojskowa we wskazanych rodzajach zobowiązań dotyczyły ludności poddanej, natomiast w donacjach dla
uprzywilejowanych witingów znajdujemy tylko ogólne sformułowanie, iż mają stawać
gegen alle, die dem Orden gewalt anthum albo gegen alle Feinde der Kirche des christlichen Glaubens. W późniejszych nadaniach to rozdzielenie służby wojskowej właścicieli
gruntów i ich poddanych, nie jest już tak wyraźne, często z kolei spotyka się zapis, że ci
pierwsi mają się stawiać na wyprawy wojskowe, uczestniczyć w obronie kraju, pomagać
przy budowie i naprawie grodów razem z swoimi poddanymi (s. 264–265, 266–267).
Uzbrojenie Prusów, o którym mowa w tekstach donacji, wydaje się takie same,
jak te stosowane przez nich w okresie pogańskim. Jego podstawę stanowiły tarcza
i włócznia, wzmiankowane w najstarszych nadaniach do lat 60-tych. W późniejszym
okresie występuje także Brustharnisch – zbroja i hełm, których brakowało we wcześniejszym ekwipunku. Zbroję, hełm, włócznię i tarczę można zatem uznać – zdaniem
Toeppena – za typowo pruskie elementy uzbrojenia (s. 265). Nie określano ilości
służb wojskowych w nadaniach na prawie pruskim, inaczej było z donacjami na prawie chełmińskim. Tu liczba służb wynosiła często 3, 4, lub 5. Podkreślano przy tym
konieczność stawienia się z koniem bojowym (Streitross) i uzbrojonym człowiekiem
(Bewaffneter), albo z dwoma końmi i z dwoma uzbrojonymi ludźmi. Służbę z koniem
bojowym i w lekkim pruskim uzbrojeniu określano jako Platendienst (s. 266).
Beneficjenci mieli prawo przekazania swoich dóbr następcom. Najczęściej prawo dziedziczenia charakteryzowano bez określenia płci potomstwa, czy krewnych,
jako nieprzerwane, ciągłe i wieczne. W XIII w. mamy nadania, w których mowa jest
o dziedziczeniu obojga płci, albo krewnych z którejś strony. I tak na przykład Prusowie
Gedune i Tropo (Troppein) otrzymali nadania (1261 i 1262), jak zapisano w dokumentach, dla siebie i swoich potomków obojga płci: suisque heredibus utrisque sexus47.
Kilku witingów zapewniono w 1296 r. (mistrz krajowy Mainhart i biskup sambijski
Siegfried z Rogenstein), że jeśli nie będą oni mieli naturalnych spadkobierców, wówczas ich dobra przejmą krewni z bocznej linii. W nadaniach dla Sambango z 1287 r.48
i dla Bute z 1303 r. wskazano jako spadkobierców zarówno męską, jak i żeńską linię:
si predictus Bute vel quiqunque successor eius sine herede morietur, hic, qui propinquior
affinitate fuerit utriusque sexus, prefata bona hereditarie possidebit49. Jest również prawdopodobne, że pojęcie – potomkowie, dziedzice (Erben) – występujące w nadaniach
dla witingów, również obejmuje zarówno linię męską, jak i żeńską. Dopiero w późniejszym okresie przyjęto, że owo nieprzerwane dziedziczenie odnosiło się jedynie do synów, a nie córek, jak również, że nie dotyczyło ono dalszych krewnych (linii agnatycznej i kognatycznej). Jeśli zmarły właściciel nie miał syna, to nawet jego bracia nie mieli
47

CDW, Bd. 2, nr 520.
Najpewniej chodzi o dokument dla Sambango z 1280 roku, zob. PU 1.2, nr 380: si masculi non essent
affiniores, femine iure hereditario possidebunt.
49
PU, 1.2, nr 810, wydawcy dokumentu podają rok 1302 a nie 1303.
48
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prawa dziedziczenia pozostawionych przez niego dóbr, w takiej sytuacji przypadały
one Zakonowi (s. 267).
Z kwestią dziedziczenia wiązało się również prawo do swobodnego dysponowania uzyskanym majątkiem. W nadaniach na prawie chełmińskim nie było ono formalnie określane, ponieważ regulował je przywilej chełmiński. W nadaniach na dziedzicznym prawie pruskim wspomina się o nim najczęściej w dokumentach z lat 1261–1262,
później jeszcze kilkakrotnie. Należy jednak przyjąć, że przysługiwało ono wszystkim
beneficjentom. Niekiedy Zakon zastrzegał sobie także prawo zamiany nadanych dóbr
na inne i o takim procederze znajdujemy dość często informacje w donacjach (s. 268).
Rozważając dalej kwestię dziedziczenia autor dochodzi do wniosku, że niemieckie
zwyczaje prawne obowiązywały także niektórych Prusów, podczas gdy pruskie prawo
nie dotyczyło osadników niemieckich.
Jako przepis niemieckiego prawa, które zostało zaadoptowane do pruskich realiów i było stosowane przez ludność autochtoniczną wskazuje autor – główszczyznę
(wergeld). Przysługiwał on z pewnością witingom, co znajduje odzwierciedlenie w poszczególnych dokumentach. Toeppen nie zgadza się jednak z tezą Voigta, że do początku XIV wieku wergeld przysługiwał wyłącznie witingom, przeczyła temu choćby treść
nadania dla Bliwota, który najpewniej nie był witingiem (s. 268). Autor przyjmuje,
że główszczyzna nie została wprowadzona żadnym powszechnym rozporządzeniem,
ale zawierano ją właśnie w poszczególnych nadaniach. Dopiero w XIV w. określono jej
wysokość w postaci stałych stawek, z których najwyższa wynosiła 60 grzywien.
Exkurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammprußen im 13. Jahrhundert
to w istocie studium formowania się struktury społecznej Prusów pod władzą zakonu.
W literaturze przedmiotu nikt do tej pory, poza Toeppenem, nie podjął się opracowania, analizy i podziału nadań, uzyskanych przez Prusów w XIII w., na taką skalę.
Odnosząc się do szczegółowych wniosków sformułowanych przez autora musimy pamiętać, że nie tylko dzisiaj dysponujemy niepełną bazą źródłową, nie wszystkie
teksty nadań przetrwały również do XIX w. Brak większej ilości umów na miarę traktatu dzierzgońskiego niekoniecznie musi przemawiać na niekorzyść sytuacji Prusów.
Umowa dzierzgońska nie była pierwszym porozumieniem zawartym między rycerzami zakonnymi a autochtonami, Dusburg wspomina o bliżej nieokreślonych warunkach
i wolnościach narzuconym neofitom w Pomezanii50, czego Toeppen nie odnotował.
Po drugie społeczeństwo pruskie w dobie podboju wydaje się znacznie bardziej zróżnicowane, aniżeli było u innych – wspomnianych przez niego – ludów: Kuronów, czy
Semigalów. Zakon nie miał problemu z rozróżnieniem szlachetnie urodzonych od pospolitej ludności, co znajduje wyraz w uzyskiwanych przez tych pierwszych nadaniach.
Sam Toeppen pisze, iż początkowo oferta Zakonu skierowana była tylko do szlachetnie urodzonych, a ci zresztą sami zabiegali u nowych panów o indywidualne nadania.
W kwestii donacji ujawnia się aktywność autochtonów, którzy sami zabiegają o ich
50

Dusburg, III, c. 27, 65, zob. J. Powierski, Uwagi o udziale Prusów w genezie struktury stanowej państwa
krzyżackiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia, t. 18, 1982, s. 23
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otrzymanie. Samb Pagaule z Weregow zwrócił się z prośbą do komtura, aby ten w jego
imieniu wystąpił do wielkiego mistrza o potwierdzenie posiadanych przez niego 4 radeł i łąki de hereditate, que ad eum contingit, o czym czytamy w dokumencie wielkiego
mistrza Popona von Osternohe z 20 września 1255 r., wystawionym w czasie jego pobytu w Kłajpedzie51.
Kwestię warunków, w tym wielkości uzyskiwanych przez Prusów od Zakonu
nadań, przede wszystkim na obszarze Sambii podjął Henryk Łowmiański52. W zachowanych tekstach donacji, jak wykazał badacz, zawarto wyraźne rozróżnienie majątku
posiadanego przez Prusów w okresie pogańskim i nowej donacji, na co nie zwrócił
uwagi Toeppen. Rozgraniczenie dóbr posiadanych i nadawanych wprowadzano poprzez formułę kancelaryjną scilicet et53. Jako część potwierdzaną przez Zakon, znajdującą się w posiadaniu Prusów, wymieniane są pola i łąki (agri et prata), dodatkowo
uzyskiwali autochtoni nie tylko kolejne grunty uprawne, ale i część przestrzeni, która
wcześniej była wspólna, a zatem pastwiska, lasy itp.
Współcześni badacze na podstawie łącznego rozpatrywana dokumentów
z XIII stulecia oraz późniejszych, jak również szeregu innych źródeł wskazują dwie
grupy odbiorców nadań i zarazem wydzielają trzy grupy społeczne Prusów w państwie zakonnym. Beneficjentów zakonnych i biskupich donacji charakteryzuje się
jako dużych wolnych (große Freie, erbar lewte, gute luthe, antiqui witingi na Sambii)
i małych wolnych (kleine Freie, equites Prutheni na Warmii), jako oddzielną, trzecią
grupę społeczną, w której znaleźli się Prusowie wskazuje się chłopów54, których także autor Exkurs über die Verschreibungen… wydzielał jako rozróżnialną grupę55. „Mali
wolni”, określani tak zresztą przez Toeppena, charakteryzowani są jako odbiorcy nadań
na prawie pruskim, odpowiadają pierwszej grupie w klasyfikacji badacza. To oczywiście posiadacze najmniejszych dóbr, nieobciążeni dziesięciną, daninami i szarwarkami
bez immunitetu sądowego i swobody dysponowania majątkiem. Badania nad tą grupą
51

52
53

54
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PU, 1.1, nr 323; Pagaule z bratem Dywote został wymieniony w dokumencie z 1299, pośród wiernych wikingów, zob. PU, 1.2, nr 718. Możliwe, że Pagaule miał syna imieniem Letyen, który w 1292
uzyskał potwierdzenie na rodową własność, zob. PU, 1.2, nr 588.
H. Łowmiański, Studia nad dziejami…, s. 129–137; 165–185.
Ibidem, s. 132–134. Toeppen przyjął, że z powodu m.in.: przesiedleń niemożliwym jest wykazanie, że Prusowie zachowywali dawny majątek, zob. M. Toeppen, Exkurs über die Verschreibungen…,
s. 254.
O dużych i małych wolnych zob. m.in.: R. Plümicke, op. cit., s. 11; M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim, Poznań 1953, s. 71–73; R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung des Preußenlandes mit besonderer Berücksichtigung der Siedlung, [w:] Die deutsche
Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der Europäischen Geschichte, hg. von W. Schlesigner, Sigmaringen 1986, s. 421; D.A. Sikorski, Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej), Olsztyn 2010, s. 318; szeroko na temat dużych i małych wolnych w państwie
zakonnym nie tylko w odniesieniu do ludności pruskiej, w XIII i kolejnych stuleciach, wypowiedział
się G. Vercamer, Siedlungs-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte…, s. 255–327.
System ciężarów chłopskich Toeppen omówił także w innej pracy, zob. M. Toeppen, Die Zinsverfassung Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, ZPGL, 4,1867, s. 207–232, 345–367,
611–627, 742–761.
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nie są współcześnie zaawansowane. W literaturze przedmiotu najwięcej uwagi tej grupie, ale tylko odniesieniu do terytorium Warmii, gdzie byli oni określani jako equites
Pruthenii, poświęciła Marzena Pollakówna56. O ich zasługach w późniejszych latach
dla Zakonu pisał ostatnio Grischa Vercamer57. Duzi wolni, jak się obecnie przyjmuje,
to odbiorcy nadań na prawie pruskim i chełmińskim, odpowiada im druga i trzecia
grupa wydzielona przez autora Exkurs über die Verschreibungen…, sam zresztą Toeppen stwierdził, że grupie nadań z daniną płużną znacznie bliżej było do donacji na
prawie chełmińskim, aniżeli do grupy pierwszej (s. 257). „Duzi wolni” w odróżnieniu od „małych wolnych” mieli m.in.: znacznie korzystniejsze warunki, użytkowania
i dziedziczenia uzyskanych dóbr, niższe i wyższe sądownictwo. Jednych i drugich, jak
wykazał Toeppen i co także podkreśla się w współczesnej literaturze, łączył obowiązek
służby wojskowej na rzecz pana gruntowego, co wiązało się nie tylko z udziałem w wyprawach zbrojnych, ale także budową i doglądaniem umocnień58. Ostatnio na temat
służby wojskowej autochtonów, jako podstawę relacji Zakonu z miejscową ludnością,
pisał Krzysztof Kwiatkowski59. Badacz ten podjął również kwestię znaczenia i roli witingów pod panowaniem Zakonu, szczegółowo przywołał, w odniesieniu do tej grupy,
zarówno ustalenia Voigta, jak i Toeppena. Wracając do klasyfikacji, zaproponowanej
przez autora Exkurs über Verschreibungen… można chyba uznać, że z pewną modyfikacją (łączne traktowanie grupy drugiej i trzeciej) pozostaje ona nadal aktualna.
Wnioski Toeppena o zmiennym stosunku Zakonu do autochtonów, braku sztywnych podziałów Prusów na grupy społeczne, które nie miały zamkniętego charakteru,
a zarazem możliwość awansu jak i degradacji Prusów w obrębie poszczególnych grup,
również pozostają nadal aktualne. Teza Toeppena, że do drugiego powstania podstawę przyznawania nadań stanowiła przynależność Prusów do danej grupy społecznej,
że wtedy oferta Zakonu skierowana była przede wszystkim do szlachetnie urodzonych
Prusów, również nie budzi zastrzeżeń. Podobnie jak stwierdzenie, że od drugiego powstania Zakon nadając donacje brał pod uwagę przede wszystkim zasługi autochtonów, zwłaszcza odniesione na polu walki. Przywołane poglądy badacza w tej kwestii
nie straciły na swej aktualności po dzień dzisiejszy.
Nie powstała dotąd, poza przywoływanym przez Toeppena artykułem Georga
Adalberta von Mülverstedta Beiträge zur Geschichte des Wergeldes in Preussen60, żad56

M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii…, s. 54–69.
G. Vercamer, Siedlungs-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte der Komturei Königsberg…, s. 251–259;
idem, Man darf die schlafenden Hunde nicht wecken. Die militärische, soziale und politische Bedeutung
der Freien im östlichen Ordensland Preußen für den Deutschen Orden, [w:] Beiträge zur Militärgeschichte des Preußenlandes, hg. von B. Jähnig, Marburg 2010, s. 58–72.
58
Zob. także M. Toeppen, Über die Pferdezucht…, s. 681–702.
59
K. Kwiatkowski, Zakon niemiecki jako „corporatio militaris”, cz. I: Korporacja i krąg przynależnych
do niej. Kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prusach (do początku XV wieku), Toruń 2012, tu zwłaszcza s. 366–397, 434–445.
60
A. v. Mülverstedt, Beiträge zur Geschichte des Wergeldes in Preussen, Der neuen Preussischen Provinzial-Blätter, Bd. 3, 1853, s. 373–382, 390–412; zob. także dopisek autora do artykułu w ibidem,
Bd. 4, s. 292.
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na większa praca poświęcona główszczyźnie. Ta kwestia wymaga głębszych studiów,
nie mniej wydaje się, że w początkowym okresie podboju a zarazem kształtowania
się zakonnego władztwa pozostawiano Prusom wolny wybór między stosowaniem
tradycyjnej krwawej zemsty (wróżdy) a wprowadzanym przez Zakonem wergeldem.
W nadaniu z 1261 roku dla Prusa Geduna zapisano is, qui necis reus fuerit, collum pro
collo, manum pro manu reddere teneatur, tamen suorum arbitrii sit permutare, si pro
eo decreuerint aliquam summam pecuniae acceptare61, podobnie w późniejszym tekście
z 1284 r., donacji dla Bliwota czytamy, że jeśli quis vero ipsum, quod absit, occiderit aut
membrum mutilaverit, reus huius facti collum pro collo aut manum pro manu reddet.
Tamen in suorum arbitrio sit parentum, si pro ipso pecuniam voluerint acceptare62. To
autochtoni mieli sami zdecydować, w jaki sposób powetują sobie doznane krzywdy,
czy będą nadal stosować krwawą zemstę, czy też wergeld. Możliwe zatem było odwoływanie się w zależności od uznania i doraźnego interesu bądź do starego, bądź to
do nowego porządku, ta intrygująca skądinąd kwestia wykracza jednak poza ramy niniejszego studium.
W poszczególnych nadaniach dla ludności rodzimej znajduje odzwierciedlenie,
nierozpatrywana przez Toeppena, kwestia regaliów. Zakon uznając się właścicielem całej przestrzeni, nie tylko gruntów, ale i przyrody od zbiorników wodnych, po latające
ptactwo wprowadził system nakazów i zakazów. To krzyżacy ustalają możliwości i formy korzystania nie tylko z ziemi, ale i z całego bogactwa przyrody, nadają autochtonom
uprawnienia do korzystania z otaczającego ich świata, co też znajduje odzwierciedlenie w tekstach donacji. W efekcie polityki Zakonu to co naturalne – przyroda, która
nie miała wcześniej odgórnie swojego właściciela, teraz również stała się przedmiotem
władzy63.
Zarówno łowiectwo, jak i rybołówstwo stanowiło regale zarezerwowane na użytek władzy. Zakon dał wyraz swej polityki reglamentowania przyrody już w przywileju chełmińskim, gdzie zastrzegł dla siebie wszystkie jeziora, bobry, żyły soli, kopaliny
złota i srebra: omnes lacus, castores, venas, salis, auri argentique fodinas et omne genus
metalli, preter ferrum64. Zastrzeżenie to dotyczyło w przypadku akwenów wodnych
jedynie większych i średnich jezior, w punkcie dwunastym przywileju zapisano, że właściciel dóbr przy jeziorze „na trzy tonie niewodne” może je wziąć zamiast podobnej
61

CDW, Bd. 2, nr 520.
PU, 1.2, nr 435. Sikorski interpretuje podobne zapisy jako siłę organizacji rodu na forum wspólnoty
sąsiedzkiej, Zakon nie był w stanie zdaniem badacza od razu znieść wendety, zob. D.A. Sikorski, Instytucje władzy u Prusów…, s. 244.
63
O regaliach zakonnych zob. M. Dygo, Początki władztwa…, s. 305 i n., tam omówienie starszej literatury przedmiotu. O ograniczeniach w rybołówstwie w państwie zakonnym zob. G. Białuński,
Rybołówstwo w Krainie w wielkich jezior mazurskich (XIV–XVII), ze szczególnym uwzględnieniem starostwa ryńskiego, KMW, 2000, nr 1 (227), s. 29–61.
64
Przywilej chełmiński 1233 i 1251, wyd. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1986 (dalej cyt. Przywilej
chełmiński), s. 40–41. W dokumencie lokacyjnym Radzynia z 2 III 1285 r. także mowa o regale
górniczym, solnym i bobrowym Zakonu, PU, 1.2, nr 457 (= CDP, Bd. 1, 170): Insuper de fodinis auri
et argenti seu alterius metalli cuiuscunque et venis salis ac castroribus.
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powierzchni gruntów. Właściciele, których grunty były położne przy większych jeziorach mogli łowić ryby na własny użytek, za pomocą wszelkich narzędzi, za wyjątkiem
niewodu (newod)65. Odnośnie polowań Zakon domagał się z każdego upolowanego
dzikiego zwierzęcia prawej łopatki66, nie dotyczyło to niedźwiedzi, dzików i saren67.
Regale odnosiły się również do kruszców i soli excipimus tamen nobis iudicium
et, si aliqua vena cuiuscunque metalli vel salis – czytamy nadaniu dla Samba Iboto –
ibidem inveniatur in posterum, hanc eciam nobis reservamus68. Podobnie określano
możliwości: korzystania ze zbiorników wodnych, ilości i sposobu połowu ryb, jak też
organizowania polowań w lesie na zwierzynę, czy zakładania i korzystania z barci itp.
Prusom Curtiemu, Tarpiemu i Symonowi pozwolono polować z psami na terytorium
biskupim, ci mogli też łowić ryby w Drwęcy, w obrębie granic ich dóbr69. Mit allen
Nutzungen, der Jagd, des Honigs, des Erbrechts von seinen Hintersassen otrzymali dobra
bracia Curnoto i Santaps70. Jedynym zwierzęciem, na które zabraniano polowań był
bóbr, Prus Predros wraz z braćmi otrzymał w 1290 r. nadanie wraz z allen Nutzungen ,
za wyjątkiem właśnie Biberjagd71 .
Donacje w tej kwestii wykazują zróżnicowanie uprawnień. Jedni z racji położenia
gruntów przy małych akwenach, rzekach, mają ograniczony dostęp do darów przyrody, inni mogą korzystać z nich w pełni (formuła mit allen Nutzungen). W ten sposób,
przy zróżnicowaniu uprawnień i możliwości korzystania z tego, co wcześniej było dane
każdemu, rozluźniają się więzi w obrębie pruskich społeczności, a otaczająca przyroda
przestaje być „swoją”.
Nie odnosząc się już do innych, szczegółowych kwestii poruszonych w studium
Toeppena trzeba zauważyć, że dopiero poszerzenie bazy źródłowej o inne źródła dokumentacyjne z tego stulecia, jak choćby bulle papieskie, czy też szczegółowa analiza
traktatu dzierzgońskiego pozwoliła kolejnym badaczom z wieków XX i XXI na przedstawienie pełniejszego obrazu relacji Zakonu i ludności rodzimej w XIII stuleciu. Dodatkowo sięgnięcie po późniejsze chronologicznie źródła, w tym teksty nadań, źródła
rachunkowe, prawne (mamy tu na myśli spisy praw, zwłaszcza Iura Prutenorum72),
statuty synodalne, a przede wszystkim łączne rozpatrywanie tych źródeł wraz z teksta65
66

67
68
69
70
71
72

Przywilej chełmiński, s. 43.
Bałtowie wykorzystywali kości łopatkowe zwierząt do wróżb. W Kronice Liwońskiej znajdujemy opis
niepomyślnej wróżby z kości dokonanej przez pewnego możnego Litwina o imieniu Lengewin: Patrząc na kość od łopatki doznał w sercu wielkiego bólu. I rzekł: Litwini cierpią biedę, brat mój zabity;
wojsko stało w moim dworze od wczora do dnia dzisiejszego. Kość już niejednego okłamała, Legewina
jednak nie oszukała. Jak podług swej wiary przepowiedział, tak też się stało, tłum. za A. Mierzyński,
Źródła do mytologii litewskiej, Warszawa 1892, t. 1, s. 116.
Przywilej chełmiński, s. 43.
UBS, nr 46; regestr PU, 1.1, nr 306; zob. także CDW, Bd. 1, nr 64.
CDW, Bd. 1, nr 62.
Ibidem, nr 89.
Ibidem, nr 64, nr 84.
Iura Prutenorum, wyd. J. Matuszewski, Toruń 1963.
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mi historiograficznymi, kronikami średniowiecznymi i nowożytnymi pozwala ukazać
sytuację Prusów w państwie zakonu krzyżackiego, tak w XIII w., jak i kolejnych stuleciach. Dodajmy, że współcześnie badacze dziejów Prus mogą korzystać również z nowo
odkrytych źródeł, do których ani Toeppen, ani jego poprzednicy, ani też współcześni
mu uczeni nie mieli dostępu73. Najważniejszym z nich okazał się znaleziony w latach
siedemdziesiątych w bibliotece Trinity College w Dublinie rękopis Descriptiones Terrarum74, który zawiera opis Prus i Jaćwieży między 1255 a 1260 rokiem.

Uwagi wydawców tekstu
W oryginalnej wersji niemieckojęzyczny artykuł Toeppena liczy 15 stron (s. 254–
269). W dolnej części każdej strony znajdują się, oznaczone cyframi arabskimi przypisy, przy czym na każdej stronie numeracja przypisów rozpoczyna się od numeru jeden.
W niniejszym wydaniu starano się jak najmniej ingerować w treść pracy Toeppena,
zachowano pierwotny układ artykułu, jedynie uaktualniono pisownię, ponadto zastosowano numerację ciągłą przypisów oraz dostosowano ich zapis do współczesnych
wymagań edytorskich. Uzupełniono także dane bibliograficzne oraz podano skróty
w odpowiedniej, bardziej przystępnej dla współczesnego czytelnika formie zapisu.

Der diskrete Charme der Quellen
oder über die Aktualität der Arbeit von Max Toeppen:
Excurs über die Verschreibungen des Ordens
für StammpreuSSen im 13. Jahrhundert
Zusammenfassung
Schlagworte:
Prußen; Max Toeppen; Verleihungen; Deutscher Orden; Historiographie der
Prußen.

Der Artikel behandelt den Excurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammpreußen
im 13. Jahrhundert, der im ersten Band der Scriptores rerum Prussicarum als Beilage Nr. 8
zur Chronik des Peter von Dusburg erschien. Die Person des Verfassers sowie die Umstände der Entstehung des Textes (wissenschaftlicher Kontext und der Forschungsstil Toeppens),
73

O odkrytych w XX w. źródłach do dziejów Prusów zob. G. Białuński, Stan badań historycznych nad
dziejami Prusów po 1945 roku, Pruthenia, 2006, t. 1, s. 74–75.
74
M. L. Colker, America rediscovered in the Thirteehth Century?, Speculum, 1979, vol. 54, nr 4, s. 712–
726; por. K. Górski, Descriptiones Terrarum (Nowo odkryte źródło do dziejów Prus w XIII wieku),
Zapiski Historyczne, 1981, z. 1, s. 7–16; Spotkanie dwóch światów. Stolica apostolska a świat mongolski
w połowie XIII wieku. Relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów, pod
red. J. Strzelczyka, Poznań 1993, s. 290–301.
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die formale Struktur des Textes und sein Inhalt werden vorgestellt. Vor allem jedoch wird die
Quellenbasis (Verleihungen), die Toeppen benutzte, vorgestellt und seine Schlussfolgerungen
im Kontext der Gesellschaftsgeschichte der Prußen diskutiert. In ihrer Schlussfolgerung kommen die Verfasser zum Ergebnis, dass nur durch eine Erweiterung der Quellenbasis um andere
Quellen – sowohl Urkunden als auch Chroniken – es erlauben wird, ein vollständigeres Bild
der Beziehungen des Ordens mit der einheimischen Bevölkerung im 13. und in den folgenden
Jahrhunderten zu zeichnen.

The discreet charm of sources, or on the validity
of the work of Max Toeppen:
Exkurs über die verschreibungen des ordens
für stammpruSSen im 13. Jahrhundert
Summary
Keywords:
Prussians; Max Toeppen; grants and priviledges; Teutonic Order; historiography
on Prussians.

The paper discusses the problem of validity and significance of the work of Max Toeppen Excurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammprußen im 13. Jahrhundert, published in
Volume I of the Scriptores rerum Prussicarum as Appendix 8 to the Chronicle of the Prussian
Land (Chronica terrae Prussiae) by Peter of Dusburg. The person of the author, the circumstances of origin of the text (its scholarly context and the research style of Toeppen), its formal
structure and contents were brought closer to the reader. First of all, however, the source basis
(texts of land grants) used by Toeppen was analysed and conclusions drawn by Toeppen were
discussed in the context of social history of the Old Prussians. In conclusion, the authors state
that only after the source basis is completed with other sources (both charters and historiographical sources), it will be possible to offer a more comprehensive image of relations between the
Teutonic Order and the native population in the 13th and the subsequent centuries.

Max Pollux Toeppen

Exkurs über die Verschreibungen
des Ordens für StammpruSSen
im 13. Jahrhundert
Über die Verhältnisse der unterworfenen Prußen im 13. Jahrhundert hat Voigt im
dritten Bande seiner Geschichte Preussens1 ausführliche Untersuchungen angestellt.
Diese Untersuchungen gehören jedenfalls zu den verdienstvollsten Abschnitten des
ganzen Werkes, und sind bis dahin fast überall mit unbedingtem Vertrauen entgegen
genommen. Allein seine Auffassung dürfte nicht überall die richtige und der weiteren
Erforschung der ständischen Verhältnisse nicht überall förderlich sein. Er unterscheidet folgende Hauptklassen der begünstigten Prußen unter der Herrschaft des Ordens:
1) Withinge, 2) Freilehnsleute, 3) Kölmer, 4) Leute, welche ihre Güter auf ununterbrochenes Erbrecht besitzen2. Allein auf ununterbrochenes Erbrecht besaßen ihre Güter auch die Withinge und die Freilehnsleute; die Einteilung beruht also auf einem
unrichtigen Einteilungsgrunde. Da Voigt ferner über das Verhältnis zwischen Zehnten
und Bischofsscheffel nicht im Klaren ist, so verkennt er das Wesen der Verschreibungen auf Pflugkorn; die Verschreibungen seiner zweiten und vierten Klasse gehen ihm
durch einander. Endlich sind die Withinge von ihm über Gebühr hervorgehoben worden3. Eine Revision dessen, was sich aus den ländlichen Verschreibungen des Ordens
für Stammprußen im dreizehnten Jahrhundert ergibt, dürfte demnach nicht überflüssig sein. Wir legen dabei im Allgemeinen dieselben Verschreibungen, welche Voigt benutzt hat, und noch einige mehr, zu Grunde.
Was Dusburg über die Behandlung der unterworfenen Prußen sagt4, bestätigt
unter andern eine Urkunde Johann’s von Wegeleben vom Jahre 1263 ausdrücklich,
in welcher gesagt wird, dass diejenigen, welche den Christenglauben abwarfen und
die Kirche Gottes peinigten und wider die Ritter und andere Gottgläubige grimmig
zürnten, billig ihre Freiheit verlören, diejenigen aber, welche ihnen getreulich beistan1
2
3
4

J. Voigt, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen
Ordens, Bd. 3, Königsberg 1828, Kapit. VII, S. 413–474.
Ibidem.
Vgl. die Note zu Chronicon terrae Prussiae von Peter von Dusburg, hg. von M. Toeppen, [w:] Scriptores
rerum Prussicarum, Bd. 1, Leipzig 1861 (dalej cyt. Dusburg), III, c. 100.
Dusburg, III, c 220.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 219–240
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den, durch sonderliche Befestigung ihrer Freiheit zu belohnen seien5. Der Grundsatz
des Ordens war also seit dem zweiten Abfall der Prußen – anders als noch im Frieden
von 1249 – der, die Besiegten vielmehr nach ihrem Verhalten und Verdienste, als nach
ihrer Herkunft und Geburt zu behandeln. So kam es denn, dass viele, welche vorher
dem Stande der Edeln angehörten, in den Stand der Unfreien hinabsanken, Unfreie
aber in den Stand der Freien und Edeln erhoben wurden.
In welche Lage die große Menge der alten Landesbewohner in den ungefähr
gleichzeitig unterworfenen Landschaften Kurland und Semgallen durch die deutschen
Sieger versetzt wurden, zeigen die Friedensschlüsse von 1267 und 12726. Dergleichen
förmliche Friedensschlüsse mit den Unterworfenen scheinen in Prußen nach dem Jahre 1260 nicht mehr abgefasst zu sein; wenigstens ist nichts der Art erhalten. Allein aus
der Analogie jener zuerst genannten Verträge und aus den Verschreibungen für die begünstigten Angehörigen des Prußenstammes, lässt sich doch ziemlich sicher ermessen,
in welche Lage die nicht begünstigten versetzt wurden.
Die Zahl der Begünstigten war aber nicht bedeutend; die große Menge der Bewohner des Landes sank zur Unfreiheit hinab. Durch Unterwerfung und Annahme
der Taufe erkauften die Abgefallenen nur ihr Leben; für den Grund und Boden, den
sie zu ihrem Unterhalte bedurften, mussten sie dem Orden dienstbar werden. Sie bildeten die zahlreiche Klasse der Bauern. Dass der Orden ihnen den angestammten Besitz an Grund und Boden der Regel nach gelassen habe, ist keineswegs nachzuweisen;
vielmehr wurde eine große Menge derselben in andere Gegenden verpflanzt, andere,
die vorher zu den Edeln gehörten, verloren einen Teil ihres früher ausgedehnten Besitzes. Was sie erhielten, oder was ihnen blieb, wurde ihnen, zum Zeichen, dass der Orden
Grundeigentümer ihres Besitzes sei, keineswegs durch Brief und Siegel verschrieben.
Von diesem eingeschränkten und ungewissen Besitze hatten sie erstlich den Decem,
und zwar in Natur und je nach dem Ertrage jedes Jahres, abzutragen, während die
begünstigteren Klassen, wenn er ihnen nicht ganz erlassen war, nur ein bestimmtes
keineswegs hoch angesetztes Mass von Getreide statt desselben lieferten7. Noch drü5

6
7

Urkunde von 1263, in: Elbinger Komthureibuch, fol. 135 [Toeppen korzystał z dwóch egzemplarzy Elbinger Komthureibuch, z których jeden znajdował się w Archiwum Państwowym w Królewcu,
a drugi w archiwum elbląskim].
Livländische und insbesondere Rigische Urkunden vermischten Inhalts, aus dem 13. Jahrhundert, in:
Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Riga 1849, Bd. 4, S. 403, 407.
Voigt sagt, auch die Bauern hätten statt des Decems das kulmische Getreidemass gegeben, aber wohl
nicht mit Recht, J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 456; In den Verschreibungen wird, wo
von dem Zehnten der Bauern die Rede ist, immer schlechtweg der Ausdruck decimae gebraucht, was
nie geschieht, wo das kulmische Getreidemass gemeint ist. Dieses wird vielmehr stets ausdrücklich
bezeichnet, oft mit dem Zusatz loco decimae und dgl. Teneantur – solvere mensuram – et denarium
coloniensem secundum quod alibi in terra prusie nomine decime est consuetum, Urkunde von 1282, Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej cyt. CDW),
hg. von C. P. Woelky, J. M. Saage, Mainz 1860, Bd. I. (Urkunden der Jahren 1231–1340), Nr. 59.
Daher Zehntfreiheit neben Scheffelmass, woran J. Voig, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 450 Anstoss nahm. Überdies kommen in dem alten prussischen Recht (wie auch in der Handfeste der polni-

Exkurs über die Verschreibungen des Ordens für Stammprußen im 13. Jahrhundert

221

ckender aber als der Decem waren die bäuerlichen Arbeiten, und die auf den Krieg
bezüglichen Dienstleistungen. Der Orden behielt einen Teil der liegenden Gründe
des Landes in eignen Händen und bediente sich zur Bewirtschaftung derselben der
Arbeitskräfte der Bauern, die also für ihn Heu schlagen, Getreide hauen, Fuhren stellen und anderes Scharwerk verrichten mussten8. Zum Kriegsdienst wurden die Bauern
nicht nur aufgeboten, wenn es die Verteidigung des Landes gegen einen eingefallenen
Feind galt, sondern auch, wenn ein Heereszug in Feindes Land unternommen werden
sollte. Sie dienten in der Regel wohl zu Fuß, und bildeten, wenn nicht das ganze, doch
den größten Teil des Fußvolks in den Ordensheeren. Zu den Diensten für den Krieg
gehörte aber auch das Bauen, Bessern und Brechen von Schlössern und Befestigungen,
bei welchen die Bauern ebenfalls fronden mussten9. Es versteht sich, dass die Stellung
der Bauern in den bischöflichen Landen im Ganzen ebenso bestimmt wurde10.
Aber nicht alle Bauern kamen oder blieben unter der unmittelbaren Herrschaft
des Ordens und der Bischöfe, da teils frühere Dienstverhältnisse der unterworfenen
Prußen fortbestanden, teils neue an geordnet wurden. Eine besondere Bestimmung
über die Stellung der Bauern zu ihrer Gutsherrschaft findet sich aber nur ausnahmsweise. Wo sie vorkommt, ist sie fast durchgängig derselben Art, und besagte, dass die
Gutsherren von den Gutsuntertanen außer dem Decem dieselben Dienstleistungen zu
fordern hätten, wie die Landesherrschaft sie von ihren Bauern forderte. Nur die auf
den Krieg bezüglichen Dienstleistungen der Bauern behielt sich die Landesherrschaft
vor: denn es heißt in den Güterverschreibungen, in welchen von Gutsuntertanen die
Rede ist, fast regelmäßig, der Gutsherr habe bei den Heerzügen, Landwehren und Befestigungsarbeiten, so oft er gerufen werde, mit denselben sich einzustellen11. Mit der
schen Ritter Codex diplomaticus Prussicus [dalej cyt. CDP], hg. von J. Voigt, Bd. I, Königsberg 1836,
Nr. 163) Zehntner vor, die auf dem Felde die zehnte Garbe in Empfang nehmen.
8
Die rusticalia opera werden oft genug erwähnt. Besonders interessant in dieser Hinsicht ist aber die
Verschreibung Konrads von Thierberg für Padangen und Naquit von 1276, in welcher die angeführten bäuerlichen Dienste beispielsweise aufgezählt werden. Sie steht unter den Verschreibungen der
Freien des Elbinger Komthurbezirks, Elbinger Exemplar, p. 174 (das Königsberger Exemplar dieser
Verschreibungen ist durch das Alter schon fast unbrauchbar geworden) [obecnie elbląski egzemplarz
Elbinger Komthureibuch znajduje się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Akta miasta Elbląga,
sygn. 369, 1/2077].
9
Es heisst z. B. Nihilominus in expedicionem ire, ad propugnacionem terre venire, ad municionem urbium et civitatum juvare, cum ipsis intimatum fuerit, sint astricti CDP, Bd. I, Nr. 117. Solche und noch
mehr in das Einzelne gehende Wendungen sind sehr häufig.
10
Wir übergehen hier die Custodiales, das Schalwenkorn und das Messkorn als solche Lasten, die allmählig eingeführt auch die Freien trafen. Ebenso lassen wir hier den Zins außer Acht, welcher erst im
14. Jahrhundert aufgekommen zu sein scheint.
11
Bemerkenswert sind folgende vereinzelte Abweichunge; in der Verschreibung Konrads von Feuchtwangen für Sambango Fol. X, p. 72 [wówczas był to tzw. Handfestenbande X, obecnie w Geheimes
Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, XX. HA, dalej cyt. GStAPK: Ordensfolianten 99]: et
predicti Sambangi servitores et subditi et villani fratribus nostris servire non tenebuntur; und in der Verschreibung Konrad Sack’s für Bute, J. G. Kreuzfeld, Eine Meynung über den Adel der alten Preussen,
nebst einigen urkundlichen Beylagen, Königsberg 1784, S. 45: nihil nobis juris in eis vel in colonis, quos
ibidem locare poterunt, reservantes – wenn dies anders Abweichungen sind.
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Verleihung des Decems und der Dienstleistungen der Bauern an einen Gutsherrn war
die Übertragung der niederen Gerichtsbarkeit, wie es scheint, gewöhnlich verbunden.
Die höhere Gerichtsbarkeit, d. h. diejenige, welche an Hand und Hals ging, übergab
die Landesherrschaft den Gutsherrn zwar nicht selten, aber auch nicht zu freigebig12.
An die Scholle gefesselt scheinen die Bauern in den ersten Zeiten der christlichen Herrschaft nicht gewesen zu sein; doch fand die Landesherrschaft schon früh
für zweckmäßig, ihnen ein Abzugsgeld, gewöhnlich einen Vierdung, aufzuerlegen, das
von ihren unmittelbaren Untertanen ihr selbst, von den mittelbaren den Gutsherrn
für die Freiheit des Abzuges erlegt werden musste13. Nur ausnahmsweise und weniger zu Gunsten der Bauern selbst als derjenigen, welche sie auf ihre Güter zu setzen
wünschten, entsagte der Orden diesem Abzugsgelde, wodurch er sich z. B. den Bischof
von Ermeland hoch verpflichtete14. Dieses Zugrecht der Bauern erleichterte, indem
es die Ansiedlung zahlreicher Bauerfamilien möglich machte, den Anbau des Landes
in hohem Grade. Auf der andern Seite aber brachte das Erbrecht, welches den Bauern
in den ihnen zugewiesenen Gütern im Ganzen nicht bestritten wurde15, eine gewisse
Stätigkeit in die bäuerlichen Verhältnisse. Starb eine Bauerfamilie ohne rechte Erben
aus, so fiel ihr Besitztum an den Gutsherrn, es mochte dies nun die Landesherrschaft
oder ein Lehnsträger derselben sein; doch machten die erstern es sich zum Gesetz und
verpflichteten dazu auch die letzteren, in diesem Falle für die nicht erbfähigen Hinterlassenen zu sorgen16.
Urkundliche Verschreibungen über ihre Güter erhielten nur diejenigen Prußen,
welche durch Anhänglichkeit an den Orden sich zugleich andre Prärogativen erwarben. Dergleichen Prärogativen waren aber vor allem Befreiung von bäuerlicher Arbeit,
Erlass des Decems, oder Verwandlung desselben in das durch die kulmische Handfeste eingeführte Scheffelmass, Erweiterung des Besitzes und der gutsherrlichen Rechte, endlich Bevorzugung im Erb- und Veräusserungsrechte. Bäuerliche Arbeit konnte
von denjenigen Prußen, welche vor der Unterwerfung des Landes selbst Gutsherren
12

Die Belege für mehrere der hier aufgestellten Sätze an einer andern Stelle.
Verschreibung für Santyrmes etc. und für Marus etc. von 1267, für Pygant etc. von 1277. Elbinger
Komthureibuch, p. 124, 97, 89.
14
Nach der schon erwähnten Urkunde von 1282, vgl. die mehrerwähnte Urkunde Johanns von Wegeleben: dass unsere Leute frei zu ihnen mögen ziehen, die mit ihnen in den vorbesprochenen Gütern
zu wohnen zu Rathe werden, und gleicherweise wieder zu uns zu ziehen, wenn sie frei sollen gelassen
werden.
15
(Familiae) absque herede morientes in der Urk. bei J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 91, und
ähnliches oft.
16
Verschreibung Mangolds für Mandio von 1280 Elbinger Komthureibuch, p. 91: item de hereditate, que fortassis contigerit sine herede aliquando inveniri, faciant sicut fratres nostri super hujusmodi
eventum secundum deum facere consueverunt. Was hier secundum deum heisst, heisst anderwärts dei
justicia observata: Verschreibung für Kantigerde und für Muntingen von 1284, Fol. X [GStAPK,
Ordensfolianten 99], p. 78, 81. In der Verschreibung für Pygant von 1277 ist ausdrücklich von Versorgung der Hausfrau die Rede, und so ist ohne Zweifel auch die von J. Voigt, Geschichte Preussen…,
Bd. 3, S. 436 Anm. 1 angeführte Stelle zu deuten, die er anders zu erklären sucht.
13
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und während derselben fügsam gewesen waren, billiger Weise nicht gefordert werden,
und so scheinen diejenigen Urkunden, in welchen von Erlass derselben ausdrücklich
die Rede ist, in der Regel darauf hinzudeuten, dass der Empfänger derselben vorher
in Gutsuntertänigkeit oder wenigstens in den Reihen der hartnäckigeren Gegner des
Ordens gestanden habe. Erlass oder Reduktion des D e c e m s war für die Landesherrschaft in so fern immer eine bedenkliche Sache, als der Decem die Hauptquelle ihrer
Einnahmen bildete. Sie konnte also namentlich den völligen Erlass nur unter besonders dringenden und einladenden Umständen eintreten lassen. Um L a n d g e b i e t
zur Anweisung an treue Prußen war der Orden besonders nach der Vollendung des
Kampfes in Preussen nicht verlegen, und es musste ihm erwünscht sein, wenn er es mit
zuverlässigen Untertanen besetzen konnte, da er hierdurch die Zahl der zum regelmäßigen Kriegsdienst verpflichteten und befähigten vermehrte. Bei der Verleihung der
J u r i s d i k t i o n über andere kam zweierlei in Betracht, die Gefälle und die Beschränkung persönlicher Willkür. Die Gefälle namentlich der höheren Gerichtsbarkeit waren
nicht unbeträchtlich, und der Orden hatte also auch hier ein finanzielles Interesse, sie
in seiner Hand zu behalten. Überdies aber war zu fürchten, wenn die Gerichtsbarkeit
über gewisse Familien eben bekehrten Prußen ganz übertragen wurde, dass ein nicht
geringer Rest altheidnischer Willkür in die Ausübung derselben übergehen möchte17.
Alle, auch die edelsten und anhänglichsten der Prußen traten zum Orden in Lehnsverhältnis – ein Verhältnis, dessen Unterschied von dem der Allodialbesitzer in jenen Zeiten schon sehr verdunkelt war; doch hatte es immer noch praktische Bedeutung, dass
der Lehnsmann sein Gut nicht ohne des Lehnsherrn Willen veräußern durfte und das
Erbrecht durch mancherlei Bestimmungen beschränkt war. Auch in dieser Beziehung
konnte die Landesherrschaft mehr oder minder günstige Bedingungen stellen.
Die Ideen, welche der Orden bei der Anordnung der Besitz- und Rechtsverhältnisse für die eingeborenen Prußen in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts
verfolgte, lassen sich aus den noch in ziemlicher Anzahl erhaltenen Verschreibungen
dieser Zeit noch ziemlich deutlich übersehen. Schon vor dem Aufstande des Jahres 1260 hatte der Orden versucht, die angesehensten Eingebornen Prußens, besonders
Samlands, durch Erlass des Decems, Erweiterung ihres Besitzes und Verleihung von Jurisdiktionsrechte an sich zu fesseln; dasselbe Mittel musste er in der Not der nächsten
Jahre nach dem Abfalle noch häufiger und in noch ausgedehnterem Masse anwenden.
Aber die Not ging vorüber und nun hatte er keine Veranlassung mehr, die ohnehin
Einflussreichen und Begüterten mit seinen Gunstbezeugungen zu überschütten. Er
wandte seine Sorge nun vielmehr den mittleren und unteren Schichten des Volkes zu.
17

Dieser letztere Gesichtspunkt ergibt sich aus Stellen, wie folgende: Similiter damus in presenti edicto C. ac suis heredibus plenam auctoritatem in bonis suis judicandi majora judicia et minora, tamen
nostri capituli advocato presente. Verschreibung für Cabilo von 1290, CDW, Bd. 1, Nr. 86 a; Insuper
prenominatis suisque heredibus conferimus omnia judicia magnorum Witingorum et quod utantur judiciis suorum rusticorum, que omnia tali condicione conferimus, ut non per ipsos, sed per fratres nostros
judicentur. Verschreibung für Pickem und Preidor von 1312. Hubenzahl von Samland [GStAPK,
Ordensfolianten 111], p. 73.

224

Max Pollux Toeppen

Es versteht sich, dass der Besitzer eines großen und der Besitzer eines kleinen Gutes bei
denselben Privilegien sehr ungleich bedacht sind, solange die Leistung dieselbe bleibt.
Sind z. B. beide decemfrei, beide aber zu demselben Kriegsdienst verpflichtet, so wird
der Besitzer des kleineren Gutes sich in großem Nachtheile befinden. Hiedurch erläutert sich die fernere Verwaltungspolitik des Deutschen Ordens. Eben die Decemfreiheit, die er vorher den Großen unter den Eingebornen erteilt hatte, wandte er jetzt
den kleinen, ja denen zu, die er eben erst aus Untertänigkeitsverhältnissen, etwa von
der Scharwerkspflichtigkeit befreite. Die Angeseheneren dagegen, welche selbst Gutsuntertanen hatten, traten am häufigsten in das Verhältnis, dass sie statt des Decems
das Pflugkorn lieferten. Und hieraus erklärt sich denn die durchgehende Erscheinung,
dass Decemfreiheit mit ausdrücklich ausgesprochener Freiheit von bäuerlicher Arbeit,
Verpflichtung zur Lieferung des Pflugkorns mit gutsherrlichen Jurisdiktionsrechten
in immer nähere und verwandtere Beziehung zu einander traten. Es versteht sich, dass
Ausnahmen von dem einen, wie von dem anderen Falle sehr leicht Vorkommen konnten; diese Ausnahmen dienen aber nur zur Bestätigung der Regel. Nebenher, doch
sehr allmählig, führte der Orden auch das kulmische Recht in die Verschreibungen
der Prußen ein; die festeren Normen, die es besonders hinsichtlich der Jurisdiktion
und des Kriegsdienstes aufstellt, und das Streben, prussische und deutsche Untertanen
allmählig einander zu nähern, neben gewissen andern Rücksichten, empfahlen es.
Sehen wir von der Stellung, welche die begünstigten Prußen vor Empfang ihrer Verschreibungen einnahmen, weg, und auf die rechtlichen Verhältnisse, in welche
sie eben eintraten, so haben wir, genau genommen, nur drei Klassen derselben zu unterscheiden. Die beiden ersten Klassen haben ihre Verschreibungen auf Erbrecht, die
dritte auf kulmisches Recht. Unter jenen begreift die erste diejenigen, welche weder
Decem zahlen noch Scharwerk leisten dürfen. Hierher gehören vor allen jene Verschreibungen aus den Notjahren 1261 bis 1263, welche für freie Samländer, meistens
edler Herkunft und zwar fast sämtlich durch den Komtur Dietrich von Königsberg,
als Vertreter des eben abgetretenen Landmeisters Hartmann von Grumbach, und
durch Andreas Fisch, den Vogt des Bischofs von Samland, ausgestellt, von jeher vorzügliche Aufmerksamkeit erregt haben, da sie Adelsrechte im weitesten Umfange zu
erhalten schienen18. Sie vereinigen im Allgemeinen (aber keineswegs jede einzelne)
18

Verschreibungen D i e t r i c h s für Wargule, J.G. Kreuzfeld, op. cit., S. 38; für Schardimo, Hubenmass in Samland [GStAPK, Ordensfolianten 111], p. 66; für Berisko, für Romike und Gilbirs, Saml.
Freie [GStAPK, Ordensfolianten 107], p. 163, 211; für Geducke, für Palstock (beide erneut von
Berthold Brühaven 1300) Geheimes Archiv [zu Königsberg, obecnie GStAPK, Pergament Urkunden] Schiebl. XXXIV, Nr. 2, 3 für Gedute in Scharlak, A. v. Mülverstedt, Beiträge zur Geschichte des
Wergeldes in Preussen, Der neuen Preussischen Provinzial-Blätter, 1853, Bd. 3, S. 390 – sämtlich vom
Jahre 1261. Verschreibung des Komthurs B e r t h o l d von Balga für Gedune von 1261, Geheimes
Archiv [GStAPK, Pergament Urkunden] Schiebl. LV, Nr. 22. Verschreibung F i s c h s für Waydoten
und Keytino von 1261, CDP, Bd. I, Nr. 137; für Tyrune von 1262, J. G. Kreuzfeld, op. cit., S. 41; für
Nacox und Kerse, die Söhne Ibuthe’s von 1262, CDP, Bd. I, Nr. 139. (Auf zwei andere Verschreibungen Fischs weisen die Erneuerungsurkunden Konrads von Thierberg für Preibote von 1278, des
Bischofs Siegfried von Samland für Albert von 1296, Matricula Vischusianae [GStAPK, Ordensfo-
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mit der Freiheit von Scharwerk und Zehnten hervorstechenden Umfang der verliehenen Güter, Jurisdiktions- und Veräusserungsrechte. Die späteren Verschreibungen
dieser Klasse bilden ihrem Inhalte nach eine Reihe von diesen vorteilhaftesten bis zu
den einfachsten, in welchen eben nichts als Decem- und Scharwerksfreiheit und zwar
oft in einem sehr mäßigen Besitztum verliehen wird19. Zur zweiten Klasse gehören
diejenigen, welche das Pflugkorn liefern; sie besitzen regelmäßig auch Jurisdiktionsrechte; überhaupt zeigt diese Klasse die größte Übereinstimmung der ihr angehörigen
Verschreibungen20. Den Übergang von der ersten zur zweiten Klasse machen die erst
lianten 102] p. 227, p. 26.) Verschreibung des Landmeisters H e l m e r i c h für Gedune von 1262,
Geheimes Archiv [GStAPK, Pergament Urkunden] Schiebl. LV, Nr. 22 (Bestätigung beider Verschreibung Gedune’s durch den samländischen Bischof Siegfried von 1301, CDP, Bd. III, Nr. 2), und
für Troppein von 1262, Geheimes Archiv [GStAPK, Pergament Urkunden] Schiebl. XXVI Nr. 1.
Verschreibung des Bischofs H e i n r i c h von Samland für Heinrich Stubech von 1263, CDP, Bd. I,
Nr. 142. – Zum Vergleich die älteren Verschreibung für Paganle von 1255, Handfesten d. saml. Freien
[GStAPK, Ordensfolianten 107], p. 204, vgl. J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 102, Anm. 1,
für Ibuthe von 1255 und 1258, Privilegien des Bisthums Samland, K.A. Powunden [GStAPK, Ordensfolianten 104], fol. 21, CDP, Bd. I, Nr. 117, für Kirstianus von 1260. Handfesten in Brandenburg, Pr. Eilau und Balga, Freie [GStAPK, Ostpreussische Folianten 116], fol. 426 und für Grande
J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 91, Anm. 1.
19
Verschreibung K o n r a d s v o n T h i e r b e r g für Pakoke von 1272, für Redethin und für Padangen
und Naquit von 1276, Elbinger Komthureibuch, p. 80, 81, 174 ; für Regune, für Woimar und für
Peter (Ponathe’s Sohn) von 1278, Saml. Freie [GStAPK, Ordensfolianten 107], p. 115, 119, 206.
Verschreibung M a n g o l d s für Tuschero und Queriam, für Poschanchen etc., für Napellin etc.
von 1281, Elbinger Komthureibuch, p. 26, 20, Hubenzahl in Saml. [GStAPK, Ordensfolianten 111],
p. 76. Verschreibung K o n r a d s v o n T h i e r b e r g für Wargele etc. von 1283, Privilegien des Bisthums Samland, K.A. Powunden [GStAPK, Ordensfolianten 104], fol. 18, für Muntigen etc. und
für Kantigerde von 1284, Fol. X [GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 81, 78; für Scumand etc. und
für Gedite etc. von 1285, CDP, Bd. I, Nr. 168, Elbinger Komthureibuch, p. 67; für Binge von 1286,
Saml. Freie [GStAPK, Ordensfolianten 107], p. 198; für Gridalle von 1287, Fol. X [GStAPK,
Ordensfolianten 99] , p. 87. Verschreibung M a i n h a r d s v o n Q u e r f u r t für Otto von 1288,
J.G. Kreuzfeld, op. cit., S. 44; für Butilabes von 1289, Saml. Freie [GStAPK, Ordensfolianten 107],
p. 163; für Queyren etc. von 1290, Elbinger Komthureibuch, p. 131; für Letyen, für Symunt etc.,
für Kudrawe etc. von 1292, Saml. Freie [GStAPK, Ordensfolianten 107], p. 205, [GStAPK, Pergament Urkunden] Schiebl. XXXIV, Nr. 9, [GStAPK, Pergament Urkunden] Schiebl. I, Nr. 10; für
Peiskote von 1297, Saml. Freie [GStAPK, Ordensfolianten 107], p. 188, und für Glande von 1298,
Saml. Freie [GStAPK, Ordensfolianten 107], p. 313. Verschreibung des Bischofs Siegfried von
Saml. für Schudie von 1299, Privilegien des Bisthums Samland, K.A. Powunden [GStAPK, Ordensfolianten 104], fol. 24. – Auf ähnliche Verschreibung Ludwigs von Baidersheim für Kropelto,
und M a i n h a r d s von Querfurt für Gedete lassen die Andeutungen in die Urkunden von 1303
und 1328 bei J. G. Kreuzfeld, op. cit., S. 45, 48 schliessen. Auch gehört hieher die Urkunden des
Komturs von Königsberg Johann Saxo für Rigen und Romeke über ein gekauftes Gut von 1274 bei
Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 434, Anm. 1.
20
Verschreibung J o h a n n s v o n We g e l e w e für Preiboto und Slanoto von 1263, Fol. II [Handfestenbande II, obecnie w GStAPK, Ordensfolianten 91], p. 43, Elbinger Komthureibuch, p. 136.
Verschreibung L u d w i g s v o n B a l d e r s h e i m für Santyrmes etc., für Marus etc. von 1267, Elbinger Komthureibuch, p. 18, 19. Verschreibung D i e t r i c h s v o n G a t t e r s l e b e n für Suammuzel von 1271, Fol. X [GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 37. Verschreibung K o n r a d s v o n
T h i e r b e r g für Petrus von 1273, J.G. Kreuzfeld, op. cit., S. 43; für Gastimo etc. von 1274, Fol. X
[GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 71; für Pygant etc. von 1277, Elbinger Komthureibuch, p. 89.
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gegen das Ende des Jahrhunderts vorkommenden Verschreibungen, in welchen bei
a u s d r ü c k l i c h e r E r w ä h n u n g von Scharwerks- und Decemfreiheit Pflugkorn
ausbedungen und Jurisdiktionsrechte verliehen werden21. Die Verschreibungen der
dritten Klasse endlich, welche auf kulmisches Recht lauten, verleihen eben dadurch
schon Jurisdiktionsrechte; der Orden erteilte sie im dreizehnten Jahrhundert nur solchen Prußen, denen er zugleich Freiheit von Decem und bäuerlichen Diensten bewilligte22; ebenso der Bischof von Pomesanien23; in Ermeland dagegen finden sich in Verschreibungen für Stammprußen (wie in der kulmischen Handfeste selber) kulmisches
Recht und Belastung mit dem Pflugkorn meistens verbunden24.
Diese Übersicht näher zu erläutern und zu begründen mögen hier folgende Bemerkungen über den Inhalt der Verschreibungen im Einzelnen ihre Stelle finden.

21

22

23

24

Verschreibung M a n g o l d s für Mandio von 1280, Elbinger Komthureibuch, p. 91. Verschreibung
K o n r a d s v o n T h i e r b e r g für Sanymte von 1285, für Sulittolene von 1286, Fol. X [GStAPK,
Ordensfolianten 99], p. 79, 60. Verschreibung K o n r a d s v o n F e u c h t w a n g e n für Sambango
von 1287 [recte: 1280], Fol. X [GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 72. Verschreibung M a i n h a r d s
v o n Q u e r f u r t für Coitite von 1289, Fol. X [GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 51. Hieher gehören auch einige ermeländische Verschreibungen, für Szinten etc. von 1261, für Curthi von 1282, für
Gaudinis von 1284 und für Predrus von 1290, CDW, Bd. I, Nr. 42, 62, 67, 84. Dass im Ermelande
noch manches andere Gut auf dieselben Bedingungen ausgegeben war, zeigt die Wendung in der
Verschreibung für Predrus: Omnia sua bona secundum quod Tesim et Sampoltot Tustyn et Kurtyn secundum quod sua possident bona ita sua bona firmiter possidebit.
Verschreibung M a i n h a r d s v o n Q u e r f u r t für Albert von 1288, für Stephan von 1290, Fol. X
[GStAPK, Ordensfolianten 99] , p. 38, 53; für Gederikes von 1296, Elbinger Komthureibuch, p. 173;
für Triene und Stenym von 1298, Fol. X [GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 52. Verschreibung K o n r a d S a c k ’s für Stamno von 1300, Elbinger Komthureibuch, p. 155.
Die ältesten für Tulicede und für Paul Fol. X [GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 39, 54 sind von
L u d w i g v o n B a l d e r s h e i m zwischen 1264 und 1269 ausgestellt, wie sich aus den Zeugenangaben ergiebt, nicht von Ludwig von Queden, wie J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, 21 Anm. 1
in Bezug auf die erstere sagt. Verschreibung K o n r a d s v o n T h i e r b e r g für Tulokoite von 1285,
Fol. X [GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 52. Verschreibung M a i n h a r d s v o n Q u e r f u r t für
Sempalte und Genothe von 1289, Elbinger Komthureibuch, fol. 101; für den Pogesanier Boguslaus
von 1290, Fol. X [GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 72.
Verschreibung des Bischofs Albert für Maccho von 1260, [GStAPK, Pergament Urkunden]
Schiebl. LXV, Nr. 93; des Bischofs Heinrich für Nastrome von 1287, Privilegien capitel Pomesanien
[GStAPK, Ordensfolianten 116, A. 205], fol. 28, für Kletz von 1289, ebenda fol. 27, für Nauier etc.
von 1289, CDP, Bd. II, Nr. 19, für Algande von 1300, Privilegien capitel Pomesanien [GStAPK,
Ordensfolianten 116], fol. 28. Auf noch andere ähnliche Verschreibungen lassen die Zeugenangaben
z. B. in der Urk. von 1289, CDP, Bd. II, Nr. 19 schließen; auf dieselben deutet auch der Ausdruck
prutheni domini CDP, Bd. II, Nr. 8, p. 11.
Ermeländische Verschreibungen für Wargino etc., für Poytun etc., von 1282, CDW, Bd. I, p. 59, 60, für
Doybe etc., für Schroite, für Trumpe etc., von 1284 ib. Nr. 64–67, für Swinco, für Kurthye von 1287
ib. Nr. 76, 77, für Otto von 1291 ib. Nr. 88, für Cabilo von 1290 ib. Nr. 86 a., für Curnoto etc., für
Tulne von 1292 ib. Nr. 89, 90, für Curnoto von 1297, Nr. 100. Im CDW, sind noch eine Reihe ganz
entsprechender Verschreibungen aufgeführt, die aber hier übergangen sind, weil sie möglicher Weise für Deutsche ausgestellt sein können. Die kulmischen Verschreibungen des Ermelandes enthalten
bisweilen Beziehungen auf einander, wie jure Culmensi, sicut Johannes – et Brulandus suas hereditates
possident in der Verschreibung für Doybe etc. von 1284 oder eo jure, quo Cirsini (Doybe ist einer derselben) et eorum consanguinei campos suos possident in der Verschreibung für Swinco etc. von 1287.
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Nicht selten wird die Ve r a n l a s s u n g zur Erteilung einer Verleihung ausdrücklich erwähnt. Besonders geschieht dies in den Verschreibungen der in den Notjahren
von 1261 bis 1263 dem Orden treu gebliebenen Samländer, in welchen wiederholentlich von ihren dem Glauben und der Christenheit während des Aufstandes geleisteten Diensten, ja auch von den Mühseligkeiten, Gefahren und Verlusten, die sie für die
Kirche ausgestanden hätten, die Rede ist25. In späteren Urkunden heißt es oft allgemein die Verleihung erfolge wegen der Diensttreue des eben Begünstigten26. Endlich
kommen noch einige vor, welche auf einer Art von Vertrag zu beruhen scheinen, in
welchen abgefallene Prußen außer gewissen Verleihungen die Zusicherung erhalten,
dass ihnen ihre Feindseligkeiten gegen die Kirche verziehen werden sollten27.
Was den G e g e n s t a n d d e r Ve r l e i h u n g betrifft, so bieten die ältesten
samländischen Verschreibungen bis zum Jahre 1263 wieder eine Eigentümlichkeit. Es
macht für die Nutzung des Verliehenen keinen wesentlichen Unterschied, ob ein gewisses Landgebiet mit den auf demselben wohnenden Familien, oder ob eine g e w i s s e Z a h l v o n F a m i l i e n mit dem ihnen zugehörigen Landgebiet als Verleihung
bezeichnet wird28. Diese letztere Form findet sich in den eben bezeichneten Verschreibungen ziemlich häufig29; nach denselben erhielt z. B. Berisko 5, Tyrune 7, Romeke
und Gilbirs 10, Schardimo 20, Wargule 25 Familien30; in späteren Verschreibungen,
sofern sie nicht bloß Erneuerungen jener früheren sind, kommt jene Form nur ganz
ausnahmsweise vor, wie z. B. in der für den Schalauer Girdalle von 128731. Sie scheint
25

26
27

28

29

30

31

Propter promotionem fidei et Christianitatis (Wargule); propter servicia, que ecclesie in apostasia terre
exhibuit (Tyrune); damna et pericula considerans ac labores, quos homines domini nostri in servicio suo,
bona ecclesie videlicet fideliter defendendo, plurimos sunt perpessi (Nacox und Kerse) etc.
Propter fidelitatis obsequia – oft in den achtziger und neunziger Jahren.
Verschreibung für Marus etc. von 1267, für Mandio etc. von 1280. Auf eine ähnliche Abkunft scheint
folgende Stelle in der Verschreibung für Butilabes von 1289 zu weisen: porro hanc conditionem duximus interponendam, quod si fortassis continget, quod supra dicti Butilabes et filii Muntir et ipsorum
heredes a campis ipsis a nobis per horum seriem collatis se transferrent revertentes in Barthen terram sic
nuncupatam, extunc nihil juris in ipsis retinebunt, sed in fratrum usum dominiumque redibunt.
In der Verschreibung lbuthes von 1255 wird Landgebiet und Familienzahl zugleich angegeben, das
Feld Kiauten mit den in demselben wohnenden 20 Familien; in der Erneuerung derselben von 1258
ist die Familienzahl weggelassen.
Keinesweges immer; so erhält Gedune erst sein Erbe, dann ein Dorf; Preiboto nur sein Erbe; so ferner
Geducke 8, Palstock 6 Haken mit den auf denselben anzusiedelnden Familien. Voigt berührt diese
Ausnahmen nicht. Die eine der beiden letzten Verschreibungen berührt er in anderer Verbindung
J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 428 Anm. 1; er hätte aber in den Worten hominum, quos in
ipsis uncis locaverint keine Verpflichtung sondern eine Berechtigung finden sollen.
Es heisst z.B. in der Verschreibung für Tyrune: septem familias in villa Trinteton cum agris pratis pascuis silvis et omnibus attinentiis ab antiquo. Solche Familien wohnten nicht immer an einer Stelle; von
denen Wargule’s wird z. B. gesagt: quarum familiarum decem sunt site in terra Quedenow in campis sic
nuncupatis Gawlinus, Rintenis, Leyeostege; relique vero quindecim sunt in terra Tapiau appellata.
Die Verschreibung für Regune von 1278, in welcher ein Erbe und 4 Familien vorkommen, gehört
nicht hieher, da dieser Besitz auf früherer Verleihung beruht, und durch diese Urkunde eben gegen
einen andern vertauscht wird. Dasselbe ist über die Verschreibung für Glande von 1298 zu sagen, in
welcher 5 Familien als ein Teil des umzutauschenden Besitzes erwähnt werden. – Die Verschreibung
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auf altheidnischen Gebrauch zu weisen, da etwa die Zahl der untertänigen Familien
den Rang des Edelen bestimmte, oder der Wert liegender Gründe (wie noch jetzt in
verschiedenen Gegenden Russlands) nicht nach der Güte des Bodens oder nach dem
Umfange des Besitzes, sondern nach der Zahl der sie bebauenden Leibeignen geschätzt
wurde. Eben daraus erklärt sich denn auch, wie bei steigender Macht des Ordens und
steigender Kultur des Bodens diese Form der Verleihung in Vergessenheit geriet.
Schon neben derselben oft und später ausschließlich gebräuchlich ist die andere,
die Verleihung durch G r u n d u n d B o d e n zu bezeichnen. Auch diese Form weist
auf die älteren nur leider zu wenig bekannten Kulturverhältnisse Prußens zurück.
Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Prußen schon in heidnischen Zeiten in größeren
Ortschaften zusammenwohnten, wie es unter andern im Territorium Bethen Dörfer
(villae) gab, die 500 Krieger stellten323, aber im Allgemeinen scheint doch der Aufenthalt in vereinzelten über das Land zerstreuten Höfen vorgeherrscht zu haben. Dies
beweist die häufige Verleihung von namentlich bezeichneten Gefilden (campi), deren
Lage nicht etwa nach einem Dorfe, sondern nach dem Territorium, zu dem sie gehören, oder überhaupt nicht näher bezeichnet wird. Ganze Dörfer (villae) werden nur
selten verliehen, und wo es geschieht, hat man vielleicht nur an größere Besitzungen
zu denken, zu denen etwa eine mäßige Anzahl von Bauerhöfen gehörte33. Bisweilen
erfahren wir den geographischen Namen des verliehenen Gutes gar nicht, da die neue
Landesherrschaft, wo sie zugeneigten Prußen ihre angeerbten Besitzungen ließ, dieses
mitunter nur in allgemeinen Ausdrücken andeutete34, oder wo sie ihnen neuen Besitz
anwies, denselben durch den Namen der früheren Besitzer bezeichnete35.
Wo weder der geographische Name noch der Name eines früheren Besitzers ausreichten, die Meinung der Landesherrschaft vollständig auszudrücken, da wurde schon
früh der F l ä c h e n i n h a l t des zu verleihenden Gutes mit angegeben. Hiezu konnte
an sich ebensowohl das H u f e n - als das H a k e n m a s s gebraucht werden, aber man
bediente sich derselben nicht willkürlich. Die Anweisung nach Haken kommt nur in

32
33

34
35

für Girdalle steht nicht bloß der Zeit nach, sondern auch deshalb vereinzelt, weil die Verleihung einer
gewissen Familienzahl sonst nur bei Samlandern vorkommt; doch scheint Porotowe, der Wohnort
seiner 10 Familien nach Samland gesetzt werden zu müssen. In dieser Beziehung ist noch bemerkenswert die Verleihung an Troppein, der 5 Familien in Rejotiten (? wie es scheint, in Natangen) und 4 in
S a m l a n d im Dorf Kaymen erhielt.
Dusburg, III, c. 108.
Troppein erhielt 2 Dörfer und 3 Gefilde, Kropelto 2 Dörfer und 4 Gefilde, Preiboto und Slanoto das
Dorf Syreyn ganz und Ylien halb, Gedune das Dorf Pyalsede und das Gefilde Sorbenite, Tulokoite
Dorf und Gefilde Lethen. Der Sache, wenn auch nicht dem Namen nach, gehören hieher mehrere der
Verleihungen von Familien. M e h r e r e G e f i l d e zugleich werden oft verliehen. Gastimo erhielt zu
andern Gütern ein D r i t t e l des Feldes Sparroch.
Contuli – insuper bona sua, que ipsum ex paterna hereditate contingunt (Tyrune) und ähnliches öfter.
So erhielten Nacox und Kerse die bona Sipaynorum 1262, Gastimo das Gefilde, dessen früherer Herr
Bigedis gewesen war 1274, Butilabes das Gefilde, welches vorher Golte und Sokor, und das Gefilde,
welches vorher Kirsne besessen hatte, 1289, Jordan und Nicolaus eine Ackerfläche in Wosgem, deren
Herr vorher Sadeluke gewesen war, 1298.
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den Verschreibungen der ersten Klasse vor, sowohl in den vor 1263 ausgestellten36, als
auch besonders in den spätern. Von diesen letzteren wurde schon bemerkt, dass sie
besonders kleineren Besitzern zu Gute kamen; den Beweis dazu finden wir hier; ihr
ganzer Besitz besteht oft in Ländereien, die mit 2, 3 oder 4 Haken bearbeitet werden
können37. In den Verschreibungen der zweiten Klasse, welche sich in mancher Hinsicht und auch hierin den deutschen Verschreibungen nähern, dient zu ausdrücklicher
Bezeichnung des Flächenmasses statt des Hakens schon die Hufe. Aus der Zahl der in
denselben verliehenen Hufen (neben andern Spuren) ersehen wir, dass, wie ebenfalls
schon früher bemerkt ist, die auf Pflugkorn ausgegebenen Güter im Ganzen zu den
größeren gehörten38. Bei jenen Anweisungen auf Haken scheint eine genaue Vermessung nicht erforderlich gewesen zu sein, bei den letztern nach Hufen ist dies doch wenigstens das wahrscheinlichere; ob man es mit diesen Messungen damals sehr genau
genommen habe, ist freilich eine andere Frage; man fand bei spätern Revisionen vielfache Ungenauigkeiten, und noch im vierzehnten Jahrhundert kommt es vor, dass der
Flächeninhalt eines Gutes nicht durch Messung mit dem Seil, sondern durch bloßes
Umreiten abgegrenzt wird39. Eine genaue Beschreibung der Grenzen von verliehenen

36

Poganle erhielt schon im Jahre 1255 4, Kirstian 1260 6, ferner Geducke 1261 8, Palstock ebenfalls
1261 6 Haken. Merkwürdig ist, dass die 6 Haken Kirstians, um Irrungen zu vermeiden, in 4 Hufen
(mansi) umgewandelt wurden: insuper in quodam campo qui dicitur Perapien ipsis contuleramus sex
uncos; sed ne graviora (gravatura?) aliqua interveniat ab iisdem uncis, contulimus supradictis viris quatuor m a n s o s . So erhielt auch Heinrich Stubech 1263 ausser seinen Gutsfamilien 10 m a n s o s .
37
Die Anweisung erfolgt teils mit der Wendung: 2, 3, 4 Haken Landes, teils mit der Wendung: Land zu
2, 3, 4 Haken. Güter von 2 Haken erhielten Woimar 1278, Queyren etc. 1290, Symunt 1292, Peiskote 1297; Güter von 3 Haken Poschanchen etc. 1281, Binge 1286. (Ganz anomal ist die Verschreibung
für Girdalle, in der 10 Familien, Acker zu 3 Haken und Pflugkorn nebeneinander vorkommen.) Güter von 4 Haken erhielten Tuschero etc. 1281, Kudrawe etc. und Letyen 1292. Mehr will es offenbar
auch nicht sagen, wenn der Orden Pakoke, so viel er bearbeiten mag, 1272, oder Gedite und seinen
Angehörigen 1285, so viel sie mit ihren Pflügen und Haken mögen erwerben, an Ländereien verlieh.
Der Flächeninhalt der campi, welche in vielen Verschreibungen der ersten Klasse verliehen werden,
mag für gewöhnlich nicht grösser gewesen sein.
38
Marus etc. erhielt 1267 48, Suammuzel 1271 8, Pygant etc. 1277 36, Mandio 1280 8, Coitite 1289
4 Hufen. Vgl. oben die Verschreibung für Kirstian und Stubech. – Nach P f l ü g e n (aratra) wird
nur in ganz vereinzelten Fällen angewiesen; s. die in der vorigen Anm. angeführte Anweisung in der
Verschreibung für Gedite und folgende in der kulmischen Verschreibung für Wargino etc. von 1282:
in campo, qui Marym dicitur vulgariter, de agris quondam cultis, et de terra, ubi adhuc inposterum tieri
agri poterunt, terram pro duobus aratris sufficientem. – Die Unterscheidung von b e b a u t e m und
u n b e b a u t e m Lande kommt so wie hier auch in der Verschreibung für Swinto von 1287 vor: (contulimus) campum, qui Grunde vulgariter dicitur cum suis pertinenciis, prout jam campus est, et in campum redigi postest. Merkwurdig ist der Ausdruck einer livländischen Urkunden von 1234 Monumenta
Livoniae antiqua, Riga und Leipzig 1844, t. IV, p. CLII, in welcher gewisse Haken verliehen werden
secundum estimationem uncorum, qui fuerunt infra viginti annos. Der Ausdruck aratrum theutonicale
deutet darauf hin, dass der Pflug in Preussen erst von den Deutschen eingeführt ist, CDW, Bd. I,
Nr. 84 und sonst oft.
39
Verschreibung. für Luprecht von 1328, vgl. J. G. Kreuzfeld, op. cit., S. 38, 39.
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Gütern nach Hügeln, Gewässern, Bäumen etc. kommt in prußischen Verschreibungen
erst gegen das Ende des Jahrhunderts vor40.
Die N u t z u n g der v e r l i e h e n e n G ü t e r war zum Teil eine mittelbare, sofern dieselben mit Bauern besetzt waren. Daher enthalten die Verschreibungen über
dieselben bisweilen die schon oben erwähnte Bestimmung, dass solche G u t s u n t e r t a n e n ihren Gutsherrn den Decem zu liefern und überdies dieselben Dienste zu leisten hätten, wie die Landesherrschaft sie von ihren Bauern forderte41. Es scheint aber
nicht, dass da, wo diese Bestimmung in den Verschreibungen nicht ausdrücklich enthalten ist, das Verhältnis zwischen Gutsherrn und Bauern deshalb ein anderes gewesen
wäre42, und man darf wohl annehmen, dass die Aufnahme derselben in die Verschreibungen, die allerdings im Ganzen früher häufiger als später erfolgte, nur von äußern
und zufälligen Veranlassungen abhängig gewesen sei43.
Die Herrschaft der Gutsherrn über die Gutsuntertanen beruhte aber nicht allein
auf der Dienstverpflichtung der letzteren, sondern auch auf der G e r i c h t s b a r k e i t .
War jene im Ganzen überall dieselbe, so bestimmte der Orden das Mass der letzteren
in verschiedenen Verschreibungen sehr verschieden. Nichtsdestoweniger gibt es viele, in welchen der Gerichtsbarkeit überhaupt nicht gedacht wird, und es ist schwierig
oft nicht möglich zu erkennen, aus welchem Grunde und mit welcher Voraussetzung
dies geschehe. Besonders tritt diese Schwierigkeit in den Verschreibungen der e r s t e n K l a s s e ein. Es gibt unter denselben einige, in welchen die Landesherrschaft
sich höhere und niedere Gerichtsbarkeit ausdrücklich vorbehält44, andere, in welchen
sie die niedere45, noch andere, in welchen sie höhere und niedere zugleich bewilligt46,
40
41

42
43

44
45
46

Verschreibung für Sambango von 1287 [recte: 1280], für Sempalte und Genote von 1289, für Nauier
etc. von 1289, für Boguslaus von 1290, für Doybe etc. von 1284 und einige andere ermländische.
Z.B. familie etenim predicte decimam persolvere tenebuntur iisdem et subjectionem et servicia, sicut
homines et subditi fratrum fratribus exhibebunt (Ibuthe); oder: cum subjectione et servicio et quolibet
emolumento, sicut episcopus de suis hominibus ac bonis percipit, integraliter sine quolibet detrimento
(Tyrune), oder cum omni jure et utilitate, subjectione et servicio (oft).
Merkwürdig ist die Stelle: ad rusticalia servicia ipsis, prout t e r r e c o n s u e t u d o oportet (?), deservibunt, in der Verschreibung für Otto von 1288.
Jene Bestimmung enthalten fast nur Verschreibungen der ersten Klasse, unter diesen besonders die
älteren (vor 1263), obwohl nicht alle, nämlich die für Ibuthe, Wargule, Schardimo, Romecke etc.,
Waydoten etc., Tyrune, Geducke, Palstock; von den jüngern die für Kantigerde, Muntigen, Scumand,
Girdalie, Schudie. Unter den Verschreibungen der zweiten Klasse enthält eine ähnliche Bestimmung
nur die für Otto (s. d. vorige Anm.), unter den kulmischen nur die für Nicolaus und Jordan von 1298:
Pruthenus (Sadeluke) aut sui heredes vel successores sepedictis J. et N. servire tenebuntur eodem servicio
totaliter, quo nobis servire consuevit. Der Decempflichtigkeit der Gutsuntertanen wird noch gelegentlich erwähnt in den Verschreibung für Santyrmes von 1267, und für Stamno von 1300.
Verschreibung für Ibuthe von 1255 (excipimus tamen ibidem nobis judicium) und für Preiboto
von 1278.
Verschreibung für Ibuthe von 1258, für Berisko, Waydoten etc., Stubech, Glande (1298).
Verschreibungen für Wargule, Gedune, Tyrune, Troppein, Peter (Ponathe’s Sohn), Otto, Schudie,
Kropelto, Gedete. lbuthe’s Sohne Nacox und Karkarnis erhielten eine eigene Verschreibung, über
hohere und niedere Gerichtsbarkeit 1261, Privilegien des Bisthums Samland, K.A. Powunden
[GStAPK, Ordensfolianten 104], fol. 21.
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die meisten aber enthalten gar keine Notiz über die Gerichtsbarkeit. Dies erklärt sich
in den Verschreibungen der kleinen Freien einfach daraus, dass sie keine Gutsuntertanen haben; es bleibt nun aber noch eine grosse Zahl von Verschreibungen, in welchen
Gutsuntertanen ausdrücklich erwähnt werden, die Veranlassung also ganz nahe lag,
eine Bestimmung über die Jurisdiktion hinzuzufügen47. Dass die mit diesen Verschreibungen ausgestatteten gar keine Jurisdiktion gehabt hätten, ist nicht wahrscheinlich,
doch fehlt es an einer befriedigenden Lösung dieser Schwierigkeit, wenn man nicht
etwa annehmen will, der Orden habe die Entscheidung der Frage bisweilen absichtlich der Praxis und der späteren Zeit überlassen48. Die k u l m i s c h e n Verschreibungen enthalten über die Gerichtsbarkeit meistens keine ausdrückliche Bestimmung;
es unterliegt aber nach dem Inhalte der kulmischen Handfeste keinem Zweifel, dass
Verleihungen auf kulmisches Recht gewöhnlich die Ausübung und Nutzung der niedern Gerichtsbarkeit und ein Drittel von der Nutzung der höheren einschlossen. Ausnahmsweise, obwohl nicht ganz selten, wird in diesen kulmischen Verschreibungen
doch auch unverkürzt niedere und höhere Gerichtsbarkeit zugleich verliehen49. Die
Ve r s c h r e i b u n g e n a u f P f l u g k o r n nähern sich auch hierin den kulmischen:
niedere Gerichtsbarkeit und ein Drittel des Ertrages der höheren kehrt in denselben
(hier ausdrücklich bezeichnet) fast regelmäßig wieder; höhere und niedere Gerichtsbarkeit zugleich wird in denselben nur sehr selten übertragen50; es kommt hier aber
auch die entgegengesetzte Ausnahme vor, dass die Verleihung der Gerichtsbarkeit auf
die niedere beschränkt und von dem Ertrage der höheren nichts bewilligt wird51; end47
48

49
50
51

Verchr. für Schardimo, für Romiko und Gilbirs, für Geducke, für Palstock, für Nacox und Kerse, für
Muntigen, für Kantigerde, für Girdalle.
Die Worte: secundum jus et morent antiquorum et primorum Witingorum judicandi omne videlicet jus
ut habetur, sicut Jynande… habere dinoscuntur in der Verschreibung für Luprecht von 1316 und 1328,
und: Omnia judicia magnorum Witingorum in der Verschreibung für Pieten und Preidor von 1312,
Hubenzahl von Samland [GStAPK, Ordensfoliant 111], p. 73 scheinen zu zeigen, dass außer den
oben genannten noch einige andere Withinger hohe und niedere Gerichtsbarkeit zugleich hatten.
So können wir z. B. auch aus einer Verschreibung für die Erben Albert Teufels von 1327, Matricula
Vischusianae [GStAPK, Ordensfolianten 102], fol. 20 ziemlich sicher entnehmen, dass dieser selbst
die höhere und niedere Gerichtsbarkeit hatte. J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 424, dass der
Orden der Withinger zuweilen die niedere Gerichtsbarkeit und ein Drittel des Ertrages der hohern
überwiesen habe, beruht auf einem Irrtum. Es geschah nie, und unter den Verschreibungen der ersten
Klasse überhaupt findet sich nur eine, die für Scumand, welche diese Verleihung enthält. Unbegründet ist auch die Behauptung J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 457, erst seit dem Anfange des
vierzehnten Jahrhunderts kämen Falle vor, dass auch andere Prußen als Withinger über prussische
Bauern die höhere und niedere Gerichtsbarkeit übten. Dies zeigen mehrere der schon genannten und
noch zu nennenden Beispiele.
Verschreibungen für Sempalto etc. von 1289, für Boguslaus von 1290, für Schroite von 1284, für
Kurthue von 1287, für Cabilo von 1290 und für Curnoto von 1297.
Verschreibungen für Marus von 1267, für Sambango von 1287 [recte: 1280], für Curthi von 1282.
Verschreibungen für Szinten von 1261, für Pygant von 1277, für Albert von 1288, für Triene etc.
von 1298. ln den beiden letztern wird sogar ausdrücklich bemerkt, dass von dem Ertrage der höheren
Gerichtsbarkeit nichts verabfolgt werden solle.
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lich gibt es auch in dieser Klasse von Verschreibungen einige, in welchen von Gerichtsbarkeit gar nicht die Rede ist52.
Die B e l a s t u n g des verliehenen Besitzes bot uns einen Haupteinteilungsgrund
der Verschreibungen des Ordens. „Frei mit allem Rechte und Nutze zu besitzen“, ist
der gewöhnliche Ausdruck der Verleihung in den älteren Verschreibungen der ersten
Klasse53; in den späteren herrscht der Ausdruck „frei von Zehnten und bäuerlicher
Arbeit“ vor54. Beide Ausdrücke sagen im Ganzen dasselbe; da aber der letztere die Zumutung der Zehntenzahlung und bäuerlichen Arbeit, auch wenn sie erlassen wurden,
ausdrücklich voraussetzt, so wandte man ihn nur da an, wo eine solche Zumutung an
sich nicht verstimmte, also besonders bei kleineren Besitzern, die vielleicht erst aus
dem Stande der Gutsuntertänigkeit befreit wurden, und in einer Zeit, in welcher der
Zumutung die Macht zur Seite stand, aber nicht bei einflussreichen und angesehenen
Edeln, deren Zuneigung und Dienstfertigkeit man eifrig suchte, und nicht in einer
Zeit, als die Gefahr von allen Seiten her drohte. In den Verschreibungen der kleinen
Freien heißt es auch wohl, dass der Decem aus besonderer Gnade erlassen sei55, oder
das Scharwerk wird in denselben nicht durchaus und unbedingt erlassen: der eine
wird nicht bloß zu Kriegsdienst, sondern auch unbestimmt zu andern Diensten verpflichtet56; andere sollen, sobald sie gerufen werden, alle Geschäfte zurückgelegt, gegenwärtig sein57; noch andern wird es anheimgestellt, ob sie sich freiwillig bäuerlichen
Geschäften unterziehen wollen58. In den Verschreibungen auf Pflugkorn wird die Be-
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Verschreibung für Santyrmes von 1267, in welcher Bauern erwähnt werden, für Coitite von 1289,
für Gederikes von 1296, für Gaudinis von 1284 und für Predrus von 1290. In der Verschreibung für
Mandio etc. von 1280, in welcher doch auch von Gutsunterthanen die Rede ist, behält der Landmeister Mangold die Gerichte, große und kleine, ausdrücklich dem Orden vor.
In den ältesten für Ibuthe und für Grande, wird am genauesten unterschieden: contulimus perpetuo Granden suisque heredibus in propria persona plenam libertatem et de predictis suis hereditatibus
decimam non solvendi similiter libertatem. In den Verschreibung von 1261 und 1262 aber heißt es
gewöhnlich: libere cum omni jure et utilitate, (familiarum) subjectione et servicio. Ähnlich noch in der
Verschreibung für Peter (Ponathe’s Sohn) von 1278: cum omni moda libertate et integra utilitate, in
der Verschreibung für Otto von 1288: cum omni utilitate et proventu libere, und in der Verschreibung
für Schudie von 1299: cum omni jure et utilitate ac subjectione.
So heißt es schon in der Verschreibung für Troppein von 1262: libere sine decimis persolvendis et rusticalibus laboribus impendendis; in der Verschreibung für Stubech von 1263: libere et sine omni onere;
in den Verschreibung der ersten Klasse nach 1263 gewöhnlich: libere ab omni onere decimarum et
rusticalium operum, oder ähnlich. Dieser Ausdruck ist auch in die Bestätigung der Verschreibungen
Gedunes (1301) aufgenommen, obwohl die Originalverschreibungen ihn nicht enthalten. Eigentümlich ist auch in dieser Beziehung die Verschreibung Girdalle’s vor 1287; er enthält decem familias
libere possidendas, und doch heisst es weiter: de quolibet unco predictarum familiarum unum modium
siliginis aut tritici, quod fratres acceptaverint, singulis solvent annis.
Verschreibung für Padangen etc. und für Redethin von 1276.
Verschreibung für Gedite von 1285. Vgl. J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 440, Anm. 1.
Verschreibung für Queyren etc. von 1290.
Verschreibung für Padangen etc. und für Redethin von 1276.
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freiung von Scharwerk nur selten ausdrücklich ausgesprochen59; sie folgt aber schon
aus der Verleihung der Gerichtsbarkeit und auch aus andern indirekten Andeutungen.
Die Verwandlung des Decems in Pflugkorn aber, von der hier immer ausdrücklich die
Rede ist, galt als eine wesentliche Erleichterung. So heißt es in einer Verschreibung:
„Die Zehnten, die ein jeglicher von dem Gebote Gottes schuldig ist, die erlassen wir
ihnen, also dass sie dazu nicht sollen sein verbunden, sondern an Stelle der Zehnten
nicht mehr sollen geben alle Jahr am St. Martinsfeste, als von dem deutschen Pfluge
zwei Scheffel, einen Weizen, einen Roggen, vom Haken einen Scheffel Roggen, und
das unsern Brüdern auf das nächste Haus bringen“60. Dass das Pflugkorn in das nächste Ordenshaus abzuliefern sei, wird; wie hier, auch sonst oft, wenngleich nicht immer
ausbedungen61. In den kulmischen Verschreibungen für Prußen erließ, wie schon bemerkt, der Orden und der Bischof von Pomesanien den Decem ganz62, während der
Bischof von Ermeland das Pflugkorn sich vorbehielt. So oft aber Pflugkorn verlangt
wurde, gleichviel ob in Verschreibungen der zweiten oder der dritten Klasse, traf diese
Last nicht etwa bloß die Gutsuntertanen, sondern auch die Gutsherren63. Erteilung
von Freijahren ist in prussischen Verschreibungen die größte Seltenheit64.
Die Abgabe, welche der Orden im Kulmerlande unter dem Namen der R e c o g n i t i o n eingeführt hatte, findet sich fast regelmäßig auch in den Verschreibungen
der Withinge aus den Jahren 1261, 1262. Es ist dabei zu beachten, dass in diesen Ver59
60
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Die Verschreibung für Albert, Stephan, Gederikes, Triene und Stamno sind schon oben deshalb zusammengestellt.
Verschreibung. für Preiboto etc. von 1263. J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 450, Anm. 2, dass
ihm das Verhältnis zwischen dem Zehnten und dem Pflugkorn dunkel sei; es fehlte ihm damit der
Schlüssel zum rechten Verständnis dieser ganzen Klasse von Verschreibungen. Arg ist sein Irrtum,
wenn er Bd. 3, S. 447 sagt: „Dieser Zehnte (der Zehnte kulmischer Güter) fiel dem Bischof zu und
hiess daher der Bischofsscheffel“, und dafür die kulmische Handfeste citirt!
Verschreibung für Pygant von 1277. Bisweilen wird ein bestimmtes Ordenshaus bezeichnet: trituratum in Christburg inducentes in der Verschreibung für Suammuzel von 1271, für Gastimo etc.
von 1274, für Coitite von 1289.
Hier kehren die Ausdrücke libere (Verschreibung für Tulicede und für Paul), cum omnimoda libertate
(Verschreibung für Tulokoite von 1285) und sine solutione decimarum et jugo rusticalium operum
(Verschreibung für Boguslaus von 1290), zurück. In der Verschreibung für die Brüder Sempalto und
Genothe von 1289 erhält der erstere für seine treuen Dienste ausdrücklich Decemfreiheit, der letztere mit seinen Untersassen liefert das Pflugkorn. Die bischöflich pomesanischen Verschreibungen für
Nastrome von 1287, für Kletz von 1289 und für Nauier von 1289 könnten zweifelhaft scheinen, da
in denselben Decem und Pflugkorn zwar nicht ausdrücklich verlangt, aber auch nicht ausdrücklich
erlassen wird, wie es in der Verschreibung für Maccho geschieht: insuper ex speciali favore et gratia
predictum Machonem cum suis successoribus ac homines sub eo sedentes subportamus et perpetue absolvamus, ut episcopo non solvant modios de uncis vel de aratris; und in der Verschreibung für Algande:
Insuper predictum Alganden de mensura episcopali et a pretio custodie de sua agricultura reddimus absolutum; allein der pomesanische Bischof würde so gut wie der ermländische die Lieferung des Pflugkorns ausbedungen haben, wenn er es verlangt hätte.
Dies wird bisweilen ausdrücklich gesagt, wie in der Verschreibungen für Sempalte und Genothe, für
Stamno und in vielen späteren, z. B. für Jonko bei J. G. Kreuzfeld, op. cit., S. 47.
Ich finde nur ein Beispiel in der Verschreibung für Predrus von 1298, der 4 Freijahre erhält.
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schreibungen das Pflugkorn nicht verlangt wird, welches der Orden im Kulmerlande
von seinen Lehnsleuten ebenfalls nicht erhob, da es hier dem Bischof anheimfiel. In
den wenigen älteren Verschreibungen für die Withinge kommt diese Abgabe noch
nicht vor, desgleichen nicht in den späteren Verschreibungen der ersten Klasse65, ebenso wenig in denen der zweiten; in den kulmischen erließ der Orden, wie das Pflugkorn,
so auch die Recognition, der Bischof von Pomesanien zwar das erstere, aber nicht die
letztere, der Bischof von Ermeland weder jenes noch diese66.
Die auf dem Grundeigentum ruhenden Lasten bestanden in jener Zeit vielmehr
in persönlichen Diensten als in Getreidelieferung und Geldzahlung, und trugen wesentlich zu der scharfen Sonderung zwischen Freien und Bauern bei; allein eine Art
der persönlichen Dienste traf jene eben sowohl als diese, der K r i e g s d i e n s t . Es gibt
nur sehr wenige Verschreibungen, welche die Verpflichtung zum Kriegsdienst nicht
ausdrücklich enthielten67. Man unterschied in dieser Rücksicht, wie schon erwähnt,
Kriegsreisen, Landwehr und Erbauung von Burgen oder Häusern. Nun ist es bemerkenswert, dass in den älteren vor 1263 für bevorzugte Withinger ausgestellten Urkunden nur deren Gutsuntertanen zu allen dreien Dienstleistungen ausdrücklich, sie
selbst nur im Allgemeinen und ohne solche Unterscheidung, etwa mit dem Zusatze
„gegen alle, die dem Orden Gewalt antun“ oder „gegen alle Feinde der Kirche und
des christlichen Glaubens“ zum Dienst mit Schild und Lanze verpflichtet werden68.
In späteren Urkunden trennte man die Dienste der Gutsherrn und der Gutsuntertanen so strenge nicht, vielmehr wurde es sehr gewöhnlich, dass die ersteren verpflichtet
wurden, mit ihren Bauern zugleich an Kriegsreisen, Landwehren und Häuserbau Teil

65

Eine ganz vereinzelte Ausnahme macht die Verschreibung für Otto von 1288, die aber auf einer älteren beruht.
66
Bemerkenswert ist hier der ungenaue Ausdruck in der Verschreibung für Wargino etc. von 1282:
mensuram episcopalem et d e n a r i u m C o l o n i e n s e m , secundum quod alibi solvi in terra Prussie
n o m i n e d e c i m e est consuetum, ac etiam libram cere.
67
So viel ich finde, nur die Verschreibung für Ibuthe von 1258, für Wargule von 1261. Was in denselben von Verpflichtung zum Kriegsdienst gesagt wird, bezieht sich (wie ein Vergleich der ungefähr
gleichzeitigen Withingsurkunden ergiebt) nur auf die gutsuntertänigen Familien, was J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 91, Anm. übersehen hat. Es ist aber um so merkwürdiger, da Ibuthe
in der älteren Verschreibung von 1255 schon verpflichtet wird: de predictis autem bonis serviet vobis
idem suique heredes in clipeo et lancea, sicut ceteri nostri feodales consueverunt. Die Verschreibung für
Poganle von 1255 und für Kirstian von 1260, in welchen vom Kriegsdienste auch nicht die Rede ist,
sind eigentlich nur erst kurze Handschriften, welchen eine ausführliche Urkunde folgen sollte.
68
Nihilominus homines sui in expeditiones terre ire, ad propugnationes terre venire, ad municiones urbium
et civitatum juvare tenentur, sicut et alii, cum iis fuerit intimatum; ipsi etiam clipeo et lancea servire
debent Dno. Episcopo suisque successoribus contra omnes Christiani nominis inimicos, in der bischöflichen Verschreibung für Tyrune; in andern bischöflichen Verschreibungen lautet der Schluss contra
omnes ecclesie et Christiane fidei inimicos (Waydoten etc.), oder contra omnes, qui temere impugnare
presumpserint ecclesie libertatem (Nacox etc.), oder serviat ad g e n e r a l e s e x p e d i t i o n e s et contra
quoslibet nostros et nostre ecclesie turbatores (Stubech); in Verschreibung des Ordens contra omnes, qui
ipsis manus injiciunt violenter (Geducke, Palstock, Romecko etc.).
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zu nehmen69, allein dies ist doch wenig mehr als ein formeller Unterschied; es versteht
sich, dass die Gutsherrn beim Häuserbau nicht als Frohndearbeiter, sondern als Verteidiger gegen feindliche Überfälle erschienen, und solchem Dienste konnten sich jene
Withinge wohl ebenfalls nicht entziehn. In Bezug auf die Verpflichtung zum Burgbau
gewähren die ermeländischen Privilegien gelegentlich eine lokale Beschränkung70. Die
Bewaffnung der Prußen war im Ganzen dieselbe, und zwar keine andere als die schon
in Heidenzeiten gewöhnliche. Die Hauptstücke derselben sind Schild und Lanze, welche auch in den älteren Verschreibungen bis in die sechziger Jahre allein erwähnt werden71; in den späteren tritt auch noch Brustharnisch und Helm dazu, ohne dass man
annehmen dürfte, diese beiden Stücke hätten bei der früheren Rüstung gefehlt: denn
Harnisch, Helm, Lanze und Schild werden ausdrücklich als die prußischen Waffen
bezeichnet72; und nur, wenn dies festgehalten wird, hat der in den Verschreibungen in
Preussen so oft vorkommende Ausdruck „mit den gewöhnlichen Waffen“73 einen bestimmten Sinn. Dass der Dienst der Gutsherrn zu Pferde zu leisten sei, war im Anfange
wohl stillschweigende Voraussetzung74; ausdrücklich wird es erst in den Verschreibungen aus den letzten Dezennien des Jahrhunderts bemerkt75. Um aber die Belastung
durch die Kriegsverpflichtung überall recht zu würdigen, darf man nicht übersehen,
dass eine sehr große Zahl der Verschreibungen aller drei Klassen nicht für eine einzelne
69
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So schon in der Verschreibung für Troppein von 1262: Ad expeditiones autem et defensiones terre
municionesque construendas et firmandas tam ipsi quam eorum homines sunt astricti. Ähnliches enthalten die meisten späteren Verschreibungen. Doch wird die Kriegsverpflichtung bisweilen nur auf
Kriegsreisen und Häuserbau ausdrücklich gestellt, wie in den Verschreibung für Peter von 1273, für
Sanymte von 1285 etc. Dass beim Häuserbau doch eigentlich nur die Bauern beschäftigt seien, geht
ebenfalls aus einigen Urkunden hervor, z.B. für Preiboto etc. von 1263, für Santyrmes von 1267, für
Sempalto etc. von 1289 etc. In der Verschreibung für Marus und die Seinigen von 1267 wird ausnahmsweise auch verlangt, dass sie des Ordens Häuser speisen sollen.
De omni juvamine municionum – quas versus Brunsberg ex ista parte Salmien edificaverimus, nos – k. et
heredes suos – reddimus absolutos in der Verschreibung für Kurtye von 1287. Vgl. Verschreibung für
Kurti von 1282.
Meist ausdrücklich; in der Verschreibung für Stubech von 1263 dafür: cum levibus armis.
In der Verschreibung für Tulokoite von 1285: in armis Pruthenicalibus, bronia, galea, lanceis, clipeo.
Vgl, die Verschreibung für Sambango von 1287 [recte: 1280], für Stephan von 1290, für Gederikes
von 1296. In der Verschreibung für Peter von 1278 werden nur drei Stücke erwähnt clipeus, lancea,
brunia. In der Verschreibung für Regune von 1278 lese ich: cum clipeo, lancea et germaniis (?) suis. Die
vier Waffenstücke werden oft erwähnt.
In solitis armis oder cum armis consuetis, Verschreibung für Santyrmes von 1267, für Muntigen und für
Kantigerde von 1284, für Scumand von 1285, für Otto von 1288 etc. Armati secundum morem patrie,
Verschreibung für Napellin von 1281.
Dies ergiebt sich z. B. aus folgender Stelle der Verschreibung für Santyrmes von 1267: Um dieser
Gabe willen sie und ihre Erben unserm Hause getreulich sollen dienen mit gewöhnlichem Harnische zu
allen Heerfahrten wider unseres Landes Feinde, dergleichen die Leute, die mit ihnen in vorbenanntem
Gefilde sitzen, beide zu Pferd und zu Fusse zu allen Heerfahrten und allen Wehren, als unsere Leute
sind verbunden.
Verschreibung für Symunt etc. und für Kudrawe etc. von 1292, für Albert von 1296; für Stephan
von 1290 [recte: 1296], für Gederikes von 1296, für Triene von 1298 u. s. w.
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Person, sondern für mehrere Verwandte zugleich ausgestellt ist, welche so wie ihre Erben sämtlich zum Kriegsdienste pflichtig waren. Wie die Zahl der Besitzer konnte auch
die Zahl der Bewaffneten, die der Orden auf Grund solcher Verschreibungen fordern
durfte, sich verändern. Die Dienstpflicht stand hier also in keinem festen Verhältniss
zu dem verliehenen Grund und Boden; allein dieses Princip, wie es bereits in der kulmischen Handfeste ausgesprochen war, machte sich auch in den ländlichen Verschreibungen allmählig geltend, und scheint die Verleihung von Landgütern auf kulmisches
Recht auch an Preussen, neben andern Rücksichten empfohlen zu haben. Unter den
Verschreibungen der ersten Klasse finden wir nur eine, unter denen der zweiten Klasse
nur wenige, in welchen ausdrücklich eine bestimmte Zahl von Diensten ausbedungen
wird76; dagegen wird in den Verschreibungen auf kulmisches Recht die Zahl der zu
leistenden Dienste in den meisten Fällen ausdrücklich bezeichnet. In manchen derselben steigt die Zahl der Belehnten bis drei, vier oder fünf, und doch wird ausdrücklich
nur ein Streitross und ein Bewaffneter, oder zwei Streitrosse und zwei Bewaffnete gefordert77. Den Dienst mit einem Streitrosse und mit leichten prussischen Waffen, die
auch hier immer gemeint sind, nannte man Platendienst78.
Dass irgend ein Gut in Preussen ohne alle Belastung in der Hand eines Eingebornen geblieben sei, könnte man nicht sagen, wenn auch die Landesherrschaft in Zeiten
der Not die Ausdrücke in ihren Verschreibungen wählen, ja den Schein wirklich lassen
musste, als sei es der Fall. In mehreren der Withingsverschreibungen nämlich wird
neben neu verliehenen Gütern der ererbten Besitzungen79 des Withings in einer Weise
gedacht, dass weder die Formeln der Verleihung noch die der Dienstbelastung ausdrücklich auf die letzteren bezogen werden. Aber ebenso wenig werden diese Formeln
auf die neu verliehenen Güter eingeschränkt, und es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass
diese Zweideutigkeit eben beabsichtigt sei. Man brachte so auch die am günstigsten
gestellten Prußen in ein dem kulmischen ähnliches Lehnsverhältnis80. Merkwürdig ist
76
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Unum servicium in armis Pruthenicalibus, Verschreibung für Sambango von 1287 [recte: 1280]. –
Racione dicte collacionis cum duobus viris totidemque equis et una brunia, clipeis et lanceis secundum
morem patrie sint parati in der Verschreibung für Letyen von 1292. Vgl. die ermel. Verschreibung für
Curthi von 1282 und für Gaudinis von 1284.
Duobus hominibus armatis et totidem equis solutis, Verschreibung für Poytim etc. von 1282; equus et
eques, clipeum et thoracem sive bruniam habens, Verschreibung für Wargino von 1282; duobus equis
solutis et totidem equis armatis secundum terre consuetudinem, Verschreibung für Doybe von 1284, für
Swinto von 1287; uno spadone et armis levibus, Verschreibung für Kletz von 1289; duobus spadonibus
et armis levibus secundum Pruthenorum consuetudinem, Verschreibung für Nauier etc. von 1289; uno
spadone et viro armato, Verschreibung für Cabilo von 1290; uno spadone et levibus armis, Verschreibung für Jordan etc. von 1298 und für Algande von 1300.
S. die von J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 448, Anm. 3 angeführte Stelle, und vgl. die kulmische Handfeste, p. 458 und CDP, Bd. I, Nr. 66.
Diese sind als solche überhaupt nur kenntlich in den Verschreibung für Ibuthe von 1255, für Berisko,
für Ramiko etc., für Tyrune, für Waydoten etc., für Regune, (für Girdalle).
So wird Ibuthe 1255 zu Kriegsdiensten verpflichtet, sicut ceteri nostri feodales. In der Verschreibung
für Romike und Gilbirs von 1261 wird die Verpflichtung zum Kriegsdienst auch auf die hereditas
gelegt. Voigt bemüht sich J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 321 und 442 herauszubringen, dass
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in dieser Beziehung eine spätere Urkunde, in der doch nur früher festgestelltes näher
ausgeführt wird. Ein gewisser Luprecht erhielt nämlich im Jahre 1328 eine Besitzung
bei Wargen mit der Zusicherung, dass er und seine Erben dafür zu k e i n e m b e s o n d e r e n D i e n s t e verpflichtet sein sollten, außerdem noch ein paar Haken Ackers,
und doch heißt es am Schluss der Verschreibung, Luprecht und seine Erben hätten
für diese Verleihung die gewöhnlichen Kriegsdienste und die übrigen Pflichten der
Lehnsfolge zu erfüllen. Schwerlich wird sich jemand entschließen, jene Besitzung bei
Wargen ein d i e n s t f r e i e s A l l o d zu nennen81.
Das Erbrecht in Preussen wurde nur im Allgemeinen als ein ununterbrochenes
und ewiges bezeichnet82, die Entscheidung über die Rechte von Töchtern, Cognaten
und Agnaten der Zukunft anheimgestellt. Später freilich wurde es gewöhnlich, das
ununterbrochene Erbrecht so zu deuten, dass nach demselben n u r S ö h n e , nicht
Töchter, auch nicht Cognaten und Agnaten, selbst Brüder nicht erbberechtigt seien, dass also das Gut, wenn kein Sohn vorhanden sei, an die Landesherrschaft falle83.
Im dreizehnten Jahrhundert aber stand diese Deutung keineswegs fest, und wenn in
einzelnen Verschreibungen desselben ausdrücklich das Erbrecht beider Geschlechter
das angestammte Erbe als Allode, nicht wie die hinzukommende Schenkung als Lehn anzusehen sei,
und findet darin etwas dem Withingstande, wie er ihn sich denkt, eigentümliches. Allein es ist Gewicht darauf zu legen, dass angestammte und dazu verliehene Besitzungen doch nur in wenigen der
Withingsverschreibungen unterschieden werden; dass, wo es geschieht, überall die beregte Zweideutigkeit herrscht; dass zuverlässig kein Withing der Dienstverpflichtung gegen die Landesherrschaft
(sie mochte nun wie auch immer begründet werden) sich entziehen konnte; dass endlich besondere
Eigenschaften der angestammten Besitzungen weder in der Theorie noch in der Praxis jemals statuiert sind. Überdies macht Voigt in der Hauptsache einen unrichtigen Schluss, indem er aus dem
Erfass des Decems folgert: „sie sassen somit auf diesen freien Erbgütern aller Verpflichtungen und
Leistungen entbunden, wie ihre Väter der heidnischen Zeit sie besessen hatten“.
81
Verschreibung für Luprecht von 1328 bei J.G. Kreuzfeld, op. cit., S. 48: et sciendum, quod neque jam
dictus Luprecht neque quisquam suorum heredum de prefata collacione ad aliquod speciale servicium
videantur coherceri. Man vgl. hiemit folgende Worte aus der Verschreibung für Troppein von 1262:
quibus ut dictum est (es ist von dem gewöhnlichen Kriegsdienst die Rede) exhibitis, nihil ab eis ex
parte domus nostre alterius servicii requiratur. Auch die Withinge begreift der Ausdruck feodales, wie
J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 4, S. 597 zugiebt
82
Die gewöhnlichen Ausdrücke sind: Has – familias – W. heredesque sui jure hereditario in perpetuum – possidebunt (Wargule), oder – familias S. et heredes sui jure hereditario perpetuo possidebunt
(Schardimo); oder – Sudowitis, scilicet Scumant et tribus filiis ejus – ac ipsorum veris heredibus villam
– tradimus jure perpetuo possidendam.
83
Die von J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 429, Anm. 2 angeführte Einleitung der Urk. von 1296,
in welcher diese Erklärung gegeben wird, ist offenbar späterer Zusatz. Dass dieser Erklärung im Ganzen auch die Praxis der späteren Zeiten entsprach, zeigt das von J. G. Kreuzfeld, op. cit., S. 16, 17
angeführte Schreiben des Hochmeisters Ulrich von Jungingen. Für die Auffassung der ursprünglichen
Absicht ist aber mehr Nachdruck darauf zu legen, dass ein ermeländischer Bischof sich diese Erklärung
des Hochmeisters Ulrich erbeten hatte, da er nicht wusste, wie es der Orden mit den Verschreibungen
auf Erbrecht hielte. Ja selbst in der Praxis der späteren Zeit scheint man doch keineswegs so entschieden gewesen zu sein, da Hartknoch für seine Zeit das Gegentheil versichert. Ch. Hartknoch, Altes
und Neues Preussen, oder preussischer Historien zwey Theile, Frankfurt-Leipzig 1684, S. 564. Beides
wäre unbegreiflich, wenn die Deutung des Erbrechtes so einfach und klar wäre, wie J. G. Kreuzfeld,
op. cit. und nach ihm J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 435, Anm. 2 glauben.
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oder der Seitenverwandten erwähnt wird, so ist dies kein sicheres Zeichen, dass es anderwärts nicht Statt gehabt habe. Gedune und Troppein erhielten (1261 und 1262)
ihre Verschreibungen für sich und ihre Erben v o n b e i d e r l e i G e s c h l e c h t 84;
mehreren Withingen gestanden der Landmeister Mainhart von Querfurt und der
samländische Bischof Siegfried von Regenstein im Jahre 1296 das Recht zu, dass
ihre Güter, wenn sie und ihre Nachkommen keine Leibeserben hinterließen, an ihre
m ä n n l i c h e n S e i t e n v e r w a n d t e n übergehen sollten85;in den Verschreibungen
für Sambango von 1287 und für Bute von 1303 werden sogar m ä n n l i c h e u n d
w e i b l i c h e S e i t e n v e r w a n d t e für erbberechtigt erklärt86. Dass in diesen letzteren Verschreibungen das Recht der geraden weiblichen Linie auf das Erbe vorauszusetzen sei, wird niemand bezweifeln; so ist es aber auch wahrscheinlich , dass in jener
Withingerurkunde von 1296 der Ausdruck Erben die männliche und die weibliche Linie umschließe87. Endlich ist auch das noch hervorzuheben, dass nach altprussischem
Herkommen sehr gewöhnlich mehrere Brüder, ja Verwandte von ferneren Graden auf
einem Gute zusammen wirtschafteten, wie denn eine große Zahl der uns erhaltenen
Verschreibungen nicht auf eine, sondern auf mehrere, drei, vier, fünf Personen lauten.
Hier scheint nun zwar die Teilung regelmäßig freigestellt zu sein, wie denn in einigen jener Verschreibungen schon zum voraus bestimmt wird, wie viel die Einzelnen
in diesem Falle erhalten sollen88, allein von dieser Freiheit ist in sehr vielen Fällen kein
Gebrauch gemacht89, und es lässt sich wohl annehmen, dass durch die gemeinschaftliche Wirtschaft das Recht der Seitenverwandten auf das Erbe gesichert wurde. Das
kulmische Recht ließ, wie bemerkt, beide Geschlechter zur Erbfolge zu.
Mit dem Erbrechte in der nächsten Beziehung steht das R e c h t d e r Ve r ä u ß e r u n g . In den Verschreibungen auf kulmisches Recht wird dasselbe regelmäßig
nicht erwähnt, ohne Zweifel, weil die kulmische Handfeste auch in dieser Hinsicht
massgebend sein sollte. In den Verschreibungen auf Erbrecht aber darf es nicht vorausgesetzt werden, wo es nicht ausdrücklich erwähnt ist. Es wird hier aber häufiger nur
in den Verschreibungen der Notjahre 1261 bis 126290, später nur noch einige Mal er84
85

86
87
88
89
90

Hec omnia sibi suisque heredibus utriusque sexus sunt collata.
Urkunden Siegfried’s und Mainhard’s von 1296 bei J.G. Kreuzfeld, op. cit., S. 39, 40, bei J. Voigt, Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft in Preussen, aus neuaufgefundenen Quellen dargestellt, Königsberg
1823, S. 226.
Si predictus Bute vel quicunque successor ejus sine herede morietur, hic, qui propinquior affinitate fuerit
utriusque sexus, prefata bona hereditarie possidebit.
Besonders wie man sie mit der bei Kreuzfeld unmittelbar darauffolgenden (die sonst unbegreiflich
wäre) im Zusammenhange auffasst.
Verschreibung für Girdalle etc. von 1287, für Pygant etc. von 1277; vgl. die Verschreibung für Sempalto etc. von 1289, und die Verschreibung für Bute von 1303 bei J.G. Kreuzfeld, op. cit., S. 45.
Nach den Andeutungen des prussischen Rechts, Handschrift S.
Verschreibung für Schardimo, Wargule, Romecke etc., Geducke, Palstock, Waydoten etc., Tyrune,
Nacox etc., Stubech. In der letztern behält der Bischof sich überdies vor, dass der Kauf ihm zuerst
angeboten wurde.
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wähnt91. Bisweilen behielt der Orden sich das Recht vor, die verliehenen Güter, wenn
es ihm beliebte, gegen andere einzutauschen92, und solche Gütervertauschungen sind
oft vollzogen93.
Dass das k u l m i s c h e R e c h t in den Verschreibungen der Prußen nicht bloß
das Erb- und Veräusserungsrecht bestimmte, zeigen außer der Analogie der Verschreibungen für Deutsche auch noch andere Spuren. Wenn der Pomesanier Macco im
Jahre 1260 seine Güter auf deutsches Recht erhält, wie die begünstigteren Ritter des
Kulmerlandes die ihren besitzen, so wird man sich schwerlich dazu entschließen, in
dieser Formel nur Beziehung auf Erb- und Veräusserungsrecht der kulmischen Ritter
zu finden. Man vergleiche folgende Worte in der Verschreibung für Kurthye von 1287:
additis omnibus conditionibus utilibus et honestis, quas fratribus nostris et aliis theutonicis feodalibus contulimus, cum ipsum non nisi pro fideli Christiano habeamus, jure Culmensi. In einigen anderen Verschreibungen für Prußen kommt der Ausdruck mit allem
kulmischen Rechte vor94. Eine weitere Folgerung dieser Bemerkung über die Bedeutung
des kulmischen Rechts in prussischen Verschreibungen, eine Folgerung von grosser
Bedeutung für die Auffassung der Rechtsverhältnisse der Stammgenossen überhaupt,
ist die, dass die deutschen Rechtsgewohnheiten auch für die prussischen Kölmer Gültigkeit erhielten, während mit dem prussischen Erbrecht das prussische Recht verbunden blieb. Nur eine der Bestimmungen des deutschen Rechts fand auch auf diejenigen
Prußen schon Anwendung, welche übrigens dem prussischen Rechte unterworfen
blieben, die über das Wergeld95. Sie wurde aber schon frühe, und zuerst auf die auch
übrigens so begünstigten Withinger angewandt. In den Verschreibungen für Gedune
von 1261 und für Bliwot von 128096 wird sie ausdrücklich erwähnt; aus späterer Andeutung wissen wir überdies mit Bestimmtheit, dass mehrere andere Withinger sich
des Rechts des Wergeldes gleich im Anfange der Ordensherrschaft erfreuten97. Im üb91
92
93
94

95

96
97

Verschreibung für Santyrmes etc. von 1267.
Verschreibung für Gedune von 1261, für Santyrmes von 1267.
Verschreibung. für Regune von 1278, für Glande von 1298, für die Erben Geducke’s und Palstocks
von 1300. Vgl. auch die Verschreibung für Schudie von 1299.
Verschreibung für Kletz von 1288, für Cabilo von 1290. – Man denke hier auch an Wendungen wie:
jure utentur Colmensi, reprehensas sententias suas in Christburg afferendo in der Urkunde von Schnellwalde von 1311 und für Arnoldsdorf von 1317 Fol. X [GStAPK, Ordensfolianten 99], p. 20 und 19
und ex speciali favore et gratia contulimus … in successione hereditaria nec non excessibus seu violentiis
… jus Theutonicum. Verschreibung von Medenaw von 1326. Matricula Vischusianae [GStAPK, Ordensfolianten 102], p. 19. Ganz deutlich steht das Kulmische Recht in diesem weiteren Sinne dem
Prussischen gegenüber in der Verschreibung des Hochmeister Karl von 1315 bei J. Voigt, Geschichte
Preussens…, Bd. 4, S. 593 mit der Anm.
Die Aufnahme des Wergeldes aus dem deutschen Recht behauptet auch Mülverstedt, op. cit., S. 390,
wiewohl das Wergeld als jus Pruthenicale vorkommt, J. Voigt, Geschichte Preussens…, Königsberg
1830, Bd. 4, S. 598 und Bd. 6, S. 605.
J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 433, Anm.; ibidem, Bd. 4, S. 601. Eine dritte, wenn dies eine
dritte ist, von 1285, erwähnt J. Voigt, Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft…, S. 228
Verschreibung für Luprecht von 1328. Aber nicht alle. Urk. von 1327, J. Voigt, Geschichte Preussens…,
Bd. 4, S. 596, vgl. Mülverstedt, op. cit., S. 391.
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rigen fehlt es über die Einführung desselben an näheren Nachrichten98; nur so viel ist
klar, dass das Recht des Wergeldes sich nicht auf einer allgemeinen Verordnung, sondern auf den einzelnen Verschreibungen der Landesherrschaft begründete, dass erst in
den Verschreibungen des vierzehnten Jahrhunderts desselben häufiger gedacht wird,
und dass erst damals die Höhe desselben nach festeren Normen bestimmt ward99.
Den Withingern des Samlandes wurde eine eigentümliche, mehr ehrenvolle, als
für ihre Stellung bedeutsame, Auszeichnung in der schon früher100 besprochenen Urkunde des Komturs Berthold Brühaven von 1299 zu Teil.

98

Dass das Wergeld bis zum Anfange des 14. Jahrhunderts ausschließliches Recht des Withingerstandes geblieben sei, wie Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 3, S. 432 meint, ist mir doch nicht wahrscheinlich. War Bliwot ein Withing? Auch die Höhe des Wergeldes für die Prußen kann anfangs
wohl schwankend gewesen sein; später sind 60 Mark der höchste Satz.
99
Weiteres hierüber bei J. Voigt, Geschichte Preussens…, Bd. 4 Beilage 2, S. 594–602 und bei Mülverstedt, op. cit.
100
Dusburg, III, c. 100.
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Впервые вниманию читателей предложена публикация наиболее полного2 собрания материалов погребальных комплексов курганного могильника Кауп-Вискяутен (с. 121–199), под интригующим названием «Неманский янтарный путь
в эпоху викингов». Это несомненный и, пожалуй, единственный плюс рассматриваемой монографии. Уже в аннотации книги автором громко заявлено: «Эта
книга является первым в истории мировой науки исследованием западной части
Неманского янтарного пути…». Вероятно, представленное исследование является «первым» потому, что ранее в работах других авторов посвящённых этой
теме, «янтарного» пути по Неману как такового не существовало. Далее в аннотации автор книги утверждает: «На её страницах представлено всё, что известно
нашей археологии о древностях эпохи раннего средневековья в Юго-восточной
Балтике». Тезис, как нам кажется, более чем категоричный. Уже по прочтению
книги становится понятным, что «археология автора» (во множественном числе) остановилась на уровне персональных исследований уровня 1980–90-х гг.
Главными задачами книги указаны: «Введение в научный оборот доступной
автору части материалов Каупа, выявление на балтийском отрезке Неманского
пути следов активности викингов» (с. 39). Перейдём же к последовательному обсуждению содержания и характера предложенного нашему вниманию издания3.
В основном, монография имеет компилятивный характер и представляет
собой сборник предыдущих опубликованных работ автора (часть из них цитиру1
2
3

Замечания к книге: В.И. Кулаков, Неманский янтарный путь в эпоху викингов, ГБУК Калининградский областной музей янтаря, Калининград 2012, с. 224, 210 илл.
После публикации Берента фон цур Мюлена и самого автора основной части курганов, исследованных до 2004 г. (Mühlen 1975; Kulakov 2005).
Нумерация страниц в конечном печатном варианте и в электронном макете, предложенном
читателю на аккаунте автора на Academia EDU различна, и отличается на 2 страницы (например, стр. 64 в печатном варианте соответствует стр. 66 – в электронном). Поэтому все ссылки
в рецензии оформлены по печатной (конечной?) версии.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 243–264
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ется в рецензии), частично переработанных в соответствии с заявленной темой.
Одной из целей рассматриваемой работы автор видит «реабилитацию» своих
исследований в глазах зарубежных и русскоязычных коллег. Поскольку, «история открытия археологического комплекса Kaup забыта западными и центрально-европейскими коллегами» (с. 11), – повторяет В.И. Кулаков из работы в работу, а «современная археология рассматривает древности викингов в Балтии
и Восточной Европе без учёта материала Каупа (с. 5, 28–29). Что не соответствует
действительности, рассматривая последние работы Тимо Ибсена и других коллег
по вопросу. Здесь можно добавить, что автор сомневается в компетенции многих
исследователей, работавших до него. в частности о Фриде Давыдовне Гуревич,
первой советской исследовательнице курганов Каупа, автор пишет: «…не будучи
специалистом и археологом в области прусских древностей она была «мобилизована» властями в 1947 г. благодаря знанию немецкого языка» (с. 17). Похоже,
то же самое случилось с автором монографии в 1974 г. Агрессия и нападки автора
на других коллег, возможно, вызваны тем, что современные и уважающие себя
исследователи всё реже и реже стараются пользоваться работами В.И. Кулакова.
в первую очередь по причине непоследовательности и спекулятивности суждении, а также ненаучности выводов большинства из них. Несмотря на то, что множество работ В.И. Кулакова по-прежнему цитируется в качестве существующей
библиографии по вопросу, автору видятся различные «заговоры», направленные против прусской археологии в лице него самого (с. 5–6).
Анализируя подробнее библиографию и суммарный объём цитирования в книге, следует отметить, что из 238 библиографических позиций автору всего (включая 6 источников) принадлежат 52 из них, т.е. 22%. Или 20%
от 46 позиций из 231 без источников – пятая часть всех цитируемых работ.
Много ли это или мало? Работы автора на русском языке в списке литературы составляют 42 позиции из 99, т.е. 42,4%. Действительно, в течение нескольких десятилетий В.И. Кулаков являлся неоспоримым лидером среди
русскоязычных авторов по вопросу. Но эквивалентно ли качество этих работ количеству их цитирования? в пользу автора следует сказать, что свои
работы он цитирует только 75 раз, по сравнению с работами других авторов, которые цитируются 214 раз. Т.е. индекс цитирования своих работ на
одну страницу равен здесь 1,17% против 2,43%, что создаёт образ автора, как
осведомлённого и эрудированного учёного. При этом выходит, что каждая
из 42 упомянутых работ автора цитируется в тексте книги в среднем только 1,5 раза. Это говорит в первую очередь о стремлении автора к самоцитированию и привлечению как можно большего количества своих работ для
решения тех или иных задач монографии. Несмотря на немалый индекс цитирования других авторов, В.И. Кулаков наиболее часто пользуется этой литературой только в случае необходимости «привязки» имеющихся данных
к своим идеям и теориям. При этом, доля самого автора в списке литературы
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на иностранных языках составляет только 3% (4 позиции из 131), что может
быть косвенной причиной недостаточного знакомства зарубежных коллег
с работами В.И. Кулакова.
Продолжая технический анализ монографии, отметим – язык книги является непоследовательным и запутанным, читать её тяжело, часто встречаются
повторения и несовпадения, поэтому читателю неоднократно приходится возвращаться к уже прочитанному. Практически все лингвистические построения
автора, не знакомого достаточно ни с одним из балтийских языков, кажутся несостоятельными, несмотря на относительную верность приводимых ниже скандинавских языковых аналогий (с. 9–10). Также автор из работы в работу упорно
пользуется неправильно написанными названиями археологических памятников
Западной Литвы, не удосужившись посмотреть в научных публикациях и интернете правильные наименования (с. 31, 78 и др.). Выходит, что большинство
упоминаемых автором памятников Западной Литвы в русском языке реально не
существуют. в ряде случаев автор неправильно цитирует имена некоторых исследователей балтийских древностей: Матеуш Богуцкий (с. 37) на с. 78 становится
Тадеушем (и это, по всей видимости – не опечатка)4. Кроме имён В.И. Кулаков
неоднократно путает выходные данные одних и тех же публикаций: «...публикация Kleeman’a, увидевшая свет в 1938 г.» (с. 76) далее упоминается в ссылке как
работа 1939 г. (с. 77). Здесь, как и в других его работах, поражает уверенность
автора в своей правоте. в общем, как мы сможем убедиться и далее, книга создаёт
впечатление невычитанного и непоследовательного черновика, собранного из
осколков предыдущих работ и скреплённого общими суждениями автора о Неманском торговом пути.
Рассмотрим отдельно пассажи автора, касающиеся исследований поселения и могильников Кауп-Вискяутен, некоторых типов находок, их хронологии
и собственно – Неманского торгового пути. Само поселение в тексте чаще всего
упоминается как «открытое торгово-ремесленное» поселение IX–нач. XI вв.»
(с. 5, 11). Несмотря на то, что ни одного внятного чертежа поселенческих объектов в монографии не проводится, неоднократно констатируются наличие находок
столбовых ям поселения уже в 1980 г. (с. 20–21). Похоже, что автор недостаточно ознакомился с диссертацией и последними печатными работами исследователя поселенческих структур Каупа – Т. Ибсена (Ibsen 2009š; 2010, p. 527–546;
Ibsen, Frenzel, 2010, p. 47–58; Ибсен 2011, c. 196–205). Например, в диссертации
Т. Ибсена не упоминаются никакие «зафиксированные на фотосъёмке остатки укреплений» поселения Кауп (с. 71), и тем более «гипотетическая гавань»
(см. рис. 21). Бросается в глаза несовпадение размеров предполагаемого посе4

Можно добавить, что ошибки (опечатки?) в польскоязычных фамилиях, титулах публикаций
и названия местностей встречаются в рассматриваемой монографии регулярно: Kaczynski
(заместо Kaczyński), „wczesnośrediowieczny” (вместо wczesnośredniowieczny), „Drodzikowo”
(вместо Brodzikowo), „Rus” (вместо Ruś), „topry” (вместо topory), „Wiadomoszści” (вместо
Wiadomości) и так далее.
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ления. Говоря на странице 8 о размерах выявленного им поселения Кауп, автор
констатирует, что оно имеет «размеры согласно данным аэрофотосъёмки» не
менее 400х250 м., а уже через несколько страниц по данным все той же аэрофотосъемки называет другие размеры «первоначальная территория поселения была
определена в размерах не менее 350х110». (с. 20)
Говоря об этнической принадлежности «строения», исследованного в Раскопе-2 автор пишет, что «ни одной черты прусского происхождения не прослеживается в списке признаков вскрытого в Раскопе 2 помещения 4 вне зависимости о его возможной интерпретации как жилого дома, мастерской литейщика или
торгово-складского павильона, датируемого, судя по многочисленным находкам
из бронзы, рубежом X–XI вв.» (с. 27). Данные выводы малоубедительны, поскольку едва ли кто-либо из современных исследователей западно-балтских древностей знаком с достаточным количеством примеров прусского домостроительства эпохи викингов. Несмотря на то, что ни в. Врублевский, ни М. Богуцкий,
ни Т. Ибсен совместно с авторами данной рецензии «так и не увидели в Каупе
крупного торгового пункта» (с.37), В.И. Кулаков подчёркивает «неординарное
значение этого пока ещё мало изученного поселения эпохи викингов» (с. 39). Не
соглашаясь с мнением современных исследователей в том, что следов и структур
крупного торгово-ремесленного комплекса, подобного Бирке или Хэдебю, на
территории поселения Кауп пока не найдено, В.И. Кулаков игнорирует явную
недостаточность и необоснованность своей фактологической базы. Здесь вспоминается шутка профессора Б.ф. Рихтхофена, обращённая к студентам-археологам Кёнигсбергского университета в 1939 (?) г. Профессор Рихтхофен обещал
бутылку шампанского тому, кто найдёт древнее поселение викингов у Вискяутена
(Куликаускас, 2010, p. 381). Похоже, награда именитого немецкого археолога до
сих пор ждёт своего героя.
Рассматривая часть книги, посвящённую анализу погребального обряда
могильников относимых к Каупу, отметим, что сравнительная историография
обряда на курганном могильнике (с. 40–50) выглядит более-менее адекватной,
хотя ощущается нехватка ссылок на последние работы по вопросу, например
на новейшее исследование погребального обряда могильников Хэдебю (Arents,
Eisenschmidt 2010). Немаловажно здесь замечание В.И. Кулакова, что исследования всех археологов, в том числе и самого автора, курганов Каупа до 2000 г.
являются несовременными и несистематичными (с. 47). Далее автор переходит
к обычным для этой книги непоследовательным размышлениям, затрудняющим
понимание особенностей погребального обряда курганного могильника. Так на
с. 46 читаем: «Если трупосожжения без определения места кремации показывают заметное преимущественное наличие в них останков мужчин-воинов, то
в группе трупоположений уверенно лидируют женские погребения». На следующей странице автор утверждает «ясным является отсутствие генеральной идеи
погребать женщин только несожжёнными, а мужчин исключительно кремиро-
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вать на месте будущего кургана» (с. 47). Но на с. 51 уже определённо утверждает
о характерности здесь «трупосожжений для мужчин, а трупоположений – для
женщин». Добавим, что половая принадлежность курганов, к сожалению, приводится только на основании состава погребального инвентаря (с. 46), а не антропологических данных.
Проанализируем подробнее хронологию и погребальный обряд участка
могильника Kleine Kaup, исследованного В.И. Кулаковым в 2009–2011 гг. Из
текста книги непонятна позиция автора относительно хронологической и этнической связи рассматриваемых могильников Каупа. Сначала В.И. Кулаков пишет
о существующем между ними «хиатусе более 100 лет» (с. 28). Ниже автор утверждает, что «курганы, раскапываемые на могильнике Gr. Kaup. могут содержать останки скандинавских воинов, охранявших упомянутых балтских мастеров и торговцев и контролировавших их деятельность. в любом случае курганные
и грунтовые погребения сосуществовали в едином лесном массиве Kaup. Эти
погребения содержат останки разных культурно-исторических сообществ, находившихся в тесном контакте» (с. 70). При этом автор сомневается в теории других коллег о «постепенной ассимиляции скандинавов Каупа пруссами» (с. 62).
В.И. Кулаков также намекает на «присутствие в курганах Гр. Каупа западнобалтского культурно-этнического элемента уже в эпоху викингов» (с. 63). Как мы
сможем убедиться ниже, отсутствие прямой связи между погребениями курганного могильника и позднеяхыческими прусскими кремациями очевидно.
Переходя к части книги, посвящённой прусским двухъярусным кремациям
Кл. Каупа, отметим, что датировка этих погребений разнится здесь от страницы
к странице. и различается в других публикациях автора. Так, на с. 20 погребения Кл. Каупа датируются XI–XII вв., далее, на с. 26 – XI–XIII вв. и позже, на
с. 198–199 автор снова возвращается к XI–XII вв. в своих статях, посвящённых
прусским погребениям Кл. Кауп автор приводит следующие их датировки: «самые ранние из них, судя по инвентарю, датируются началом X в., самые поздние
– началом XI века (Кулаков, 2010, c. 208); «конец X–первая половина XI вв.»
и «вторая половина X в.» (Кулаков, 2011а, c. 92, 95); «погр. 32 и 34 датируются
X в.» (Кулаков 2011b, 164); «погребения 34 и 39 датируются X–XI вв.» (Кулаков, 2012а, c. 122–126); «погр. 31 может датироваться первой половиной XI в.»
(Кулаков 2012b). Налицо обычная здесь непоследовательность и возможно, недостаточная осведомлённость автора по данной проблеме. Датировка Кл. Каупа,
судя по обнаруженному здесь бронзовому блюду типа Müller-С, датируемого
концом XII–первый половиной XIII в. (погр. 44, рис. 71) (Müller, 2006, p. 91ff,
Abb. 25, 38), как и других прусских могильников исследованных автором, настораживает. Точно такое же блюдо было найдено при раскопках городских слоёв
первой половины XIII в г. Рига (Engel, 1933, Taf. 16.2). в погребениях Кл. Каупа
было найдено также большое количество подковообразных фибул с соединяющимися звездчатыми навершиями и аналогичных кольчатых фибул, основной

248

Роман Широухов, Константин Скворцов

период бытования которых – конец XI–рубеж XII–XIII вв. (Скворцов, 2010,
c. 62–65; Широухов, 2011, c. 171–176; Širouchov, 2012š, p. 23–28). То же относится к таким массовым импортным находкам, как шиферные пряслица, которые
в основном встречаются в прусских погребениях-кремациях в конце XI–начале XIII вв. (Shiroukhov, 2012, p. 323–233). Обращает внимание, что наконечники
копий, условно относимые к типу Кирпичников III.А, были обнаружены в погребении-кремации 24(26) могильника Кл. Кауп, датированной В.И. Кулаковым
началом XI в., и здесь же – в ингумации 46, датируемой по орденскому брактеату
рубежом XIII/XIV вв. (рис. 67–68). Судя по инвентарю, погребение 24(26) как
и многие другие двухъярусные погребения могильника Кл. Кауп, может относиться к XII-началу XIII вв. Датируя наиболее позднее погребение-ингумацию
№ 46 по брактеату (т.н. Schildpfenninge) только концом XIII в. (с.67), автор, не
являясь нумизматом, забывает, что данный тип брактеатов специалистами датируются не только концом XIII, но и началом XIV (Paszkiewicz 2009).
Говоря о некоторых других категориях находок, автор явно путается в атрибуции найденных им артефактов. Так изделие, характеризованное как «обломок бронзового крючка для подвески кошелька» (с.25, рис.29) на с. 64 становится «миндалевидным крючком для крепления складных весов к поясу» (64).
Такого рода построения является характерной чертой В.И. Кулакова, который
например, в публикации 1999 г. материалов могильника Колинцовка-1 утверждает о характерности гирек и весов для прусских погребальных комплексов поздней фазы эпохи викингов (Кулаков, 1999, c. 212–214), а в публикации 2010 г.
материалов могильника Кл. Кауп уже говорит о нетипичности таких находок для
прусских погребений XI в. (Кулаков, 2010, c. 204, 207–208). Как и в других свои
работах, автор даёт неточные суждения относительно технологии изготовления
артефактов, и в данном случае – железных орудий: «У лезвия топора слабо виден
сварочный шов, свидетельствующий о напайке лезвия» (с. 27, Рис. 31). к сожалению, В.И. Кулаков не знает, что «сварочный шов» свидетельствует как минимум
о кузнечной сварке, а не о «напайке лезвия».
Одними из наиболее интригующих находок на могильнике Кл. Кауп являются «костяные накладки луки седла» (рис. 73), неоднократно публиковавшиеся до этого автором в различном виде и сочетании (Кулаков, 2011a; 2011b).
Действительно, плоские орнаментированные костяные накладки, обнаруженные в погребениях 32, 34 и 39а (39?), автор составил в виде гипотетической
луки конского седла. Отметим, что накладки «луки седла» погр. 39а в различных публикациях автора комбинируются как в разном порядке, так и количестве (см. здесь рис. 73 и Кулаков 2011b, рис. 8). Настораживает, что уже Карлом Энгелем в погр. 26 Кл. Кауп были найдены фрагменты костяной шкатулки
(с. 26). Последние вероятно схожи с изделиями из более раннего кургана Каупа 175 (погр. 1.), по орнаментике аналогичным указанным накладкам «луки
седла». «Фрагменты кальцинированных орнаментированных роговых (костя-
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ных?) пластин от шкатулки», обнаруженные в кургане 175 датируют данное
погребение X–XI вв.» (с. 155–156). Судя по рис. 155, орнаментика пластин
шкатулки очень близка пластинам «лук седла» из более поздних погр. 34 и 39a.
По форме и орнаментике данные изделия ближе всего к орнаментированным
костяным пластинам, украшающим шкатулки, прежде всего известные в Скандинавских древностях X–XII вв., а также в виде скандинавских импортов на
территории Европы. Поэтому реконструкции В.И. Кулакова имеют спекулятивный характер (Илл. 1).
По мере прочтения книги не понятна позиция автора, касающаяся этнической принадлежности могильника. Сначала автор подчёркивает близость Кл. Каупа с прусским могильником Поваровка (и только с ним), верхние ярусы которого значительно повреждены распашкой, а инвентарь – менее богатый: «Таким
образом, стало ясно, что эти комплексы [Кл. Каупа – прим.], находящие по
своему обряду аналоги в грунтовом могильнике Поваровка (точнее – Pokirben),
относящемся к XI–XIII вв.» (с. 26). Но ниже В.И. Кулаков констатирует: «Погребения Кл. Каупа отличаются от обычных захоронений прусских общинников
и дружинников» (с. 69). Хотя, «материал находит аналогии в прусских и куршских древностях конца Х–первой пол. XI в.» (с. 66). Начиная с 1994 г. в работах
автора получает развитие «куршская» тема, констатирующая «важную роль
воинов-куршей, принимавших активное участие в жизни Нижнего Понеманья
и Самбии (с. 90) (см. Kulakov, 1994, p. 107–121; Кулаков, 1994, c. 28–29). Автор
остаётся неравнодушным к куршам, продолжая переоценивать их участие в прусской культуре и обществе на страницах своей новой книги (с. 8, 64, 78–80, 82,
108, 109). Все привязки погребений Кл. Каупа к куршам выглядят надуманными
и категоричными (с. 64). Похоже, что автор монографии не затруднил себя ни
анализом погребального обряда, ни материальной культуры куршей X–XIII вв.
Поскольку как на Кл. Каупе, так и на других прусских памятниках рассматриваемого периода не было пока обнаружено четких этнографических черт погребального обряда и особенностей инвентаря, свойственных именно и только куршам
(Широухов, 2011, c. 197–198; Širouchov, 2012š, p. 34–138).
Несмотря на многолетние исследования на средневековых могильниках
пруссов, автор позволяет себе следующего рода суждения: «Наличие пары коней в нижнем ярусе погребений необычно для прусского обряда» (с. 69). Сравнивая данные 5 самбийских могильников XI–XII/XIII вв., можно отметить что
двойные или даже тройные погребения, либо соответствующие им комплексы
конского снаряжения в нижних уровнях двухъярусных погребений известны
в количестве от 8% (Холмы) до 42% (Поваровка) от всех конских погребений
(в среднем – 16%, но в случае 4 могильников – около 10%). Например, на исследованном в. В.И. Кулаковым мог. Клинцовка-1 количество таких конских захоронений составляет 11%. Обычно они располагаются под богатыми погребениямикремациями (Shiroukhov, 2012, p. 246, Tab. 4). Пассаж о невозможности женщин
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Илл. 1. Костяные накладки, найденные на мог. Кл. Кауп, и их аналогии: 1, 2. Реконструкции

«луки седла» из погр. 39а на основе костяных накладок (по Кулаков, 2011а, рис. 8 и рис. 73 рассматриваемой монографии соответственно); 3, 4. Костяные накладки «луки седла» из погр. 34
in situ и отдельно (Кулаков, 2011b, рис. 4, 5); 5,6. Костяные накладки шкатулки (?) из погр. 12
мог. Шегед-Фехерто (Венгрия) (PPK).
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быть наездницами (с. 58) также требует отдельного, более детального рассмотрения проблемы. Так как существует вполне вероятная возможность погребения
прусских женщин с лошадьми в XI–нач. XIII вв. (Shiroukhov, 2012, p. 244–245).
Похоже, что автор монографии не знаком с работами других археологов,
посвященных т.н. «Ашенплац», появившихся после 2006 г. (Wróblewski 2006).
Сравнивая суждения об этом погребальном феномене упомянутых здесь статей
В.И. Кулакова 2010–2011 г. с представленным в книге, где он справедливо называет «Ашенплац»: «частью могильников с перемешанными из-за плотного расположения могил их верхними ярусами» (с. 29), становится очевидным,
что предварительно ознакомившись с работами одного из авторов рецензии
(Širouchovas, 2011, p. 283–285; Shiroukhov, 2012, p. 246–249) маститый учёный предпочёл их не цитировать, выдавая суждения этих работ за свои5. и ещё
более странным является то, что В.И. Кулаков считает наименование «позднеязыческих» зольников К Энгелем термином «Ашенплац» неверным (с.26–27),
когда действительно такая форма обрядности существует с конца XI до первой
половины XIII вв. на территории Самбии и Натагии. Сопоставление и привязка Кл. Каупа к могильнику Клинцовка-1 и последнего – к поселению Варгенау
в данной публикация неубедительны (с. 72). Все так называемые «сожжения
в ладье на стороне» (с. 72) могильника Клинцовка-1 (см. Кулаков, 1999), исходя
из описания погребений – типичные прусские кремации XI–XII вв., где в качестве «топлива» для сожжения умерших могли использоваться обломки кораблей
и других деревянных конструкций. о такой возможности автор говорит в другой
своей публикации, посвящённой уже Кл. Каупу: «Обнаруженные здесь гвозди
и заклёпки указывают на „плавниковое“ происхождение топлива для погребального костра» (Кулаков, 2010, p. 202).
Налицо отсутствие системного подхода к изучению древностей Кл. Каупа,
путаница в номерах погребений и составе погребального инвентаря. Сравнивая
оригинальные метрики находок Кл. Каупа, поступивших в КОИХМ, с опубликованным материалом части погребений, складывается впечатление, что часть
этих погребений «сформирована» из разрозненных, найденных на поверхности
и выкинутых в отвал (?)6 предметов как закрытые комплексы.
Исследование автором главной темы монографии – Неманского «янтарного» пути состоит в основном из общих рассуждений о торговле в эпоху викингов. Что касается приставки «янтарный» для Неманской тороговой магистрали,
то автор на протяжении всей книги практически не приводит конкретных изделий из янтаря или янтарных кладов на этом пути. Слово «янтарь» в книге при5

6

Подобным образом В.И. Кулаков использовал в своей диссертации 1982 г. неопубликованные
материалы черновика диссертации Херберта Хейма 1938 г. без ссылки на авторство настоящего исследователя (Wróblewski, 2006, p. 227; Скворцов, 2010, c. 228; Širouchov, 2012a, p. 137).
По сообщению археологов Клайпедского университета, посетивших раскопки Кл. Каупа летом 2010 г., работы на объекте проводились на низком методологическом уровне.
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сутствует лишь в качестве эпитета, который должен усилить впечатление, и возможно, заставить читателя искать параллели с Великим янтарным путем поздней
античности. При этом, бегло рассматривая находки изделий из балтийского янтаря в восточно-славянских землях автор почему-то не использует публикацию
Р.Л. Розенфельдта 1978 г. «Янтарь на Руси». Множество раз в своей книге автор
акцентирует важность только янтаря, как главной торговой единицы на Неманском пути, упоминая при этом вскользь и о предметах вооружения, украшениях
и гипотетических мехах. Но умалчивает о других, возможно более рентабельных
в эпоху викингов видах обогащения, как работорговля и посредническая торговля. При этом обозначая зону распространения янтарных изделий только в Центральной Литве (рис. 104), автор забывает о характерности тех же янтарных
изделий для погребальных памятников жемайтов IX/X–XII вв. (Bliujienė, 2007,
p. 414–415, LNM AK ).
Несмотря на анонсирование В.И. Кулаковым некого «банка данных находок скандинавского происхождения» (с. 3), последний в виде опубликованного
либо архивного каталогизированного комплекса соответствующих материалов
пока не известен исследователям прусских древностей. В.И. Кулаков старается
представить читателю «южную часть куршского племенного ареала, как место особых коммерческих интересов готландских торговцев» (с. 81) с «массово
представленными в ареале куршей депозитами арабских монет» (с. 89). Картируя находки арабских дирхемов и скандинавских импортов IX–XI вв. на территории Южного Курша, исследователи пришли к выводу о незначительности
следов материального влияния скандинавов на этой территории (Mickevičius
2004; Bliujienė, 2008, p. 167–169, Fig. 1). Рассмотрим эту проблему немного подробнее. Так в качестве доказательств активности на Неманском торговом пути
приводятся различные карты. в их числе и карты находок куфических дирхемов
(с. 38, 39, рис. 41, 42,). Интересно, что данные карты как раз свидетельствует об
отсутствии таковой активности. На Самбийском полуострове находки арабских
дирхемов единичны (по довоенным публикациям их известно не более 15 экз.).
Что касается кладов дирхемов у Немана, то, судя по приведённым в книге картам,
их там просто нет. Карты с находками скандинавских предметов на территории
западных балтов демонстрируют активность, прежде всего, на побережье и в устье Немана а не как не по всей Неманский трассе (с. 33, 34, рис. 35, 37). Неясно,
по какой причине в курганах Каупа – могильника предполагаемого «крупного
торгового пункта» эпохи викингов (с. 37) весовые гирьки были найдены только
в 2 курганах из 77 (2,6%) (с. 47).
Говоря о находках из могильника Брайтенштайн (в бассейне реки Инстер/
Инструч), В.И. Кулаков считает, что они «свидетельствуют об активном освоении купцами эпохи викингов пути от Самбии на восток» (с. 3).Судя по прямым аналогиям из могильников скальвов Линкунен и Вешвиле, эти материалы
(в т.ч. и мужское погребение) относятся в первую очередь к древностям скальвов
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X–XI вв. в 2 таблицах из «Erleuterung Preussens» не приведено ни одной импортной вещи, за исключением нарочно деформированных копий и меча, вероятно
относимых к общим скандинавским прототипам, распространённым в землях западных балтов. В.И. Кулаков частично признаёт этот тезис ниже (с. 84–85).
Продолжая «скальвскую тему», В.И. Кулаков констатирует: «Находки,
связанные с дружинами куршского и скальво-ламатского происхождения, позволяют выдвинуть предположение об активном участии местных воинских отрядов
в контроле над западным отрезком Неманского пути» (с. 104). в этом контексте особенно интересным является упоминание т.н. «погребения Bledau Nr. 1»,
впервые опубликованного Б. фон цур Мюленом (Mühlen, 1975, Taf. 55.1). По
наблюдению В.И. Кулакова «убор женщины здесь имеет куршские либо скальвские черты» (с. 80, 85). Что не удивительно, поскольку на самом деле данный
комплекс является ничем иным, но парным мужским и женским погребением
№ 25 грунтового могильника скальвов Линкунен. После сверки рассматриваемого погребального комплекса с архивными описями погребений мог. Линкунен
Карла Энгеля, хранящихся в настоящее время в Музее древнейшей истории Берлина, стало очевидным, что в процессе подготовки публикации Б. ф.ц. Мюлена
произошла ошибка (опечатка?) и номера погребений Бледау-1 и Линкунен-25,
соответственно 1 и 3 в табл. 55, были перепутаны местами. Принадлежность
погребения «Бледау-1» к погребению 25 Линкунена подтверждают не только
совпадающее с изображёнными в публикации Б. ф.ц. Мюлена артефактами описание погребения К. Энгеля (PM-A 1472/1, 135–136), но и некоторые иллюстрации вещей из этого погребения, хранящиеся в части архива К. Энгеля, вошедшей
в архив Рудольфа Гренца (CEN, RGA). Упорно повторяя с 1994 г. эту ошибку
(Kulakov, 1994, p. 109), в очередной раз В.И. Кулаков не удосужился сверить иллюстративную таблицу книги 1975 г., изданной на основе диссертации 1939 г.7,
с первичными архивными источниками. Действительно, было бы большой удачей для археолога обнаружить такое погребение на Самбии! Ведь погребение
Линкунен-25, не выбивается из череды других погребений скальвов конца X–начала XI в., известных на этом могильнике (Илл. 2).

* * *
7

Следует отметить, что утверждение В.И. Кулакова о том, что «несколько устаревшая ко времени выхода её в свет» диссертация Бендера фон цур Мюлена была «чудом вывезена родственниками автора из Восточной Пруссии в рамках эвакуации» (с. 32) также носит сомнительный характер. Судя по воспоминаниям Пранаса Куликаускаса, после 1939 г. Б. ф.ц. Мюлен
возглавил Департамент по охране памятников в г. Позен (Познань). П. Куликаускасу с 1940
по ноябрь 1941 гг. довелось работать в департаменте под началом Б. ф.ц. Мюлена (Kulikauskas,
2003, p. 312). Едва ли в таком случае была необходимо диссертацию «вывезти чудом в рамках
эвакуации».
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Илл. 2. Погр. 25 мог. Линкунен (т.н. «погр. 1 мог. Бледау» по Б.ф.ц. Мюлену). в рамке: основной
инвентарь погребения (Mühlen, 1975, Taf. 55.1). Предметы вооружения (Engel, 1931, Abb. 3.b, i, k, l).
Украшения и удила (CEN, RGA).
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«Игнорирование» (с. 37–38) иностранными коллегами варианта Неманского
торгового пути, предложенного В.И. Кулаковым, скорее всего, связано с недостаточностью доказательной базы монографии последнего. в совокупности с относительно малой концентрацией на западном отрезке (скальвы, курши) Неманского
пути массовых древнерусских импортов X–XIII вв., характерных для сембов, это
свидетельствует о меньшей значимости Неманского пути, по сравнению с Даугавским, либо Висло-Поморским торговыми трассами, для Юго-восточной Балтии.
При этом, не следует забывать, что наиболее авторитетный исследователь Неманского торгового пути – Владас Жулкус подчёркивает его судоходность только до
района современного Каунаса (Žulkus, 2007a, p. 313). Если бы Неманский путь
в эпоху викингов и позже имел первостепенное значение в микрорегионе, тогда
в его нижней части (скальвы, ламаты) и в землях южных куршей находилось количество восточных импортов, соответствующее их количеству и разнообразию
на Самбийском полуострове. Пока ситуация – противоположная. Ни шиферных
пряслиц, ни других массовых восточных импортов на памятниках нижнего течения Немана практически нет (только единичные находки) (Širouchov, 2012š;
Shiroukhov, 2012). Говоря о шиферных пряслицах, как одной из важнейших
товарных единиц Неманского янтарного пути, В.И. Кулаков на карте рис. 104
и в тексте обозначает основную территорию их распространения на территории
Литвы как «достаточно компактный ареал, в основном – на берегах р. Нярис»
(с. 87). При этом автору неизвестно, что в принципе находки шиферных пряслиц
на территории Восточной Литвы относительно редки. На сегодняшний день на
всей территории Восточной Литвы шиферных пряслиц было обнаружено меньше, чем на одной только Самбии (более 90) (Vėlius, 2005, p. 77; Shiroukhov, 2012,
p. 232–233, Fig. 9; MVFB). Несмотря на явную связь «конских» могильников
Самбии-Нтангии и Центральной Литвы, тезис В.И. Кулакова о том, что «на
могильнике Марвяле обнаружено большое число конских захоронений, совершённых, возможно, под влиянием прусской обрядности» (с. 32) неточен. Под
непосредственным влиянием прусской обрядности на Марвяле совершено не так
уж и много конских захоронений, в первую очередь – это т.н. двухъярусные кремации, которых здесь известно 19 (Bertašius, 2009, p. 109).
В процессе создания им Неманского «янтарного» пути, В.И. Кулаков привязывает к нему казалось бы всё свои предположения и теории за последние
30 лет: исход прусской дружины, священное царство прусских жрецов, «куронизацию» пруссов и менее фундаментальные илеи, такие как возрождение декоративных стилей якобы эпохи викингов в орденское время (вместо понимания
преемственности и поступательного развития прусской культуры XI–XIII вв.)
и многое другое. Тезисы подобные следующему «относительно торговли сембов
в предорденский период результаты раскопок свидетельствуют, скорее, в пользу свёртывания транснациональных контактов и показывают рост интересов
жителей Янтарного берега к контактам с ближними соседями» (с. 79), демонс-
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трируют недостаточную изученность автором проблемы. Наоборот, в период XI–нач. XIII в. на территории пруссов наблюдается рост количества западных
и восточных импортов (см. Antoniewicz, 1955; Кулаков, 1994, p. 121; Shiroukhov,
2012, p. 225–235).

* * *
В качестве дополнения к сказанному хотелось бы уделить больше внимания интерпретации автором некоторых артефактов и погребальных комплексов. Во-первых, все находки с курганного могильника Кауп-Вискяутен, относимые к фондам
КОИХМ и использованные в публикации, приводятся без должных ссылок на
место хранение (кроме рис. 143) и все без исключения – без инвентарных номеров. Также не ясно место хранения находки на рис. 127 (по-видимому – частная
коллекция). На примере попытки интерпретации некоторых изделий, В.И. Кулаков в очередной раз демонстрирует своё незнание археологических материалов
Литвы и пренебрежение к работе с архивными материалами. Цитируем: «Важно
отметить, что ни в исторической Пруссии, ни в ареалах соседних балтских племён
прототипы и дериваты фибул с косицеобразным орнаментом не известны. Это
подчёркивает ограниченность контактов с окружающим негерманским населением обитателей Каупа» (с. 56). Следует отметить, что подковообразные фибулы с корпусом украшенным таким же орнаментом и звёздчатыми окончаниями,
аналогичные застёжке из кургана Кауп-143 (здесь рис. 133) известны в материалах X–XI вв. куршских могильников Паланга8 и Страгнай (Клайпедский р-н)9.
Схожая по ряду признаков фибула была обнаружена на территории жемайтийского могильника X–XI вв. Бикавенай10. Украшенные подобным образом фибулы
с другими навершиями известны и в других комплексах Бикавенай11, а также на
других могильниках жемайтов: Дидкемис (Шилальский р-н.)12, Паулаучяй (Шилутский р-н.)13, Упина (Шилальский р-н.)14. И, кроме того, на удалённом от них
Люцинском могильнике/Лудза15. Скорее всего, в небольшом количестве эти фибулы распространены повсеместно в регионе Восточной Балтики (Илл. 3).
То же самое касается других типологических и хронологических построений автора. Как и в других частях книги, несовпадения здесь встречаются даже
в нескольких предложениях одного абзаца. к примеру, один и тот же браслет из
8
9
10
11
12
13
14
15

Погр. 7, LNM AR 396:56.
Случайная находка, LNM AR 38:569.
LNM AR 490:524.
Погр. 17, 57; LNM AR 490: 47, 168.
LNM AR 570:53.
LNM AR 184:1.
Погр. 7, LNM AR 445:32.
ГЭ 1437/25.
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Илл. 3. Подковообразные фибулы с «косицеобразным» орнаментом: 1. Кауп-Вискяутен, курган
143 (КГОМ 5007.120, рис. Р. Широухов); 2. Бикавенай, погр. 7 (LNM AR 396:56, рис. А. Рузене).

клада Гарбик в одном предложении датируется «пер пол. XII в.» и ниже – «около середины XI в.»., позже – «не ранее середины XI в.» (с. 78). Орнаментика
браслета с рис. 78–81 схожа с прусскими ленточными браслетами нач. XIII в. с городища Грачёвка и нач. XIV в. с некрополя Альт Велау (Широухов, 2011, рис. 11).
Добавим, что реконструкция исторических событий, как связанных с кладом из
Гарбика, так и некоторых других здесь кажется ненаучной (с. 79, 81).
Поселение Кораллен-Берг, как и многие другие археологические объекты, также привязано здесь в.И. Кулаковым к Неманскому «янтарному» пути.
Отметим, что основная часть его археологических материалов входит в рамки
первой трети XI–первой половины XIII в. За исключением плоской фибулы
и подковообразных фибул, которые в большинстве случаев могут относиться к XII–XIII/ XIV вв. (Žulkus, 2007b, p. 352–353, Fig. 184.7; Širouchov, 2012š,
33–34, 124–125, Pav. 31–32, 143). Говоря о керамике Кораллен-берга, следует
отметить, что большинство форм схожи с керамикой как южнокуршских, так
и северо-прусских археологических памятников XI–XII/XIII вв., где абсолютное
большинство форм гончарной т.н. «балтийской» керамики соответствуют типам B1:a-b and B2:b по Владасу Жулкусу (Žulkus, 2007b, p. 284–287; Ibsen 2009š;
Скворцов, 2010, c. 134–135; Kraniauskas, 2011, pav. 3; Širouchovas, 2011, p. 294–
297; Širouchov, 2012š, p. 54–58, 144). Данные формы керамики могли существовать на территории западных балтов до рубежа XIII–XIV вв. (Bliujienė, 2005,
p. 158–162; Žulkus, 2007b, p. 321–323; Nowakiewicz, Wróblewski, 2010, p. 515–
519; Širouchov, 2012š, p. 125). Следует отметить, что большинство ранних типов
лепной керамики сложившихся в поздний период переселения, сосуществовали
позже с гончарной керамикой в течение XI–XIII вв., и возможно, немногим более
позже (Ефремов, 2010š; Balsas, 2011š). Следует добавить, что гочарные сосуды,
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украшенные диагональными штампиками, представленные и на Кораллен-берге,
более распространены на могильниках и поселения Самбийского полуострорва,
нежели у куршей. к примеру, фрагменты так украшенных сосудов были обнаружены более чем в 10 погребениях мог. Клинцовка-1 (Кулаков, 1999, p. 214–260)16.
На южно-куршском могильнике Бандужяй был случайно обнаружен только один
фрагмент такого сосуда (Pl. 49, kv. 2a, MLIM 48055). Практически то же самое
можно сказать о пропорциях находок идентичных и других типов гончарной
керамики на Самбийских и южно-куршских могильниках XI–XIII вв. (Balsas
2011š; Širouchov 2012š). Таким образом, выводы автора относительно «куршской» принадлежности керамики, обнаруженной на Кораллен-берге, также как
и её датировка только X/ XI–нач. XII вв. не выдерживает критики. Подобное
может быть сказано о любых предметах Кораллен-бурга, спектр распространение которых значительно шире, а датировка – протяжённее, чем Южный Курш
и Эпоха Викингов соответственно. Поэтому датировки материалов Коралленберга по керамическому материалу и фибулам – X–XI вв. (с. 82) или даже только XI – и началом XII в. выглядят интуитивными и неаккуратными.
Что касается Приложения 2. (с. 200–222), посвященного теме “Формирование и развитие традиции изображения ”маски” на фибулах восточных и северных германцев”, то непонятно к чему эта статья помещена в данную монографию.
Так как собственно древностям эпохи викингов посвящена лишь её малая часть.
в основном автор сосредоточился здесь на древностях римского времени и эпохи
великого переселения народов – этому посвящено 14 страниц приложения, в то
время как находкам собственно эпохи викингов – только лишь 8 страниц. к тому
же работа в целом не отличается новизной взглядов. Вероятно, автор использовал
какую-то ранее подготовленную или опубликованную статью (Кулаков 2012c?),
которую использовал для придания объёма новой книге.
Исходя из рассмотренной монографии В.И. Кулакова, складывается впечатление, что автор продолжает работать в рамках т.н. «традиционной» археологии, когда главные гипотезы не проверяются, выводы принимаются на основании
авторитета и позиции автора, а вместо статистических методов (с возможностью
сопоставления и выборки), автор апеллирует только к своему личному мнению
(см. Renfrew, Bahn, 2008, p. 41).
Завершая рассмотрение этой какофонии17 несопоставимых и непроверенных данных, заговоров и скрытых смыслов, хотелось бы процитировать слова известного российского археолога Льва Клейна о нашем земляке, уроженце
Тильзита (ныне – Советск) – Густаве Коссине: «К. обычно очень мало заботил16
17

Например, КГОМ 11168.1, 12131.5, 17567.64.
Какофония (др.-греч. κακός — дурной и др.-греч. φωνή — звук) – сочетания звуков, производящие впечатление беспорядочного, хаотического их нагромождения. Какофония обычно образуется в результате случайного сочетания звуков (например, при настройке оркестра), однако
некоторые представители современной эстрады сознательно используют в своих сочинениях
элементы какофонии (Википедия).
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ся о логическом и фактическом доказательстве своих положений, особенно методических. Он выдвигал их как аксиомы, как догмы, как символ веры. Вместо
предъявления фактов он ссылался на свою опытность и свои знания – неужели
такой человек может соврать или ошибиться! Вместо доказательств – „да будет
здесь воздвигнута очевидность противоположного со всей определенностью“…
Но ведь это заклинания, а не научные доказательства! Огромную роль в способе
утверждения идей играл у К. эмоциональный фактор – это была замена доказательств, а нередко – и исходная посылка для выводов…
Дилетантскому характеру работы К. вполне соответствует и его средневековая манера полемики: если нет доказательств, то идеи приходится отстаивать
с помощью удвоенной и утроенной категоричности, оглушать крикливой фразой,
ошеломлять грубой бранью и апломбом. Отсюда все эти к-овские argumenta ad
hominem, презрительные клички противникам, удары ниже пояса. в конце концов он оказался почти в одиночестве среди своих маститых коллег… всех он успел
оскорбить и обидеть, всех шокировал, все от него отвернулись, а с ними их друзья
и ученики, чуть ли не весь ученый мир… в этом мире К. остался один Но он создал себе собственный мир, свой круг сотрудников и приспешников…» (Клейн,
2011, p. 512–513).
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Nowa publikacja materiałów
z cmentarzyska Kaup-Wiskiauten
Streszczenie
Słowa kluczowe:
Kaup-Wiskiauty; cmentarzyska; osadnictwo.

Artykuł skupia się na uwagach krytycznych wobec książki V. Kułakova Неманский янтарный
путь в эпоху викингов (Niemeński szlak bursztynowy w epoce wikingów), a także związanych
z nią teorii i koncepcji, w kontekście rozwoju społeczeństwa pruskiego w podniesionym w tytule okresie. Zrazu zauważyć można, że monografia jest kompilacyjnym zbiorem wcześniejszych
prac autora. Być może to właśnie wpłynęło na pojawiającą się w niej tendencję do autocytatów.
Analiza treści książki sprawia wrażenie, że mamy tu do czynienia z projektem niespójnym
i chyba wręcz nieprzeczytanym przed oddaniem go do druku, na który składają się głównie
wcześniejsze idee i teorie autora. W kontekście omawianego w książce problemu osadnictwa
Kaup-Wiskiauten, jasno wynika, że V. Kułakov niedostatecznie zapoznał się z ostatnimi wynikami badań T. Ibsena. Podobnie jest w przypadku innych nowych prac na ten temat. Mając to
na uwadze porównawcza metoda historiograficzna obrzędu pogrzebowego na cmentarzyskach
kurhanowych wydaje się mniej lub bardziej adekwatna. W przypadku późniejszego cmentarzyska Kl. Kaup autor strona po stronie pląta się w etniczno-społecznych problemach tego stanowiska. Nie ważąc na to, że brak bezpośrednich związków chronologicznych między skandynawskimi pochówkami kurhanowymi a pruskimi pochówkami ciałopalnymi występującymi
na cmentarzysku, autor wysuwa wręcz odwrotne tezy. Datacja pochówków warstwowych
występujących na cmentarzysku Kl. Kaup przedstawiana jest na poszczególnych stronach
książki w sposób różnoraki i niespójny. Brak również systematycznego podejścia badawczego
do występujących na tym cmentarzysku zabytków.
W omawianej monografii, tak jak i w pozostałych pracach autora, rozwijany jest również
„problem kurski”. Oczywiście autor nie zajął się analizą ani obrzędu pogrzebowego, ani też
nie pochylił się nad problematyką kultury materialnej Kurów w X–XIII w. Również mówiąc
o Prusach, których badaniu poświęcił autor ponad 30 lat, także pozwala sobie na ferowanie
niespójnymi konkluzjami.
Badania autora, w kontekście wiodącego dla monografii tematu – Niemeńskiego „bursztynowego” szlaku składają się głównie z dyskusji nad problemami handlu w okresie wikińskim.
Sam „bursztyn” pojawia się tu wybiórczo dwa-trzy razy. Można odnieść wrażenie, że autor, mimo
iż nadal działa według wytycznych tzw. „tradycyjnej archeologii”, to główne jego hipotezy nie
potwierdzają się, a wnioski opierają się jedynie na własnym „autorytecie” i osobistej wizji.
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Eine neue Veröffentlichung der Materialien
des Friedhofs von Kaup-Wiskiauten
Zusammenfassung
Schlagworte:
Kaup-Wisikauten; Friedhöfe; Siedlungsplätze.

Der Artikel ist eine kritische Rezension des Buches von V. Kulakov Der Bernsteinweg der Memel im Wikingerzeitalter, und von einigen Theorien und Konzepten, die mit der Entwicklung
der prußischen Gesellschaft dieser Periode verbunden sind. Allgemein hat dieses Buch einen
kompilativen Charakter und ist eine Sammlung von bereits veröffentlichten Arbeiten des Autors. Vielleicht ist das der Grund für die Tendenz des Autors sich selbst zu zitieren. Das Buch
gibt einen Eindruck eines ungelesenen und inkonsequenten Entwurfs, der Ideen und Theorien
von älteren Arbeiten des Autors versammelt. Wenn er über die Problematik der Siedlung von
Kaup-Wiskiauten spricht, wird klar, dass V. Kulakov die letzten Arbeiten zur von T. Ibsen nicht
ausreichend zur Kenntnis genommen hat. Das selbe gilt auch für die andere neuere Literatur
zum Problem. Die vergleichende Historiographie zum Begräbnisritus auf dem Grabhügelfriedhof sieht dementsprechend aus. Bezüglich des späteren Friedhofs Kl. Kaup verwirrt der
Autor den Leser von einer Seite zur nächsten durch verschiedene Interpretationen der sozialen
und ethnischen Identität der Bevölkerung dieses Ortes. Trotz des offensichtlichen Mangels an
einer direkten chronologischen Verbindung zwischen den skandinavischen Grabhügeln und
den prußischen Einäscherungen versucht der Autor des Buches, das Gegenteil zu belegen.Die
Datierung des Autors von Doppeltschichteneinäscherungen von Kl. Kaup ist nicht stabil und
ändert sich auf verschiedenen Seiten des Buches. Es gibt einen Mangel an einer systematischen
Annäherung zur Erforschung der Altertümer von Kl. Kaup.
Das kurische Thema wird in dieser Monografie sowie in anderen Arbeiten des Autors
entwickelt. Es wird klar, das der Verfasser sich weder mit den Begräbnissen der Kuren noch mit
der materiellen Kultur der Kuren im 10.–13. Jahrhunderte beschäftigt hat. Wenn er über die
Prußen spricht, die von V. Kulakov seit über 30. Jahren studiert werden, erlaubt sich der Autor
auch statistisch unbewiesene Schlussfolgerungen.
Die Untersuchung des Autors des Hauptthemas der Monografie – „Bernsteinweg der
Memel” besteht hauptsächlich aus umfassenden Gedanken über den Handel im Wikingerzeitalter. Der „Bernstein” selbst erscheint hier nur zwei-dreimal auf abstrakte Weise.
Man bekommt einen Eindruck, dass der Autor noch innerhalb des Rahmens der so genannten „traditionellen” Archäologie arbeitet, in der die Haupthypothesen nicht geprüft werden, und die Schlussfolgerungen nur auf der „Autorität” und der persönlichen Meinung des
Autors basieren.
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New publication of the Kaup-Wiskiauten data
Summary
Keywords:
Kaup-Wiskiauten; cemeteries; settlement.

The article presents a critical review of the V. Kulakov book Niemen amber route in the Viking Age, and of some theories and concepts related to the development of the Prussian society
of the period. Generally, this book has a compilative character and represents the collection of
previous published works of the author. Perhaps this shows the tendency of the author‘s selfcitations. The book gives an impression of unread and inconsistent draft, gathered from piecers
of previous author‘s ideas and theories. Talking about Kaup-Wiskiauten settlement problem,
it‘s clear that V. Kulakov have not enough acquainted with last works on a question by T. Ibsen.
The same is true with the other recent literature on the problem. Comparative historiography
of the funeral rite for burial mound-cemetery looks more or less adequate. As for the later cemetery Kl. Kaup, the author is confusing reader from page to page by different interpretation
of the social and ethnic identity of the population of this site. Despite of the obvious lack of the
direct chronological connection between the Scandinavian burial mounds and Prussian cremations, book‘s author tries to argue the opposite. The author‘s dating of double-layer cremations
of Kl. Kaup is unstable and varies on different pages of the book. There is a lack of a systematic
approach to the study of Kl. Kaup artifacts.
„Curonian” theme is developed in this monograph as well as in other works of the author.
It is clear, that V. Kulakov did not bother himself neither with any detailed analysis of the Curonian burial rite, nor material culture of the 10–13th centuries. Talking about Prussians, studied
by V. Kulakov more than for 30th years, the author also allows himself conclusions statistically
unproven.
The author’s investigation of the main theme of monograph – „Niemen amber route”
consists mainly of extensive thoughts about trade in the Viking Age. The „amber” itself appears
here only for two-three times in the abstract way.
One gets an impression that the author still works within the framework of the so-called
„traditional” archeology, when the main hypotheses are not tested, and the conclusions are
based only on the „authority” and the personal view of the author.
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Моим бывшим ученикам
Не прошло и двух лет со дня выхода в свет моей очередной книги «Неманский
янтарный путь в эпоху викингов» (Калининград, 2012), как два моих бывших
ученика решили откликнуться на неё текстом, написанным в виде рецензии.
Посмотрим же, насколько это им удалось, насколько они усвоили приёмы ведения научной дискуссии. Времени для этого у них было достаточно: Скворцов
в моей Балтийской экспедиции работал с 1990 г., Широухов – с 2003 г.
С самого начала рецензенты принимают агрессивный метод рецензирования. «Мстительная» тональность текста видна с самого его начала. Его начальные слова («этот несомненный и, пожалуй, единственный плюс…» – с. 1)
являются девизом рецензентов, вынося «приговор» рецензируемой книги ещё
до начала разбора её содержания. «Компилятивный» характер монографии декларирован, но – не доказан. Такое серьёзное заявление следует развёрнуто аргументировать. Иначе оно звучит, как пустой звук, коим, собственно, и является.
С первых строк своего творения рецензенты показывают своё слабое знакомство
с материалом, предавая исторический прусский топоним Wiskiauten в ошибочно
литванизированной форме «Вискяутен» (с. 1).
Рецензенты увлеклись в своей критике до заявления о том, что «Одной из
целей рассматриваемой работы автор видит «реабилитацию» своих исследований в глазах зарубежных и русскоязычных коллег». Какие мои работы следует
«реабилитировать» и от каких обвинений – заигравшиеся в рецензентов бывшие сотрудники Балтийской экспедиции не сообщают. А уж бездоказательные
подозрения в том, что мне якобы «…видятся различные «заговоры», направленные против прусской археологии в лице него самого» нуждаются в оценках
специалистов не по археологии, а по другой научной дисциплине…
Значительную долю своей рецензии авторы посвятили поистине каббалистическим подсчётам процентной доли моих публикаций в массиве библиографии изданной книги (с. 3). Для чего это? Попытка показать слабое знакомство
зарубежных коллег с моими публикациями? Такой подход к дискуссии научным
назвать трудно. Привлекает взор читателя следующий пассаж: «Практически
все лингвистические построения автора, не знакомого достаточно ни с одним из
балтийских языков, кажутся несостоятельными, несмотря на относительную верность […] скандинавских языковых аналогий».
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 265–269
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Пытаясь найти ошибки в рецензируемой книге, горе-рецензенты подчёркивают отсутствие в диссертации молодого немецкого археолога Тимо Ибсена
следов укрепления поселения Кауп или гипотетической гавани, видных на аэрофотосъёмке (Кулаков В.И., 2012, рис. 17). Действительно, Т. Ибсен не мог интерпретировать данный снимок, ибо он пользовался своей фотофиксацией, сделанной без согласования со мной и полученной под углом к поверхности земли
(рис. 1), что делает невозможной поиски вскрытых распашкой археологических
объектов. То, что «…ни В. Врублевский, ни М. Богуцкий, ни Т. Ибсен совместно с авторами данной рецензии «так и не увидели в Каупе крупного торгового
пункта» ещё не значит, что Кауп не мог являться таковым. О его неординарности говорят как отрывочные находки с самого поселения (в первую очередь
– материалы шурфа 4, выбранного Т. Ибсеном к северу от лесного уроч. Кауп),
так и данные могильников, приуроченных к указанному урочищу. Шутка о бутылке шампанского (с. 4) за находку поселения Кауп была обречена на забвение,
ведь уже в архивалиях Г. Янкуна есть кроки Макса Эберта окрестностей селения
Wiskiauten с сакраментальной подписью etwa hier die Siedlung (Ibsen T., 2009,
Abb. 6). Наконец, сам Т. Ибсен вправе претендовать на приз в виде наполненной
пузырящейся жидкостью стеклотары: ведь он нашёл и поздний участок поселения, и средневековую (?) дорогу, ведшую к нему от лесного урочища (Ibsen T.,
2009, s. 256–262).
Меня как автора очень растрогала оценка маститых рецензентов опубликованной в моей книге историографии погребального обряда Каупа, которая
«выглядит более-менее адекватной» (с. 5). Именно с этого пункта рецензии мне
представилось, что её авторы стали жертвой так называемого в среде автомобилистов «феномена первого года». Его жертвы, едва научившись сидеть за рулём,
считают себя непревзойдёнными мастерами дорожных виражей, что и приводит,
к сожалению, к закономерным авариям. В нашем случае молодые люди, поверхностно знакомые с археологией Балтии, спешат знакомить читателей со своими
скороспелыми выводами относительно одного из важнейших памятников региона. Быть может, следует попытаться сделать что-либо самим вместо того, чтобы
голословно критиковать своего, пусть и бывшего, учителя. Однако вернёмся к рецензии.
Беспомощные речения рецензентов относительно аспектов погребального
обряда Каупа, о соотношении северо-европейских и западнобалтских этно-культурных компонентов (с. 6) показывают их полную неготовность вести дискуссию по этому вопросу. Мои слова о различных датировках групп погребений на
могильнике Kl. Kaup актуальны, ибо разные комплексы по-разному датируются,
к тому же постоянно появляющиеся новые материалы позволяют уточнять датировки известных ране комплексов. Развёрнутая рецензентами дискуссия о датировке погребений Kl. Kaup, проявляющая по их воле тенденцию к омоложению
данного могильника, базируется исключительно на нескольких статьях рецен-

Моим бывшим ученикам

267

зентов, выводы которых выглядят вполне сомнительными. Чего стоит заявление
о датировки овручских шиферных пряслиц концом XI–нач. XIII вв., если они
перестают производиться в Центральном Поднепровье уже в XII в. Относительно отрицания «популярности» у пруссов XI в. гирек и весов рецензенты идут по
пути откровенного передёргивания фактов (с. 7).
Относительно находки К. Энгелем в погр. 26 Кауп остатков «костяной
шкатулки»: рецензенты в спешке поняли мой текст неправильно: шкатулка была
найдена мною в 2008 г. в Раскопе 2, расположенном в целом к северу от раскопа
К. Энгеля. Прямых аналогий ни у этой, ни у другой шкатулки, найденной на Каупе в 1980 г. (Кулаков В.И., 2012, рис. 155), с накладками лук седёл из Kl. Kaup
не было. Сама форма этих накладок не предполагает их использование для украшения шкатулок. Место их находки – у костей спин коней – во всех случаях со
шкатулками не связано. Они не были похожи на зарядные ящики для позднейших горных пушек и не таскались прусскими конями на спине. Попытки рецензентов уличить меня в том, что «реконструкции В.И. Кулакова имеют спекулятивный характер» (рис. 8) – смехотворны. Тема присутствия куршской версии
погребального обряда на могильнике Kl. Kaup умещается у рецензентов в одной
строке: «Все привязки погребений Кл. Каупа к куршам выглядят надуманными
и категоричными» (с. 8). Серьёзный аргумент в научной дискуссии! Мнение
Широухова о прусских дамах-наездницах следует оставить на совести его автора, разгорячённого собственными фантазиями. Рассуждения того же автора о так
наз. Aschenplatz также не стоит обсуждения. Подождём, когда Широухов сможет
сам раскопать необходимый для убедительных выводов массив прусских захоронений. Заявление рецензентов о том, что в своей диссертации 1982 г. я использовал материалы Г. Хейма без сносок на них, недостойно и лживо.
Очень трогательно выглядит забота Широухова о своей коллеге по работе
в Клайпедском университете А. Блюэене, о работах которой, посвящённых янтарю в погребениях жемайтов, якобы «забыл» автор рецензируемой монографии.
Правда, непонятно, какое отношение жемайты имеют к теме монографии – Неманскому торговому пути?
Вопрос об отсутствии весов и гирек в курганах Каупа проистекает из невнимательности рецензентов: в книге показано, что в курганах Каупа захоронены останки скандинавских наёмников, оберегавших труд прусских купцов и ремесленников, в погребениях которых весы и гирьки как раз представлены в обилии (с. 11).
Эта невнимательность проявилась ещё раз в случае с погр. 1 могильника
Bledau/Сосновка и погр. 25 Linkuhnen/Ржевское (рис. 2 рецензии). С упорством, достойным лучшего применения, рецензенты (скорее всего – гиперактивный Широухов) пытаются выдать эти наборы инвентаря с разнящимися вещами
(что очевидно для внимательного наблюдателя) за один и тот же комплекс!
Точка зрения о прусском происхождении двухъярсных погребений с костяком коня на дне на могильнике Marvelė, была высказана не мною, а автором раско-

268

Владимир И. Кулаков

пок на этом могильнике Миндаугасом Берташюсом. Вывод рецензентов о росте
числа «импортов» в кон. XI–XIII вв. в земле пруссов парадоксален и нуждается
в серьёзном аргументировании. Пока же этот вывод можно считать результатом
ошибочного датирования находок «импортов».
Относительно инвентарных номеров Калининградского историко-художественного музея (КОИХМ) на предметах, найденных на Каупе, то они представлены в монографии. В случае их отсутствия на предмете (не все находки, найденные в форме № 3, были к моменту написания книги пронумерованы) они и не
даются. Наконечник ремня на рис. 127 происходит из фондов КОИХМ. В случае
с подковообразной фибулой с косицеобразным орнаментом рецензенты показали своё незнание отличия прототипа от типичной вещи и её деривата (с. 14).
Оценка рецензентами моих реконструкций некоторых исторических событий на
Самбии эпохи викингов «показалась» им «ненаучной» (с. 14). Всё-таки надо
быть уверенней в сокрушении своего учителя!
С терминологией рецензентам надо тоже что-то делать. Перлы типа «Южный Курш и Эпоха Викингов» (с. 15) действительно ненаучны! Оценка керамического материала поселения на южной дюне Korallenberge, опубликованной
в предыдущем номере „Pruthenia” (Kulakov V., 2012), поражает своей ангажированностью: на доказательство неправоты В.И. Кулакова направлены весь пафос
Широухова (данную тему Скворцов не знает).
Размышления рецензентов о «ненужности» приложения к рецензируемой
монографии который раз свидетельствует об их невнимательности. Ведь на с. 200
я специально обратил внимание читателей на большое значение для постижения
динамики деятельности Неманского пути развития форм черепаховидных фибул
типа Jаn Petersen 51c, встреченных в разных точках упомянутой торговой трассы.
Происхождению деталей их декора и посвящено Приложение 2.
В финале рассмотрения «этой какофонии несопоставимых и непроверенных данных, заговоров и скрытых смыслов» (такова «высокая» беллетристическая оценка моей монографии снизошедшими до её прочтения рецензентами)
почему – то приводится пространная цитата из размышления Л.С. Клейна о Густафе Коссинне (в рецензии ошибочно – Густав Коссина). Лев Самуилович в отечественной археологии известен своими нетрадиционными взглядами на многие
грани окружающего нас мира. Возможно (не будучи биографом – не берусь судить) столь же нестандартно он оценил и характер одного из апологетов восточногерманской археологии, уроженца Тильзита Густафа Коссинны. Но приводить
этот цитатник как последний аргумент в споре со своим учителем рецензентам
моей книги – это по меньшей мере сделать «ошибку по Фрейду». Видимо, рецензенты оценивают своего (правда – бывшего) учителя фигурой в прусской археологии, сопоставимой по своему масштабу с Густафом Коссинной!? Я их об
этом не просил…
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После прочтения рецензии, завершившейся столь неоднозначно, остаётся
сложное чувство. С одной стороны – на этих персонажей мною были потрачены время, силы души, даже некая (когда-то) симпатия, а в ответ получены откровенный непрофессионализм, злоба и предельное неуважение. Думается, что
пока рецензентам, принадлежащим, в сущности, к вышедшей из копательской
среды «около-археологической» молодёжи, следует хорошенько познакомиться
с фактическим материалом, поработать в музейных фондах (что является их прямой служебной обязанностью – рис. 2, 3), набрать опыта в научных дискуссиях.
С другой стороны – рецензенты изо всех сил стремятся сказать своё слово в науке, пусть не за счёт своих ещё несостоявшихся открытий, а за счёт работ своего
учителя. Так пусть же это слово будет не столь дилетантским… Учиться, учиться
и – ещё раз учиться … писать рецензии!
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Jeszcze w sprawie
lokalizacji Wallewony - Wisenburga
Słowa kluczowe:
Wallewona; Wisenburg; Wyszembork; Prusowie; zakon krzyżacki; średniowiecze.

W ostatnim czasie dzięki badaczom związanym z olsztyńskim środowiskiem naukowym (Ośrodkiem Badań Naukowych, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
oraz Towarzystwem Naukowym Pruthenia) wzrasta nasza wiedza na temat średniowiecznych obiektów warownych z terenu Powiśla, Warmii i Mazur, a nawet
Suwalszczyzny1. Jednym z takich obiektów jest Wallewona, zaginiony gród z terytorium Bartów, zwany przez Niemców Wisenburg, wymieniony w kilku średniowiecznych źródłach pisanych.

1

G. Białuński, Pruskie związki terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny w XIII, Komunikaty
Mazursko-Warmińskie, 2004, nr 1, s. 3–17; R. Klimek, Na kresach Galindii. Przewodnik archeologiczny, Olsztyn 2009; idem, Próba ustalenia zasięgu terra Gunelauke w świetle źródeł archeologicznych,
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2009, nr 1, s. 80–87; idem, Mała Barcja. Przewodnik archeologiczny, Olsztyn 2010; idem, Próba ustalenia lokalizacji zamku Rungenbrust (1360), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2011, nr 3, s. 539–546; idem, Zaginione zamki i strażnice poświadczone
w źródłach z pierwszej połowy XIV wieku z obszaru Warmii biskupiej oraz propozycje ustalenia ich lokalizacji, [w:] Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze, red. Z. Kobyliński,
Seria Archaeologica Hereditas II, Warszawa–Zielona Góra 2013, s. 205–224; G. Białuński, R. Klimek, Początki Olsztyna, Przewodnik archeologiczny, Olsztyn 2013; S. Szczepański, Pomezański gród
w Starym Dzierzgoniu, Pruthenia, 2008, t. III, s. 11–34; idem, Granica pruskich ziem Prezla i Rudencz w świetle źródeł pisanych i archeologicznych, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2009, nr 1,
s. 89–96; idem, „Góra zamkowa” w Starym Dzierzgoniu w świetle średniowiecznych dokumentów,
tradycji i badań archeologicznych, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2010, nr 2, 191–197; idem,
„Wykopaliska” w archiwach – archeologia archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk Pojezierza
Iławskiego, [w:] Grodziska Warmii i Mazur. Stan wiedzy i perspektywy badawcze, red. Z. Kobyliński,
Seria Archaeologica Hereditas II, Warszawa–Zielona Góra 2013, s. 233–252; idem, Bezławki i okolice w kontekście osadniczym plemiennej Barcji oraz kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego w średniowieczu, [w:] Bezławki ocalić od zniszczenia. Wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach
2008–2011, red. A. Koperkiewicz, Gdańskie Studia Archeologiczne, Seria Monografie, nr 3, Gdańsk
2013, s. 14–38.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 271–286
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Stan badań nad źródłami krzyżackimi
Gród pod nazwą Wallewona lub Wisenburg wymieniono w kilku starszych źródłach
powstałych w kręgu zakonu krzyżackiego. Najwięcej miejsca poświęcił mu Piotr z Dusburga, a po nim nowożytny kronikarz Szymon Grunau. Pojedyncze wzmianki o nim
znajdują się także w innych średniowiecznych źródłach pisanych, jak Translacja św. Barbary, kronika Mikołaja von Jeroschina, Kronika Oliwska czy roczniki Jana Długosza.
W literaturze od lat trwa dyskusja nad chronologią poszczególnych zabytków piśmiennictwa. Dyskutowano nad zależnością kroniki Piotra z Dusburga od grupy tekstów
z kręgu pruskiego: Translacji św. Barbary, kroniki Mikołaja von Jeroschina i Kroniki
Oliwskiej2. Z ostatnich badań wynika, że kronika zredagowana w 1326 r. i Translacja
św. Barbary3 powstały na bazie tych samych źródeł, czyli z pierwotnej Translacji lub/i
tzw. Kroniki 11 lat, są więc mniej więcej równoczasowe, choć to oczywiście trudno dziś
ocenić4. Średniowiecznym tłumaczem na język niemiecki kroniki Piotra z Dusburga
był Mikołaj von Jeroschin, który własne dzieło skomponował w formie rymowanej5.
Kolejnym źródłem wymieniającym interesujący nas gród jest Exordium Ordinis Cru2

3

4

5

T. Jasiński, Język dokumentów w Kronice Piotra z Dusburga, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, Toruń 1997, s. 493–505; idem, Najstarsze kroniki
i roczniki krzyżackie dotyczące Prus, Poznań 1996; J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie
Krzyżaków do Polski, t. I, Malbork 1996, s. 7–103; J. Wenta, Dziejopisarstwo w klasztorze cysterskim w Oliwie na tle porównawczym, Studia Gdańskie, t. VII, Studia Olivensia, t. I, Gdańsk–Oliwa
1990; idem, Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie zakonu niemieckiego w Prusach, Roczniki
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1990, r. 83, nr 3; idem, Od tradycji ustnej do tradycji pisanej
na przykładzie Kroniki Piotra z Dusburga, [w:] Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Terlińska, Res Historica, t. III, Lublin 1998,
73–86; idem, Kronika Piotra z Dusburga a dzieje zakonu krzyżackiego zawarte w kronice oliwskiej, Studia Źródłoznawcze, 1980, t. 25, s. 123–131; idem, Kronika Piotra z Dusburga. Szkic źródłoznawczy,
Toruń 2003; M. Pollakówna, Kronika Piotra z Dusburga, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 143;
G. Labuda, Studia nad annalistyką pomorską z XIII–XV wieku, Zapiski Towarzystwa Naukowego
w Toruniu, 1954, t. 20, z. 1–4, s. 101–138; idem, O źródłach „Kroniki pruskiej” Piotra z Dusburga.
(Na marginesie pracy Marzeny Pollakówny, „Kronika Piotra z Dusburga”), Komunikaty MazurskoWarmińskie, 1971, nr 2–3, s. 230; oraz przedruki artykułów, idem, Studia krytyczne o początkach
Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu, Poznań 2007, s. 299–367.
Sama Translacja opisuje przybycie na Pomorze (w trzech wersjach) relikwii oraz wojnę księcia Świętopełka z Zakonem, podczas której wojska Zakonu zdobyły Sartowice wraz z relikwiami św. Barbary.
Terminus post quem powstania translacji do Prus to rok 1242 (zdobycie Sartowic), ante quem lata
1301/1302 – czas podarowania przez Zakon królowi Wacławowi czeskiemu cząstki relikwii. Istnieje krótka translacja relikwii do Prus i do Pragi. Translację czeską należy wywodzić od rękopisu
posiadanego w Chełmnie, natomiast rękopisy gdańskie należy wiązać z kultem świętej i jej kaplicą,
por. J. Wenta, Kronika Piotra z Dusburga. Szkic źródłoznawczy, Toruń 2003, s. 121.
Istniał tekst, który sięgał od 1237 r. do 1248 r. Jego autor napisał o jedenastu latach, upływających
do 1248 r. Ten rok kończył wykorzystywany przez Piotra tekst. Nazywamy go Kroniką 11 lat. Relacjonowałby on dzieje wojen pruskich po pokój ze Świętopełkiem włącznie. Autor lub kontynuator Kroniki
11 lat znał translację w jej archetypie, albo to autor Translacji i Piotr z Dusburga korzystali z jego tekstu,
co jest bardzo możliwe, por. J. Wenta, Kronika Piotra z Dusburga. Szkic źródłoznawczy, s. 121.
Di Kronike von Pruzinlant des Nicolas v. Jeroschin, hrsg. von E. Strehlke, SRP, Bd. I, Leipzig 1861,
s. 303–624.
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ciferorum seu Chronica de Prussia (Początek zakonu krzyżackiego albo Kronika Prus),
utwór włączony do Kroniki Oliwskiej z połowy XIV w. Powstał on na bazie odpisu
(w latach 30-tych i początku lat 40-tych) rymowanej kroniki kapelana wielkiego mistrza Mikołaja von Jeroschina6. Za autora Exordium uważa się obecnie opata klasztoru
oliwskiego Stanisława7.

Wallewona-Wisenburg w źródłach pisanych
Według kroniki Piotra z Dusburga powstałej około 1326 r.8:
Ut ergo fratres futura pericula praecaverent et recidivandi materiam tollerent a Pruthenis, [aedificaverunt] in terra Nattangiae circa fluvium dictum
Caustere Crucebergk, in terra Bartensi tria castra Bartenstein, Wisenburgk
et Resel. Quidam dicunt, quod in terra Warmiae Brunsbergk et Helisbergke
et in terra Galindiae civitatem quandam construxerunt pro defensione ipsorum plures fratres in eis et armigeros collocantes. Plura castra aedificaverunt
nobiles et feodotarii, qui de partibus Almaniae cum omni domo et familia
et cognatione venerunt in subsidium dictae terrae, quorum Deus nomina
solus novit. Extunc coepit turba fidelium in terra Prussiae dilatari, et cultus
divinus augeri ad laudem et gloriam Iesu Christi9.
W innym miejscu, pod rokiem 1263 autor wspomina:
Castrum Wisenburgk, quod a Pruthenis Walewona dicitur, situm fuit in
terra Barthensi in litore fluminis Gobonis, ad quod de Sudouia et aliarum
nationum partibus venit exercitus et depraedato territorio circumiacente
recessit. Quo facto quidam de familia fratrum consuluit eis, ut sequerentur sine omni timore. Cui fratres consentientes cum suo exercitu velociter
6

7

8
9

Zdaniem badaczy autor Exordium miał też jednak dotrzeć do jednej z kopii samej Kroniki Piotra
z Dusburga dopisując niektóre opuszczone przez Jeroschina fragmenty, por. M. Perlbach, Die altere
Chronik Oliva, Göttingen 1871, s. 8–6. Zob. M. Pollakówna, Kronika Piotra z Dusburga, s. 84–105;
G. Labuda, O źródłu „Kroniki Pruskiej” Piotra z Dusburga, [w:] idem, Studia krytyczne o początkach
Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu – Pisma wybrane, Poznań 2007, s. 309–310; idem, Zu
den Quellen der „Preussischen Chronik” Peter von Dusburg, [w:] Der Deutschordensstaat Preussen in
der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart, hrsg. v. U. Arnold u. M. Biskup, Marburg 1982,
s. 145–146; T. Jasiński, Najstarsze kroniki i roczniki dotyczące Prus, Poznań 1996, s. 101–102; Kronika Oliwska. Źródło do dziejów Pomorza Wschodniego z połowy XIV wieku, tłum. D. Pietkiewicz, wstęp
i komentarz B. Śliwiński, Malbork 2008, s. 39–40. Sporządzony z tego wyciąg uzupełniony został
kilkoma uwagami zaczerpniętymi ze źródeł oliwskich, jak się przypuszcza, z zaginionego rocznika,
ale co pewne wcale nie jest, oraz z pierwotnego nekrologu, J. Wenta, Dziejopisarstwo w klasztorze,
s. 131–153.
G. Labuda, O opacie Stanisławie autorze „Kroniki Oliwskiej” z połowy XIV wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1980, nr 1, s. 3–16; idem, Studia krytyczne o początkach Zakonu Krzyżackiego
w Prusach i na Pomorzu, s. 369–395.
Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej, tłum. S. Wyszomirski, wstęp i komentarz historyczny
J. Wenta, Toruń 2004, s. 59.
Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej, [w:] Monumenta Polonia Historica, seria II, t. XIII, wyd.,
wstęp i przypisy J. Wenta i S. Wyszomirski, Kraków 2007, s. 67–68.
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sunt secuti, sed dum statim eos non invenirent, volebant redire. Quod ille
traditor prohibuit promittens bona fide, quod circa flumen, quod dicitur
Wangiapia, eos sine dubio invenirent. Cui loco dum ap propinquarent, sicut
praeordinatum fuerat, inimici repente insilierunt in eos. Quod videntes fratres ascenderunt quendam montem vicinum et de illo se longo tempore viriliter defenderunt cadebantque ex utraque parte plurimi interfecti. Tandem
permittente Domino Prutheni praevalentes 20 fratres et totum exercitum
ipsorum occiderunt.
Hoc castrum Wisenburgk a Pruthenis fere tribus annis fuit obsessum et erexerant tres machinas, cum quibus quotidie castrum impugnaverunt. Tandem
fratres unam violenter rapientes duxerunt ad castrum et cum ea se multo
tempore defenderunt. Non longe postea deficientibus omnino victualibus
fratres cum suis armigeris relicto castro secrete anno Domini 1263 recesserunt dirigentes viam suam versus ducatum Masouiae. Quo intellects dum
Dywanus tunc Barthorum capitaneus cum multis armigeris eos sequens non
posset comprehendere, quia iam equi ipsorum lassi substiteranf, ipse assumens sibi 13 viros in velocioribus equis praecessit alios, et dum appropinquarent, invenit fratres iam fame deficientes et prae lass-itudine non valentes
ad bellum et invasit eos viriliter et in primo congressu occidit tres. Alii ad
defensionem se opponentes dictum Dywanum graviter vulneraverunt, et
extunc cessavit a bello, et fratres cum suis in pace recesserunt10.
10

Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej, s. 128–129. W polskim tłumaczeniu tekst ten brzmi: bracia wybudowali na ziemi bartyjskiej trzy zamki [raczej grody – uwaga J. O.] Bartoszyce, Weisenburg
i Reszel. W innym miejscu pod rokiem 1263 autor wspomina: Zamek Weisenburg, który Prusowie
nazywają Walewona, położony jest w ziemi Bartów, nad brzegiem rzeki Guber; do niego przybyło wojsko
z Sudowii i z krain należących do innych plemion, a następnie złupiło okoliczny okręg i wycofało się. Po
tym wydarzeniu pewien człowiek ze służby braci poradził im, aby bez obawy wyruszyć w pościg za nimi.
Bracia zgodzili się z nim i natychmiast wyruszyli w pościg, ale kiedy nieprzyjaciół od razu nie znaleźli,
chcieli wracać. Temu przeszkodził ów zdrajca, który w dobrej wierze zapewniał, że bez wątpienia znajdą
ich w pobliżu rzeki, która nazywa się Węgorapa. Gdy zbliżyli się do tego miejsca, wrogowie, tak jak to
było zaplanowane, nagle wyskoczyli na nich. Bracia, skoro to zobaczyli, wspięli sie na pewne pobliskie
wzgórze i z niego przez długi czas mężnie bronili się, a z obydwu stron padło bardzo wielu zabitych.
W końcu za przyzwoleniem Pana Prusowie uzyskali przewagę i zabili dwudziestu braci i całe ich wojsko.
Tenże zamek Wiesenburg Prusowie oblegali prawie trzy lata i wybudowali trzy machiny oblężnicze,
którymi codziennie szturmowali zamek. W końcu bracia jedną machinę porwali przemocą i wprowadzili
do zamku i za jej pomocą przez długi czas bronili się. Niedługo potem, gdy zabrakło żywności, bracia
ze swoimi zbrojnymi w roku Pańskim 1263 opuścili zamek i potajemnie wycofali się kierując się prosto
do Księstwa Mazowieckiego. Kiedy to zauważono, Diwan, ówczesny dowódca Bartów, razem z wieloma
zbrojnymi wyruszył za nimi w pogoń, ale nie mógł ich złapać, ponieważ zmęczone już konie stawały
w miejscu; wówczas sam dobrał sobie trzystu mężów i na szybszych koniach wyprzedził innych, i kiedy
zbliżał się, natknął się na braci wycieńczonych głodem i niezdolnych do walki z powodu zmęczenia;
następnie zdecydowanie ich zaatakował i w pierwszym starciu zabił trzech. Pozostali broniąc się stawili
opór i wspomnianego Diwana ciężko ranili, a ten wycofał się wówczas z walki, bracia zaś ze swoimi ludźmi w pokoju odeszli, Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej, s. 113–114. O terminologii w polskim
wydaniu kroniki por. E. Kowalczyk-Heyman, Na styku historii z archeologią, czyli o przekłamaniach
terminologicznych w tłumaczeniach źródeł średniowiecznych (Na przykładzie Kroniki Ziemi Pruskiej
Piotra z Dusburga), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2006, nr 2, s. 224–225.
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W relacji o odkryciu i przeniesieniu relikwii świętej Barbary, występuje jedynie
krótka wzmianka: in Barthen autem castrum nomine Wiseburg11. kronika Mikołaja von
Jeroschina opisuje gród w formie Wisinburc, następnie jako Wisenburg i Wisenburc12.
Następny w kolejności czasowej utwór Exordium Ordinis Cruciferorum seu Chronica
de Prussia (włączony do Kroniki Oliwskiej) wymienia gród jako Wysilburc13. W rocznikach Jana Długosza miejscowość pojawia się dwukrotnie, a sam tekst został oparty
o wcześniejsze źródła z kręgu zakonu krzyżackiego14. Wśród miast i zamków wzniesionych przez zakon w 1242 r. autor wspomina Viszemburg, natomiast pod 1263 r. jest
mowa o grodzie Veÿsembork15.
Więcej informacji o Wisenburgu podał późniejszy nowożytny kronikarz pruski
Szymon Grunau:
So wart ym bartlant ein schlos vorraten mit namen Wissenborg. Dis geschag
also. Wisseborg war seer feste und lag yn einem see Gobir genant, und woren dorauff redliche bruder mit volcke, und darumb Montnygo und Dywano vorzcagten dis zcu stormen. Sy funden einen rot, wen sy wusten wol, das
dy brüder pflogen wider yre finde von den schlossern abzculauffen und sich
mit yn schlan. So schickten sy einen mit namen Meruno genant, der solde
sich zu den brudern geben, und sy wolten ein hinderhalt machen, und er solt
die brüder anreden, das sy auff die finde liffen. Meruno quam zcu den bürgern und brudern auff Wissenborg, und sy hutten sich nit vor dissem. Auff
ein tag quam Dywono mit 100 man und brante den hoff vor dem schlosse
wegk, Meruno schrey die brüder an und er loft mit yn under die finde, und
dy ander lauffen eyn und vorbornen Weissenborg mit allem, das do war, dy
aber waren abeloffen, schlugen die besten menner todt16.
11
12
13

14

15
16

Translacio et miracula sanctae Barbarae, bearb. von M. Toeppen, SRP, Bd. II, Leipzig 1863, s. 404.
Di Kronike von Pruzinlant des Nicolas v. Jeroschin, hrsg. von E. Strehlke, SRP, Bd. I, Leipzig 1861,
s. 366, 443–444.
Fontes Olivenses, wyd. W. Kętrzyński, [w:] Monumenta Polonia Historica, t. VI, Warszawa 1961,
s. 257–382; Autorzy polskiego wydania podają zapis jako Wisenburg, por. Kronika Oliwska. Źródło
do dziejów Pomorza Wschodniego, s. 61.
W. Semkowicz, Krytyczny rozbiór dzieła Polski Jana Długosza do roku 1384, Kraków 1887, s. 57;
G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999, s. 109; idem, (rec.) J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie krzyżaków do Polski, t. 1, Malbork 1996, s. 256, „Masovia”, 2000, t. 3, s. 258.
Joannis Dlugossii, Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, ks. 7–8, Warszawa 1975, s. 32, 138,
316, przyp. 19.
Simons Grunau’s preussische Chronik, hrsg. von M. Perlbach, R. Philippi und P. Wagner, Bd. 1, Leipzig 1876, s. 233–234. Polski opis tekstu przedstawił ostatnio R. Klimek: „Ów zamek był potężną
twierdzą, położoną nad Jeziorem Guber – see Gobir. Krzyżacy nim zarządzający byli w bardzo dobrych kontaktach z okoliczną miejscową ludnością. W tej sytuacji Herkus Monte i Diwan zaniechali
szturmu na zamek i postanowili uciec się do podstępu. Wysłali Prusa o imieniu Meruno, który udał
się do Wallewony, przedstawiając się, jako przyjaciel Zakonu. Następnie na pobliski dwór uderzył
Diwan wraz z setką wojów. Merun zawołał braci zakonnych na pomoc, a gdy ci opuścili wały twierdzy, powstańcy uderzyli na opuszczoną warownię, którą spalili, zabijając wszystkich”, por. R. Klimek,
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Warto też wspomnieć, że autor kroniki (ur. 1455–1465/1470 r., zm. po
1529/1530 r.) przez większość historyków nie jest uważany za kronikarza wiarygodnego. Przeciwnego zdania jest jednak m.in.: Julia Możdżeń17.

Stan badań nad lokalizacją Wallewony-Wiseburga
Na temat lokalizacji grodu kilkakrotnie wypowiadali się wybitni badacze dziejów
ziem pruskich. Z obiektem w Równinie Dolnej Wallewonę identyfikował Caspar
Hennenberger w XVI w., Johann Michael Guise, Carl Beckherrn18 oraz Georg Bujack19 w XIX w. W latach powojennych za Wallewoną-Weisenburgiem w Równinie
Dolnej opowiadał się Romuald Odoj20. Z innych lokalizacji na uwagę zasługują opinie Johannesa Voigta, który sugerował obiekt w Sępopolu nad Łyną, naprzeciw ujścia
Gubra21, Maxa Polluxa Toeppena, który wskazywał na obiekt w Gałwunach22 oraz
kapitana Wulffa, który identyfikował poszukiwany gród z Garbnem23. Ostatnio tematem ponownie zajęli się Grzegorz Białuński24, Seweryn Szczepański25 i Robert Klimek. Pierwszy z autorów skłaniał się ku identyfikacji grodu z Równiną Dolną. Drugi
nie wypowiedział się w kwestii lokalizacji przedstawiając dotychczasowy stan badań,
natomiast trzeci autor szczegółowo omówił dotychczasową wiedzę na temat grodu.

17

18
19

20
21
22

23
24
25

Gdzie położone były zamki Wiesenburg (Wallewona) i Weistotepila? Przegląd grodzisk nad Gubrem
w kontekście próby ustalenia ich lokalizacji, Pruthenia, 2012, t. 7, s. 161.
Por. studium źródłoznawcze Kroniki: S. Zonenberg, Kronika Szymona Grunaua, Bydgoszcz 2009;
J. Dworzaczkowa, Kronika pruska Szymona Grunau jako źródło historyczne, Studia Źródłoznawcze,
1958, t. 2, s. 111–146; eadem, Dziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku, Gdańsk 1962; K. Górski, Grunau Szymon, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–
1961, s. 50; J. Możdzeń, Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach w świetle Kroniki
Szymona Grunaua, Toruń 2010, s. 10–11; eadem, Synkretyzm religijny Prusów na podstawie kroniki
Szymona Grunaua, Pruthenia, 2011, t. VI, s. 221–230. Ostatnio również Grzegorz Białuński wykazał istotne i wiarygodne, aczkolwiek niepotwierdzone przez inne źródła informacje Grunaua na
temat dóbr rodowych i życiorysu Mattona, jedynego syna Pipina – G. Białuński, Studia z dziejów
rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVI wiek), cz. I, Olsztyn 2012, s. 205–208.
R. Klimek, Gdzie położone były zamki Wiesenburg (Wallewona) i Weistotepila?, s. 169.
G. Bujack, Wiesenburg, Lenzenburg und Bichov, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia,
1876, Bd. 2, s. 5–6; M.J. Hoffmann, Georg Bujack – prehistoryk, mediewista i nauczyciel, Borussia,
1992, z. 3–4, s. 161; idem, Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do 1920 roku,
Olsztyn 2013, s. 59, 92.
R. Odoj, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1960, nr 2, s. 291.
J. Voigt, Geschichte Preussens: von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des deutschen
Ordens, Bd. 1, Konigsberg 1827, s. 493.
M. Toeppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen, Gotha 1858, s. 22. Za nim taką lokalizację wskazali również wydawcy Kroniki Oliwskiej, por. Kronika Oliwska. Źródło do dziejów Pomorza Wschodniego, s. 61, przyp. 229.
R. Klimek, Gdzie położone były zamki Wiesenburg (Wallewona) i Weistotepila?, s. 169.
G. Białuński, Pruss Tessim i jego krąg krewniaczy, Echa Przeszłości, 2007, t. 8, s. 14; idem, Studia
z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich, s. 52.
S. Szczepański, Bezławki i okolice, s. 17, przyp. 20.
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R. Klimek weryfikował w terenie obiekty obronne nad Gubrem (eliminując niektóre
dotychczasowe identyfikacje obiektów ze względu na topografię i opisy zawarte w kronikach krzyżackich) oraz wskazał dwie możliwe identyfikacje. Jego zdaniem pruskiej
Wallewony należałoby doszukiwać się w grodzisku w Garbnie, a krzyżackiego Wiesenburga w stanowisku w Równinie Dolnej26. Była więc to kolejna identyfikacja obiektu
znanego z kronik krzyżackich z umocnieniem w Równinie Dolnej, dlatego też temu
stanowisku poświęcę nieco więcej miejsca.
Według opisu z 1959 r. obiekt przypominał ścięty ostrosłup o podstawie kwadratu,
stromych stokach, wysokości 5,5 m ponad otaczający teren i przekątnej płaszczyzny górnej wynoszącej 20 m. Całe założenie obronne zbudowano na gliniastej wyspie wśród rozlewisk rzeki Guber. W tymże roku badania archeologiczne na stanowisku przeprowadził
R. Odoj, wydzielając dwie fazy użytkowania warowni. Z pierwszą związane były pozostałości wieży obronnej (7×9 m) wykonanej z bali dębowych oblepionych warstwą gliny
z domieszką słomy i trawy. Sama wieża zbudowana była na gliniastym nasypie o wysokości
3 m, otoczonym fosą szerokości 10–12 m. Od zewnątrz przylegał do niej dodatkowy wał
wysokości 1,5 m, zbudowany również z gliny. Być może posiadał on w narożnikach wieże lub rodzaj niewielkich drewnianych bastionów zabezpieczonych gliną, a od zewnątrz
rodzaj palisady. Chronologię tej fazy na podstawie brakteatów krzyżackich określono na
drugą i trzecią ćwierć XIII w. Gród uległ spaleniu, jednak wkrótce został odbudowany.
Z drugą fazą osadniczą autor wiązał kolejną warstwę gliniastego nasypu podwyższającą
teren o 1–1,5 m. Odkryto tam ślady zabudowy z użyciem drewna, gliny, kamienia i cegły.
Od strony północnej (gdzie dostęp do grodu był najłatwiejszy) do wału przylegała kolejna fosa. Za nią znajdowało się prostokątne podgrodzie (40×60 m) również otoczone
fosą szerokości 1,5–2 m. Stwierdzono tutaj intensywną zabudową mieszkalno-gospodarczą, odkrywając m.in.: dużą ilością dachówek. Chronologię tej fazy określono na czasy
od ostatniej ćwierci XIII w. po XIV lub nawet XV w. Być może w obu fazach użytkowana
była też odkryta na środku kopca tzw. sucha studnia (o bokach długości 2,16 m i głębokości 10 m)27. Autor wiążąc Równinę Dolną z Wisenburgiem sądził, że gród zaczęto budować w 1241 r., a jego upadek nastąpił podczas drugiego powstania pruskiego w 1263 r.
Po tej dacie mógł zostać odbudowany już tylko jako rezydencja obronna któregoś z możnych lenników krzyżackich28.
Analizując wyniki badań oraz dane ze źródeł pisanych sądzę, że mogła to być
odpowiednia identyfikacja grodu z obiektem w terenie. Jednak mam też pewne wątpliwości dotyczące głównie chronologii założenia. Mało prawdopodobne, aby Zakon
zbudował gród na terytorium Barcji na tzw. surowym korzeniu. Rycerze zakonni raczej
umocniliby jakieś starsze pruskie założenie obronne, za czym przemawia pojawiają26

R. Klimek, Gdzie położone były zamki Wiesenburg (Wallewona) i Weistotepila?, s. 159–190. Wcześniej
autor poświęcił Wallewonie nieco mniejszą pracę popularnonaukową, por. R. Klimek, Grodziska nad
Gubrem. W poszukiwaniu Wallewony, Kętrzyn 2011.
27
R. Odoj, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych, s. 287–291.
28
Ibidem, s. 291.
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ca się w kronice nazwa pruska29. Tymczasem w Równinie Dolnej nie widać śladów
użytkowania warowni przez Prusów, a obiekt bardziej przypomina założenia zakonne
o regularnych kształtach. Osadnictwo okoliczne było niewątpliwe pochodzenia pruskiego, za czym przemawia chociażby wyposażenie poszczególnych pochówków na
pobliskim cmentarzysku30. Także upadku grodu nie widziałbym tylko w zniszczeniu
podczas walk, np. w trakcie drugiego powstania pruskiego. Każdą warownię można
było przecież odbudować już po zapewnieniu pokoju i umocnieniu władzy. Tym bardziej, że w pobliżu rozwijały się inne ośrodki zakonne z czasem zamienione na regularne zamki. Być może przyczyn jego opuszczenia należy się dopatrywać w zmianie
lokalnych szlaków komunikacyjnych lub w złych warunkach hydrogeologicznych.
Mam tu na myśli studnię odkrytą na terenie dziedzińca grodowego, w której zdaniem
geologów nigdy nie było wody31. Inny problem to brak zachowanej nazwy obiektu.
Cały zespół osadniczy zlokalizowany jest na terenie Równiny Dolnej (Plehnen), natomiast w miejscowości lub najbliższej okolicy nie występują nazwy typu Wallewona
czy też Wisenburg (Wiesenburg, Weisenburg). Co prawda na mapie C. Hennenbergera w miejscu gdzie mniej więcej powinna być Równina Dolna widnieje Wallewona,
ale jest to jedynie domniemanie znanego pruskiego kartografa32. Podsumowując dane
dotyczące lokalizacji uważam, podobnie jak R. Klimek, że przy obecnym stanie badań
pruskiej Wallewony należy poszukiwać w innym obiekcie niż gród w Równine Dolnej,
który wiążę z budownictwem zakonnym33.

Wyszembork pod Szestnem
Czy jednak Wallewonę winno się lokalizować jedynie nad Gubrem? Mam co do tego
pewne wątpliwości. Z treści Kroniki Piotra Dusburga wynika wszak, że gród znajdował
się w Barcji i położony był nad Gubrem, a po niemiecku jego nazwa brzmiała Wisen29
30

31
32

33

W przypadku Wallewony wątpliwe wydaje się również, aby była to jedynie osada pruska umocniona
dopiero po podboju krzyżackim.
Wśród biżuterii wystąpiły naszyjniki pruskie typu Totenkrone charakterystyczne dla terenów Sambii
i Barcji, R. Odoj, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w Równinie Dolnej pow.
Kętrzyn w 1956 i 1957 r., Rocznik Olsztyński, 1958, t. 1, s. 117–156; idem, Sprawozdanie z prac
wykopaliskowych w miejscowości Równina Dolna, pow. Kętrzyn, Wiadomości Archeologiczne, 1956,
t. 23, z. 2, s. 177–196; M. Wyczółkowski, Materiały archiwalne z cmentarzyska wielokulturowego
w Równinie Dolnej (d. Unter-Plehnen) z archiwum Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,
[w:] Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne. Międzynarodowa Konferencja
pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda – 15–17 X 1998, red. M.J. Hoffmann, J. Sobieraj,
Olsztyn 1999, s. 405–412; M. Bogucki, Średniowieczne naszyjniki typu „Totenkrone”, [w:] Officina
Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin, red. W. Nowakowski, A. Szela, Warszawa 2001, s. 37.
R. Odoj, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych, s. 289–290.
Mapa C. Hennenbergera, Prussia Vetus opublikowana w 1684 r. przez C. Hartknocha gdzie zaznaczono domniemaną lokalizację Wallewony, por. R. Klimek, Gdzie położone były zamki Wiesenburg
(Wallewona) i Weistotepila?, s. 171.
Ibidem, s. 159–190.

Jeszcze w sprawie lokalizacji Wallewony

279

burg. W związku z tymi informacjami Wallewony poszukiwano głównie nad tą rzeką
i w granicach historycznej Barcji. Obszar Barcji znany jest jednak dopiero z czasów
krzyżackich. Według opisu z 1326 r. granice pomiędzy Barcją a Galindią przebiegały
od Nadrowii w kierunku Galindische lant, dalej przez las Kirne do Wopelauken (Wopławki) aż do Barcji, skąd do lasu Bosin (Boże) i lasu Monelaukin (Muławki?), następnie
do lasu Tauro i stąd aż do jeziora Kirsno (Kiersztanowskie)34. Po południowej stronie
granicy zostały tereny w dorzeczu Gubra nad rzeką Dajną, której źródła znajdują się
na południe od Mrągowa. Jest to o tyle dziwne, że poszczególne plemiona zajmowały
najczęściej całe dorzecze niewielkich rzek. Zdaniem Tomasza Nowakiewicza na pruską – przedkrzyżacką jeszcze – granicę barcko-galindzką mogą wskazywać zachowane
do dziś wały podłużne, przebiegające w okolicach wsi Koczarki, Budziska/Budziszki
i Langanki35. Ponieważ jednak wały te nie są dokładnie datowane, możliwe wydaje się
również że są to ślady oznaczeń granicznych z czasów krzyżackich36. Tym bardziej,
że późniejsza granica przebiegała w ich pobliżu. We wczesnym średniowieczu należy
34

CDW, Bd. I, hrsg. von C.P. Woelky, J.M. Saage, Mainz 1860, nr 230, s. 134; G. Białuński, Studia
z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, s. 138. Badań wymaga jeszcze analiza kolejności nazw miejscowości w dokumencie, nie do końca odpowiadająca geografii, por. T. Nowakiewicz, Wstępne uwagi
na temat pogranicza Galindii i Barcji we wczesnym średniowieczu, [w:] Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000–2001, red. M. Karczewski, M. Karczewska, Białystok 2002, s. 313. Ostatnio wyczerpującej analizy przebiegu granicy opisanej w 1326 r.
dokonał S. Szczepański, Bezławki i okolice, s. 17–20.
35
Autor wskazuje również na licznie występujące nazwy -lauken i -ławki na terytorium Barcji oraz na
różnice form krajobrazowych terenu. W Galindii występuje strefa pojezierna z licznymi i charakterystycznymi rynnami morenowymi, natomiast Barcja jest prawie zupełnie pozbawiona jezior. Również wysokości względne i bezwzględne terenu są różne po obu stronach granicy. Autor widzi także
różnice w stanie zalesienia powołując się na badania Friedricha Magera, Der Wald in Altpreußen als
Wirtschaftsraum, Köln–Graz 1960, mapy II, 2, 17; por. T. Nowakiewicz, op. cit., s. 313. Ostatnie
badania paleoekologów nad wpływem osadnictwa na rolę środowiska przyrodniczego negują wyniki
opracowań F. Magera, przynajmniej dla okolic jeziora Salęt. Ich zdaniem zapis pyłków roślinnych
dokumentuje znaczne wylesienie terenu i rozprzestrzenienie się wielu zbiorowisk roślinnych związanych z działalnością ludzką (pól uprawnych, łąk i pastwisk oraz zespołów ruderalnych) już od około
1100 r., por. M. Szal, M. Kupryjanowicz, M. Wyczółkowski, Puszcza Galindzka – kto i kiedy przyczynił się do jej wylesienia? [w:] Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby
w zmieniających się warunkach środowiska, red. I. Ciereszko, A. Bajguz, Białystok 2013, s. 227–243;
M. Szal, M. Kupryjanowicz, M. Wyczółkowski, Wpływ długotrwałej antropopresji na roślinność mikroregionu osadniczego nad jeziorem Salęt (Pojezierze Mrągowskie) – wstępne wyniki, [w:] Dziedzictwo
przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych,
red. H. Ciecierska, C. Hołdyński, Olsztyn 2013, s. 325–338; M. Szal, M. Kupryjanowicz, M. Wyczółkowski, W. Tylmann, The Iron Age in the Mrągowo Lake District, Masuria, NE Poland: the Salęt
settlement microregion as an example of long-lasting human impact on vegetation, Vegetation History
and Archaeobotany, 2014, t. 23, s. 419–437; M. Szal, M. Kupryjanowicz, M. Wyczółkowski, Late
Holocene changes in vegetation of the Mrągowo Lakeland (NE Poland) as registered in the pollen record
from Lake Salęt, Studia Quaternaria, 2014, t. 31, nr 1, s. 51–60.
36
Przykładem takich oznaczeń mogą być wały ziemne na pograniczu mazowiecko-krzyżackim, które odpowiadają granicom ustalonym pomiędzy Mazowszem a zakonem krzyżackim w 1343 r.,
por. E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003,
s. 253–259, 275–280.
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się moim zdaniem spodziewać granic naturalnych na większych terenach bagiennych,
działach wodnych lub nieurodzajnych glebach, pokrytych puszczami37. Reasumując,
uważam, że przedkrzyżacka granica Barcji i Galindii nie jest aktualnie jeszcze dobrze
rozpoznana i wymaga dalszych badań. Być może osadnictwo galindzkie związane było
z północnym (górnym) dorzeczem Narwi, a Barcji z dorzeczem Pregoły38. Do 1945 r.
w górnym dorzeczu Dajny, dopływu Gubra, istniała wieś o nazwie Weissenburg, przez
Mazurów spolszczona na Wyszembork. Tą drugą nazwę wieś nosi obecnie39. Jej nazwa
niemiecka, jak również mazurska, przypomina nazwę omawianego grodu zapisywanego przez kancelarię krzyżacką jako Wisenborgk, Wisenburg i Wiseburg. W formie
Wiszemburg i Veÿsembork przedstawił ją Jan Długosz40. Także, jak można sądzić,
za Wyszemborkiem opowiadali się XVII-wieczni kopiści (wersja A) Kroniki Piotra
z Dusburga, umieszczając na marginesie zapis Vuisenburg41. W XX-wiecznej historiografii za lokalizacją Wisenburga w Wyszemborku opowiadali się Jan Powierski42,
Tomasz Jasiński43 i Marian Dygo44. Również Gustaw Leyding wspominał, że polska
37

38

39

40

41
42

43
44

Por. uwagi na temat granic osadniczych opartych o warunki środowiska naturalnego, J. Powierski,
Z najnowszych badań nad rolą środowiska geograficznego w dziejach północno-wschodnich ziem Polski
w średniowieczu. (Uwagi w związku z pracą Jana Tyszkiewicza, Środowisko naturalne i antroporegiony
dorzecza Narwi przed 1000 lat, Wrocław-Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 190, 3 mapy), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1976, nr 1, s. 93–120.
O północnej granicy Galindii por. J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków
do Polski, t. II, cz. 2, Malbork 2001, s. 409–421. Sprawdzenia wymaga również hipoteza o sztucznym
połączeniu Węgorapy z Jeziorem Mamry w okolicach wsi Maćki i Janówko, por. J. Ościłowski, Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów na północnym Mazowszu (X–pocz. XIII w.). Problematyka
badań interdyscyplinarnych, Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 2011, t. 19, s. 16, przyp. 68.
Być może obszar Wielkich Jezior zamieszkały przez Galindów, w całości należał do dorzecza Narwi,
co potwierdzałoby tezę o granicach plemiennych opartych o działy wodne.
Nazwę zaakceptowała Komisja Ustalania Nazw na Ziemiach Odzyskanych pod kierunkiem Stanisława Srokowskiego działająca po 1945 r., por. S. Rospond, Słownik Nazw Geograficznych Polski Zachodniej i Północnej, Wrocław-Warszawa 1951, s. 373; G. Leyding-Mielecki, Słownik Nazw Miejscowych
Okręgu Mazurskiego, cz. 1, Olsztyn 1947, s. 60, poz. 279.
Joannis Dlugossii, op. cit., s. 32, 138 i 316, przyp. 19 oraz polski tekst, gdzie autorzy przetłumaczyli
miejscowość na Wyszembork i identyfikowali z wsią w pow. mrągowskim, por. Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, ks. 7 i 8 (1241–1299), przekł. J. Mrukówna, Warszawa
2009, s. 41, przyp. 18 oraz s. 175.
Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej, [w:] Monumenta Polonia Historica, s. XIII, 67,
przyp. 27g.
J. Powierski, Krzyżackie podboje nad Zalewem Wiślanym a lubeczanie (od założenia miasta Elbląga
do pierwszej lokacji miasta Braniewa), Nautologia, 1995, R. 30, nr 1, s. 13 oraz przedruk: Prussica.
Artykuły wybrane z lat 1965–1995, red. J. Trupinda, Malbork 2005, s. 575; idem, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II, cz. 1, Malbork 2001, s. 93. Na s. 72 autor podaje nazwę
grodu w formie Wyszembark. Do tematu Wallewony miał J. Powierski powrócić w trzecim, niepublikowanym niestety, tomie swojej pracy Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski.
T. Jasiński, Najstarsze kroniki, s. 17, 34.
To samo powtórzył M. Dygo powołując się na pracę J. Powierskiego, por. M. Dygo, Początki i budowa
władztwa zakonu krzyżackiego (1226–1309), [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza
i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008, s. 67.
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[mazurska – przyp. J.O.] nazwa jest asymilacją nazwy niemieckiej, narzuconej przez
Krzyżaków w formie Wysenburgk45. Przeciw tej identyfikacji był G. Białuński, który
wskazywał, że Wyszembork nie leży nad Gubrem tylko w Galindii46.
Wieś założono w 1373 r. lub 1376 r. Wcześniej w sąsiedztwie Wyszemborka lokowano Rydwągi (Rudwangen) w 1367 r., następnie Boże (Bosemb) w 1370 r. i Lembruk
w 1371 r.47 Osady miały być bezpośrednim zapleczem zamku w Szestnie. Wyszembork
położony jest nad strumieniem stanowiącym dopływ jeziora Salęt. Jezioro poprzez
strugę płynącą przez Szestno i jezioro Kot łączy się z jeziorem Juno położonym na Dajnie. Ta ostatnia stanowi najdłuższy lewy dopływ Gubra. Sama nazwa jest niewątpliwie
związana z nazwą jeziora Dejnowa, znajdującego się w dolnym biegu rzeki. Co interesujące, rzeka jest znacznie dłuższa od Gubra (licząc od źródeł do połączenia obu rzek).
Fakt ten może oznaczać, że w XIII w. za Guber uznano Dajnę na całej długości lub też
z którymś z jej górnych dopływów48. Dajna ma też moim zdaniem większe walory komunikacyjne. Z jej dorzecza można było zejść na dorzecze Narwi, a stamtąd na tereny
Mazowsza, była więc naturalnym szlakiem komunikacyjnym. Nie jest to bez znaczenia
w kontekście informacji zanotowanej pod 1263 r. o ucieczce krzyżackiej z Wisenburga
prosto w kierunku księstwa mazowieckiego.
Argumentem przeciw lokalizacji Wisenburga w Wyszemborku jest brak w okolicach obiektu obronnego datowanego na drugą połowę XIII w. Zamek w Szestnie
wzniesiono ok. 1367 r. na miejscu starszej, zbudowanej na nasypie niewielkiej drewnianej strażnicy istniejącej w połowie XIV w.49 Z grodzisk położonych w najbliższym
sąsiedztwie tylko obiekt w Szestnie-Czarnym Lesie posiada dookolny nasyp oraz wyraźnie zaznaczony majdan. Datowany jest jednak na przełom X i XI w.50 Pozostałe
45
46
47
48

49

50

G. Leyding, Dzieje wsi, [w:] Mrągowo. Z dziejów miasta i powiatu, red. T. Kurzyna, Olsztyn 1975, s. 205.
G. Białuński, Pruss Tessim, s. 14; idem, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich, s. 52.
J. Judziński, Z dziejów Mrągowa, [w:] Mrągowo. Z dziejów miasta i powiatu, red. T. Kurzyna, Olsztyn
1975, s. 66; G. Leyding, Dzieje wsi, s. 143, 185, 204.
Podobnym przykładem może być Rynia płynąca przez południowe Mazowsze. Rzeka stanowi lewy
dopływ dolnej Narwi. W średniowieczu uważano ją za rzekę główną, a w czasach nowożytnych uznano ją za dopływ Rządzy. Po dawnej Ryni pozostały miejscowości o nazwie odrzecznej w źródłach
i przy ujściu, czyli nad dzisiejszym Zalewem Zegrzyńskim, por. J. Ościłowski, Rządza, Czarna, Długa
i Brodnia, czyli o zmianach w hydronimii i hydrografii lewego dorzecza dolnej Narwi, Nasze Korzenie,
2013, nr 5, s. 4–6. Innym przykładem jest Radom, gdzie wczesnośredniowieczny zespół osadniczy
i późniejsze miasto lokacyjne położone są nad Mleczną, dopływem Radomki.
Badania na zamku w Szestnie prowadzili pracownicy IAE PAN Łódź w latach 1984–1986. W badaniach w 1984 r. uczestniczyli A. Nowakowski, M. Głosek i M. Mielczarek, w 1985 r. M. Blombergowa,
M. Głosek i Z. Wawrzonowska, a w roku następnym M. Głosek wraz z M. Blombergową i W. Świętosławskim, por. Szestno, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, [w:] Informator Archeologiczny. Badania rok
1984, Warszawa 1985, s. 176; Szestno, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, [w:] Informator Archeologiczny.
Badania rok 1985, Warszawa 1986, s. 199; Szestno, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, [w:] Informator
Archeologiczny. Badania rok 1986, Warszawa 1987, s. 202 oraz informacje ustne od M. Głoska.
W. Wróblewski, Czarny Las. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Szestnie, woj. olsztyńskie, [w:] Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin,
red. W. Nowakowski, Warszawa 1996, s. 227–228; Z. Skrok, J. Kowalski, Wyniki sondażowych badań
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obiekty w Bożem, Wyszemborku, dwa w Rydwągach, Kiersztanowie i Śpiglu nad
Dajną to niewielkie kopce o charakterze grodzisk stożkowatych51. Podczas badań na
grodzisku w Bożem odkryto pozostałości potężnej kamiennej podwaliny wieży datowanej na drugą połowę X w. lub przełom X i XI w.52 Obiekty w Rydwągach (stan. I)
i Wyszemborku również były badane wykopaliskowo, jednak rezultaty tych prac nie
pozwoliły na określenie ich chronologii53. Kolejne kopce w Kiersztanowie i Śpiglu były
sondowane jedynie za pomocą odwiertów, które również nie pozwoliły na określenie
chronologii obiektów54. Drugie grodzisko w Rydwągach (stan. II) nie było badane wykopaliskowo55.
Oprócz Wallewony Kronika Piotra z Dusburga, a po niej inne źródła wymieniają
jeszcze jeden gród nad Gubrem zwany Weistotepil. Obiekt ten również do dziś nie został pewnie zlokalizowany. Lecz tak jak w przypadku omawianego obiektu, tak i tu nie
brak już pewnych identyfikacji56. Analizując nazwę grodu Weistotepil oraz niemiecką
nazwę Wisenburg zauważam znaczne podobieństwo fonetyczne rdzenia obu nazw.

51

52
53

54
55

56

archeologicznych grodziska w Szestnie-Czarnym Lesie, pow. Mrągowo, Studia Galindzkie, 2003, t. 1,
s. 149–151; W. Wróblewski, T. Nowakiewicz, M. Bogucki, Terra desolata. Wczesnośredniowieczna
Galindia w świetle badań mikroregionu Jeziora Salęt, Studia Galindzkie, 2003, t. 1, s. 159–161.
A. Marciniak-Kajzer, Z problematyki badań nowożytnych kopców w rejonie Mrągowa w świetle wykopalisk w Notyście Wielkim, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologiczna, 2001, t. 23 (2),
s. 160; W. Wróblewski, T. Nowakiewicz, M. Bogucki, Terra desolata, s. 162; R. Klimek, (rec.) Anna
Marciniak-Kajzer, Z problematyki badań nowożytnych kopców w rejonie Mrągowa w świetle wykopalisk
w Notyście Wielkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 23, 2001, s. 137–161, Masovia, 2007, t. 10, s. 172–176.
T. Nowakiewicz, Piłkalnia nad Boskim Jeziorem. O „wysokich domach” wczesnośredniowiecznych Prusów (na przykładzie północnej) Galindii, Barbaricum, 2004, t. 7, s. 275–290.
Jedynie w pobliżu grodziska w Rydwągach odkryto ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego,
W. Wróblewski, T. Nowakiewicz, M. Bogucki, Terra desolata, s. 162; T. Nowakiewicz, Wstępne uwagi
na temat, s. 314. Badania na grodzisku w Wyszemborku prowadzili pod kierunkiem A. Nowakowskiego B. Łuczak, M. Mielczarek i Z. Wawrzonowska. Autorzy z powodu niemal zupełnego braku średniowiecznych fragmentów naczyń glinianych, nie wykluczali również nekropolicznej funkcji obiektu
powstałego jako kurhanu, por. Wyszembork, woj. olsztyński, Stanowisko 3, [w:] Informator Archeologiczny. Badania rok 1985, Warszawa 1986, s. 183–184; Wyszembork, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie,
[w:] Informator Archeologiczny. Badania rok 1986, Warszawa 1987, s. 208; Wyszembork, gm. Mrągowo,
woj. olsztyńskie, [w:] Informator Archeologiczny. Badania rok 1987, Warszawa 1988, s. 213.
A. Marciniak-Kajzer, Z problematyki badań nowożytnych, s. 160.
T. Nowakiewicz, Wstępne uwagi na temat, s. 314–315. Co istotne, podobnych kopców jest w okolicy
znacznie więcej. Oprócz okolic Wyszemborka grupują się one nad Jeziorem Gielądzkim i w okolicach Rynu, por. I. Mellin-Wyczółkowska, „Kreis Sensburg” – mapa archeologiczna G.J.F. Hassela, 1: 33
333, [w:] Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne. Ostróda 15–17 X 1998,
red. M.J. Hoffmann, J. Sobieraj, Olsztyn 1999, s. 178–180; A. Marciniak-Kajzer, Z problematyki badań nowożytnych, s. 137–161; I. Mirkowska, J. Miałdun, Nieznane lub prawie nieznane kopce z okolicy
Rynu, woj. warmińsko-mazurskie, [w:] Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000–2001. Materiały z konferencji, red. M. Karczewska, M. Karczewski, Białystok 2002, s. 333–346; R. Klimek, (rec.) Anna Marciniak-Kajzer, Z problematyki badań,
s. 172–176.
R. Klimek, Gdzie położone były zamki Wiesenburg (Wallewona) i Weistotepila?, s. 159.
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Być może więc zamiast Weistotepila autor wpisał Wallewonę57. Moim zdaniem opisy
wydarzeń dotyczące obu grodów przetrwały do czasów spisania kroniki w formie interesujących opowiadań. W przypadku Wallewony chodziło zapewne o spektakularną
ucieczkę braci zakonnych poprzez Mazowsze do Prus Nadwiślańskich, a w przypadku
Weistotepila o bitwę, w następstwie której doszło do oblężenia, a potem opuszczenia
i spalenia grodu. Dlatego też, jak sądzę, obie relacje zostały wpisane do kroniki58. Możliwe więc, że Piotr z Dusburga pomylił obie pruskie nazwy.
W podsumowaniu zaakcentować należy, że hipoteza o położeniu WallewonyWisenburga nad Gubrem jest jak najbardziej przekonująca i aktualna. Nie można jednak też wykluczyć innej lokalizacji w szerzej pojętym rejonie Wyszemborka – miejscowości, której nazwy zarówno niemiecka jak i mazurska zbliżone są do zapisów grodu
notowanego przez krzyżackich, a potem również innych kronikarzy.

Noch einmal zur Lokalisierung
von Wallewona-Wisenburg
Zusammenfassung
Schlagworte:
Wallewona; Wisenburg; Wyszembork; Prußen; Deutscher Orden; Mittelalter.

Unsere Kenntnisse über mittelalterliche Wehranlagen der Region haben sich dank den Arbeiten von mit Allenstein verbundenen Wissenschaftlern in der letzten Zeit beträchtlich erweitert.
Eine dieser Befestigungen ist Wallewona im Gebiet der Bartener, die von den Deutschen Wisenburg genannt wurde und unter diesem Namen in mehreren mittelalterlichen Schriftquellen
erwähnt wird. Die Lokalisierung dieser Wehranlage wurde mehrfach von verdienten Wissenschaftlern versucht, die das Objekt vor allem am Fluss Guber und besonders bei Unter Plehnen
suchten. Viele Verfechter fand auch die These, dass Wallewona (Wisenburg) in Weißenburg
in der Nähe von Seehesten lag. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass Peter von Dusburg, als
er über Wiseburg schrieb, den prußischen Namen dieser Befestigung verwechselte und statt
Weistotepil Wallewona schrieb und beide Wehranlagen in seiner Chronik verwechselte.

57

Po raz pierwszy informację o możliwości identyfikacji Wisenburga z Weistotepil zamieszczono na
Warmińsko-Mazurskim Forum Poszukiwaczy (http: //www.wmfp.pl/forum/).
58
O spisaniu kroniki oraz opowiadaniach i dyskusyjności w pracy Dusburga, por. Piotr z Dusburga,
Kronika Ziemi Pruskiej, [w:] Monumenta Polonia Historica, s. X–XI.
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More on localization
of Wallewona-Wisenburg
Summary
Keywords:
Wallewona; Wisenburg; Wyszembork; Prussians; Teutonic Knights; Middle
Ages.

Our knowledge about medieval strongholds of the region recently increased thanks to scientists
associated with Olsztyn. Wallewona is one of these fortresses. This object was in the Bart territory and it was called Wisenburg by Germans. The last name of this stronghold is mentioned
in few medieval written sources. The great scientists of the history of Prussia were wrote about
this object and they mainly localized it at the Guber River, especially in Równina Dolna. There
is also the hypothesis about location of Wallewona (Wisenburg) in Wyszembork near Szestno.
This assumption has many supporters. Possibly that Piotr from Dusburg, when he was writing
about Wiseburg, could mistake the Prussian name of this stronghold and instead of Weistotepil
he wrote Wallewona, which resulted the replacement both fortresses in the chronicle.
J.O.
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Ryc. 1. Lokalizacje Wallewony-Wisenburga. Oprac. J. Ościłowski
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Ryc. 2. Obiekty warowne w okolicach Wyszemborka. Oprac. J. Ościłowski
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Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji,
red. I. Lewandowska, S. Zloch, s. 331, Olsztyn 2013.
Książka Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji jest rezultatem
pracy międzynarodowego zespołu badaczy z Niemiec i Polski oraz partnerów- kooperantów z Litwy i Rosji, w ramach programu badawczego: Pruzzenland. Regionalne
konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji realizowanego w latach 2010–2013, który był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
(nr 565/1/N-DFG/092010/0). Pracami zespołu badawczego kierowali: Izabela Lewandowska (kierownik projektu), Stephani Zloch (koordynator) oraz Simone Lassing
i Robert Maier (kierownicy projektu). Wykonawcami ze strony polskiej byli: Grzegorz
Białuński, Grzegorz Jasiński, Maria Korybut-Marciniak oraz I. Lewandowska, ze strony niemieckiej Stephani Zloch i stypendyści Georg-Eckert-Institut für internationale
Schulbuchforschung.
Przedmiotem badań międzynarodowego zespołu badaczy były podręczniki wykorzystywane w Rosji, Litwie, Polsce oraz Niemiec od lat 20. XX w. Naukowcy skupili
się na treściach dydaktycznych prezentowanych w podręcznikach do nauczania historii i geografii, dotyczących przeszłości regionu dawnych Prus Wschodnich, w czterech
systemach oświatowych (polskim, rosyjskim, niemieckim i litewskim).
Studia poświęcone analizie treści historycznych dotyczących regionu dawnych
Prus Wschodnich prowadzone były na dwóch płaszczyznach. W pierwszej – synchronicznej – analizowano występowanie tych samych edukacyjnych treści w podręcznikach do nauczania historii w Polsce, Litwie, Rosji i w Niemczech. Na drugiej płaszczyźnie – diachronicznej – skupiono się na analizie metod, które wykorzystywano
do przekazywania wybranych tematów oraz zmian konstrukcji treści zamieszczanych
w podręcznikach w XX w. Przebadano łącznie 691 podręczników do nauki historii
oraz 48 do nauczania geografii. Wykorzystywano również wznowienia tego samego
podręcznika, analizując zmianę sposobów waloryzacji tych samych treści historycznych w ramach jednego pokolenia autorów. Intencją twórców pracy było ukazanie jak
zmieniała się narracja historyczna w podręcznikach, na jakie treści kładziono nacisk,
a które pomijano, jak kształtowała się i co miało wpływ na świadomość i tożsamość
historyczną, wśród uczniów, nauczycieli, twórców podręczników, a niekiedy również
i wydawnictw.
Praca składa się z czterech rozdziałów zasadniczych, z których ostatni, autorstwa, I. Lewandowskiej – poświęcony zagadnieniom edukacji regionalnej i ogólnemu
podsumowaniu badań nad świadomością historyczną – zastępuje w pewnym sensie
zakończenie. Redaktorzy naukowi (I. Lewandowska, S. Zloch) do opracowania dołączyli bibliografię oraz – jako załącznik – wykaz wykorzystanych podręczników historii
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 287–291
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i geografii. Bibliografia podręczników ułożona została zgodnie z podziałem politycznym wg poszczególnych państw, a następnie z podziałem na lata: 20., 30., 50., 70.,
90. oraz współczesne. Przy zestawieniu bibliografii polskich podręczników historii
z lat 30., ujęto je wspólnie z podręcznikami emigracyjnymi. Przy tworzeniu zestawienia
podręczników litewskich, wykorzystano publikacje z lata 30., oraz pozycje publikowane w tym kraju w latach II wojny światowej, podręczniki wydawane w latach 50. i 60.
oraz 70. i 80. na Litwie ujęto razem. Autorzy nie zgromadzili podręczników rosyjskich
z lat 30., za to w zestawieniu znalazły się podręczniki opublikowane od roku 1907.
Najstarsze niemieckie podręczniki do nauki geografii pochodzą z lat 50, zaprezentowano również książki z lat 70., 90., oraz lat współczesnych. Podręczniki polskie
pochodzą wyłącznie z lat 70., i współczesnych. Litewskie książki pochodzą z lat 70.,
90., oraz wykorzystano pozycje współczesne, zaś rosyjskie pochodzą z lat 50., 70.,
XX w. oraz z początku XXI.
W obszernym wstępie autorstwa I. Lewandowskiej oraz S. Zloch autorki zreferowały genezę, założenia i metodologię badań projektu: Pruzzenland. Regionalne
konstrukcji tożsamości w podręcznikach szkolnych… oraz omówiły stan polskich i niemieckich badań nad świadomością historyczną dotyczącą byłych ziemi pruskich. Rozdział I autorstwa M. Korybut-Marciniak i S. Zloch, poświęcono zagadnieniom związanym z edukacją historyczną i analizie porównawczej systemów oświatowych w XX
i XXI w. w Polsce, Litwie, Niemczech i Rosji. Autorki zaprezentowały programy szkolne w ww. państwach, które wprowadzały historię do kanonu nauk obowiązkowych.
Omówiły również zmiany społecznej waloryzacji historii w edukacji, zwracając uwagę
w szczególności na kwestie: propagandy, patriotyzmu i polityki.
W rozdziale II napisanym tym razem samodzielnie przez S. Zloch, autorka podejmuje trzy zagadnienia związane ze sposobami ujmowania i przedstawiania ziem
pruskich w podręcznikach do geografii po 1945 r.: problem wyobrażeń przestrzeni
geograficznej; konstruowanie map oraz nauczanie geografii. Badaczka omówiła konstrukcje ideologiczno-propagandowe, jakie pojawiały się w niemieckich podręcznikach do nauki geografii związane ze stratą Prus Wschodnich. Autorka analizuje narrację
i ton wypowiedzi, w których opisywano ziemie dawnych Prus Wschodnich, w podręcznikach RFN-owskich, NRD-owskich, na marginesie porusza topos „wyludnienia niemieckiego wschodu”. Zwraca uwagę na fakt, że w podręcznikach do nauczania
geografii w tzw. bloku wschodnim, w przedstawieniach i opisach dawnych ziem Prus
Wschodnich, kładziono nade wszystko nacisk na poprawność polityczną.
Trzeci, najobszerniejszy, rozdział poświęcony jest opisowi ziem pruskich w toposach i został opracowany przez siedmiu autorów. Autorami poszczególnych podrozdziałów są głównie badacze związani z olsztyńskim ośrodkiem naukowym, podejmujący w swoich badaniach problematykę ziem pruskich. Omówienie każdego toposu
rozpoczyna rys historyczny, a kończy podsumowanie, w którym każdy autorów stara się ukazać najbardziej specyficzne zmiany i źródła percepcji analizowanych treści
podręczników. Każdy z tematów wiodących analizy podręczników, został opraco-
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wany w układzie chronologicznym: najpierw w podręcznikach publikowanych w latach 20. XX w., następnie w latach 30. XX w., w okresie powojennym od 1945–1989,
później w latach 90. z uwzględnieniem zmian politycznych w Europie wschodniej oraz
w podręcznikach współczesnych, od początku XXI w. do 2009 r. W rozdziale zaprezentowano siedem toposów: Czasy Prusów; Grunwald/Tannenberg/Żalgiris; Kwestie
wyznaniowe; Struktura społeczna i gospodarka; Doświadczenia migracji; Osobistości
ziem pruskich na przestrzeni weków; Kanon postaci; Krajobraz.
Rozdział rozpoczyna, tekst G. Białuńskiego – Czasy Prusów. We wstępie topos
ten określono jednak jako: Pruzzen (Prusowie). G. Białuński swój wywód rozpoczyna
od szkicu na temat historii, gospodarki i religii Prusów – najstarszych mieszkańców
Warmii i Mazur. Autor wymienia również nowsze i ważniejsze pozycje naukowe, które
dotyczą dziejów społeczeństwa i ziem pruskich. Analizując podręczniki G. Białuński
zwrócił szczególną uwagę na zamieszczane w nich mapy, na których ukazywane są plemiona pruskie i litewskie. W analizie treści zamieszczanych w podręcznikach podkreślił natomiast konteksty, w jakich przedstawiane są dzieje plemion pruskich – były one
odmienne dla każdego z omawianych systemów oświatowych. Podrozdział poświęcony Prusom zamyka analiza kanonu postaci związanych z ziemiami Prusów pogańskich
i sposób ich przedstawiania w książkach do historii.
Następnie omówiony został topos Grunwald/Tannenberg/Żalgiris, którego autorem jest J. Gancewski. Redaktorki tomu we Wstępie wskazywały, że analizowany
topos należy do szerszego pola semantycznego, które można określić jako narodowe
mity. Autor podrozdziału w pierwszej kolejności ukazuje rys historiograficzny dotyczący bitwy pod Grunwaldem i stanu badań dotyczących ww. zagadnienia. Następnie
prezentuje konstrukcje dotyczące Państwa Krzyżackiego i jego władztwa w podręcznikach niemieckich, litewskich i rosyjskich. Topos bitwy pod Grunwaldem, został ujęty
wspólnie z zagadnieniem dotyczącym dziejów Zakonu Krzyżackiego po 1410 r.
Realizatorzy projektu uznali również za ważne uczynienie przedmiotem swoich
badań kwestii wyznaniowych. Omówieniu tych zagadnień poświęcono kolejną część
analizy podręcznikowych toposów, pióra G. Jasińskiego. Wspomniany autor omówił
badane zagadnienie od epoki średniowiecza po rok 1945, opisując sytuację ludności
(pod względem wyznaniowym) w kontekście wybranych najważniejszych wydarzeń
historycznych dla regionu i jego mieszkańców; przy czym cały tekst został podzielony
na siedem tematów: wyprawy krzyżowe i zajęcie Prus; przyjęcie luteranizmu w 1525 r.
i utworzenie Księstwa Pruskiego, rola Księstwa Pruskiego w rozwoju piśmiennictwa
w językach narodowych w Polsce i na Litwie; specyfika katolickiej Warmii w obrębie Rzeczpospolitej; wpływ kwestii wyznaniowych na rozwój świadomości narodowej
grup etnicznych zamieszkujących w XIX w. Prusy Wschodnie; rola elementów wyznaniowych w walce plebiscytowej 1920 r.; sytuacja ludności protestanckiej w części
byłych Prus wschodnich, włączonych w 1945 r. do Polski.
Topos zatytułowany Struktura społeczna i gospodarka opisała M. Korybut-Marciniak. Odwołując się do treści podręczników, odpowiednio: polskich, litewskich,
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niemieckich i rosyjskich autorka analizuje przedstawione w nich dzieje gospodarcze
i przemiany społeczne od połowy XIII wieku do 1945 roku, m.in.: zagadnienia związane z kolonizacją niemiecką, sytuację ekonomiczną chłopów oraz rozwój uprzemysłowienia Prus.
Kolejnym przedstawionym toposem są Doświadczenia migracyjne, które przedstawiła S. Zloch. Zagadnienie zostało podzielone na cztery wątki: zasiedlenie regionu
pod egidą Zakonu Krzyżackiego w okresie średniowiecza; tzw. emigracja salzburska
protestantów w XVIII w.; wędrówki w czasach dziewiętnastowiecznej industrializacji oraz przymusowe migracje pod koniec II wojny światowej. Autorka zwraca uwagę,
że treści dydaktyczne przedstawiane w podręcznikach, były przez autorów owych książek prezentowane w sposób upolityczniony.
Szósty topos, podjęty przez realizatorów projektu to Osobistości ziem pruskich
na przestrzeni wieków – kanon postaci. Zagadnienie to opracowała I. Lewandowska.
W swoim opracowaniu autorka poddała analizie uwzględniany w podręcznikach litewskich, niemieckich, polskich i rosyjskich kanon postaci historycznych. I. Lewandowska starała się przedstawić akcenty narodowościowe oraz polityczne, dotyczące
osób przedstawianych w podręcznikach, analizując topos z perspektywy epokowej
i narodowej. Głównym kryterium była ilość publikacji zwartych, poświęconych danej
osobie oraz częstotliwość pojawiania się nazwiska w podręczniku (liczba cytowań),
bez waloryzacji jej zasług dla regionu Prus Wschodnich. W katalogu postaci znaleźli
się więc władcy, rycerze, ludzie kultury i nauki, dowódcy wojskowi – wszyscy związani z regionem dawnych ziem pruskich. Szczególnie dużo uwagi poświęciła autorka postaci Mikołaja Kopernika, który występuje we wszystkich czterech systemach
oświatowych.
S. Zloch przypadło w udziale opracowanie ostatniego z badanych toposów, za który twórcy projektu uznali Krajobraz. Analiza podręczników poprowadzona tu została
pod kątem prezentacji stosowanych w nich opisów ziem pruskich. Autorka zwróciła
uwagę na polityczno-kulturowe konteksty, w których przedstawiany jest krajobraz.
Książkę zamyka rozdział Edukacja regionalna jako wyzwanie dla współczesnego
zglobalizowanego świata, który stanowi jednocześnie podsumowanie i zakończenie
omawianej pracy. Jego autorka, wspomniana już wyżej I. Lewandowska, podjęła w nim
kwestię tożsamości regionalnej i edukacji regionalnej w szkołach umiejscowionych na
terytorium dawnych ziemiach pruskich. W podsumowaniu rozdziału autorka postuluje, by badania naukowe poświęcone historii regionu, włączać w treści dydaktyczne
i popularyzację nauki – po to, aby pielęgnować kulturę pamięci.
Mimo staranności redaktorów i wydawców książka nie uchroniła się od pewnych
niedociągnięć. Drobnym mankamentem pracy jest brak nazwisk i imion autorów poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, które umieszczone zostały jedynie w spisie
treści. Poważniejszy problem sprawia brak choćby ogólnego schematu prezentacji
podejmowanych analiz. Co prawda, redaktorki pracy podkreślały, że autorom pozostawiono dowolność w sposobie opracowania zadanych tematów, jednak wydaje się,
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że przyjęcie jakieś ogólnej formy byłoby z korzyścią dla recepcji, w końcu dość złożonych, treści. Trudno jednoznacznie ocenić, czy właśnie ten brak stał się przyczyną tego,
że niektóre, prezentowane przez autorów, treści są podobne do siebie.
Największy problem sprawia jednak samo pojęcie toposu, które stanowi dla autorów książki kluczowy termin organizujący podjętą w pracy analizę podręczników
historii i geografii. W teorii kultury pod tym terminem rozumie się najczęściej jakiś
stały motyw kulturowy, przewijający się w różnych dziedzinach kultury, czy też – wędrujący między jej tekstami – wątek, czy wreszcie – stereotyp wyobrażeniowy. Tymczasem w książce Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji mamy
do czynienia raczej z próbą omówienia katalogu podejmowanych w podręcznikach,
badanych systemów polityczno-kulturowych, tematów związanych z ziemiami pruskimi. Krajobraz, kanon postaci historycznych, czy przemiany gospodarcze i religijne, trudno jest potraktować jako kulturowe toposy, raczej jako próbę wskazania tych
aspektów przestrzeni, w których szczególne toposy – jeśli takowe dla Prus w ogóle są
– związane z ziemiami pruskimi się przejawiały. Można sądzić, że w ramach każdego
z analizowanych systemów oświatowych odpowiedzialnych za socjalizację społeczeństwa będziemy mieli do czynienia z odrębnymi toposami, zgodnymi z akceptowanym
w ramach poszczególnych państw i kultur sposobem rozumienia świata i przyjmowanym horyzontem aksjologicznym. Takie toposy zapewne nierzadko byłyby względem
siebie opozycyjne, jak np. topos germańskości i słowiańskości ziem pruskich (kultura
wschodniogermańska, Prusowie jako Germanie contra „wspólnota bałto-słowiańska”,
czy „powrót (!) prapolskich ziem do Macierzy”), czy choćby topos „cywilizowania
ziem pruskich przez Krzyżaków” w opozycji do toposu „krzyżackich najeźdźców”.
Interesujące byłoby przyjrzenie się czy i w jaki sposób żyją one w podręcznikowych
tekstach. Można zatem powiedzieć – nieco szkoda straconej szansy.
Omawiana praca – mimo wskazanych zastrzeżeń – pozostaje interesującą próbą
uchwycenia trendów i paradygmatów edukacyjnych stosowanych w Litwie, Niemczech, Polsce i Rosji w sposobach prezentacji dziejów i kultury dawnych ziem pruskich, zrelatywizowanych do prowadzonej przez poszczególne państwa polityki historycznej.
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Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Naukowego Pruthenia
za rok 2012
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w roku sprawozdawczym 2012 było zorganizowanie wspólnie przez Towarzystwo oraz Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa
dorocznego zebrania tego ostatniego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Było to dowodem uznania Zarządu
i członków tejże Komisji dla dokonań naukowych Towarzystwa Pruthenia oraz z drugiej strony chęć nawiązania ściślejszej współpracy, przede wszystkim pomiędzy środowiskami naukowymi związanymi z KAFU i Pruthenią.
W 2012 r. w kontynuowano główne projekty naukowe i popularno-naukowe,
przede wszystkim we współpracy z Wydziałem Humanistycznym UWM, Ośrodkiem
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz nadal Museum für
Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, Kommission zur Erforschung von Sammlungen
Archäologischen Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywność członków TN Pruthenia
w tymże roku skupiała się – podobnie jak w roku poprzednim – na polu naukowym,
wydawniczym i popularyzatorskim.
Działalność naukowa Towarzystwa
1.
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe – Seminarium Prussicum.
2.
Pruthenia-KAFU – Spotkanie organizacji i Sympozjum Naukowe: Nowe
i najnowsze w polskich badaniach archeologicznych ziem pruskich.
3.
V sezon badań archeologicznych w Bezławkach – Towarzystwo finansowało
udział swoich członków w dwutygodniowych badaniach średniowiecznego
cmentarzyska.
Działalność wydawnicza
W roku sprawozdawczym Towarzystwo opublikowało tom 6 rocznika „Pruthenia”,
a także przygotowało wydanie monografii miasta Giżycka: Giżycko. Miasto i ludzie,
pod red. G. Białuńskiego (wyd. Urząd Miasta i Gminy Giżycko, Giżycko 2012).
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 295–302
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W serii wydawanej wspólnie z OBN i W. Kętrzyńskiego ukazała się monografia
autorstwa G. Białuński, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–
XVI wiek). Część I, Monumenta Literaria Prussiae, pod red. J. Gancewskiego i B. Radzickiego, Seria C, Monografie, nr 3, Olsztyn 2012.
Rozpoczęto również prace nad edycją dwóch prac doktorskich podejmujących
problematykę pruską p. Pawła Kawińskiego i p. Cezarago Tryka.
1.
2.
3.
4.

Działania popularyzujące wiedzę o dziejach i kulturze ziem pruskich
Warsztaty Bałtyjskie
IV Festiwal Bałtyjski
Udział Członków Towarzystwa w święcie ulicy Dąbrowszczaków w Olsztynie –24.06.2012
Udział Członków Towarzystwa w Festynie Historycznym Przodkowie Sielawowego Króla, czyli śladami pradawnej historii Mikołajek – 07.07.2012

W roku Sprawozdawczym do grona członków zwyczajnych TN Pruthenia przyjęto
3 osoby:
1.
p. Julię Możdżeń,
2.
p. Marka Jagodzińskiego,
3.
p. Pawła Kawińskiego.

* * *
Działalność naukowa
W roku sprawozdawczym realizowano trzy główne przedsięwzięcia naukowe:
1.
Seminarium Prussicum
Moderator: prof. dr hab. G. Białuński, współpraca: dr B. Radzicki
W roku 2012 odbyło się w 6 posiedzeń. Były to głównie spotkania z miejscowymi
badaczami, choć gościliśmy też znakomitych badaczy z różnych ośrodków naukowych
w Polsce (prof. W. Długokęcki – Gdańsk, prof. M. Dygo – Warszawa, prof. D.A. Sikorski – Poznań). Tym razem zdecydowanie dominowała problematyka historyczna,
na przyszłość warto zadbać o większą różnorodność dyscyplinarną posiedzeń. Do stałego programu Seminarium Prussicum weszły już dyskusje nad ważnymi publikacjami bałtyjskimi (tym razem nad ważną pracą dra Dariusza Sikorskiego o instytucjiach
władzy u Prusów) oraz wystąpienia młodszych pracowników naukowych (czasami ich
debiuty – p. mgr J. Wyżlic).
Wykaz odbytych posiedzeń w 2012 r.:
• 19 stycznia 2012, mgr Robert Klimek (Olsztyn), Mała Barcja – problem
ustalenia granic;
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23 lutego 2012, spotkanie to było poświęcone książce: Instytucje władzy
u Prusów w średniowieczu autorstwa Dariusza Adama Sikorskiego. Po prezentacji dokonanej przez prof. M. Dygo nastąpiła dyskusja panelowa. Skupiła się ona wokół tematyki prezentowanej przez omawianą książkę oraz wokół
tematów satelitarnych. Udział w dyskusji wzięli m.in.: prof. Wiesław Długokęcki (UG), prof. Grzegorz Białuński (OBN Olsztyn), dr Bogdan Radzicki (UWM Olsztyn), dr Jan Gancewski (UWM), mgr Alicja Dobrosielska
(UWM Olsztyn);
12 kwietnia 2012, dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski (UAM Poznań), O prawdzie historycznej (historycznie);
24 maja 2012, mgr Joanna Wyżlic (UWM Olsztyn), Czy traktat dzierzgoński
(1249 r.) był fenomenem swoich czasów?;
18 października 2012, dr Mirosław Hoffmann (UWM Olsztyn), Kształtowanie się form organizacyjnych wschodniopruskiej archeologii w XIX w. (do
wojny francusko-pruskiej);
13 grudnia 2012, mgr Seweryn Szczepański (Iława), Od Homera do Wulfstana – wyścigi jako motyw uświęcania zmarłych u ludów indoeuropejskich.

Międzynarodowe sympozjum: Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete
Wspomniane wyżej przedsięwzięcie naukowe, odbyło się w dniach 13–16 VI 2012 r.
w Olsztynie a zostało zrealizowane w związku z dorocznym zebraniem Kommission zur
Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa. Spotkanie zorganizowane zostało przez: KAFU i Towarzystwo
Naukowe Pruthenia w Olsztynie przy współpracy Muzeum Warmii i Mazur (MWiM)
w Olsztynie oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Obrady sympozjum wzbogacono o imprezy towarzyszące: wystawę archeologiczną „Neue alte” Quellen in Archäologie Ostpreussens przygotowaną przez MWiM
oraz objazd terenowy Altpreussische Wallburgen und gotische Architektur in Mittelermland. W trakcie objazdu przemierzono autokarem 151 km, a uczestnicy odwiedzili obok
zabytków architektury gotyckiej w Barczewie, Jezioranach i Lidzbarku Warmińskim
m. in: grodzisko pruskie datowane na XI–XIII w. w miejscowości Maruny oraz wczesnożelazne cmentarzysko kurhanowe (V–III w. p.n.e.) w lesie koło wsi Kikity.
W ramach sympozjum zaprezentowano osiem wystąpień:
• dr Norbert Gossler (Berlin), Das Deutsche Forschung Gemeinschaft Projekt
Prussia – Die Funde von Unterplehnen (Równina Dolna, pow. Kętrzyn) als
Beispiel für die Problematik des Projektes;
• dr Jarosław Sobieraj (Olsztyn), Lothar Kilian’s „Haffküstenkultur” and some
contemporary interpretations of the „Rzucewo Culture” phenomenon;
• mgr Izabela Mellin-Wyczółkowska, mgr Mariusz Wyczółkowski (Kętrzyn),
Horse burials from Robawy – new evidence of ritual feasts and sacrificial rites
from the late Roman and Migration Period;
2.
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mgr Marcin Engel (Warszawa), mgr Cezary Sobczak (Warszawa), Not only
archaeology. The interdisciplinary researches of multi-culture settlement complex At Szurpiły in Suwałki region;
dr Wojciech Wróblewski (Warszawa), The Films of the „didaktischen Kollektion” of the former Prehistorical Department of Breslau (Wrocław) University
– now in the Archive of Institute of Archaeology, Warsaw University;
mgr Piotr Iwanicki (Warszawa), Necropolis at Lisy, near Gołdap (Lyssen.
Kr. Goldap) in the light of archive studies and modern excavations;
dr Tomasz Nowakiewicz (Warszawa), dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Warszawa), The Bog Sacrifice at Nidajno Lake – results of investigations in season 2011;
dr Marek F. Jagodziński (Elbląg), Conceptions of localization and investigations Truso in archaeology of East Prussia.

V sezon badań archeologicznych w Bezławkach: badania średniowiecznego cmentarzyska
Kierownik projektu: dr Arkadiusz Koperkiewicz
Badania archeologiczne w Bezławkach prowadzone są od 2008 r. i obejmowały
dotąd średniowieczny zamek pokrzyżacki zamieniony w 1513 r. na kościół. Ekspedycją kieruje z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego dr Arkadiusz
Koperkiewicz – członek zwyczajny TN Pruthenia. Już jednak w 2000 r. Ekspedycja Galindzka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego kierowana przez
dr Tomasza Nowakiewicza prowadziła badania położonego we wsi, nieopodal zamku, wczesnośredniowiecznego grodziska. Inspiracją do podjęcia prac sondażowych
na cmentarzysku we wsi było odnajdowanie fragmentów kości ludzkich na obrzeżach
wiejskiego boiska. Plac sportowy powstał na terenie zniwelowanym w 2 poł. XX w.
i znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianego grodziska. Na szczątki ludzkie natrafiano także na trójkątnym nieużytku leżącym przy skrzyżowaniu dróg
Bezławki–Wilkowo–Wanguty. Na tej podstawie założono, że może to być cmentarz,
usytuowany wokół pierwszego kościoła wiejskiego funkcjonującego do czasów adaptacji zamku. Lokalizacja nad Dajną grodziska, później młyna krzyżackiego i znajdowane
w pobliżu szczątki ludzkie mogły być wskazówką, że tam właśnie należałoby upatrywać głównego centrum osadniczego wsi w czasach średniowiecza.
Prace sondażowe na cmentarzysku rozpoczęto w 2010 r. Kiedy odsłonięto pierwsze szkielety, potwierdzono istnienie stanowiska i włączono je do centralnej ewidencji WKZ w Olsztynie. Wykonano jednocześnie mapę warstwicową i ustabilizowano
punkty siatki arowej. (Mapę wykonał geodeta, dr inż. J. Miałdun z Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Bardzo
dużo zabytków, w tym brakteatów, znajdowało się w ziemi ornej. Spośród znalezisk,
potwierdzających jednocześnie metrykę cmentarzyska, wyjątkową jest brązowa aplikacja pasa z minuskułą gotycką. Zabytek pochodził zapewne z wyposażenie zniszczonego grobu. Na podstawie kształtu litery/liter datować go można na XIV/XV w.
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W 2012 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło finansowo
badania w Bezławkach w ramach grantów badawczych pod hasłem „Bezławki – ocalić
od zniszczenia” , które miały na celu wykonanie nowoczesnych badań nieinwazyjnych.
Zadania, jakie postawiono sobie w związku z pozyskaniem grantu MKiDN w 2012 r.
były następujące: 1) wykonanie możliwie pełnej, cyfrowej (naziemny skaning 3D) dokumentacji zamku w Bezławkach, 2) wykonanie badań geofizycznych wnętrza obecnego kościoła i dziedzińca, a także badań w obrębie nowo odkrytej nekropolii średniowiecznej, 3) wykonanie badań termograficznych wnętrza zamku.
Równolegle do prac związanych z realizacją grantu ministerialnego zorganizowano dwutygodniową kampanię wykopaliskową na cmentarzysku (stan. 15, AZP 19–
69/56). W pracach uczestniczyli studenci UWM W Olsztynie, członkowie TN Pruthenia, które finansowało ich koszty zakwaterowania. Zgodnie z założonym programem
badań przebadano powierzchnię 0,5 a. Kontynuowano prace na arze 690/260 odsłaniając ćwiartki NE (ćw. B) i SE (ćw. D). Zidentyfikowano łącznie 17 pochówków
z czego w 8 przypadkach odsłonięto szczątki dziecięce i tyle samo szczątków dorosłych
oraz zbiór luźnych kości pochodzących prawdopodobnie z jednego grobu.
Badania w 2012 r. pokazują, że pomimo dużych zniszczeń pozostała nienaruszona
część cmentarzyska, która z uwagi na unikatowy charakter jak najszybciej powinna zostać objęta ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków. Jest to prawdopodobnie
pierwsze cmentarzysko założone przy drewnianym kościele na początku akcji kolonizacyjnej około połowy XIV w. Nie wykluczone, że kontynuuje ono tradycję miejsca grzebalnego miejscowej ludności pruskiej. Jak dotąd najbliższą analogią do tego typu nekropolii odnajdować możemy jedynie w Równinie Dolnej. Fakt, że stanowisko przetrwało
i możemy na nim obserwować najstarsze elementy obrzędowości pogrzebowej z wczesnej fazy chrystianizacji tych terenów, zawdzięczać należy stosunkowo wczesnemu zarzuceniu grzebania zmarłych w tym miejscu. To spowodowało, że zespoły grobowe są
spójne chronologiczne, nie są zniszczone i przemieszane z pochówkami nowożytnymi,
jak to się dzieje na tradycyjnych cmentarzyskach przykościelnych. Z taką sytuacją mamy
właśnie do czynienia na cmentarzu wokół zamienionego na kościół zamku i funkcjonującego przez kilka stuleci. W przypadku cmentarzyska we wsi czas jego funkcjonowania
na podstawie dotychczasowych wyników badań można określić w przybliżeniu na poł.
XIV–XV w., a wiec nie więcej niż 150 lat. Datowanie zabytków jeszcze bardziej ogranicza ten okres bliżej przełomu XIV/XV w. Kwestią otwartą pozostaje lokalizacja najstarszego, drewnianego kościoła, wokół którego zorganizowano cmentarz.

Edukacja i popularyzacja nauki
1.
Warsztaty Bałtyjskie
Moderator: dr Mirosław Hoffmann
W roku sprawozdawczym w ramach działalności popularyzującej wiedzę i badania poświęcone dziejom i kulturze ziem pruskich zorganizowano wspólnie z Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie cykl siedmiu prelekcji:
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mgr Robert Klimek, Litewskie warownie z XIII–XIV w. – próba identyfikacji
grodzisk w oparciu o krzyżackie źródła pisane (24 II);
dr Małgorzata Karczewska, Archeologia pamięci, czyli krajobraz kulturowy
Mazur i Warmii (24 III);
dr Maciej Karczewski, Archeologia środowiska Pojezierza Mazurskiego I–VI w.
n.e. (24 IV);
mgr Alicja Dobrosielska, O Prusach, Indianach i pewnym artykule Jana Powierskiego (19 V);
mgr Krzysztof Wróblewski, Bałtyjscy berserkowie? Od psiogłowców do szalonych wojowników (20 X);
dr Marek Radoch, Jak to było naprawdę ze statkami zajętymi przez Krzyżaków przed wybuchem wielkiej wojny? Kilka uwag o przyczynach wybuchu wojny polsko-krzyżackie. (17 XI);
dr Marek F. Jagodziński, Korzenie Truso (8 XII).

2.
IV Festiwal Bałtyjski
Koordynatorzy: Bogdan Radzicki, Alicja Dobrosielska
W roku sprawozdawczym Towarzystwo Naukowe Pruthenia, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie zrealizowało w dniach 30 czerwca–1 lipca, w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego kolejny, czwarty Festiwal Bałtyjski. Odbywał się
on na olsztyńskich plantach i rynku starego miasta.
Motywem przewodnim festiwalu była podróż handlowa rzymskiego equity na
południowo-wschodnie wybrzeże Bałtyku po bursztyn, znana z Historii naturalnej
Pliniusza Starszego. Po prawie dwóch tysiącach lat znowu na północ barbarzyńskiej
Europy przybyli Rzymianie z ich dorobkiem kulturowym, militarną i technologiczną
potęgą. O tym jak mogło wyglądać to spotkanie, jak bardzo różniły się kultury przybyszów i mieszkańców, ale także jak łatwo nawiązywali oni komunikację i współpracę
mogła przekonać się publiczność, przede wszystkim: aktywnie zwiedzając obozowiska
Rzymian i barbarzyńców, oglądając inscenizacje; biorąc udział w rozmaitych warsztatach, wysłuchując prelekcji ekspertów.
Na olsztyńskich plantach powstały dwa obozy: rzymskich legionistów z I w. n.e.
(LEGION XIIII z Lublina, Stowarzyszenie „Pro Antica”) oraz barbarzyńców (Grupa Rekonstrukcji kultury przeworskiej z Rzeszowa), w których prezentowano różne
aspekty życia codziennego „europejczyków” z początku naszej ery. W obozie barbarzyńców każdy zwiedzający czy to dorosły, czy to dziecko mógł ubrać zbroje, hełm oraz
przymierzyć miecz i tarczę, popróbować swych sił w strzelaniu z łuku; najmłodsi mogli
powalczyć pod okiem „barbarzyńcy” korzystając z mniejszych egzemplarzy uzbrojenia (drewniane miecze i tarcze), młodzi wojownicy mogli również zaopatrzyć swoje
waleczne ciała w magiczne rysunki chroniące ich przed razami wroga; działał tu także
warsztat odlewnika, barbarzyńska kuchnia i warsztat tkacki.
Marszowy obóz armii rzymski składał się z 3 namiotów, stanowiska z przyrządami codziennego użytku, elementów obronnych. Obóz był otwarty dla publiczno-
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ści, każdy mógł wejść, przymierzyć elementy uzbrojenia itp. Legioniści chętnie prezentowali uzbrojenie żołnierza rzymskiego z I–III w. n.e., pojedynkowali się między
sobą, zarówno w obozie jak i na rynku starego miasta, dawali także pokazy sprawności,
musztry (m.in.: żółw tzw. chodzony), komendy były wykonywane w języku dawnych
Rzymian – łacinie, zaprezentowali także machinę miotającą „skorpion” – rodzaj balisty (jedyna tego typu machina rzymska zrekonstruowana w skali 1:1 w Polsce); prowadzili rekrutację legionistów (ubranie od stóp do głów wybranych osób w komplet
rzymskiego żołnierza plus musztra „rekruta”), dzięki czemu widzowie mogli się przekonać, że mają do czynienia z wiernymi rekonstrukcjami (żywą historią).
Zwyczaje barbarzyńskiej Europy i Rzymu przybliżały także inscenizacje: 1. sąd
plemienny nad niewierną żoną, 2. dekapitacja nieposłusznych legionistów, 3. delegacja
wojsk posiłkowych armii rzymskiej do barbarzyńców, zdrada i walka.
W ramach festiwalu zaproszeni rekonstruktorzy rzemiosł archaicznych, członkowie oraz wolontariusze TN Pruthenia przeprowadzili na plantach dla publiczności
szereg otwartych warsztatów, realizowanych według zasady: „zobacz, dotknij, spróbuj
zrobić”: warsztat bursztynnika (Eryk Popkiewicz), obróbki kości i poroża (Marcin
Diakowski), plecionkarsko-wikliniarski (Bernadeta Kufel-Diakowska), tkacki i powroźniczy ( Joanna Markiewicz), barwienia przędzy ( Joanna Hajduk-Dziewientkowska), filcowania wełny (Daria Wyszyńska), warsztat garncarski kultury kurhanów
zachodniobałtyjskich (Paweł Szymański, wolontariusze TN Pruthenia: Sebastian
Chechłowski, Damian Grzelak, Sandra Chodkowska Kinga Młyńska), specjalistyczny warsztat budowy archaicznego pieca chlebowego ( Joanna Grzelak, wolontariusze
TN Pruthenia, Paulina Przyborowska), kuchnia Estów: pokazy przygotowywania
i gotowania potraw oraz pieczenia chleba w archaicznych piecach z gliny, pieczenie
podpłomyków (Grzegorz Pepłowski, Joanna Sokal, wolontariusze TN Pruthenia).
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, na dwóch przygotowanych stanowiskach archeologicznych (piaskownica, profil archeologiczny) dzieci wdrażały się w tajniki badań archeologicznych, z chęcią odkopywały skarby przeszłości pod okiem archeologa
(Adam Chęć, wolontariusz TN Pruthenia: Paulina Gackowska), za pracę i osiągnięcia
otrzymywały nagrody i upominki.
Publiczność w trakcie prelekcji poświęconych historii i kulturze ziem pruskich
w okresie rzymskim, wygłoszonych w Galerii Rynek na rynku starego miasta, miała
możliwość spotkania i podjęcia dyskusji z ekspertami z różnych dziedzin nauki. Prelekcje wygłosili:
• mgr Eryk Popkiewicz, Ozdoby bursztynowe z okresu wpływów rzymskich
w Europie – na podstawie wybranych obiektów;
• dr Ryszard Sajkowski, Rzymskie wyobrażenia o świecie barbarzyńców;
• prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, Estowie i Rzymianie. Między fascynacją
a obawą.
W czasie Festiwalu rynek starego miasta otwarty był dla kupców ze wszystkich
stron (Faktoria ALNA), można było zaopatrzyć się w przeróżne przedmioty z epoki.
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3.
Święto Ulicy Dąbrowszczaków
Członkowie i wolontariusze TN Pruthenia uczestniczyli w organizowanym przez
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie Święcie Ulicy Dąbrowszczaków (24 czerwiec
2012, w godz. 12.00–20.00).
TN Pruthenia posiadało własne stoisko, zaaranżowane na potrzeby otwartych
dla publiczności warsztatów. Warsztaty tkackie prowadziły: Alicja Dobrosielska i Joanna Sokal, zaś warsztaty garncarskie: Joanna Grzelak, Sebastian Chechłowski, Damian
Grzelak i Sandra Chodkowska. Zwłaszcza te drugie cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. W trakcie warsztatów tkackich uczestnicy samodzielnie wykonywali krajki, a podczas garncarskich niewielkie gliniane naczynia i imienne medaliony.
Warsztaty były okazją do zaprezentowania popularnonaukowej i edukacyjnej strefy
działalności TN Pruthenia, a zarazem stanowiły swoistą lekcję żywej, namacalnej historii, najmłodsi chętnie przy tym dopytywali o szczegóły średniowiecznych rzemiosł,
warunki życia, nie zabrakło też pytań o to kim byli Prusowie?
4.
Przodkowie Sielawowego Króla, czyli śladami pradawnej historii Mikołajek
Koordynatorzy: Alicja Dobrosielska, Bogdan Radzicki
Na zaproszenie organizatorów festynu historycznego w Mikołajkach Centrum
Kultury „Kłobuk” oraz Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach członkowie TN Pruthenia w dniu 7 lipca 2012 r. przy wsparciu naszych sympatyków, na jeden dzień zamienili centrum Mikołajek we wczesnośredniowieczną osadę pruską.
W naszych nowych „pruskich” przewoźnych domach znalazło się miejsce dla
tradycyjnych warsztatów: garncarskiego (Sandra Chodkowska, Sebastian Chechłowski, Damian Grzelak) i tkackiego (Alicja Dobrosielska, Paulina Przyborowska), a nasz
„pruski” mistrz kuchni – Grzegorz Pepłowski wraz ze swoim kuchcikiem (Asia Sokal)
szykowali strawę dla ciężko pracujących Prusów i licznych tego dnia w osadzie – gości. Szczególnym wzięciem cieszyła się gotowana przez cały dzień „zupa ucha” – wedle
zrekonstruowanego przez Grzegorza „starożytnego” przepisu. Jej popularność przebiła
wielokrotnie współczesną mazurską zupę rybną. Jak ktoś nie wiedział, czy po tej pruskiej strawie dożyje do jutra zawsze mógł zasięgnąć wróżby u wróżki (Kinga Młyńska).
Wróżka wywróżyła zespołowi ciekawy koniec dnia i rzeczywiście po skwarze, jaki towarzyszył festynowi późnym wieczorem przyszła burza z piorunami, która zmoczyła
całą naszą pruską wyprawę.
Opracował na podstawie sprawozdań szczegółowych przygotowanych przez koordynatorów poszczególnych działań – Jan Gancewski – Kanclerz TN Pruthenia
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Wilfried Menghin 1942–2013
Am 19. Juni 2013 verstarb nach schwerer Krankheit der langjährige Direktor
des Berliner Museums für Vor- und
Frühgeschichte und Landesarchäologe
von Berlin, Wilfried Menghin.
Am 8.4.1942 in München geboren, studierte er nach seinem Abitur
1963 in München, Gießen und Regensburg Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische Archäologie, Ethnologie
und Mittlere Geschichte. Sein Studium
schloss er 1971 mit der Promotion zum
„Schwert im frühen Mittelalter” an
der Ludwig-Maximilian-Universität in
München ab. Von 1971 bis 1972 war
er Assistent an der Universität Regensburg, von 1972 bis 1990 am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg,
zuletzt als Hauptkonservator und Direktor. 1986 erfolgte seine Habilitation
an der Universität Regensburg.
Im September 1989 bewarb sich Wilfried Menghin auf die Stelle des Direktors
am Museum für Vor- und Frühgeschichte, dessen gut geordnete reiche Bestände, die
personelle Ausstattung und die finanziellen Mittel den besten Rahmen boten, um Forschungen und Ausstellungen in großem Stil zu betreiben. Doch bereits bei seiner Einstellung, am 1. April 1990, hatten die inzwischen eingetretenen politischen Ereignisse
eine völlig neue Situation geschaffen, in der die Vereinigung der beiden getrennten
Museen in Ost und West nun im Vordergrund stand. Die reibungslose Zusammenführung der beiden Sammlungen ist einer der großen Verdienste Wilfried Menghins,
der ein starres, nach Hierarchien geordnetes Organisationssystem ablehnte. Bei der
Durchführung von Aufgaben gab er den Mitarbeitern weitgehend freie Hand und
griff nur ein, wenn Probleme auftauchten oder er glaubte korrigieren zu müssen.
Pruthenia, 2013, t. VIII, s. 303–305
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Wilfried Menghins Museumspolitik während seiner Amtszeit war durch den
Gedanken geprägt, dem Museum seine ehemalige internationale Bedeutung zurückzugeben. Hierzu dienten, neben zahlreichen Sonderausstellungen, deren Durchführung immer bei den zuständigen Wissenschaftlern lag, vier große Sonderschauen. Der
Ausstellung Wikinger, Waräger und Normannen folgte 1997 die große Ausstellung Die
Franken-Wegbereiter Europas, 2002 Menschen, Zeiten, Räume. Archäologie in Deutschland und 2007 Im Zeichen des Goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen.
Bei der letzten großen Ausstellung Im Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber
der Skythen im Jahre 2007 zog er sich, nachdem er die Beteiligung des Museums an
dem Ausstellungsvorhaben gesichert hatte, aus Organisation und Ausführung weitgehend zurück. Grund hierfür war auch die im selben Jahr in Moskau und Sankt Petersburg gezeigte Ausstellung Merowingerzeit. Europa ohne Grenzen, deren Zustande
kommen er mit großem Elan betrieb. Die in dieser Ausstellung präsentierte „Beutekunst” ließ ihn, seit er 1995 im Puschkin Museum den sogenannten Schatz des Priamos besichtigen durfte, nicht mehr los. Ungeachtet aller politischen Schwierigkeiten
bei der brisanten Thematik der Beutekunst war Menghin immer bemüht die wissenschaftlichen Kontakte zu den betreffenden russischen Museen aufrecht zu erhalten,
um so den Verbleib der 1945 nach Russland verbrachten Bestände des Museums zu
klären. Durch seine beharrliche aber auch offene und umgängliche Art erwarb er das
Vertrauen der russischen Kollegen, zu denen dann auch freundschaftliche Kontakte
entstanden. Es gehört sicherlich zu der Tragik seiner Krankheit, dass er den letzten
großen Erfolg seiner Bemühungen, die Eröffnung der großen Bronzezeitausstellung
Bronzezeit – Europa ohne Grenzen in Sankt Petersburg, nicht mehr erleben durfte.
Doch nicht nur in Russland schätzte man den Direktor des Berliner Museums.
Hatte er nach Antritt in Berlin noch geglaubt, seine in Nürnberg begonnenen Forschungen in Italien fortsetzen zu können, so musste er bald erkennen, dass er sich hier
in einem Museum befand, dessen Ausrichtung aufgrund seiner Bestände traditionell
in den Gebieten östlich der Oder lag. Als Direktor des „Westpolnischen Heimatmuseums” entstanden kurz nach Amtsantritt vor allem Kontakte nach Polen. Den
polnischen Kollegen bot er dabei jegliche Möglichkeit, die Bestände des Hauses zu
bearbeiten und auch bei der an das MVF übergebenen Studiensammlung des PrussiaMuseums Königsberg sorgte er dafür – auch wenn er, wie er später zugab, deren Wert
nicht wirklich erkannt hatte – dass diese erschlossen und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wurde. Gerade seine Offenheit im Umgang mit den polnischen Kollegen
verschaffte ihm auch hier ein hohes Ansehen und führte ebenfalls zu engen Freundschaften. Die herzlichen Verbindungen nach Polen gipfelten in der am 21.6.2001 in
Berlin gegründeten „Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer
Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa” (KAFU), in der deutsche,
polnische, litauische und russische Wissenschaftler sich bemühen, die archäologische
Quellenbasis der im Namen der Kommission aufgeführten Region wiederherzustellen. Die Initiative hierzu war bereits 1997 von deutschen und polnischen Fachleuten
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aus Museen und Universitäten ergriffen worden.
Die ehemalige Bedeutung des
Berliner Museums suchte Wilfried
Menghin auch mit Publikationsreihen, in denen die vorhandenen
Bestände vorgestellt wurden, und
durch gezielte Ankäufe wiederherzustellen. Die von ihm getätigten
Erwerbungen, wie den „Berliner
Goldhut”, sah er auch immer als
Rettung derart hochrangiger Objekte für die Wissenschaft.
Als Landesarchäologe von
Berlin war es ihm ein Anliegen,
die enge Verbindung zwischen
der Landesarchäologie im Berliner Landesdenkmalamt und dem
Museum für Vor- und Frühgeschichte zu wahren. Auch wenn ihn die aus dem Boden
Berlins geborgenen Objekte nicht immer begeisterten, sah er sein Museum dennoch
auch als Ort für die Präsentation der Berliner Archäologie.
Mit dem Tod Wilfried Menghins verliert die deutsche Vor- und Frühgeschichte
einen Vertreter ihres Faches, bei dem, neben all seinen Verdiensten in Museum und
Wissenschaft, das Menschliche immer im Vordergrund stand.

Mirosław Marcinkowski, Joanna Fonferek, Urszula Sieńkowska

Badania na terenie dawnego
zamku krzyżackiego w Elblągu
W 2012 r. na terenie dziedzińca Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
zostały przeprowadzone badania. Ich celem było rozpoznanie zachowanych układów
stratygraficznych i historii tego miejsca. Był to wstęp do dalszych badań elbląskiego
kompleksu zamku krzyżackiego, który był siedzibą mistrza krajowego do 1308 r., a po
przeniesieniu stolicy do Malborka – siedzibą wielkiego szpitalnika.
We wschodniej części dzisiejszego dziedzińca muzealnego został założony wykop
o wymiarach 20 × 3 m (Ryc. 1). Najmłodsze warstwy, sięgające do 1,6 m, złożone były
głównie z dużej ilości drobnego gruzu ceglanego i zaprawy, a także piasku i próchnicy.
Były one związane z okresem od zdobycia zamku przez mieszczan elbląskich w 1454 r.,
przez jego zburzenie, aż do czasów odbudowy dawnej słodowni w latach 80-tych
XX w. Poniżej odkryto nawarstwienia, które pozwoliły na wstępną lokalizację drewnianej warowni krzyżackiej z pierwszej połowy XIII w.
Jako pierwszy poziom tych najstarszych układów stratygraficznych odsłonięto
fragment nawierzchni drewnianej ulicy lub drogi, która wiodła w kierunku bramy lub
baszty Służebnej, znajdującej się niegdyś w południowo-wschodnim narożniku podzamcza. Tę spaloną drogę należy wiązać z okresem, kiedy istniał już ceglany zamek,
przynajmniej w swoim podstawowym zrębie, oraz jeszcze, przynajmniej częściowo,
drewniana zabudowa podzamcza północnego. Daty uzyskane z badań dendrochronologicznych pozwalają ją datować na początek XIV w., ok. 1305–1308 r.1
Odkryte bezpośrednio pod wspomnianą wyżej ulicą pozostałości drewnianych
konstrukcji charakteryzują się wyjątkowo dużymi elementami drewnianymi użytymi
do ich wzniesienia, co sugeruje być może ich obronny charakter. Ten poziom również
uległ przynajmniej częściowemu spaleniu. Datowanie uzyskane metodą dendrochronologiczną wskazuje, że drzewa użyte do wzniesienia budynków na tym poziomie zostały ścięte w latach 1275–1279.
Kolejny odsłonięty poziom drewnianej zabudowy datowany jest na lata 1252–
1268. Jego funkcjonowanie należy wiązać prawdopodobnie również z okresem drugiego powstania pruskiego (1260–1274). W tym czasie elbląski kompleks zamkowy
składał się z murowanego, ceglanego zamku właściwego i podzamcza o drewnianej za1
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Ryc. 1. Poziom konstrukcji drewnianych – widok od strony północnej. Fot. Archiwum MAH

budowie oraz zapewne drewniano-ziemnych umocnień, które jednak pozwoliły skutecznie powstrzymać powstańców pruskich.
Niżej położone, dobrze zachowane pozostałości drewnianych budynków, w tym
także z zachowaną częściowo drewnianą podłogą, moszczeniem faszyną i śladami wewnętrznego podziału, zostały datowane na lata 1245–1248. Był to okres, w którym
funkcjonowała jedynie warownia drewniana i w którym rozpoczęto dopiero wznoszenie zamku ceglanego. Przypuszcza się, że rozpoczęcie prac budowlanych miało miejsce
w latach 1240–1242.
Badaniom wykopaliskowym towarzyszyły również wiercenia geologiczne, a ich
opracowanie wykonane przez prof. Jerzego Nitychoruka, dr. hab. Krzysztofa Bińka
i dr. Marcina Szymanka pozwoliły na odtworzenie sytuacji geologicznej i paleośrodowiskowej terenu dawnego podzamcza północnego. Na ich podstawie ustalono, że te-
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Ryc. 2. Zapinka żółwiowata z ok. połowy X w. Rys. A. Szwemiński

ren dzisiejszego dziedzińca muzeum był niegdyś stosunkowo głębokim jeziorem, które z czasem zaczęło się wypłycać, aż do strefy nadbrzeżnej. Na tym dosyć wilgotnym
terenie wyłożono miejscami grubą warstwę faszyny, której zadaniem była stabilizacja
podłoża przed postawieniem drewnianych budowli elbląskiej warowni krzyżackiej.
W trakcie badań odkryto fragmenty ceramiki, zarówno z miejscowych warsztatów oraz naczyń importowanych. Ponadto pozyskano m.in.: pokonsumpcyjne fragmenty kości zwierzęcych, dużą liczbę gwoździ, fragment ostrogi, podkowy, okucia
końcówek pasów oraz fragmenty skórzanych butów. Największym jednak zaskoczeniem było odkrycie w warstwie z XIII w. zapinki żółwiowatej, którą można datować na
około połowę X w. (Ryc. 2).
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