Stan Badań historycznych nad dziejami Prusów po 1945 roku

41

Grzegorz Białuński

STAN BADAŃ HISTORYCZNYCH NAD DZIEJAMI PRUSÓW
PO 1945 ROKU

Swoje rozważania ograniczę do okresu po 1945 r., przede wszystkim dlatego, że wcześniejszy stan badań został już ukazany przez Henryka Łowmiańskiego1. Wobec tego zachowuję też prawie identyczny układ i zakres
omówienia. Podobnie jak ten autor, pomijam badania archeologiczne i językoznawcze, których wyniki prezentowane są zresztą w innym miejscu niniejszego numeru.
1. Pochodzenie Prusów
W sprawie pochodzenia Prusów istnieją obecnie dwie dominujące hipotezy. Pierwsza z nich, rozbudowana przez niemieckiego archeologa L. Kiliana w latach pięćdziesiątych (ale wywodząca się jeszcze z XIX w.) i popierana
przez część badaczy litewskich i łotewskich, jak też ostatnio rosyjskich, zakłada swoisty autochtonizm Bałtów, którzy nad Bałtykiem mieli siedziby
już w okresie późnego brązu, a ich odpowiednikiem ma być kultura rzucewska (2000–1800 r. p.n.e.)2. Druga hipoteza – obecnie powszechna w Polsce
– przyjmuje przybycie Prusów nad Bałtyk dopiero w VI–V w. przed n.e. z obszaru środkowej Rusi w dorzeczach Dniepru i Wołgi, gdzie mieściła się tzw.
kultura miłogradzka. Pierwszym śladem bytności Prusów nad Bałtykiem
ma być kultura kurhanów zachodniobałtyjskich. Za tym mają przemawiać
zarówno dane archeologiczne (podobieństwa obu kultur), jak też onoma——————
1
H. Łowmiański, Stan badań nad dziejami dawnych Prusów, Instytut Mazurski w Olsztynie, Komunikat Działu Informacji Naukowej, Seria Prehistorii i Historii nr 4, 1947, nr 7-8. Wspomnę tutaj nadto
o krótkim artykule z ambicjami podsumowania badań nad Bałtami w Polsce do początku lat osiemdziesiątych, por. J. Jaskanis, Dawni Bałtowie w nauce polskiej, Rocznik Białostocki, 1989, t. XVI. W tym miejscu serdecznie dziękuję za szczegółowe uwagi do niniejszego tekstu panu prof. dr. hab. Wiesławowi
Długokęckiemu.
2
L. Kilian, Haffküstenkultur und Ursprung der Balten, Bonn 1955; idem, Zu Herkunft und Sprache der
Prußen, Bonn 1980; idem, Mittelrussland – Urheimat der Balten?, Dieburg 1988. Por. R. K. Rimantiene,
K vporosu ob obrazovanii Bałtov, w: Iz drevniejszej istorii bałtskich narodov, Ryga 1980, s. 22–24 i ostatnio
V. I. Kulakov, Prussi (V–XIII v.), Moskva 1994, s. 6.
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styczne (bogate nazewnictwo bałtyjskie w rejonie Dniepru i Moskwy)3. Niekiedy spotykamy się w pracach historycznych z niejaką dwoistością lub próbą pogodzenia obu hipotez. Przykładowo Jan Powierski w ślad za J. Antoniewiczem (i badaczami ze ZSRR — Ch. A. Moora, V. N. Toporov, V. V. Sedov)
przyjął bezdyskusyjne pochodzenie Prusów z dorzecza Dźwiny, Dniepru i Wołgi.
Z drugiej jednak strony utrzymywał nadal tezę L. Kiliana o zasiedleniu przez
ludność zachodniobałtyjską wybrzeży Bałtyku już od czasów kultury rzucewskiej4. Inni poprzestają na ukazaniu obu tez5, bądź, co powszechniejsze,
ukazują tylko jedną z nich, np. w Polsce na ogół mówi się o migracji z obszaru kultury miłogradzkiej6.
Niewiele prac historycznych powstało na temat najdawniejszych dziejów Prus. W zasadzie wyróżnić tutaj należy kilka opracowań Powierskiego7.
Interesujące, choć mocno dyskusyjne, są natomiast próby znalezienia autentycznych wątków w nowożytnej legendzie o rzekomych założycielach Prus
– Widewucie i Brutenesie. W legendzie tej tkwić mają echa prawdziwych
wydarzeń z epoki wędrówek ludów8.
2. Syntezy
Przejdę do opracowań ogólnych poświęconych Prusom. Takie przez lata
w zasadzie powstawały tylko w Niemczech i dopiero od okresu międzywojennego XX w. także w Polsce. W ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się syntezy rosyjskie.
——————
3
Por. J. Okulicz, Problemy pochodzenia Bałtów i Słowian w świetle źródeł archeologicznych i językoznawczych, Rocznik Białostocki, 1991, t. 16; Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997, s. 43 i n. Tutaj
na poparcie tej tezy autorka odnalazła źródło pisane, mianowicie Herodot (VI w. p.n.e.) wspomniał o
niejakim plemieniu Neurów mieszkających niedaleko Scytów, a więc gdzieś na obszarze Rusi, którzy
mieli niedawno opuścić swoją ziemię z powodu plagi żmij. Sam powód jest może pewną reminiscencją
jakiejś legendy, ale potwierdzenie migracji plemienia należy przyjąć za prawdziwe (s. 51). Dodam, że
plemię Neurów jest przez innych łączone z Prasłowianami.
4
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego,
Toruń 1968, s. 12–13.
5
G. Białuński, Prusowie – lud zaginiony, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich, Olsztyn
2001, s. 14–15.
6
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – społeczeństwo – państwo
– ideologia, Gdańsk 1988, s. 40;
7
Zwłaszcza: J. Powierski, Najdawniejsze nazwy etniczne z terenu Prus i niektórych obszarów sąsiednich,
Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej KMW), 1965, nr 2, przedruk w: idem, Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995, t. 1, Malbork 2004; idem, Uwagi o starożytnych dziejach ziem pruskich, Zapiski Historyczne, 1976, z. 4, idem, Truso – niektóre aspekty genezy, Rocznik Elbląski, 2002, t. 18, najszerzej zaś idem,
Dzieje ziemi pasłęckiej do schyłku XIII w., w: Pasłęk. Z dziejów miasta i okolic 1297–1997, Olsztyn 1997, s. 75 i n.
.
.
8
V. Šime nas, Legenda apie Videvuti, ir Bruteni, (legendos šaltiniu, klausimu), w: Senove s baltu, kultu-ra. Pru-sijos
kultu ra, sudare G. Beresnevièius, I. Narbutas, Vilnius 1994, kwestie pozostawił otwartą również N. Kersken,
Aspekte des preußischen Geschichtsdenkens im 16. Jahrhundert, w: Preußische Landesgeschichte. Festschrift für
Bernhart Jähnig zum 60. Geburtstag, Marburg 2001, s. 447, przypis 49.
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Pierwszym takim opracowaniem była praca Heinricha Gerlacha Nur die Name
blieb9. Obejmuje ona omówienie dziejów pruskich od pierwszych o nich
wzmianek po ich asymilację w państwie zakonnym. Faktografia jest przedstawiona na ogół poprawnie, często w oparciu o cytowane bezpośrednio
źródła, choć pod znacznym wpływem przestarzałej literatury10. Prusów ukazano tutaj jako ofiarę ówczesnej ekspansji feudalnej i chrześcijańskiej. Forma pracy przypomina jednak popularne felietony, w których autor często
odnosi się do wydarzeń współczesnych, wyjaśniając różne wydarzenia i zjawiska. Sprawia to, że pracę czyta się szybko i przyjemnie, a jednocześnie jest
ona łatwa w odbiorze, jednak z drugiej strony powstał obraz przeszłości
zanadto uproszczony i „zideologizowany”. Sam autor identyfikuje się z potomkami dawnych Prusów, stąd może tak ostre oceny Krzyżaków, których
porównuje do wojsk hitlerowskich, zaś Prusów współpracujących z zakonem nazywa zdrajcami (pada nawet określenie „kapo” wobec komorników
pruskich). Istotnym wydarzeniem związanym z wydaniem tej książki było
pobudzenie kręgów związanych z dawnymi Prusami Wschodnimi do utworzenia organizacji Tolkemita, nawiązującej do tradycji dawnych Prusów.
Znacznie mniej obszerna jest praca Waltera Görlitza11 Die Prußen. Die alten Bewohner Ostpreußens. Geschichte, Kultur und Verschmelzung mit den
Deutschen. Stanowi ona w zasadzie ujęcie referatowe dziejów Prusów, w którym znalazło się miejsce na najważniejsze wydarzenia od pierwszych o nich
wzmianek po asymilację w XVII i XVIII w. Wymowa jest też bardziej tradycyjna, bowiem zakon krzyżacki występuje tutaj w świetle pozytywnym. Wiele
uwag skierowanych jest też pod adresem polskiej historiografii. Autor poddał krytyce uznawanie przywileju kruszwickiego za falsyfikat, napiętnowanie Konrada Mazowieckiego za sprowadzenie Krzyżaków oraz pomijanie
milczeniem istnienia nielicznych Prusów na polskiej Warmii po 1466 r. Kończąc swoje wywody, Görlitz podkreślił, że ponownie zainteresowano się historią Prusów dopiero w połowie XIX w.
Innego rodzaju monografią jest książka Kurta Gerbera Vom alten Preussenland12. Praca składa się z trzech części, z których pierwsza przedstawia
plemiona pruskie, a następnie warunki naturalne ich krainy, a więc świat
roślinny oraz zwierzęcy z czasów pruskich i krzyżackich. Autor posiłkował się
w dużej mierze oprcowaniem F. Magera Wald in Altpreußen als Wirtschaft——————
9

H. Gerlach, Nur die Name blieb. Glanz und Untergang der Alten Preußen, Düsseldorf – Wien 1978.
Błędy i pewne zafałszowania tej książki zostały szeroko ukazane w zdecydowanie negatywnej
recenzji pióra J. Powierskiego, zob. KMW, 1980, nr 3, s. 473–480.
11
W. Görlitz, Die Prußen. Die alten Bewohner Ostpreußens. Geschichte, Kultur und Verschmelzung mit den
Deutschen, Landsmannschaft Ostpreußen 1980.
12
K. Gerber, Vom alten Preussenland, 1200 bis 1400. Natur, Kultur, Geschichte; Groß-Umstadt 1987.
10
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sraum13, uzupełniając to informacjami z nowożytnych kronik. W kolejnej
części ukazano dzieje Prus od przybycia Krzyżaków po bitwę grunwaldzką.
Prusowie stanowią tutaj zaledwie tło do przedstawienia ogólnych dziejów
ziem pruskich, przy tym autor dosyć wiernie trzyma się przekazów kronikarzy krzyżackich, zwłaszcza Mikołaja z Jeroschina, którego wielokrotnie cytuje (we współczesnym języku niemieckim), a następnie Wiganda. Prusów
co prawda traktuje życzliwie, ale nie kryje też sympatii dla Zakonu. Kolejno
ukazano więc podbój Prus, powstania pruskie, walki z Litwinami, sylwetki
wielkich mistrzów krzyżackich. Dopiero trzecia część książki dotyczy wyłącznie dawnych mieszkańców Prus. Omówiono dotyczące ich przekazy, wierzenia oraz podano informacje nowożytnych kronikarzy (m.in. Szymona
Grunaua i Krzysztofa Hartknocha). Wiele miejsca poświęcono językowi pruskiemu. Jednak niektóre samodzielne propozycje autora budzą wątpliwości
identyfikacyjne (np. nazwy osobowe: Blaseio, Sareyka). Książkę autor zakończył symptomatycznym podrozdziałem Das alte Preußen lebt weiter. W dodatku zamieścił stan osadnictwa pruskiego około 1400–1450 r., posiłkując
się pracami Heide Wunder i Petera Germershausena14. W sumie jest to kolejna praca popularyzatorska, napisana przez badacza amatora, co zresztą
podkreślił w przedmowie Bernhart Jähnig.
Następna książka już w tytule zawiera zapowiedź popularnego ujęcia
tematu, chodzi o pracę Die Prußen. Ein sympatisches Volk zwischen Weichsel und
Memel Karla Baumanna15. Autor przed wojną był nauczycielem w niewielkiej wsi pod Giżyckiem (Skopie), gdzie swego czasu uczył (i uczył się) też
autor niniejszego artykułu. Praca składa się z 11 rozdziałów, które ukazują
poszczególne problemy związane z Prusami, a więc: pierwsze ich ślady, język, życie codzienne, podział plemienny, bogów, uzbrojenie, dzieje oraz walkę o wolność. W uzupełnieniu znalazły się uwagi na temat pozycji kobiet,
która, zdaniem autora, była dosyć znacząca, jak też uzasadnienie pokojowego nastawienia Prusów, a następnie ukazano ich status pod władztwem zakonu krzyżackiego i znaczenie przywileju chełmińskiego. Pracę kończy słownik pruskich nazw osobowych utworzony za R. Trautmannem16 i H. G.
Podehlem17. Ciekawy jest początek książki, gdzie Baumann pisze, że w podręcznikach niemieckich z ostatnich kilkudziesięciu lat znajduje się tylko jedno
zdanie o Prusach, mianowicie że Konrad Mazowiecki wezwał Zakon do pod——————
13

F. Mager, Wald in Altpreußen als Wirtschaftsraum, Köln 1960.
H. Wunder, Siedlungs- und Bevölkerunksgeschichte der Komturei Christburg (13.–16. Jahrhundert),
Wiesbaden 1968; P. Germershausen, Siedlungsentwicklung der preußischen Ämter Pr. Holland, Liebemühl,
Mohrungen vom 13. bis 17. Jahrhundert, Marburg 1971.
15
K. Baumann, Die Prußen. Ein sympatisches Volk zwischen Weichsel und Memel, Leer 1991.
16
R. Trautmann, Die altpreußischen Personennamen, Göttingen 1925.
17
H. G. Podehl, 4444 ostpreußische Namen prußisch erklärt, Leer 1987.
14
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boju dzikich i pogańskich Prusów, zresztą według autora nieprawdziwe. Prusom daleko bowiem było do „dzikości”. W sumie Prusowie przedstawieni
zostali w świetle pozytywnym, autor nie karci jednak Zakonu, choć nie ukrywa jego metod walk z Prusami. Natomiast na zdecydowane potępienie zasłużył, według Baumanna, Konrad Mazowiecki. Faktografia została w większości oparta o ustalenia dziewiętnastowiecznego historyka Johannesa
Voigta18, stąd w wielu miejscach czytelnik otrzymał już znacznie przestarzały obraz dziejów.
Swoiste kuriozum dla czytelnika polskiego stanowić może ostatnia, jak do
tej pory, monografia o Prusach autorstwa Otto A. Schneidereita Die Prussen
und der Deutsche Orden19. Napisana została bowiem w duchu materializmu marksistowskiego, w którym dzieje ludzkości to walka klas. Już wstęp otwiera cytat z Karola Marksa, zaś w pracy niejednokrotnie autor odwołuje się do Fryderyka Engelsa. Prusowie stanowili według Schneidereita mały dzielny lud,
który padł ofiarą rozbójniczych zapędów rycerstwa całej feudalnej Europy. W
ciągu jednego zaledwie wieku rycerstwo dokonało podboju i zniewolenia Prusów w imię Chrystusa, ale tak naprawdę to tylko dla pieniędzy. Prusowie tymczasem posiadali wiele cnót, więc ich potomkowie nie powinni mieć powodu
do wstydu. Praca tylko w pierwszej części omawia Prusów pogańskich i ich
tragiczne losy, dalej ukazuje raczej dzieje terytorium pruskiego od XIV w. do
czasów republiki weimarskiej. W ten sposób autor starał się ukazać tło dla
dziejów potomków pruskich w kolejnych epokach. Sporo miejsca w jego
rozważaniach zajęła Litwa. Merytoryczna strona pracy pozostawia jednak
wiele do życzenia. Schneidereit sięgnął do klasyki pruskiej historiografii,
przede wszystkim do J. Voigta oraz jego poprzednika Augusta Kotzebue20,
do tego ostatniego zapewne ze względu na jego antykrzyżackie spojrzenie,
co zaowocowało niezbyt oryginalnymi wnioskami i licznymi błędami faktograficznymi.
Należy więc stwierdzić, że czytelnik niemiecki nie otrzymał dotąd obiektywnej i opartej na współczesnych osiągnięciach nauki monografii Prusów.
Najnowsze prace ciągle wykorzystują klasyczne dzieła dziewiętnastowiecznej historiografii, tylko w wąskim zakresie uzupełniane o najnowsze niemieckie badania, czasami zupełnie nieprofesjonalne. Do tego, niestety, nie
uwzględniane są najnowsze badania polskie, litewskie i rosyjskie.
O wiele lepiej temat Prusów został potraktowany w historiografii polskiej. Po pierwsze, ze względu na szczęście do autorów, wybitnych history——————
18

J. Voigt, Geschichte Preußens, Bd. I, Königsberg 1827.
O. A. Schneidereit, Die Prussen und der Deutsche Orden, Berlin 1994.
20
A. Kotzebue, Preußens ältere Geschichte, Bd. 1–4, Riga 1808.
19
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ków, po drugie, ze względu na wnikliwe zaangażowanie badawcze w problem Prus przez ostatnie sześćdziesiąt lat. Przez lata jednak podstawową
pracą pozostawało opracowanie Henryka Łowmiańskiego Prusy pogańskie21
oraz jego monumentalne dzieło Studia nad początkami społeczeństwa i państwa
litewskiego22, które obejmowało tylko wybrane zagadnienia, głównie ustrojowe, osadnicze i społeczne. Jest to rzeczywiście znakomita praca, oparta na
przebogatym materiale źródłowym i porównawczym z całego obszaru Bałtów. Do dzisiaj stanowi kanon polskiej historiografii. Pierwszym ogólnym
opracowaniem powojennym dziejów Prusów był rys pióra Gerarda Labudy,
zamieszczony najpierw w Historii Pomorza, potem zaś w nieco wzbogaconej
wersji w Dziejach zakonu krzyżackiego w Prusach23. Stanowiło ono dosyć udaną
próbę podsumowania stanu wiedzy o plemionach pruskich z końca lat sześćdziesiątych, później rozszerzone o badania do początku lat osiemdziesiątych. Oczywiście obecnie nie jest to już opracowanie zadawalające, choć nadal
bardzo użyteczne i warte polecenia mimo powstania nowszej, obszerniejszej monografii autorstwa Łucji Okulicz-Kozaryn pt. Dzieje Prusów (1997).
Niewątpliwie ta ostatnia praca przyniosła środowisku historycznemu spory zawód. Książka stanowi największe do tej pory monograficzne przedstawienie dziejów zaginionego ludu Prusów, poza dziewiętnastowiecznym ujęciem Voigta. W książce przyjęto chronologiczny układ wykładu. We wstępie
przedstawiona została proweniencja nazwy Prusów i zmiany w jej znaczeniu, następnie w sposób, niestety, wybiórczy ukazano źródła historyczne.
Dalej omówiono rodowód Prusów, ich język i najdawniejsze siedziby, potem już
chronologicznie ukazywano dzieje ludności pruskiej w starożytności i średniowieczu. Pierwszy okres opracowano na podstawie źródeł archeologicznych i skromnych wzmianek starożytnych kronikarzy, drugi na bogatszej
bazie źródeł pisanych i onomastycznych. Bardziej dokładnie niż gdziekolwiek dotychczas w polskiej historiografii ukazano walki krzyżacko-pruskie,
a przede wszystkim dalsze losy Prusów pod władztwem krzyżackim. Podsumowując, otrzymaliśmy pracę, którą trudno ocenić jednoznacznie, bowiem
obok w miarę poprawnych fragmentów znajdujemy ewidentnie słabsze. Jest
to jednak pierwsza tak bogata faktograficznie monografia poświęcona Prusom, która ponadto spotyka się z dużym zainteresowaniem czytelników. Szkoda
——————
21

H. Łowmiański, Prusy pogańskie, Toruń 1935; wznowione w 1989 r. w wyborze prac tego autora:
Prusy – Litwa – Krzyżacy, Warszawa 1989.
22
Idem, Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, t. 1–2, Wilno 1931–1932; w większej części przedrukowane w: idem, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983.
23
Historia Pomorza, pod red. G. Labudy, t. 1, Poznań 1969, s. 408–432, 444–455; M. Biskup,
G. Labuda, op. cit., s. 31–95, 118–161. Inne prace ogólne poświęcone zakonowi krzyżackiemu nie wnoszą dla dziejów Prusów nic nowego, por. K. Górski, Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977.
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tylko, że po jej lekturze pozostaje niedosyt zwłaszcza z perspektywy historycznej: nie odróżnianie źródeł prymarnych od drugorzędnych, brak uwzględnienia
najnowszych opracowań, zbyt liczne błędy i pomyłki, emocjonalne zaangażowanie po stronie pruskiej (nie przystoi to obiektywizmowi badacza).
Do prac ogólnych można zaliczyć rozprawę o plemieniu Jaćwięgów Aleksandra Kamińskiego Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne24.
Jest to jedyna, jak dotąd, monografia poświęcona w całości tylko jednemu
plemieniu. Praca straciła już nieco na aktualności i niewątpliwie istnieje
potrzeba napisania nowego opracowania25. Jeśli chodzi o historiografię poświęconą Jaćwieży, to wielokrotnie była ona szczegółowo omawiana m.in.
przez Stanisława Zajączkowskiego26 i Jana Tyszkiewicza27, a ostatnie badania przedstawiła Danuta Jaskanis28. Ukazała się nawet bibliografia Jaćwieży, niestety tylko do 1975 r.29 Omówiona została też historiografia poświęcona Galindii30.
W sumie także w polskiej historiografii nie posiadamy ogólnego opracowania, obejmującego całość podstawy źródłowej oraz kompletny dorobek
naukowy, które spełniałoby oczekiwania środowiska historycznego.
Wspomniałem już, że również w języku rosyjskim ukazały się niedawno
pierwsze monografie poświęcone Prusom autorstwa Vładimira I. Kułakova,
choć głównie na podstawie źródeł archeologicznych z półwyspu sambijskiego31. O Prusach traktuje też pierwsza rosyjska monografia o Prusach Wschodnich, we fragmencie tego samego autora oraz V. S. Isupova32. Wobec warstwy historycznej tych prac można tutaj wnieść niestety wiele zastrzeżeń,
przede wszystkim nawiązywanie do przestarzałej (Voigt) lub dyskusyjnej
literatury niemieckiej (Kilian). Autor zbyt ufa informacjom kronikarzy nowożytnych, zwłaszcza Szymonowi Grunauowi. Cytuje całe fragmenty jego
kroniki np. o legendarnej genezie Prusów (Widewucie i Brutenesie), bez
——————
24

A. Kamiński, Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne, Łódź 1953.
Tutaj warto napomknąć o popularnej pracy W. Giełżyńskiego, Jaćwięgi są wśród nas, Warszawa
2001, w której w jakiejś mierze ukazano też najnowsze badania i problemy badawcze dotyczące Jaćwięgów.
26
S. Zajączkowski, Problem Jaćwieży w historiografii, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
1953, z. 1–4.
27
J. Tyszkiewicz, Najważniejsze problemy historiografii Jaćwieży, Rocznik Białostocki, 1981,
t. 14; idem, Terytorium Jaćwieży w starszej historiografii, Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 1975, t. 1.
28
D. Jaskanis, Jaćwież w nowych badaniach naukowych w Polsce, Rocznik Białostocki, 1989, t. XVI.
29
Bibliografia Jaćwieży (Materiały z lat 1945–1975), oprac. J. Matelska, J. Maj, Białystok 1985.
30
G. Białuński, Problem Galindii w źródłach i historiografii, w: Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999.
31
V. I. Kulakov, Drevnosti Prusov VI–XIII v., Moskva 1990; idem, Prussi V–XIII w., z obszernym angielskim streszczeniem.
32
Vostocznaja Prussija. S drevniejszych vremen do konca vtoroj mirovoj vojny, Kaliningrad 1996.
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krytycznego komentarza. Zbyt dużą rolę przypisuje kapłonom pruskim. Opowiadał się za istnieniem „pruskiej konfederacji” (w duchu V. T. Pašuto), która
w XIII w. miała ulec dalszej unifikacji. Tak więc w początku XIII w. nie tyle
chodziło już o plemiona pruskie, co o formujące się państwo z centrum na
Sambii33. Z punktu widzenia historyka prace te budzą sporo zastrzeżeń. Jest
to o tyle niedobre, że ostatnio takich prac przybywa34, powiela się w nich te
same błędy, bez uwzględniania nowszych badań historycznych.
3. Stosunki zewnętrzne Prusów do 1283 roku
Stosunki polsko-pruskie
Najlepiej rozpoznane pozostają stosunki polsko-pruskie. Pierwszą próbę
ich zarysu, ale tylko dla początków panowania Piastów, dał H. Łowmiański35. Jego główne wnioski to:
„1) Prusowie w X w. przeżywali okres przejściowy od formy ustroju plemienno-rodowego do państwowego, jednak skrystalizowanie państwowości doznało opóźnienia z powodu wcześniejszego powstania w sąsiedztwie
silnych monarchij słowiańskich;
2) świadectwem tendencyj państwowotwórczych jest ekspansja łupieska Prusów, hamowana przez sąsiadów, którzy bronili się przed rabunkowymi napadami;
3) tekst głównego źródła do stosunków polsko-pruskich za Mieszka, Ibrahima ibn Jakuba, daje się ustalić na podstawie al-Bekriego oraz ibn Saida;
4) z relacji Ibrahima zdaje się wynikać fakt przyjaznych stosunków polsko-pruskich jeszcze w r. 966, co było śladem dawnego sojuszu Piastów z Prusami przeciwko Pomorzu i Mazowszu, dopiero za Chrobrego daje się zauważyć wybuch konfliktu z pogranicznymi plemionami pruskimi, i tym należy
——————
33
V. I. Kulakov, Die Kulturen und Stämme auf westlicher Grenze der Welt der Balten, w: Kraje słowiańskie
w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 631.
34
Por. popularne ujęcie – idem, Ot vostocznoj Prussii – do Kaliningradskoj obłasti. Istoriczeskij putovoditiel, Kaliningrad 2002, a ostatnio znowu próba naukowej syntezy, idem, Istorija Prusii do 1283 goda, Prussia Antiqua, t. 1, Moskva 2003.
Lepiej jest w ostatnim ogólnym rosyjskim ujęciu dziejów Prusów bez udziału Kułakowa, zob. Oczerki istorii Vostocznoj Prusii, rukovoditiel G. V. Kretinin, Kaliningrad 2002, zwłaszcza s. 15–51, gdzie rozdziały poświęcone Prusom napisali: V. S. Suvorow i G. V. Kretinin, bowiem odrzucają na ogół wzmianki
nowożytne a opierają się na bardziej wiarygodnych przekazach źródłowych np. kronice Piotra z Dusburga, choć nadal brakuje uwzględnienia wyników nowszych badań niemieckich czy polskich, a z literatury autorzy bazują na Johannesie Voigtcie, V. T. Pašuto, Henryku Łowmiańskim i Wojciechu Ketrzyńskim. Należy jednak podkreślić, że traktują ją krytycznie.
35
H. Łowmiański, Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów, w: idem, Prusy–Litwa–Krzyżacy, Warszawa 1989 (1 wyd. w: Przegląd Historyczny, 1950, 41).
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tłumaczyć skierowanie do Prus misyj Wojciecha i Brunona, jednak ku plemionom, z którymi stosunki były poprawne lub przyjazne (Sambia, Jaćwież);
5) pruskie pochodzenie imienia Mieszka jest możliwe na tle koligacyj
matrymonialnych Piastów, być może, z Jaćwieżą”36 (ta ostatnia teza przejęta za językoznawcą Janem Otrębskim37).
Część z tych wniosków nie utrzymała się do dzisiaj, przykładowo: pochodzenie imienia Mieszka, czy sprawa ekspansji łupieskiej, która dowodnie potwierdzona jest dopiero w XII w. Tymczasem na Prusów napadano już
od połowy X w. i zdaje się ich wypady były swoistą odpowiedzią na ekspansywność ze strony sąsiadów. Mocną stroną pracy jest rozbiór krytyczny relacji Ibrahima ibn Jakuba.
Trzeba tu jednak podkreslić, że do dzisiaj podstawową pracą na temat
stosunków polsko-pruskich pozostaje rozprawa Jana Powierskiego Stosunki
polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego
(Toruń 1968). Ukazuje ona całość problemu do czasu przybycia do Prus zakonu krzyżackiego. W wielu szczegółach praca ta jest już oczywiście nieaktualna. Postęp badań jest nieubłagany, w tym procesie znaczący był udział
samego Jana Powierskiego. Nadal jednak jego książka stanowi podstawę
dla wszystkich zajmujących się problematyką stosunków polsko-pruskich.
Tym bardziej że kolejna monografia ukazująca ten problem okazała się całkowicie nieudana (K. Wiliński)38. Odnotować można też dwa krótkie artykuły Krystyny Zielińskiej-Melkowskiej z zarysem stosunków polsko-pruskich
do XIII w.39 oraz poprawniejszy od nich rys pióra Stanisława Alexandrowicza40.
Kilka lat temu ukazało się pewnego rodzaju uzupełnienie do książki Powierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza z Mazowszem i późniejszego Podlasia. Chodzi tutaj o pracę Grzegorza Białuńskiego Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, gdzie w pierwszych pięciu rozdziałach
ukazano chronologicznie dzieje stosunków polsko-prusko-jaćwieskich, zamykając omówienie stosunków polsko-pruskich na czasach Kazimierza Sprawiedliwego, zaś stosunki polsko-jaćwieskie na roku 1283. Od tego czasu
otrzymaliśmy jeszcze kilka prac traktujących w znacznym zakresie o stosun——————
36

Ibidem, s. 123–124.
J. Otrębski, Imiona pierwszej chrześcijańskiej pary książęcej w Polsce, Slavia Occidentalis, 1947, t. 18.
38
K. Wiliński, Walki polsko-pruskie w X–XIII w., Łódź 1984. Praca ta została bardzo krytycznie omówiona w recenzji J. Wenty, w: Zapiski Historyczne, 1987, z. 1, s. 194–197.
39
K. Zielińska-Melkowska, Stosunki polsko-pruskie w X–XIII wieku, w: Europa Środkowa i Wschodnia
w polityce Piastów, pod red. K. Zielińskiej-Melkowskiej, Toruń 1997; por. eadem, Polskie wyprawy krzyżowe
do Prus w drugiej połowie XII i pierwszej połowie XIII wieku na tle idei krucjatowej, w: Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 2002, jednakże z pewnymi wątpliwymi tezami.
40
S. Alexandrowicz, Działania wojenne w XI–XIII wiekach, w: Z dziejów wojskowych ziem północnowschodnich Polski, cz. 1, red. Z. Kosztyła, Białystok 1986.
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kach polsko-pruskich. Pierwsza z nich to obszerna rozprawa Marii Starnawskiej o zakonach krzyżowych na ziemiach polskich, w której jeden z rozdziałów poświęcono udziałowi tych zakonów w krucjacie pruskiej41. Druga to Mikołaja Gładysza Zapomniani Krzyżowcy42, gdzie odniesiono się szczegółowo do
polskich wypraw na Prusów w kontekście ruchu krucjatowego (XI–XIII w.).
Kolejna praca to Elżbiety Kowalczyk Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej43,
gdzie szczegółowo omówiono kształtowanie się granicy mazowiecko-pruskiej
z uwzględnieniem dziejów politycznych, choć te w znacznej mierze oparto
na dotychczasowej literaturze.
Próbę nowej syntezy o relacjach polsko-bałtyjskich do końca XII w. przygotowywał Jan Powierski, niestety zachował się jedynie fragment, bez aparatu naukowego, obejmujący wydarzenia do początku XI w.44
Szczególnie dużo opracowań powstało na temat stosunków polsko-prusko-krzyżackich w połowie XIII w. Najpierw tematem tym zajął się Bronisław Włodarski45, następnie w serii znakomitych artykułów Jan Powierski46.
Niedawno artykuły te, porozrzucane w różnych wydawnictwach, ukazały
się ponownie w jednej zwartej publikacji47. Osobno omówiono spór wokół
Galindii tego czasu48 oraz Jaćwieży49. Ostatnio ukazały się też prace o po——————
41
M. Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu,
Warszawa 1999, zwłaszcza s. 181–203.
42
M. Gładysz, Zapomniani Krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa
2002; wspomnę nadto o pracy idem, Wyprawa jaćwińska Kazimierza Sprawiedliwego w relacji mistrza Wincentego. Przyczynek do recepcji haseł krucjatowych w XII-wiecznej Polsce, w: Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat.
43
E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003.
44
J. Powierski, Bałtowie i ich relacje z Polską do końca XII wieku (na tle stosunków w strefie bałtyckiej), w:
idem, Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995, t. 2, Malbork 2005.
45
B. Włodarski, Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie XIII wieku, Roczniki Towarzystwa Naukowego
w Toruniu, 1956, t. 61, z. 1.
46
J. Powierski, Kazimierz Kujawski a początki rywalizacji o ziemie zachodniobałtyjskie (do 1247 r.), Ziemia
Kujawska, 1981, t. 6; idem, Książę kujawski i łęczycki Kazimierz a Zakon Krzyżacki w latach 1248-1249, Ziemia Kujawska, 1985, t. 7; idem, Świętopełk gdański i Kazimierz kujawsko-łęczycki w rywalizacji o ziemie bałtyjskie w latach 1250–połowa 1252, Rocznik Gdański, 1981, t. 41; idem, Polityka bałtyjska książąt polskich
w połowie XIII wieku (Koncesje Innocentego IV), Kwartalnik Historyczny, 1980, nr 2; idem, Sprawa Prus
i Jaćwieży w polityce Zakonu Krzyżackiego i książąt polskich w okresie po ugodzie włocławskiej z 4 sierpnia 1257 roku,
KMW, 1979, nr 3; idem, Książęta polscy i Zakon Krzyżacki a problem bałtyjski w okresie od schyłku 1258 do połowy
1260 roku, KMW, 1979, nr 4; idem, Wybuch II powstania pruskiego a stosunki między Zakonem Krzyżackim
i książętami polskimi (1260–1261), KMW, 1980, nr 3; idem, Stanowisko polityczne książąt polskich wobec ludów
bałtyjskich i zakonu krzyżackiego w okresie nasilenia najazdów litewskich (1261–1263), Acta Baltico-Slavica, 1983,
XV; idem, Układ kamieński (1264) na tle stosunków między książętami pomorskimi, Krzyżakami i Prusami
w latach sześćdziesiątych XIII w., Rocznik Olsztyński, 1968, t. 8; idem, Uwagi o wydarzeniach kujawskich
w latach 1267–1271, Prace Komisji Historii (Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego), 1968, nr 7.
47
Por. J. Powierski+, Prussica, t. 2, ze wspomnianych wyżej w przypisie 46, brakuje tylko dwóch
ostatnich artykułów.
48
Por. G. Białuński, Zajęcie Galindii przez Krzyżaków, w: idem, Studia, a ostatnio G. Świderski, Zmiany
przynależności państwowo-administracyjnej zachodniej części Galindii w latach 1253–1374, Masovia, t. 7, 2004.
49
R. Wróblewski, Problem jaćwieski w polityce Bolesława Wstydliwego w latach 1248–1264, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria 1, 1970, z. 72.
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szczególnych polskich książętach, w których omówiono również kwestie ich
stosunków z Prusami i Jaćwięgami50.
Stosunki z innymi sąsiadami
Mniejsze zainteresowanie badaczy znalazły stosunki między Rusią a Prusami. Nie ma do tej pory osobnego opracowania na ten temat. Tutaj warto
zwrócić szczególną uwagę na przyczynek B. Włodarskiego Problem jaćwiński
w stosunkach polsko-ruskich51, jak też inne jego prace odnoszące się do stosunków polsko-ruskich, w których wątek jaćwieski odgrywał niejednokrotnie
istotną rolę52. Problem pruski w polityce Daniela Halickiego w połowie XIII w.
został szczegółowo omówiony w artykule N. I. Szczawielewej53. Poza tym
należałoby wymienić prace poświęcone dziejom pogranicza54, a zwłaszcza
ostatnią monografię Elżbiety Kowalczyk55. Wiele interesujących ustaleń na
temat stosunków prusko-ruskich odnajdujemy w opracowaniach ogólnych,
jak też dotyczących stosunków polsko-pruskich, które często były ze sobą
ściśle związane.
Prawie zupełnie brakuje prac na temat stosunków z innymi sąsiadami.
Tutaj należy wymienić artykuł Kazimierza Ślaskiego Stosunki Prusów z innymi ludami bałtyckimi w VII–XII w.56, który jednak nie wyczerpuje zagadnienia
stosunków z Wikingami, ludami zachodniofińskimi (Estami, Liwami i Finami) i Kuronami. O ekspansji duńskiej w Prusach znajdujemy też informacje w artykule Stelli Marii Szacherskiej Opactwo oliwskie a próba ekspansji
——————
50
Por. A. Szweda, Polityka Siemowita I mazowieckiego wobec zakonu krzyżackiego po 1254 roku, Rocznik
Grudziądzki, t. 15, 2003, P. Żmudzki, Studium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000,
zwłaszcza s. 285–301.
51
B. Włodarski, Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskich, Zapiski Historyczne, 1959, z. 2/3.
52
Por. B. Włodarski, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa 1966; idem, Sąsiedztwo polsko-ruskie w czasach
Kazimierza Sprawiedliwego, Kwartalnik Historyczny, 1969, z. 1; idem, Sojusz dwóch seniorów (ze stosunków
polsko-ruskich w XII wieku), w: Europa-Słowiańszczyzna-Polska. Studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 1970.
53
N. I. Szczavieleva, Prusskij vopros v politike Daniła Galickogo, w: Drevniejszije gosudarstva vostocznoj
Evropy. Materiały i issledovanija, Moskva 1991; toż w języku polskim N. I. Szczawielewa, Sprawa pruska
w polityce Daniela Halickiego, w: Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy
XVI wieku, Toruń 1990.
54
H. Łowmiański, Pogranicze słowiańsko-jaćwieskie, Acta Baltico-Slavica, 1966, t. 3; A. Kamiński,
Z badań nad pograniczem polsko-rusko-jaćwieskim w regionie rzeki Sliny, Wiadomości Archeologiczne, 1956,
z. 2; idem, Wizna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwięskiego, Rocznik Białostocki, t. 1, 1961; idem, Pogranicze polsko-rusko-jaćwieskie między Biebrzą i Narwią, Rocznik Białostocki, 1963, t. 4; J. Wiśniewski, W sprawie badań nad pograniczem Jaćwieży, Przegląd Historyczny, 1957, z. 2; J. Tyszkiewicz, Mazowsze północnowschodnie we wczesnym średniowieczu. Historia pogranicza nad górną Narwią do połowy XIII w., Warszawa 1974;
G. Białuński, Wizna na pograniczu polsko-pruskim w czasach Bolesława Kędzierzawego, w: Pogranicze polskopruskie i krzyżackie, red. K. Grążawski, Włocławek–Brodnica 2003.
55
E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą).
56
K. Ślaski, Stosunki Prusów z innymi ludami bałtyckimi w VII–XII wieku, Rocznik Olsztyński, t. 5, 1963.
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duńskiej w Prusach57. O stosunkach skandynawsko-pruskich znajdujemy też
wzmianki w pracach Gerarda Labudy58 i Jana Powierskiego59. Zadziwia brak
większej pracy ukazującej stosunki prusko-litewskie, które z rzadka znajdowały zainteresowanie u badaczy na marginesie innych problemów60.
Podsumowując, należy podkreślić, że brak jest pracy omawiającej całość
stosunków zewnętrznych plemion pruskich. Najlepiej wypada zaś rozpoznanie stosunków polsko-pruskich.
Misje chrześcijańskie
Do szczegółów w stosunkach zewnętrznych, znajdujących jednak duże
zainteresowanie badaczy, należą misje chrześcijańskie. Na czoło wysuwają się
misje świętych – Wojciecha i Brunona. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich
poświęconych im prac, a zwłaszcza św. Wojciechowi. Poprzestanę na najważniejszych. Ostatnio ukazała się wreszcie obszerna monografia biskupa Wojciecha w opracowaniu Gerarda Labudy61, gdzie też omówiono dotychczasowe
badania nad tą postacią. Trzeba jednak pamiętać, że już wcześniej dyskusję
o wątku pruskim wzbudziła monografia Stanisława Mielczarskiego Misja pruska świętego Wojciecha62, w której autor przyjmował za teren misji okolice jeziora Druzno. Do jego ustaleń odniósł się m.in. Gerard Labuda63, dając sprostowania do drogi Wojciecha z Gniezna do Gdańska (drogą wodną nie lądową)
i podtrzymując kierunek pomezański. Bardziej krytycznie do ustaleń Mielczarskiego odnosił się natomiast J. Powierski, który do końca bronił koncepcji
sambijskiej, a przynajmniej zbijał argumenty zwolenników tezy pomezańskiej64.
——————
57
S. M. Szacherskiej Opactwo oliwskie a próba ekspansji duńskiej w Prusach, Kwartalnik Historyczny,
1967, 4; o duńskich wpływach w Prusach na przełomie XII i XIII w. znajdziemy też informacje w innych
pracach tej autorki, por. niżej.
58
G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, t. 2, Poznań 1964, głównie w kontekście
stosunków słowiańsko-skandynawskich.
59
J. Powierski, Krytyka koncepcji o decydującym znaczeniu ekspansji z zewnątrz dla opóźnienia rozwoju
politycznego Prusów, Acta Baltico-Slavica, 1977, XI.
60
Por. L. Kolankowski, Litwini a Prusacy, w: Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
w Warszawie 2-go listopada do 4-go grudnia 1930 r., t. 2, Protokoły, Lwów 1931, s. 158–162; G. Błaszczyk,
Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności, t. 1: Trudne początki, Poznań
1998; D. Prekop, Wojna zakonu krzyżackiego z Litwą w latach 1283–1325, Toruń 2004, s. 32 i n., 168;
K. Stopka, Próby chrystianizacji Litwy w latach 1248–1263, Analecta Cracoviensia, 1987, t. 19.
61
G. Labuda, Święty Wojciech. Biskup – męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2000.
62
S. Mielczarski, Misja pruska świętego Wojciecha, Gdańsk 1967 (wyd. 2).
63
G. Labuda, Droga biskupa praskiego do Prus, Zapiski Historyczne, 1969, z. 3.
64
Por. J. Powierski, Święty Wojciech w Polsce i w Prusach, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1966, nr 4;
idem, Śmierć św. Wojciecha i jej miejsce w świetle starszych źródeł, KMW, 1993, nr 3; idem, Legenda pomezańska
o śmierci św. Wojciecha, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha. Międzynarodowa konferencja naukowa, pod. red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego, Katowice 1998; idem, Źródłoznawcze i merytoryczne aspekty sporu o miejsce śmierci św. Wojciecha, w: Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha. Materiały z konferencji... 18–19 września 1997 r., pod. red. M. F. Jagodzińskiego, Elbląg 1999; idem, Jeszcze
raz o świętym Wojciechu, w: Bałtyk w polityce polskiej w tysiącleciu, pod red. F. Nowińskiego, Gdańsk 2000.
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Ostatnio za koncepcją pomezańską opowiedzieli się zdecydowanie Łucja
i Jerzy Okulicz-Kozarynowie65, Przemysław Urbańczyk66, G. Labuda we wspomnianej monografii oraz Grzegorz Białuński67. Tezy sambijskiej bronił zaś Sławomir Syty68. Ciekawe spostrzeżenia na temat okoliczności męczeństwa
sw. Wojciecha, jako rytuału religijnego, przedstawił ostatnio Jacek Banaszkiewicz69, o sytuacji społeczno-religijnej panującej na Żuławach w czasach misji
pisał Piotr M. A. Cywiński70. Warto odnotować biografię św. Wojciecha pióra
ks. Kazimierza Śmigla71 i artykuł Jerzego Strzelczyka72 oraz popularną pracę
Anny Pobóg-Lenartowicz73. Na mało znane źródło dotyczące męczeństwa biskupa Wojciecha zwróciła niedawno uwagę Elżbieta Dąbrowska74. Wydaje się,
że wobec postępu badań, jak też sprzecznych tez, nadszedł czas, aby na nowo
w sposób komplementarny rozpatrzyć całą misję pruską Świętego.
Mniejsze zainteresowanie badaczy budziła zawsze misja Brunona z Kwerfurtu. Jak dotąd też nie powstała nawet nowoczesna monografia jemu poświęcona75, tylko Reinhard Wenskus opracował ciekawą pracę o światopoglądzie historyczno-politycznym Brunona. Wątkowi pruskiemu nie poświęcił
w niej jednak wiele miejsca76, podobnie zresztą jak Walerian Meysztowicz
w szkicach o postaci Brunona77 i Hans-Dietrich Kahl w rozprawie o poglądach Brunona na cele i środki działalności misyjnej78. Więcej o tym wątku
znajdujemy w pracy Janusza Bieniaka79. Opowiedział się on za pograniczem
Litwy i Rusi, jako miejscem śmierci misjonarza. Później o Brunonie powstawały głównie drobne prace o charakterze słownikowym i encyklopedycznym.
——————
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Ł. i J. Okulicz-Kozarynowie, Tło osadnicze wyprawy św. Wojciecha do Prus. Realia archeologiczne i perspektywy badawcze, Studia Warmińskie, 1993, t. 30.
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P. Urbańczyk, Hipoteza „pomezańska” misji św. Wojciecha do Prusów, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo św. Wojciecha.
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biskupa, w: Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze
– wczesna epoka nowożytna), Warszawa 2001.
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P. M.A. Cywiński, Śmierć św. Wojciecha w świetle historii Żuław wczesnośredniowiecznych, w: Dziedzictwo kultu św. Wojciecha. Ogólnopolska sesja z okazji jubileuszu 1000-lecia męczeństwa św. Wojciecha. KUL – 22 IX
1997, red. R. Knapiński, Lublin 1998.
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A. Pobóg-Lenartowicz, Święty Wojciech, Kraków 2002.
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E. Dąbrowska, Cluny a św. Wojciech. Relacja „Historiae libri quinque” Rudolfa Glabera o męczeństwie
św. Wojciecha, Kwartalnik Historyczny, 2003, 3.
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Takich oczekiwań nie spełnia popularna praca T. Poklewskiego-Koziełły, Święty Brunon – Bonifacy.
Życie. Męczeństwo. Kult, Ząbki–Ełk 2000.
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R. Wenskus, Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt, Münster–Köln 1956.
77
W. Meysztowicz, Szkice o św. Brunonie-Bonifacym, Sacrum Poloniae Millenium, 1958, t. 5.
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H. D. Kahl, Compellere intrare. Die Wendenpolitik Bruns von Querfurt im Lichte hochmittelalterlichen
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Wypada tu odnotować artykuły i studia W. Jemielitego80, J. Tyszkiewicza81,
J. Strzelczyka82, G. Błaszczyka83 i S. Sytego84 oraz P. Cywińskiego85. O przebiegu
misji i miejscu śmierci św. Brunona wypowiedział się szerzej G. Białuński86.
Miejsce męczeństwa autor widzi na Litwie przy pograniczu z Rusią, choć niewątpliwie należałoby się wycofać z propozycji rzeki Strawy na rzecz okolic bliższych
Jaćwieży. Na ten temat autor planuje osobną pracę. Wielką bolączką w badaniach
nad postacią Brunona pozostaje wspomniany brak osobnej monografii z uwzględnieniem misji pruskiej, być może niedługo powstanie obszerniejsza praca w ośrodku
lubelskim (S. Syty). Pamiętajmy, że powoli też zbliża się rocznica tysiąclecia
misji, która powinna przyspieszyć badania nad tym misjonarzem Bałtów.
Kolejny duży wysiłek misyjny wobec Prusów został podjęty w pierwszej
połowie XIII w. Dzieje tej misji cieszyły się dosyć dużym zainteresowaniem
naukowców. Oczywiście dotyczyło to przede wszystkim biskupa Chrystiana.
Wśród autorów piszących na te tematy należy wymienić Tadeusza Manteuffla,
który zakładał próbę powołania w Prusach cysterskiego państwa biskupiego
przez Chrystiana87. Przeciwnego zdania był H. Łowmiański88. Dalej należy wymienić pracę S. M. Szacherskiej Pierwsi protektorzy biskupa Prus Chrystiana89, tejże
Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska90 i kilka prac Krystyny Zielińskiej-Melkowskiej91 oraz Krystyny Białoskórskiej92 i J. Powierskiego93. O Chrystianie
——————
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W. Jemielity, Św. Brunon z Kwerfurtu, Studia Warmińskie, 1982, t. 19.
J. Tyszkiewicz, Brunon z Querfurtu i jego misje, w: Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowowschodniej. Zbiór studiów, pod red. J. Tyszkiewicza, Warszawa 1998.
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J. Strzelczyk, Apostołowie Europy, Warszawa 1997.
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G. Błaszczyk, op. cit., s. 21–24.
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S. Syty, op. cit.
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P. Cywiński, Zanik pamięci o Brunonie z Kwerfurtu w świadomości zbiorowej, Przegląd Historyczny, 1998, z. 4.
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G. Białuński, Šv. Brunono mirties vieta, Lietuvos Istorijos Metraštis, 1997; idem, Studia.
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T. Manteuffel, Próba stworzenia cysterskiego państwa biskupiego w Prusach, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Prusach, 1952, 18; idem, Papiestwo i cystersi ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w Polsce na
przełomie XII i XIII w., Warszawa 1955.
88
H. Łowmiański, Początki i rola polityczna zakonów rycerskich nad Bałtykiem w wieku XIII i XIV, w:
Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, pod red. H. Łowmiańskiego, Wrocław 1973 (wznowienie w:
Prusy – Litwa – Krzyżacy...).
89
S. M. Szacherska, Pierwsi protektorzy biskupa Prus Chrystiana, w: Wieki średnie – Medium Aevum.
Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1962; por. obszerny artykuł
recenzyjny tej pracy i innych wyżej wspomnianych J. Powierskiego, Na marginesie najnowszych badań nad
problemem misji cysterskiej w Prusach i kwestia Santyra, KMW, 1968, 2; przedruk w: idem, Prussica, t. 1.
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S. M. Szacherska, Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska, Warszawa 1960.
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w latach 1222–1245, Przegląd Regionalny, 1993, z. 7; eadem, Święty Chrystian – cysters – misyjny biskup Prus
(próba nowego spojrzenia), Nasza Przeszłość, 1994, 83; eadem, Biskup Chrystian – postać i dzieło, w: Grudziądz miastem Chrystiana (materiały posesyjne), Grudziądz 1998.
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K. Białoskórska, Święty Chrystian – „primus episcopus Pruscie” i jego misyjne biskupstwo. Kilka uwag
o perspektywach i potrzebie dalszych badań, w: Grudziądz miastem Chrystiana. Materiały posesyjne z II Sympozjum „Grudziądz miastem Chrystiana, Grudziądz 2002.
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J. Powierski, Aspekty terytorialne misji cysterskiej 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
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powstały też opracowania o charakterze biograficzno-encyklopedycznym94.
Warto też odnotować zbiorową pracę o misjach przeciw poganom, która ukazała się w Niemczech w 1963 r. (z przedrukami prac wcześniejszych, m.in.
F. Blanke)95. W niej również omówiono działalność Chrystiana.
Gorzej przedstawia się obraz misji z czasów podboju krzyżackiego. Dotyczy to np. misji biskupa jaćwieskiego Henryka, działalności Jacka Odrowąża
i ewentualnie innych. Próby chrystianizacji Prus w połowie XIII w. ukazane
zostały głównie na marginesie takich misji na Litwie. Tutaj warto wspomnieć o pracach Krzysztofa Stopki96. Na początki organizacji kościoła w Prusach, w tym na misje, począwszy od Godfryda i Chrystiana po połowę XIII w.,
zwrócił uwagę w obszernym artykule R. Bodański97. Najsłabiej przedstawia
się chyba obraz działalności misyjnej w czasach zakonu krzyżackiego98. Na
uwagę zasługuje tutaj artykuł Kurta Forstreutera99, jak też obszerna rozprawa E. Weise100. Z polskiej literatury wspomnę o artykule K. Górskiego
Problemy chrystianizacji w Prusach101 oraz pracach Marcelego Kosmana102.
Wreszcie ostatnio opublikowano ciekawy zbiór artykułów o chrystianizacji
w rejonie Bałtyku103. Jak wiadomo sam zakon krzyżacki nie prowadził szerszej akcji misyjnej, tego podjęli się wpierw dominikanie a potem franciszkanie. Na ten temat sporo znajdujemy w starszych opracowaniach niemieckich104, z prac powojennych wypada odnotować J. Kłoczowskiego Dominikanie
polscy nad Bałtykiem w XIII wieku105 oraz H. Niedermeiera Die Franziskaner in
——————
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J. Powierski, Chrystian, w: Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne, Gdańsk 1981; idem,
w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. I, Gdańsk 1992; J. Strzelczyk, Pomiędzy Polską a Krzyżakami. Chrystian apostoł Prusów, w: Apostołowie Europy.
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Heidenmission und Kreuzzuggedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters, hrsg. v. H. Beumann,
Darmstadt 1963.
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97
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zakonu krzyżackiego w procesie ewangelizacji Prus. Uwagi na podstawie ustawodawstwa synodalnego, Zapiski
Historyczne, 2005, z. 1.
99
K. Forstreuter, Fragen der Mission in Preussen von 1245 bis 1260, Zeitschrift für Ostforschung, 1960,
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Bd. 176, 1928).
100
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M. Kosman, Zanik pogaństwa w Prusach, KMW, 1, 1976; idem, Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów, Wrocław
1976; idem, Zmierzch Perkuna, czyli ostatni poganie nad Bałtykiem, Warszawa 1981.
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Preussen...106, a ostatnio D. A. Dekańskiego107. Wspomniał on też o polskim
dominikaninie działającym również w Prusach – św. Jacku Odrowążu108.
W każdym razie owe misje po Chrystianie, jak też akcja chrystianizacyjna
wśród Prusów, nie znalazły, jak dotąd, swojego badacza, jest to jeden z pilniejszych postulatów.
4. Stan wewnętrzny Prus w dobie plemiennej
Plemiona i ich granice
Do tej pory, jak wspomniano, powstała tylko monografia poświęcona
Jaćwięgom. Ponadto warto odnotować też krótkie notki różnych autorów
o poszczególnych plemionach zamieszczone w Słowniku starożytności słowiańskich109. Ostatnio większość tych notek, autorstwa Jana Powierskiego, o Nadrowii, Natangii, Pogezanii, Pomezanii, Sambii, Sasinach, Skalowii i Sudawach oraz Warmach została ponownie opublikowana110. Przytoczyć tu warto
odosobnioną i dosyć osobliwą tezę P. I. Kuszniera, że znane nam plemiona
pruskie miały sztuczny charakter i zostały nazwane dopiero przez zakon krzyżacki od najbardziej charakterystycznych elementów danego rejonu Prus111.
Niestety, w kwestiach granic plemiennych większość piszących o Prusach opiera się na dawnych jeszcze ustaleniach Maxa Toeppena i Henryka
Łowmiańskiego. Praca tego ostatniego została nawet ponownie wydana112.
Także w kartografii nadal powiela się mapę Prus w XIII w. przygotowaną
przez tego badacza, z rzekomą Puszczą Galindzką i bez Sasinii. Największe
zainteresowanie budziła Jaćwież i tutaj też zanotowano duży postęp w badaniach. Asumpt tym badaniom dała monografia A. Kamińskiego, w której
ponownie zarysował granice oraz zlokalizował ziemie (u niego włości) jaćwieskie. Jego wnioski zostały poddane ponownemu rozpatrzeniu przez ję——————
106
H. Niedermeier, Die Franziskaner in Preussen, Livland und Litauen im Mittelalter, Zeitschrift für
Ostforschung, 1978, 27. O franciszkanach zob. też J. B. Freed, Dzieje saskiej prowincji Franciszkanów w XIII wieku,
w: Zakony franciszkanów w Polsce, cz. 1, Kraków 1983.
107
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XIII wieku. Rywalizacja czy współpraca?, w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej.
108
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Polski, Katowice 1947, zwłaszcza s. 118–170, J. Kłoczowski, Jacek (przed 1200–1257), dominikanin, święty,
w: Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, red. A. Witkowska osu, Poznań 1999, tutaj też literatura.
109
Słownik starożytności słowiańskich, pod red. G. Labudy, Z. Stiebera, t. I–VII, Wrocław etc. 1961–1985.
110
J. Powierski, Prussica, t. 1, tutaj wszelkie dane bibliograficzne o wcześniejszych wydaniach.
111
P. I. Kuszner (Knyszev), Etniczeskoje proszłoje jugo-vostocznoj Pribaltiki: opyt istoriczeskogo izuczenija
etniczeskoj territorii, Vilnius 1991, s. 156, por. Oczerki istorii Vostocznoj Prussii, s. 23.
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Studia Historica, Poznań 1985, t. 1.

Stan Badań historycznych nad dziejami Prusów po 1945 roku

57

zykoznawcę Jerzego Nalepę w pracy Jaćwięgowie – nazwa i lokalizacja113 i artykule poświęconym Połekszanom114. Poglądy te nie zostały jednak w całości
przyjęte115, pewną powszechność w polskiej historiografii zyskały zwłaszcza
propozycje językoznawcze, np. nazwa Jaćwięgowie czy Połekszanie (terytorium w dorzeczu rzeki Łek)116. Krytycznie i dogłębnie na położenie i granice
ziem jaćwieskich spojrzał ostatnio J. Powierski117.
Badacz ten, opierając się na dokumentach Mendoga oraz opisach krzyżackich szlaków na Litwę, zlokalizował położenie ziemi Wange między dolną
Szeszupą a Niemnem, a przy tym uznał ją nie za ziemię jaćwieską, ale litewską. Ziemią litewską była też Pamemene, położona dalej na wschodzie (inaczej niż dotychczas przyjmowano), natomiast wzmiankowana w dokumentach Mendoga ziemia Nederowe została zidentyfikowana po prostu jako
Nadrowia. Dalej zaś podał lokalizację ziem północnojaćwieskich: Weyze (okolice Wiżajn), Weyse (w łuku Szeszupy, zachodnia część dorzecza Szirwinty).
Ziemia Welzowe (zrekonstruowana na Weisowe) znajdowała się w okolicy jeziora Vejsiejis. Inna ziemia, Kirsuovie (raczej Kirsnovia), leżała nad rzeką
Kirsna dopływem Szeszupy. Plemię jaćwieskie Sudowów (nazwę tę Prusowie
i Krzyżacy przenieśli na całość Jaćwieży) obejmowało ziemie Weyse i Kirsnovia. Pozostała jeszcze ziemia Deynowe, której jednak autor dokładnie nie zlokalizował, poprzestając na enigmatycznym usytuowaniu „na wschodzie”
Jaćwieży. Dajnowa tworzyła najpewniej jedno z plemion jaćwieskich (od
niego tak Jaćwięgów nazywali Litwini), obejmując ponadto ziemie Weisowe
i ewentualnie Sentane. Autor zaprzeczał koncepcji istnienia granicy jaćwiesko-litewskiej na Niemnie w okresie przed podbojem krzyżackim, taka granica stanowiła dopiero odzwierciedlenie stanu z XIV w. Na wschodzie Jaćwież graniczyła z Galindią, która sięgała po jeziora Łękuk i Litygajno,
obejmując rejon Wydmin. Granicę z Jaćwieżą stanowiły lasy, dzisiaj tworzące Puszcze Borecką. Natomiast wschodnie połacie okręgu węgoborskiego
nad rzeką Gołdapą, po Jarkę, autor również zaliczył do Jaćwieży. Podjął też
próbę lokalizacji ziem jaćwieskich Sentane i Meruniska. Tę pierwszą zlokalizo——————
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J. Nalepa, Jaćwięgowie – nazwa i lokalizacja, Białystok 1964.
J. Nalepa, Połekszanie (Pollexiani) – plemię jaćwięskie u północno-wschodnich granic Polski, Rocznik
Białostocki, 1966, t. 7; por. idem, W sprawie siedzib Jaćwięgów, Rocznik Białostocki, 1981, t. XIV.
115
Por. S. Zajączkowski, Uwagi nad terytorialno-plemienną strukturą Jaćwieży, Zapiski Historyczne,
1966, z. 4.
116
Oczywiście dyskusja nad wątkami szczegółowym nadal trwała, choćby o pochodzeniu nazwy
Jaćwięgów. J. Nalepa tłumaczył ją od rzeki Hańcza (*Antia), przeciwko czemu protestował Jerzy
Ochmański, który opowiadał się za pochodzeniem tej nazwy od rzeki *Jatva, J. Ochmański, Nazwa
Jaćwięgów, w: Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu Profesora Kazimierza Tymienieckiego,
Poznań 1970.
117
J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II, 1, Malbork 2001; t. II,2,
Malbork 2003.
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wał nad Czarną Hańczą po okolice Przerośli. Z kolei Meruniska rozpościerały
się po obu stronach późniejszej granicy prusko-litewskiej z centrum w Mieruniszkach na północ od Olecka, ale też obejmując wschodni obszar późniejszego okręgu węgoborskiego nad Gołdapą i Jarką, na południu zaś sięgając po okolice Olecka i Sedranek. Kolejna zlokalizowana przez autora ziemia
jaćwieska to Kresmen, z siedzibami na wschód od późniejszego Ełku (ŻydyMazurowo, Szeligi, Lega, Krzywe, Ostrykół), ale również obejmująca teren
ze Stradunami po puszczę Winse w okolicach Kukówka i Świętajna, dalej zaś
na północnym-wschodzie rozciągała się ziemia Meruniska. Wspomniana puszcza Winse ciągnęła się natomiast od tej ostatniej ziemi po granice z Galindią
w rejonie Wydmin (Wężówka), a na południe po okolice Juch. Natomiast
Zlina nie została tak dokładnie opisana, autor poprzestał na jej usytuowaniu
najbliżej Rusi, w bezpośrednim sąsiedztwie ziemi Kresmen (rejon Bargłowa
i Rajgrodu?). Ziemia Dernen sięgała po okolice Prawdzisk, Skomętna Wielkiego, Wierzbowa i Raczek, graniczyła z ziemiami Kresmen i Zlina, być może
nawet później tworzyła jeden związek z ziemią Kresmen. Śladów po tej ziemi upatrywał autor w nazwach typu Dziarnowa (w Cimochach oraz przy
osadzie Długie), a na wschodzie sięgała ona po Żyliny nad Szczeberką, gdzie
stykały się ponadto ziemie Meruniska oraz Sentane. Wreszcie najbardziej na
zachód wysunięta ziemia jaćwieska Pokima (Kymenow) obejmowała okolice
Juch i dalej w kierunku Skomacka Wielkiego. Tutaj granicę z Galindią tworzyła puszcza w rejonie rzeki Orzyszy. Autor pokusił się też o wskazanie słynnego grodu Kimenow, którego pozostałości stanowi jego zdaniem grodzisko
w Ostrowie koło Skomacka Wielkiego. Dalej na zachodzie w okolicach Orzysza, jeziora Śniardwy (Kwik, Guty, Zdory, Okartowo, Dziubiele i Tuchlin)
rozciągała się ponownie Galindia. Granica północnej Galindii obejmowała
późniejszy okręg węgoborski po okolice grodziska w Rudziszkach118. Na
wschodzie zaś sięgała – jak wspomniano – po jeziora Łękuk i Litygajno, obejmując rejon Wydmin.
Autor ten wniósł też wiele szczegółów, które pozwoliły ustalić granice
między innymi plemionami. Jego zdaniem ziemia Unsatrapis należała do
terytorium plemiennego Sambii, podobnie jak okolice Welawy i Tapiawy,
wyodrębnione późnej przez Krzyżaków jako komornictwo Wohnsdorf i okręg
leśny tapiawski. Na wschodzie Sambia sięgała po rzekę Nehne, prawy dopływ Pregoły. U jej ujścia w okolicach Tapławek rozpoczynała się Nadrowia.
——————
118
Ciekawym uzupełnieniem są ostatnie badania AZP, które wskazują na dalszy przebieg granicy
galindzkiej po Stulichy i Pawłowo za Węgorapą, por. J. M. Łapo, „Garnki na tatulowym polu” – Sobiechy
2004, Studia Angerburgica, t. 8, 2003–2004, s. 95. O północno-zachodniej granicy Galindii z Barcją zob.
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, Białystok 2002.

Stan Badań historycznych nad dziejami Prusów po 1945 roku

59

Plemię to zamieszkiwało obszar po obu stronach Pregoły aż po okolice późniejszej Wystruci. Powierski przyjął też funkcję graniczną rzeki Oświn między Barcją a Nadrowią, choć nie w całym jej biegu. Z innych jego ustaleń
warto odnotować udowodnienie położenia Lidzbarka Warmińskiego i Bartoszyc na terenie Barcji (a nie Natangii) oraz Elbląga na terenie Warmii (a nie
Pogezanii)119.
Zatrzymałem się tutaj dłużej nad ustaleniami pracy J. Powierskiego, aby
uzmysłowić jak dalece posunęły się w szczegółach te badania i jakie jest
ostatnie słowo w tej sprawie.
Na temat granicy mazowiecko-pruskiej wiele pisała ostatnio Elżbieta Kowalczyk. Najistotniejsze są uwagi dotyczące pogranicza Sasinii. Zwróciła ona
bowiem uwagę na bezzasadne rozciąganie granic pruskich Sasinów na obszary wokół Nidy (po prawy brzeg Wkry), wynikające z używania takiej nazwy dla tego obszaru przez dokumenty krzyżackie. W tych zaś, ze zrozumiałych względów, nie można było użyć właściwej nazwy Mazowsza, do którego
ten obszar wcześniej należał. To wyklucza też – przyjmowany dotąd – przebieg południowej granicy Sasinii wzdłuż Nidy120. Przede wszystkim jednak
autorka zdecydowanie sprzeciwiła się schematycznemu przenoszeniu sztucznej granicy z 1343 r. na czasy wcześniejsze, gdyż większość obszaru na północ od tej granicy zasiedlali wcześniej Mazowszanie.
Istotnie poszerzyła się też nasza znajomość pogranicza pomorsko-pruskiego, głównie dzięki przyczynkom J. Powierskiego i ostatnim badaniom
archeologicznym. W świetle danych archeologicznych osadnictwo pruskie
dopiero w VI–VII w. przekroczyło rzekę Pasłękę. Objęło wtedy swym zasięgiem tereny po rzekę Dzierzgoń i po równinę sandrową w rejonie kompleksu wód Jezioraka. Na długi czas była to porośnięta lasami strefa graniczna.
Dopiero nie wcześniej niż w początku XII w. widoczne są dalsze ślady migracji
pruskiej na zachód od tej rzeki121. Ekspansja Prusów posuwała się w kierun——————
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To w innej pracy J. Powierskiego, Początek walk Krzyżaków o panowanie nad Zalewem Wiślanym
i założenie Elbląga, Nautologia, 1993, nr 3, przedruk w: idem, Prussica, t. 2.
120
E. Kowalczyk, Dzieje granicy, s. 183–184.
121
J. Bojarski, Z badań nad pograniczem słowiańsko-pruskim we wczesnym średniowieczu, Studia nad
osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 4, Toruń 2002; W. Chudziak, Ze studiów nad pograniczem słowiańsko-bałtyjskim we wczesnym średniowieczu. Problem przynależności etnokulturowej Pomezanii
w IX–XI wieku, w: Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha. Materiały z konferencji…, red. M. F. Jagodziński, Elbląg 1999; J. Powierski, Struktura osadniczo-terytorialna ziemi chełmińskiej i Pomezanii a kształtowanie się administracji grodowej (do 1283 r.), w: Średniowieczne zamki Polski Północnej. Wybór materiałów z sesji, red.
A. Pawłowski, Malbork 1983, s. 18; J. Powierski, Kształtowanie się granicy pomorsko-pruskiej w okresie od XII
do początku XIV w., Zapiski Historyczne1965, z. 2 i z. 3, przedruk w idem, Prussica, t. 1. W tych pracach
dalsza literatura, por. nadto idem, Podziały terytorialne Pomorza Gdańskiego i ziem na prawym brzegu dolnej
Wisły w średniowieczu, w: Konferencja Pomorska (1978), Wrocław 1979. Trzeba jednak zastrzec, że opinie
Powierskiego o granicy zachodniej Prus spotkały się, przynajmniej początkowo, z krytycznymi uwagami
niektórych historyków, por. rec. G. Labudy w Roczniku Gdańskim, t. 28, 1969, s. 290 i n. oraz rec. H. Łowmiańskiego w Zapiskach Historycznych, 1971, z. 1, s. 142–148
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ku Wisły i Osy, a jej efektem było wykształcenie się plemienia Pomezanów,
odnotowanego dopiero w początku lat 30. XIII w.122 Przy tym osadnictwo
pruskie nakładało się często na wcześniejsze osadnictwo słowiańskie, co
ciekawe, wśród Pomezanów byli też Polacy czy Pomorzanie123. Co do granicy południowej Pomezanii, to podważono, często dotąd bezkrytycznie
przyjmowaną (od czasów Długosza), rzekę Osę, która nie stanowiła granicy ani etnicznej, ani administracyjno-politycznej124. Osadnictwo słowiańskie przedkrzyżackie sięgało znacznie ponad tę rzekę, dochodząc po okolice Kisielic125.
Zagadnieniem dyskutowanym w nauce była obecność ludności bałtyjskiej na lewym brzegu dolnej Wisły. Zdaniem G. Labudy była to pozostałość
osadnictwa bałtyjskiego z okresu wędrówki ludów, ale jego propozycja oparta
głównie na materiale onomastycznym wzbudziła spore zastrzeżenia126. Inną
kontrowersyjną pracą opartą na analizie onomastycznej jest książka Wilhelma Reinholda Brauera Baltisch-prussische Siedlungen westlich der Weichsel127.
Wyłącznie na podstawie takiej analizy, autor próbuje dowieść istnienie nazw
hydronimicznych oraz miejscowych pochodzenia pruskiego na Pomorzu, nie
wnikając jednak głębiej w chronologię powstawania tego nazewnictwa.
Wyniki zyskały akceptację nauki niemieckiej (wstęp znanego językoznawcy
Wolfganga P. Schmida, posłowie Bernharta Jähniga), jednak należy być bardziej sceptycznym i trzeba poczekać na jednoczesną analizę historyczną oraz
archeologiczną. Tym bardziej że niektóre przykłady językoznawcze nie wypadają przekonywająco. Praca wychodzi jakby na przeciw archeologicznym
ustaleniom L. Kiliana, który zresztą poświęcił obszarowi Prus Zachodnich
oddzielne opracowanie, rozbudowując wyżej wspomniane tezy128.
W sumie problem granic plemiennych jest przez historyków chętnie podejmowany, choć brakuje tutaj jednej przejrzystej pracy z opracowaniem
kartograficznym.
——————
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Por. G. Gerullis, op. cit., s. 130.
J. Powierski, Dzieje ziemi pasłęckiej do schyłku XIII w., s. 124.
124
Idem, Problem polsko-pruskiej granicy na Osie a osadnictwo ziemi płowęskiej, KMW, 1977, nr 2, tutaj
dodatkowa literatura.
125
Idem, Goryń. Z badań nad słowiańską przeszłością Pomezanii, Pomorania Antiqua, t. 9, 1979, przedruk w: Prussica, t. 1.
126
G. Labuda, Zagadnienie osadnictwa ludności bałtyjskiej na lewym brzegu dolnej Wisły we wczesnym średniowieczu (Komunikat), w: Konferencja Pomorska (1978), s. 13–34, por. głosy dyskusyjne ibidem, s. 161–162
(H. Górnowicz), 166–167 (H. Popowska-Taborska), 168–170 (J. Powierski).
127
W. R. Brauer, Baltisch-prussische Siedlungen westlich der Weichsel, Münster 1988.
128
L. Kilian, Die Völker in Westpreussens Vorzeit, Dieburg 1994, już 2000–1700 p.n.e. siedzieli tutaj
Prabałtowie, 750–250 p.n.e. Bałto-Germanie i Prusowie, potem Prusowie ze wschodnimi Germanami, po odejściu German nastąpiło częściowe wyludnienie, ale Prusowie pozostali, Słowiane dopiero
po 800 n.e.
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Struktura społeczna i ustrój polityczny
W kwestiach struktury społecznej Prusów spore znaczenie miały badania Reinharda Wenskusa129, który uzupełnił dawniejsze ustalenia H. Łowmiańskiego. Według Wenskusa można było u Prusów wyróżnić czterowarstwową piramidę stanową, w której trzy warstwy zajmowała ludność wolna
(panowie grodów, nobiles, czyli ich arystokracja oraz communis populus, czyli wolni), czwartą grupę stanowili niewolni, a wśród nich chłopi i służebni.
Dużą rolę przypisywał karczmie (taberna) jako ośrodkowi poboru danin. Porządek społeczny Prusów był przy tym znacznie zróżnicowany regionalnie.
Podobnie jak Łowmiański, zakładał Wenskus ciągłość pruskiego porządku
społecznego pod panowaniem krzyżackim. Badacz ten przypuszczał również, że w ustroju podatkowym zakon trzymał się dawnego systemu pruskiego (przewaga danin, ich polskie lub pruskie nazwy)130. Ciekawe, choć
dyskusyjne, jest też jego zdanie na temat lemanów (grupa ludności siedząca
na majątkach znajdujących się we własności prywatnej); upatruje on ich
genezę jeszcze w stosunkach społecznych u Prusów. Lemani (nazywani po
prusku laukinikis) mieli wywodzić się od ludności osiadłej nie we wsi, a na
polu (pruskie lauks) wolnego Prusa (nobilis). W czasach krzyżackich przeszli
oni do grona małych wolnych131.
Wcześniej, z punktu widzenia bardziej marksistowskiego, problemy porządku społecznego i prawnego Prusów rozpatrzył V. T. Pašuto132. Opowiadał
się m.in. za powstaniem w XII w. ponadplemiennej „pruskiej konfederacji”,
złożonej z Sambów, Natangów i być może Skalowów133. Sporadycznie o spra——————
129
Por. 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, hrsg. von H. Schlesinger, Vorträge und Forschungen, Bd. 18, Sigmaringen 1975; idem, Ueber
die Bedeutung des Christburger Vetrages für die Rechts- und Verfassungsgeschichte des Preussenlandes, w: Studien
zur Geschichte des Preussenlandes, Marburg 1963; idem, Kleinverbände und Kleinräume bei den Prussen des
Samlandes, w: Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen, Bd. 2, Konstanz-Stuttgart 1964; idem, Die gens
Candein – zur Rolle des preussischen Adels bei der Eroberung und Verwaltung Preussens, Zeitschrift für Ostforschung, 1961, Jg. 10; idem, Ueber einige Probleme der Sozialordnung der Preußen, w: idem, Ausgewählte
Aufsätze zum frühen und preußischen Mittelalter, hrsg. v. H. Patze, Sigmaringen 1986.
130
Badania Wenskusa zostały omówione przez H. Wunder, Struktura społeczna Zakonu Krzyżackiego
i ludności państwa zakonnego w Prusach, w: Rola Zakonu Krzyżackiego w podręcznikach szkolnych Republiki
Federalnej Niemiec i Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Materiały konferencji historyków RFN i PRL – Toruń, wrzesień 1974 r., red. M. Biskup, Wrocław 1976.
131
R. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume, s. 245–246; idem, Ueber einige Probleme der Sozialordnung der Preussen, s. 418–419.
132
V. T. Pašuto, Pomezanija — „Pomezanskija pravda” kak istoriczeskij istocznik izuczenija obszczestviennego i politiczeskogo stroja Pomezanii XIII–XIV vv., Moskva 1955; idem, Christburski (Kiśporski) dogovor 1249 g.
kak istoreczeskij istocznik, Problemy istocznikoviedenija, 1957, t. 7; idem, Obrazovanie litovskogo gosudarstva, Moskva 1959.
133
Idem, Obrazovanie, s. 54.
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wach społecznych i ustrojowych pisał również J. Powierski, który m.in. podkreślał wpływy polskie, jak też ruskie na skarbowość Prusów. Wykluczał
ponadto, że agresja ludów sąsiednich spowodowała opóźnienie rozwoju społeczno-politycznego Prusów, jego zdaniem było ono spowodowane przez splot
różnych przyczyn, głównie przez czynniki gospodarcze134. Najpełniej poglądy swoje na sprawy rozwoju polityczno-społecznego Prusów wyraził
J. Powierski w artykule Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachodniobałtyjskich135. Autor potwierdził w nim wolny przebieg różnicowania społeczno-majątkowego u Prusów, który był hamowany przez instytucje ustroju plemiennego i pogańską nadbudowę ideologiczną, a przy tym był on ściśle
związany z opóźnieniem procesów budowy państwa. Wszystko to zaś wynikało, zdaniem autora, z mniejszej wydajności upraw zbożowych oraz mniejszej efektywności metalurgii u Prusów i Jaćwięgów.
Z kwestiami społecznymi ściśle związany jest system prawny, o którym
traktują wspomniane wyżej prace R. Wenskusa i V. T. Pašuto. Dodać tu też
należy artykuł W. Maisla136. Dokonał on w nim wstępnego porównania prawa polskiego (Najstarszy Zwód Prawa Polskiego) i pruskiego (Iura Prutenorum).
W drugiej części artykułu dokonał zaś konfrontacji tego prawa z praktyką
sądową Prusów na przykładzie śmierci św. Wojciecha, którą zinterpretował
jako zgodną z przepisami prawa pruskiego egzekucję wyroku.
Podsumowując, ostatnio problemy ustrojowe, jak też społeczne, nie budziły dużego zainteresowania badaczy. Być może zmieni się to jednak, gdyż
na Uniwersytecie Warszawskim powstaje rozprawa Dariusza Adama Sikorskiego o instytucjach władzy u Prusów w średniowieczu. Nie wyklucza on
np. istnienia instytucji królewskich (o charakterze barbarzyńskim) u Prusów137. Ukazała się też jego pierwsza praca na temat struktury społecznej we
wczesnym średniowieczu138. Zawiera ona kilka ciekawych ustaleń i propozycji wynikających głównie z dokładnej analizy przekazu Wulfstana. Zgodnie z nim wyodrębnił on cztery grupy społeczne:
– „cyningów”, czyli osoby sprawujące funkcje publiczne (też kapłańskie) w powiązaniu z okręgiem grodowym;
——————
134

Por. J. Powierski, Krytyka, s. 299 i nn.
Idem, Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachodniobałtyjskich, Acta Baltico-Slavica, 1990,
t. XIX, przedruk w idem, Prussica, t. 1.
136
W. Maisel, Prawo karne Prusów na tle porównawczym, w: Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Henryka Łowmiańskiego, Poznań
1974; por. uwagi recenzyjne J. Powierskiego, KMW, 1975, nr 1.
137
Por. jego przyczynek o przekazach Galla Anonima, D. A. Sikorski, Galla Anonima wiadomości
o Prusach. Próba weryfikacji wybranych hipotez, Kwartalnik Historyczny, 2003, 2.
138
Idem, Uwagi o strukturze społecznej Prusów we wczesnym średniowieczu, Zapiski Historyczne, 2004,
z. 4, o tym. s. 15–16.
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– możnych („rocistan”), czyli kilku lub kilkunastu przedstawicieli każdej ziemi, wyróżniających się sprawowaniem pewnych funkcji publicznych
i kultowych, autorytetem i pozycją, ale też posiadanym majątkiem;
– ludzi ubogich („unspedigan”), pospólstwa, ludności wolnej, posiadającej własność i prawo czynnego udziału w życiu wspólnoty, ale słabszych
ekonomicznie i politycznie (ok. 88% populacji);
– niewolników (ok. 9%).
Zdaniem autora, pozycja społeczna jednostek w poszczególnych grupach była dosyć stabilna, mimo niekorzystnego obrządku pogrzebowego,
bowiem dziedziczony był cały majątek nieruchomy, jak też prawa wynikające z przynależności do wspólnoty. W okresie późnopogańskim (XIII w.)
nadal widzimy odpowiedniki czterech grup społecznych (zgodnie z nomenklaturą Dusburga): „cyningom” odpowiadali „reges”, „możnym” – „nobiles”, zaś ubogim – „communi populi”, odpowiednikiem niewolników była
czeladź oraz ludzie wzięci do niewoli. Trzeba zaznaczyć, że zbliżoną stratyfikację społeczną wydzielono już wcześniej w historiografii rosyjskiej, tam
jednak nie uwzględniono oddzielnej grupy „cyningów”, ale zaliczono ich
do grupy możnych139.
Osadnictwo
Najpełniej w tej sprawie w powojennej historiografii wypowiedziała się
Marzena Pollakówna w klasycznej już dzisiaj pracy o osadnictwie na Warmii, w której odniosła się również do czasów przedkrzyżackich140. Uzupełnieniem jej badań jest artykuł G. Białuńskiego o związkach terytorialno-osadniczych w rejonie późniejszego Olsztyna141. Wiele szczegółów, co do
osadnictwa pruskiego, także przedkrzyżackiego, wniósł w licznych pracach
J. Powierski, zwłaszcza jeżeli chodzi o pogranicze Pomorza i ziemi chełmińskiej142. Sprawy osadnictwa pruskiego, choć wybiórczo, na obszarze wschodnich Prus (Galindii, Barcji, Nadrowii) omówił w ostatniej swojej pracy zatytułowanej Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski143.
——————
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Por. Oczerki istorii Vostocznoj Prussii, s. 24–25.
M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim, Poznań 1953.
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G. Białuński, Pruskie związki terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny w XIII wieku, KMW,
2004, nr 1.
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J. Powierski, Dzieje ziemi pasłęckiej; idem, Struktura osadniczo-terytorialna ziemi chełmińskiej i Pomezanii a kształtowanie się administracji grodowej (do 1283 r.); idem, Osadnictwo nad średnią Gardęgą. Ze studiów
nad polsko-pruskim pograniczem etnicznym w południowej Pomezanii, Rocznik Elbląski, t. 8, 1979; idem,
Początek walk Krzyżaków o panowanie nad Zalewem Wiślanym; 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, przedruk w: idem, Prussica, t. 2.
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J. Powierski, Prusowie, Mazowsze.
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Stan badań nad pruskimi związkami terytorialnymi nie jest zbyt zaawansowany. Postaram się ukazać najważniejsze dotychczasowe ujęcia tej problematyki. Szczególne osiągnięcia w tym zakresie miał Henryk Łowmiański, który związki te przebadał na szerokim tle porównawczym dla całego
obszaru bałtyjskiego. Oprócz nadrzędnych związków plemiennych, wyróżnił on drobniejsze związki, które nazwał włościami (nazwa stosowana na
Litwie, a przejęta z Rusi), natomiast współcześnie zwano je po prusku pulkami, zaś łacińskim odpowiednikiem był termin territoria. Włości były bardzo
zróżnicowane pod względem obszaru (od 80 do 700 km2), a liczba ludności
jednej włości sięgała około 1500 (dane z Sambii), przeciętnie 1000 osób.
W Prusach rzadziej odnotowywano natomiast związki pośrednie między włościami a plemionami, tzw. ziemie, np. Deynowe (Denowe) w Jaćwieży. Ziemie
mogły obejmować kilka włości. Podstawą podziału terytorialnego Prusów były
więc plemiona i włości. Te ostatnie pokrywały się w zasadzie z okręgiem
grodowym, w kronice Dusburga terminy włość (territorium) i gród (castrum)
było równoznaczne. Bywało jednak, że włość miała kilka grodów144. Główną
funkcją włości była obronność, stąd pewna zależność między zaludnieniem
a obszarem włości. Nie mogły one być zbyt słabo zaludnione, gdyż potrzebna była odpowiednia załoga, z drugiej strony gród nie mógł leżeć zbyt daleko, bo nie spełniałby funkcji obronnej. Natomiast najniższe jednostki osadniczo-terytorialne to pola, po prusku lauksy (łacińskie campus, niemieckie
Feld). Znajdujące się na nich osady tworzyły wieś, należącą do jednego rodu,
który mógł zajmować kilka sąsiednich pól. Można zauważyć tendencję do
zakładania w obrębie pola osiedli jednodworczych, położonych z dala od
siebie lub zwartego przysiółka, dokoła którego w pewnej odległości mogły
powstawać rozrzucone osiedla145. Były to solidne ustalenia, oparte na bogatej podstawie źródłowej, z wykorzystaniem materiału porównawczego z Łotwy i Litwy.
Gertrud i Heinrich Mortensenowie przyjęli w zasadzie koncepcję włości Łowmiańskiego. Uznali też, że widoczny jest związek między późniejszymi krzyżackimi komornictwami (Kammerämter) a wcześniejszymi pruskimi włościami.
Przyznawali, że wyrażenie pulka, polka mogło być odpowiednikiem włości. Wskazali na jeszcze jedno źródłowe określenie jednostki terytorialnej u Prusów, zwanej moter, która stanowiła jednostkę podrzędną w stosunku do włości146.
——————
144
W jednej z wcześniejszej pracy autor przyjmował nawet, że okręg grodowy stanowił niższą formację terytorialną od włości, jednocześnie najniższą formację polityczną, por. H. Łowmiański, Geografia polityczna Bałtów, s. 10.
145
H. Łowmiański, Prusy pogańskie, s. 62–65, 69, 82 (2 wyd.); por. idem, Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego; oraz idem, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego.
146
H. Mortensen, G. Mortensen; Die Besiedlung des nordöstliche Ostpreussens bis zum Beginn des 17.
Jahrhunderts, Bd. 1, Leipzig 1937, s. 39–53.
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Wątpliwości co do charakteru włości według koncepcji Łowmiańskiego
zgłosiła Marzena Pollakówna, badając osadnictwo Warmii. Uważała, że struktura terytorialna składała się z niewielkich okręgów, w zasadzie sobie równorzędnych, choć mogły one różnić się obszarem czy liczbą mieszkańców. Ustalenie włości na podstawie wyrażeń typu territorium uznała za zbyt przypadkowe,
a niektóre z nich znaczenia mogły nabrać dopiero w rzeczywistości krzyżackiej, natomiast w okresie plemiennym nie wyróżniały się spośród pozostałych147. Zastrzeżenia te odnosiła ona w zasadzie do badanego obszaru Warmii.
Według Gerarda Labudy, Prusy dzieliły się na 10 terytoriów plemiennych oraz około 20 „ziem”, niektóre z nich weszły jednak w skład związków
plemiennych. Najmniejsza jednostka terytorialna nazywała się pulka (łac.
campus). Większy zespół pulk tworzył jednostkę terytorialną wyższego rzędu, znaną pod łacińską nazwą territorium lub terrula, czyli ‘mała ziemia’,
licząca 1000–1500 mieszkańców. Były one jednocześnie okręgami grodowymi. W obrębie pulki wydzielano jednostkę osadniczo-gospodarczą lauks148.
Badacz ten zaproponował więc nieco inną i nie do końca czytelną strukturę
terytorialną.
Ostrożne ujęcie tego problemu dał niemiecki badacz Reinhard Wenskus149.
Według niego, pulka to na ogół większe jednostki polityczno-terytorialne,
w czasach krzyżackich przeważnie równoważne komornictwom. Takim mianem były jednak określane wszystkie jednostki polityczne, począwszy od
plemienia a skończywszy na okręgu grodowym. Ponadto w sambijskich źródłach występowały określenia moter, mutir; które oznaczały okręg grodowy
podległy większej jednostce terytorialnej. Moter spełniały funkcje kultowe,
militarne i gospodarcze z centrum w określonym grodzie.
Odrębną, od powyżej przedstawionych, strukturę terytorialną zarysowała Łucja Okulicz-Kozaryn. Najwyższą organizację terytorialną stanowiła
„ziemia” (terra) w zasadzie odpowiadająca plemieniu, ale nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, gdyż zbyt duża była wewnętrzna dezintegracja
tych wspólnot. „Ziemie” dzieliły się na kilka lub kilkanaście „małych ziem”
(terrula, territorium), te z kolei składały się z szeregu drobniejszych jednostek osadniczych – lauksów (campus). Według tej autorki lauks był jednocześnie okręgiem grodowym (mógł posiadać więcej niż jeden gród) 150 .
W późniejszym czasie badaczka ta zgłosiła tezę, że powstanie terruli wiąże
się z czasami zagrożenia Prus, na wzór kiligund w Estonii151.
——————
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M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim, s. 48–49.
M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 54, 59, 70–71.
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R. Wenskus, Kleinverbände und Kleinräume bei den Prussen des Samlandes, s. 227–233.
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Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX–XIII w.), Warszawa
1983, s. 58–61, 101–103, 211.
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Eadem, Dzieje Prusów, s. 269.
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Jeszcze inny schemat prezentowany jest w historiografii rosyjskiej, a wynika on z roli przyznawanej przez tamtejszych badaczy pruskim kapłanom.
Jeśli chodzi o podział terytorialny, najważniejszy był jakoby „rykajot” z kapłanem kriwe na czele, dalej następowała „ziemia” zarządzana przez „panów” (gospoda), następnie była „włość” (odpowiednik pruskiego polka) ze
starostami na czele i na koniec wieś, również ze starostą152. Według badań
V. T. Pašuto, schemat ten przedstawiał się następująco: na samym dole była
gmina (ob]ina) złożona z 12 gospodarstw, na której czele stał starosta lub
starszyzna; grupa gmin tworzyła włość z grodem, a te z kolei tworzyły ziemie153. Zakładał on ponadto istnienie w XIII w. konfederacji pruskich ziem,
co jednak ostatnio zostało poddane krytyce154.
Zasygnalizuję tu też odmienną tezę H. Wunder – zaproponowaną jakby
przeciw ustaleniom Łowmiańskiego i Pollakówny – określającą źródłowe
campus nie jako jednostkę osadniczą, ale szerzej jako jednostkę terytorialną,
obejmującą obszary zarówno zasiedlone, jak i nie zasiedlone155. Wymaga
ona obszerniejszych porównawczych badań źródłowych, bowiem przykłady
autorki nie są przekonujące156.
W sumie więc nie ma ustalonego, jak do tej pory, obrazu związków terytorialnych u Prusów. Można tutaj wskazać na cztery proponowane schematy:
1) plemiona – ziemie – włości (okręg grodowy) (H. Łowmiański);
2) plemiona i ziemie – małe ziemie (okręg grodowy) – pulka (G. Labuda);
3) plemiona i większe jednostki polityczno-terytorialne – moter (okręgi
grodowe) (R. Wenskus);
4) plemiona (ziemie) – małe ziemie – lauks (okręg grodowy) (Ł. OkuliczKozaryn).
Zdecydowanie można odrzucić ostatni schemat. Wątpliwe bowiem, aby
lauks oznaczał okręg grodowy. Przyjmuje się bowiem, że lauks zamieszkiwało przeciętnie kilkanaście rodzin, najwyżej kilkadziesiąt157. Nie wydaje się więc
możliwe, aby ta niewielka społeczność była w stanie zbudować, następnie
utrzymać i skutecznie bronić grodu (albo nawet w myśl tej koncepcji kilku
grodów!). Pozostałe trzy (H. Łowmiański, G. Labuda i R. Wenskus) są w tym
punkcie ze sobą zbieżne, różnią się co do terminologii na określenie okręgów grodowych (włość – mała ziemia – moter). Różna jest też u tych autorów liczba stopni związków polityczno-terytorialnych.
——————
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V. I. Kulakov, Prussi (V–XIII vv.), s. 86.
V. T. Pašuto, Obrazovanije, s. 333, por. Oczerki istorii Vostocznoj Prussii, s. 23.
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Oczerki istorii Vostocznoj Prussii, s. 23.
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H. Wunder, Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg, s. 202–203.
156
Wniosek swój opiera w zasadzie na jednym przykładzie („campus silve Dosin”), ibidem, s. 202–203.
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Por. obliczenia H. Łowmiańskiego, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 83 i n.
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Na podstawie literatury należy więc przyjąć istnienie przynajmniej dwóch
stopni związków terytorialnych: wyższorzędnych – plemion i niższorzędnych, różnie jednak określanych. Wreszcie jako podstawową jednostkę osadniczą przyjmuje się pole, zwane u Prusów lauks (łac. campus, niem. Feld).
Jedynie Ł. Okulicz-Kozaryn błędnie przyjęła, że lauksy były jednocześnie
związkami terytorialno-politycznymi.
Brakuje prac z zakresu geografii historycznej Prus. Ostatnio jedynie Jan
Tyszkiewicz wypowiedział sie w tym kontekście o Jaćwieży158; można też
odnotować wcześniejszy artykuł recenzyjny Jana Powierskiego159.
Kultura materialna i duchowa
Oczywiście najwięcej na temat kultury materialnej Prusów dowiadujemy
się z badań archeologicznych, ale w związku z założeniem tego artykułu wątek
ten pomijamy. Od strony historycznej – przynajmniej częściowo – na ten temat
istnieje obszerna, choć popularna, praca Ł. Okulicz-Kozaryn pt. Życie codzienne
Prusów i Jaćwiegów160. Niewątpliwie istnieje już potrzeba nowego opracowania.
Warto wspomnieć o ciekawej pracy Anny Błażejewskiej o kamiennej rzeźbie z terenu Prus161. Podkreśliła ona dyskusyjność bliskiej zależności owych
„bab kamiennych” od „bab” azjatyckich i ukraińskich. Opowiedziała się za
ich miejscowym pochodzeniem, a czas powstania tych rzeźb określiła na
przełom I i II tysiąclecia, widząc w nich wzorce śródziemnomorskie, związane z rozprzestrzenianiem się religii chrześcijańskiej.
Powstało też kilka prac o narzędziach ornych u Prusów. Zaciekawienie
badaczy budziło głównie narzędzie zwane w źródłach krzyżackich norge, prawie powszechnie przypisywane Prusom. Taką opinię podtrzymywał m.in.
Walter Kuhn. Uznał on, że polskie i pruskie narzędzie orne było identyczne,
stąd też połączył je z radłem, zaś norge było jego zdaniem pruską nazwą
radła (niem. Haken)162. Najpełniejsze omówienie problemu dał wielokrotnie
już tutaj wspominany J. Powierski. W erudycyjnym wykładzie przyjął on, że
norge oznaczała sochę (zgodnie z wcześniejszą tezą J. Wieczerzaka163). Na——————
158
J. Tyszkiewicz, Przyczynek do geografii historycznej Jaćwieży, w: Geografia historyczna Polski w średniowieczu, Warszawa 2003.
159
J. Powierski, Z najnowszych badań nad rolą środowiska geograficznego w dziejach północno-wschodnich
ziem Polski w średniowieczu, KMW, 1976, nr 1; przedruk w: idem, Prussica, t. 1.
160
Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne.
161
A. Błażejewska, Kamienna rzeźba figularna z czasów przedkrzyżackich w Prusach. Stan, możliwości
i perspektywy badań, w: Sztuka Prus XIII–XVIII wieku, Toruń 1994.
162
W. Kuhn, Der Haken in Altpreussen, w: tegoż, Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung, Köln–Wien 1973, s. 144 i n.
163
J. Wieczerzak, Tradycyjne uprawy roli w gospodarstwach chłopskich na Mazurach i Warmii w XIX i XX
wieku, Olsztyn 1970.
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rzędzie to przynieśli ze sobą osadnicy mazurscy w XV w. (stąd znajomość
tego terminu tylko na obszarze południowo-wschodnich Prus Krzyżackich).
Mazowszanie poznali sochę dzięki kontaktom z ludnością ruską Podlasia,
także nazwa norge była pochodzenia słowiańskiego (litewskie noragas było
pożyczką słowiańską), wziętą od narogu (sośnika). Prusowie zaś sochy nie
znali, tylko radło zwane przez nich „artue”, ponadto znali też pług (płużycę)
zwany „plugis”164. Dziwne, że wyniki tej pracy pozostały niezauważone, dopiero niedawno potwierdził je w osobnym artykule – w oparciu o dodatkowe źródła archiwalne – G. Białuński165.
Odnotujmy też przestarzałe już nieco opracowania K. Aścika o wojskowości Prusów166 i szyku bojowym Bałtów167. Ostatnio od strony archeologicznej obraz uzbrojenia uzupełnił Piotr Kittel168. Dodajmy też ciekawy przyczynek Andrzeja Nadolskiego o uzbrojeniu i elementach sztuki wojskowej
Bałtów przejętych następnie przez Krzyżaków169.
Dosyć obszerna literatura powstała na temat religii pruskiej. Na pierwszym miejscu wymieniłbym pracę Jerzego Suchockiego o mitologii Bałtów170. Autor, na podstawie odważnej analizy dostępnych źródeł (m.in.
akceptacji niektórych danych dostarczonych przez Szymona Grunaua, według mnie słusznie), jak też szeroko stosowanej metody porównawczej,
odtworzył system mitologii bałtyckiej z uwzględnieniem Prusów. O religii
pruskiej pisali ponadto Henryk Łowmiański171, Harald Biezais172, Włodzimierz Szafrański173, J. Powierski174, Jan Drabina175 i G. Białuński176 oraz
——————
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J. Powierski, W sprawie narzędzia ornego Prusów, KMW, 1973, nr 1–2.
G. Białuński, „Norge” – pruskie czy słowiańskie narzędzie orne?, KMW, 2001, nr 1.
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K. Aścik, O wojskowości Prusów w V–XIII wieku, KMW, 1968, nr 2.
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Idem, O szyku bojowym Bałtów, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, 1970, t. 16.
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P. Kittel, Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północno-wschodniej Polski, KMW, 2002, nr 2.
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A. Nadolski, Niektóre elementy bałto-słowiańskie w uzbrojeniu i sztuce wojennej Krzyżaków, Pomorania
Antiqua, 1974, t. 5.
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J. Suchocki, Mitologia bałtyjska, Warszawa 1991.
171
H. Łowmiański, Elementy indoeuropejskie w religii Bałtów, w: Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976.
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Å. V. Ström, H. Biezais; Germanische und Baltische Religion, Suttgart 1975; H. Biezais, Die baltische
Ikonographie, Leiden 1985.
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W. Szafrański, Religia Bałtów, w: Zarys dziejów religii, Warszawa 1986; idem, Ze studiów nad wierzeniami Bałtów, Acta Baltico-Slavica, t. 6, 1969.
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Por. fragmenty książki J. Drabina, Wierzenia, religie, wspólnoty wyznaniowe w średniowiecznej Polsce
i na Litwie i ich koegzystencja, Kraków 1994, s. 33–46.
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Piotr Cywiński177. Z innych ważniejszych prac należy wymienić opracowania badaczy rosyjskich – Vladimira Nikołajevicza Toporova i Viaczesłava
Vsievołodovicza Ivanova178. Odnotować wypada też krytyczne wydanie klasycznego już dzieła Aleksandra Brücknera Starożytna Litwa. Ludy i bogi179. Prace
nad poznaniem systemu wierzeń, choć zdają się być zaawansowane, to
w szczegółach dalekie są od doskonałości, a przede wszystkim brakuje oddzielnej monografii poświęconej religii i mitologii Prusów.
5. Podbój Prus przez Krzyżaków
Po drugiej wojnie światowej o podboju Prus przez Krzyżaków rozprawę
napisał V. T. Pašuto180. Nadal jednak brakuje wyczerpującej pracy, porównywalnej choćby z dziewiętnastowiecznym dziełem A. L. Ewalda181. Stąd dużą
rolę odgrywają liczne artykuły dotyczące konkretnych szczegółów z czasu
podboju Prus. Zajmę się tutaj ważniejszymi z nich. Wzmożone najazdy pruskie i pierwszy etap poczynań Krzyżaków zrekonstruował w obszernym artykule Jan Powierski182. Potwierdził w nim rzeczywiste zagrożenie ziem polskich przez liczne najazdy pruskie począwszy od 1216 do 1231 r., a nawet
krótkotrwałą okupację części ziemi chełmińskiej (1230–1232?). Autor stwierdził, że Konrad mazowiecki sprowadził Krzyżaków z zamiarem podboju Prus,
ale też dla obrony swoich ziem przed najazdami pruskimi, częściowo przeciwstawił się tym samym dawniejszemu poglądowi Wojciecha Kętrzyńskie——————
Szczególnie obfita literatura powstała o bogini Kurko, m.in. o niej na tle porównawczym z
~ fin. Kurki : lett. kurciemi = liv. kür’tšipava, Lingua
Łotwą pisał Stanisław F. Kolbuszewski, Apr. Curcho ~
Posnaniensis, XXVI, 1983, s. 105–125; idem, Staropruskie Curcho i łotewskie kurciemi, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdania nr 100 za 1982 r. Wydział Filologiczno-filozoficzny, s. 119–
121, który dodatkowo od strony językoznawczej uzasadnił tezę J. Powierskiego o żeńskim rodzaju tego
bóstwa. O Kurko powstał również
. artykuł w języku litewskim, por. I. Narbutas, Curcho ir ožio vaidmenys
Pru-su, religneje sąrangoje, w: Senove s baltu, kultu,ra. Pru,sijos kultu,ra, s. 149–166 – w tej publikacji też wiele innych
artykułów poświęconych religii Prusów.
177
P. Cywiński, Ślady szamanizmu w religijności wczesnośredniwoiecznych Prusów, Przegląd Historyczny,
2001, z. 1.
178
V. V. Ivanov, V. N. Toporov; Baltijskaja mifologija, w: Mify narodov mira, vol. 1–2, Moskva 1980–1982,
s. 153–159 i inne; idem, Issledovanija v oblasti slavjanskich drevnostej. Leksiczeskie i frazeologiczeskie voprosy
rekonstrukcji tekstov, Moskva 1974.
179
A. Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, opracował i wstępem
poprzedził Jan Jaskanis, Olsztyn 1979, por. obszerną rec. J. Powierskiego (Wznowiony Brückner, KMW,
1980, nr 4, przedruk w: Prussica, t. 1.
180
V. T. Pašuto, Bor’ba prusskogo naroda za nezavisimost’ (do konca XIII v.), Istorija SSSR, 1958, nr 6.
181
A. L. Ewald, Die Eroberung Preussens durch die Deutschen, Bd. 1–4, Halle 1872–1886. Oczekiwań
tych nie może spełnić popularny zarys pióra M. J. Hoffmanna (Podbój Prusów przez Zakon Krzyżacki,
w: Wojny w Prusach, pod. red. W. Gieszczyńskiego, N. Kasparka, J. Maronia, Olsztyn 2004, s. 9–27), czy
D. Sokolińskiego (S. Chojnecki, W. Mikuła, D. Sokoliński, Podbój terytoriów plemion pruskich przez Zakon
Krzyżacki. Walki Zakonu Krzyżackiego z Litwą i Polską do 1525 roku, w: Działania militarne w Prusach Wschodnich, red. W. Wróblewski, Warszawa 1998, s. 41–57).
182
J. Powierski, Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i przejściowej okupacji ziemi chełmińskiej, KMW,
1971, nr 4, przedruk w: idem, Prussica, t. 2.
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go, który wykluczał tę drugą przyczynę. Tenże autor dał dalszych kilkadziesiąt przyczynków dotyczących krzyżackiego podboju Prus, o większość z nich
już wspomniałem. Ponadto wymienię prace poświęcone stosunkom prusko-pomorskim w kontekście walk z Krzyżakami183, pierwszemu etapowi podboju krzyżackiego184, sytuacji Pomorza i Prus przed układem kępińskim
(1282)185 oraz walce Jaćwieży z agresją krzyżacką186.
Ciekawe informacje o stosunkach krzyżacko-śląskich w kontekście Prus
wnosi krótki artykuł Tomasza Jasińskiego187. Zastanawiające, że poza trudno dostępną pracą po litewsku R. Jasasa o wielkim powstaniu Prusów188,
oddzielnego omówienia nie znalazły tak ciekawe wydarzenia, jakimi były
oba powstania pruskie. Traktują o nich przytaczane wyżej liczne przyczynki.
Ponadto o znanej bitwie nad Jeziorem Rządzkim artykuły napisali K. Zielińska-Melkowska i T. Jasiński189. Szczególnie istotne są ustalenia tego drugiego autora. Wyklucza on wybuch powstania pruskiego w 1242 r. Jego początek ustala na czas po bitwie nad Jeziorem Rządzkim (brak jednoznacznej
datacji: 15 czerwca 1243, ale też 21 września 1243 lub 25 lutego 1244 r., na
pewno przed 1 lutego 1245 r.). Bitwa była kulminacyjnym punktem dużego
najazdu litewskiego na ziemię chełmińską. Kilka przyczynków powstało
również o pokoju w Dzierzgoniu w 1249 r.190 Dysponujemy też osobnym
opracowaniem dotyczącym podboju Galindii191.
Nie powstała dotąd praca ukazująca w sposób syntetyzujący migracje
Prusów na obszary ościenne – Litwy, Rusi czy Polski. Mamy na ten temat
tylko pewne wycinkowe rozeznanie, warto jednak wspomnieć o pracy Jadwigi Chwalibińskiej (o migracjach do Polski)192, Gerarda Labudy (o jeń——————
183
Idem, Przyczyny i początek sojuszu pomorsko-pruskiego w XIII w., Acta Baltico-Slavica, 1969, t. 6;
idem, Chronologia stosunków pomorsko-krzyżackich w latach 1236–1242, KMW, 1970, nr 2.
184
Idem, Elbląg a Bałga. Z dziejów pierwszego krzyżackiego podboju Prus na tle stosunków w Europie środkowo-wschodniej, w: 750 lat praw miejskich Elbląga, red. A. Groth, Gdańsk 1996, idem, Krzyżackie podboje
ziem nad Zalewem Wiślanym a lubeczanie (od założenia miasta Elbląga do pierwszej lokacji miasta Braniewa),
Nautologia, 1995, nr 1, przedruk w: idem, Prussica.
185
Idem, Przed układem kępińskim, Pomerania 1979–1980 (seria artykułów).
186
J. Powierski, Rola Jaćwieży w walce ludów bałtyjskich z agresją krzyżacką, Rocznik Białostocki, 1981, t. XIV.
187
T. Jasiński, Stosunki śląsko-pruskie i śląsko-krzyżackie w pierwszej połowie XIII w., w: Ars Historica,
Poznań 1976.
188
R. Jasas, Didysis pru-su, sukilimas, Vilnius 1959.
189
Por. K. Zielińska-Melkowska, Bitwa nad Rządzkim Jeziorem na tle wczesnych dziejów Grudziądza,
Rocznik Grudziądzki, 1994, t. XI; T. Jasiński, Bitwa nad Jeziorem Rządzkim. Przyczynek do dziejów pierwszego powstania pruskiego i wojny Świętopełka z zakonem krzyżackim, Roczniki Historyczne, t. 62, 1996.
190
Por. H. Patze, Der Frieden von Christburg vom Jahre 1249, Jahrbuch für Geschichte Mittel- und
Ostdeutschlands, 1958, 7 (przedruk w: Heidenmission und Kreuzuggedanke...); R. Wenskus, Ueber die Bedeutung des Christburger Vetrages; idem, Zur Lokalisierung der Preussenkirchen des Vertrages von Christburg
1249, w: Acht Jahrhunderte Deutsche Orden in Einzeldarstellungen, hrsg. von K. Wieser, Bad Godesberg
1967; V. T. Pašuto, Christburski (Kiśporski) dogovor 1249 g.
191
G. Białuński, Zajęcie Galindii przez Krzyżaków, w: idem, Studia.
192
J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948.

Stan Badań historycznych nad dziejami Prusów po 1945 roku

71

cach pruskich na Morawach)193 czy Ałły Kawiatkowskiej (o śladach pruskich na obszarze dzisiejszej Białorusi)194. Szerzej znany jest też znaczący
ród pruski Wajsylewiców działający na Pomorzu195.
Okres podboju krzyżackiego Prus, z wszystkim pobocznymi wątkami dotykającymi samych Prusów – mimo wyraźnego postępu badań – wymaga
więc ponownego i całościowego rozpatrzenia.
6. Prusowie pod panowaniem zakonu krzyżackiego
Wbrew spotykanemu jeszcze gdzieniegdzie błędnemu mniemaniu, że
Prusowie zostali wytępieni mieczem przez Krzyżaków, przetrwali oni podbój i następnie stanowili znaczną część mieszkańców państwa krzyżackiego. Inne zagadnienie to sposób traktowania tej ludności przez nowych władców tych ziem. O tym pisał w obszernym artykule m.in. Henryk Łowmiański196,
który podkreślał materialne i moralne „upośledzenie” Prusów, zwłaszcza
we wsiach z ludnością poddaną. Nowsze badania H. Wunder wskazują jednak, że ich bezwzględne obciążenia w zasadzie nie odbiegały od wsi niemieckich, różnicą były zwiększone daniny w naturaliach. Mimo to, sytuacja
społeczna chłopów pruskich była rzeczywiście gorsza od chłopów ze wsi niemieckich, decydowały o tym m.in. gorsze formy gospodarowania, jak też
zwykle słabsze ziemie. Ponadto do różnic należy dodać brak samorządu oraz
zachowanie dawnej formy osadniczej wsi197. Udział Prusów w genezie struktury stanowej państwa krzyżackiego ukazał Jan Powierski198. Zaangażowanie Prusów w strukturach i budowie nowego państwa opisali we wspomnianych wyżej artykułach R. Wenskus199 i H. Wunder200.
O sytuacji prawnej ludności pruskiej pisał ostatnio G. Białuński. Sytuacja
prawna tej ludności była zróżnicowana, ale na ogół upośledzona w stosunku
——————
193
G. Labuda, Die Prussen in den tschechischen und slowakischen Ländern des frühen Mittelalters, w: Otázky dìjin
strìdni a východni Evropy, uspor. F. Hejl, Brno 1971, s. 19 i nn.
194
A. Kviatkovskaja, Jatviažskije mogilniki Bielarusi (konec XI–XVII v.), Vilnius 1998.
195
Por. Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne, Gdańsk 1981, s. 160–163; Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. III, Gdańsk 1997, s. 419–420; t. IV, Gdańsk 1997, s. 34–35; R. Wenskus,
Eine preussische Familie in Pommerellen und ihre Erben, w: Europa slavica – Europa orientalis. Festschrift für
Herbert Ludat zum 70. Geburtstag, hrsg. von K.-D. Grothusen, K. Zernack, Berlin 1980, tam odpowiednia
literatura.
196
H. Łowmiański, Polityka ludnościowa Zakonu Niemieckiego w Prusach i na Pomorzu, w: idem, PrusyLitwa-Krzyżacy.. (wyd. 1: Gdańsk 1947).
197
H. Wunder, Siedlungs- und Bevölkerunksgeschichte der Komturei Christburg, s. 77–88.
198
J. Powierski, Uwagi o udziale Prusów w genezie struktury stanowej państwa krzyżackiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 1982, 18.
199
Warto dodać jeszcze jeden artykuł o dziejach rycerstwa pochodzenia pruskiego, por.
R. Wenskus, Studien zur Geschichte der Ritterschaft im Ordensland Preussen, II: Die „Sieben Geschlechter“, Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge, Bd. 15, 1984.
200
H. Wunder, Struktura społeczna zakonu krzyżackiego....
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do pozostałych grup etnicznych. Prusowie posiadali mało korzystne prawo
dziedziczenia, korzystne natomiast z punktu widzenia władzy (przejmowanie dóbr i ruchomości). Nie pozwalano też im swobodnie sprzedawać swoich
dóbr i nabywać nowych, a nawet udawać się do innych osad jako służba czy
rzemieślnicy. Dopiero w drugiej połowie XV w. przestano Prusom zakazywać
osiedlania się w we wsiach niemieckich. Wszystko to utrudniało im udział
w akcji kolonizacyjnej. Niewielu z nich objęło też dobra wolnych, łany czynszowe we wsiach chełmińskich czy karczmy; większość siedziała jako poddani chłopi, służba, zagrodnicy i rzemieślnicy. Należy jednak podkreślić, że miejscowym władzom krzyżackim nie zależało na wydawaniu pruskich zbiegów,
bowiem czerpali korzyści z zasiedlania sobie podległych terytoriów. Prusowie
pozostawali pod bezpośrednim sądownictwem krzyżackim. Jedynie wyjątkowo zezwalano na to sądownictwo innym i tylko wobec poddanych nie krzyżackich (służba, zagrodnicy, lemani), nie dotyczyło ono zaś Prusów będącymi
wolnymi, chłopami chełmińskimi i bezpośrednią służbą zakonną201.
Widoczny był udział Prusów w kolonizacji krzyżackiej, w tym również
we wsiach na tzw. prawie niemieckim, co kiedyś budziło zasadnicze zastrzeżenia nauki niemieckiej. Z prac omawiających udział Prusów w kolonizacji
odnotuję rozprawę H. Wunder o komturstwie dzierzgońskim202 i Petera Germershausena o starostwach Pasłęka, Miłakowa i Morąga203. W pierwszej rozprawie stwierdzono, że około 1400 r. na badanym obszarze ludności pruskiej
było więcej niż w roku 1280. Z kolei drugi z wymienionych autorów obliczył,
że w połowie XV w. ludności pruskiej w stosunku do niemieckiej na badanym obszarze było 1:1,8. Natomiast posiadany areał ziemi wynosił 1:1,45204.
Te wyliczenia nie są jednak do końca wiarygodne, gdyż autor przyjął błędnie, że we wsiach na prawie niemieckim mieszkali wyłącznie Niemcy205.
Szereg bardzo wartościowych prac o osadnictwie na obszarze dawnej
Jaćwieży opublikował Jerzy Wiśniewski206. Autor ten podsumował też dotychczasową literaturę na ten temat207. Jego zdaniem obszar Jaćwieży opu——————
201
G. Białuński, Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich
i Książęcych (do 1568 roku), Olsztyn 2001, zwłaszcza s. 116–122.
202
H. Wunder, Siedlungs- und Bevölkerunksgeschichte der Komturei Christburg.
203
P. Germershausen, op. cit.
204
Ibidem, s. 57.
205
Por. rec. A. Czacharowski, KMW, 1972, nr 2–3.
206
J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII wieku, w: Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Warszawa-Białystok 1967; idem, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., w: Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. 1, Warszawa 1975; idem,
Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku, w: Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej, Białystok 1963; idem, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV wieku do połowy XVII wieku, w: Studia i
materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok 1965.
207
Por. idem, Badania nad dziejami osadnictwa ziem dawnej Jaćwieży i jej pogranicza – wyniki
i propozycje, Rocznik Białostocki, 1981, t. XIV.
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stoszał w końcu XIII i na początku XIV w. Resztki tej ludności przetrwały
w tzw. sieliszczach (wśród nich być może tzw. Wigranie na wyspie jeziora
Wigry). Potomkowie uchodźców jaćwieskich na Litwie stale utrzymywali
kontakt z ziemią przodków, zachowali i przekazali następnym pokoleniom
dawne nazwy jezior i rzek. Także oni brali udział w ponownej kolonizacji
tego obszaru w XV–XVI w.
Wreszcie niedawno szereg prac o osadnictwie na południowo-wschodnich obszarach państwa krzyżackiego wydał G. Białuński208. Tutaj jednak
udział Prusów nie był znaczący, choć zauważalny, przy tym zdecydowanie
przeważał element napływowy z innych obszarów Prus. Szeroko, lecz tylko
na podstawie literatury i źródeł drukowany, o udziale Prusów w osadnictwie
dawnej Galindii, Barcji, Jaćwieży i innych plemiona pisał ostatnio J. Powierski209. Praca jego zasługuje na uwagę ze względu na ogólne ustalenia, natomiast szczegóły budzą wątpliwości210.
7. Zanik Prusów
Dotychczas szerzej na temat zaniku ludności pruskiej pisali: Marzena
Pollakówna w szkicu Zanik ludności pruskiej211, Karol Górski w artykule Zanik
dawnych Prusów212 i ostatnio Łucja Okulicz-Kozaryn w książce Dzieje Prusów213.
Problemem tym zajął się też Grzegorz Białuński w krótkiej rozprawie Drogi
zaniku Prusów (XII–XVII w.)214, która w zamierzeniu autora stanowi koncept
przygotowywanej większej pracy. Ma ona ukazać drogi zaniku plemion pruskich na tle porównawczym z Inflantami i Słowianami Połabskimi.
Jakie więc widziano główne przyczyny zaniku Prusów, zwłaszcza w kontekście przetrwania miejscowej ludności w Inlantach? Jedni wskazywali na
napływ chłopów niemieckich, co spowodować miało germanizację ludności
pruskiej215, inni szukali podobieństw losów Prusów do Indian w Ameryce216,
jeszcze inni podkreślali znaczenie prawa chełmińskiego nadawanego Pru——————
208
G. Białuński, Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początków XVIII wieku. Starostwa
leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996; idem, Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów
Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 roku); idem, Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie,
straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
209
J. Powierski, Prusowie, Mazowsze, t. II, cz. 1–2.
210
Por. uwagi G. Białuńskiego, O Prusach, Krzyżakach i osadnictwie w Wielkiej Puszczy, Zapiski Historyczne, 2004, z. 4.
211
M. Pollakówna, Zanik ludności pruskiej, w: Szkice z dziejów Pomorza, Warszawa 1958, t. 1.
212
K. Górski, Zanik dawnych Prusów, Zapiski Historyczne, 1982, z. 4.
213
Ł. Okulicz-Kozaryn w książce Dzieje Prusów, s. 479 i n.
214
G. Białuński, Drogi zaniku Prusów (XII–XVII w.), Studia Angerburgica, t. 7, 2002.
215
W. Sobieski, Walka o Pomorze, Poznań 1928, s. 69.
216
Por. J. Powierski, Indianie a Prusowie. Uwagi o celowości badań porównawczych. (Na marginesie najnowszych badań historyków radzieckich), KMW, 1977, nr 3–4; przedruk w: idem, Prussica, t. 1.
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som i rozbicie poczucia wspólnoty plemiennej przez Krzyżaków. Głoszono
też teorię o wyniszczających skutkach wojen w XV w. i masowej ucieczce
Prusów na tereny Wielkiej Puszczy, co osłabiło dotychczasową zwartość ludności pruskiej217. Marzena Pollakówna zaniku Prusów dopatrywała się przede
wszystkim w pogorszeniu sytuacji chłopów na prawie chełmińskim, a więc
Niemców lub Polaków, co zbliżyło ich społecznie do pruskich chłopów poddanych i ułatwiło germanizację. Fakt ten wspomogła reformacja, która doprowadziła do zarzucenia tradycyjnych pruskich obyczajów i wierzeń. Karol
Górski dodał powstanie wielkiej własności szlacheckiej, w której jako poddani znaleźli się też dawni wolni pruscy, co doprowadziło do ich zagłady.
Jednak za najważniejszą uznał możliwość, że Prusowie nie znikli, ba nawet
nie stracili narodowej identyczności, tylko zmienili język. Krótko mówiąc
Prusowie zostali Prusakami. Autor poszedł zresztą jeszcze dalej i stwierdził, że
„podoficerski styl pruski, który tak raził najbardziej kulturalne koła w Niemczech, wywodził się z obyczajów tego ludu [tj. Prusów], który podbity przez
niemiecki Zakon, wyrzekł się swej mowy bez przymusu, gdzieś na przełomie XVI i XVII wieku, by zachować swą identyczność i narzucić ją innym”.
Wydaje się, że jest to jednak swoista nadinterpretacja tego zagadnienia i trudno się z tym poglądem zgodzić. Łucja Okulicz-Kozaryn za najważniejsze czynniki asymilacyjne uznała powolne przejmowanie przez Prusów obcej (niemieckiej, polskiej, litewskiej) kultury, zwyczajów i mowy. Z kolei zdaniem
Grzegorza Białuńskiego o zaniku Prusów – a ściślej o utracie elementów
stanowiących o ich odrębności – zadecydowało ostatecznie wiele czynników. Na czoło procesów asymilacyjnych wysunął on jednak intensywną kolonizację z udziałem Niemców, Litwinów i Polaków, które to grupy etniczne
w XV w. zdecydowanie zdominowały Prusów, oraz ujednolicenie sytuacji ekonomicznej i w efekcie też społecznej wśród różnych warstw Prusów z resztą
mieszkańców. Te dwa czynniki różniły właśnie Prusy od Łotwy i Estonii,
gdzie obca kolonizacja wsi nie miała prawie znaczenia, a odrębność społeczna i prawna miejscowej wiejskiej ludności została zachowana.
8. Wydawnictwa źródłowe
Podstawowy materiał źródłowy został już opublikowany przed 1945 r.
Odkryto jedno bardzo ciekawe źródło zwane Descriptiones terrarum. Jest to
rękopis w bibliotece Trinity College w Dublinie. Zawiera opis Prus i Jaćwieży
napisany między 1255 a 1260 r. O autorze trwa intensywna dyskusja naukowa i jak do tej pory nie ma jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, choć
——————
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Przegląd tych teorii zob. K. Górski, Zanik, s. 85–86.
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ostatnio przeważa zdanie o autorstwie franciszkanina Bartłomieja z Pragi218. Wiadomo, że brał udział w chrzcie Jaćwieży i w wyprawie Przemysła
Ottokara na Sambię. Tekst źródła podaje Marvin L. Colker219, w przekładzie
polskim Karol Górski220 oraz Jerzy Strzelczyk221. Źródło przetłumaczono ponadto na angielski (M. L. Colker) oraz rosyjski222.
Innym odkryciem było odnalezienie tzw. słowniczka jaćwieskiego. Wokół jego autentyczności i znaczenia trwa dyskusja naukowa. Opublikował go
Zigmas Zinkievièius na podstawie odręcznych, współczesnych notek niejakiego Zinowa, a oryginał, zapewne z XVIII w., nieszczęśliwie zaginął223. Należy odnotować ponadto rozważania o jego zawartości W. P. Schmida oraz
Hanny Popowskiej-Taborskiej224. Bez większego echa przeszło natomiast
odkrycie przez Stephena McCluskey manuskryptu w bibliotece uniwersyteckiej w Bazylei, z krótkim fragmentem napisanym w języku pruskim, powstałym około połowy XIV w.225
Wreszcie ukazało się nowe krytyczne wydanie kroniki Piotra z Dusburga
w przekładzie na język polski226, wkrótce powinna ukazać się też edycja
w oryginale. Dotychczas badacze opierają się na dziewiętnastowiecznej edy——————
218
Według K. Górskiego był nim raczej dominikanin biskup jaćwieski Henryk, por. K. Górski,
Descriptiones Terrarum (Nowo odkryte źródło do dziejów Prus w XIII wieku, Zapiski Historyczne, 1981, z. 1, tezę
tą poparł G. Labuda (rec. Studia Źródłoznawcze, 1983, t. XXVIII); podobnie za kręgiem dominikańskim
opowiadał się K. Stopka (Misja wewnętrzna na Litwie), ku temu skłaniał się też J. Strzelczyk („Opis krajów”: nowe źródło do dziejów wieków średnich i chrystianizacji ludów nadbałtyckich, Życie i Myśl, 1988, nr 3-4);
z kolei J. Ochmański wywodził autora z kręgu franciszkańskiego – wskazując konkretnie niejakiego
Adolfa (Nieznany autor „opisów krajów” z drugiej połowy XIII wieku i jego wiadomości o Bałtach, LituanoSlavica Posnaniensa, 1985, t. 1); J. Powierski wskazywał zaś na biskupa chełmińskiego Heidenryka albo
na franciszkanina Bartłomieja (O średniowieczny widzeniu Europy, w: Munera Litteraria Richardo von Weizsäcker, Wrocław 1993); wreszcie ostatnio J. Wenta wskazuje ponownie na franciszkanina Bartłomieja
(Do Goga z Magog. Głos w sprawie autorstwa Descriptiones terrarum, w: Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicą urodzin, pod red. P. Dymmela, K. Skupieńskiego,
B. Trelińskiej, Lublin 2001). O źródle tym por. E. Mugure-viès, Geographische Beschreibung „Descriptiones
terrarum” und deren Informationsquellen über Ostbaltische Völker in der Mitte des 13. Jahrhunderts, w: Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, red. Z. Kurnatowska, Wrocław 1996.
219
M. L. Colker, America rediscovered in the Thirteenth Century?, Speculum, 1979.
220
K. Górski, Descriptiones Terrarum.
221
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.
222
L. S. Czekin, „Opisanije zemelj”, anonimij geograficzeskij traktat vtoroj poloviny XIII v., Srednije veka,
1993, 56.
223
Z. Zinkievièius, Polsko-jat’veskij slovarik, Balto-slavjanskie issledovanija 1983, Moskva 1984, s. 3
i n., idem, Lenku,-jotvingiu,, žodynélis?, Baltistica, XXI, 1985 (z fotokopią tekstu Zinowa). Wiele miejsca
temu zabytkowi i różnym o nim opiniom badaczy poświęcił w popularnej pracy W. Giełżyński, Jaćwięgi
są wśród nas, s. 225 i nn.
224
W. P. Schmid, Die „germanismen” im sog. polnisch-jatvingischen Glossar, Indogermanische Forschungen, 9, 1986; H. Popowska-Taborska, Analiza polskich zapisów w tak zwanym słowniczku Zinowa, w: Bałtosłowiańskie związki językowe, Wrocław 1990.
225
Por. V. Mažulis, Seniausias blat raśto paminklas, Baltistica, t. 11, 1975, nr 2.
226
Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, przetłumaczył S. Wyszomirski, wstępem i komentarzem
opatrzył J. Wenta, Toruń 2004; por. J. Wenta, Kronika Piotra z Dusburga. Szkic źródłoznawczy, Toruń 2003.
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cji Maxa Toeppena227, ponadto wydano jego niemieckie, litewskie i rosyjskie
tłumaczenie228. Duże oczekiwania związane są z pierwszą, wreszcie całościową, publikacją XVII-wiecznej pracy Macieja Praetoriusa229 Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, którą zapoczątkowano ostatnio na Litwie.
Dotąd ukazały się dwa tomy na siedem zaplanowanych230. Na szczególne
uznanie zasługuje inicjatywa litewska ponownej publikacji, w formie faksymiliów, zabytków piśmiennictwa pruskiego, w tym tzw. Słownika Elbląskiego z XIV w. i słownika Szymona Grunaua oraz katechizmów w XVI w.231
Wreszcie ostatnio, również na Litwie, ukazały się obszerne trzy tomy ze źródłami dotyczącymi wierzeń i mitologii bałtyjskiej pod redakcja Norbertasa
Veliusa (wszystkie w języku oryginału i tłumaczeniu litewskim)232.
Ponownie zostały wydane żywoty św. Wojciecha233, także wielokrotnie
w polskim tłumaczeniu234. Ukazało się krytyczne wydanie kronik Galla Anonima235, jak też w końcu wydanie kroniki Mistrza Wincentego236. Obie kroniki
dostępne są w polskim tłumaczeniu – Romana Grodeckiego i Brygidy Kürbis237.
Z innych kronik tłumaczonych na język polski, a w których znajdujemy informacje o Prusach, to kronika Thietmara238, relacja ibn Jakuba239 oraz kronika
Helmolda240. O wyprawie misyjnej biskupa Henryka Zdika znajdujemy informacje w kronikach Kanonika Wyszechradzkiego i Mnicha Sazawskie——————
227
Chronicon terrae Prussiae von Peter von Dusburg, hrsg. v. M. Toeppen, Scriptores rerum Prussicarum, Bd.
1, Leipzig 1861.
228
Petri de Dusburg chronica terre Prussie – Peter von Dusburg, Chronik des Preussenlandes, übersetzt und
.
erläutert von K. Schulz u. D. Wojtecki, Darmstadt 1984; Petras Dusburgietis Pru-sijos žeme s Kronika, wyd.
R. Batu-ra, Vilnius 1985; Chronika zemli prusskoj Petra iz Dusburga, Voprosy Istorii, 1986, nr 7 (fragmenty).
229
Por. L. Palmaitis, Publikacje o Prusach na Litwie, Masovia, t. 4, 2001, s. 174.
.
.
230
M. Pretorijus, Pru– sijos i,domybe s, arba Pru– sijos regykla, sud. I. Lukšaite, t. 1, Vilnius 1999, t. 2,
Vilnius 2004.
231
V. Mažulis, Pru– su, kalbos paminklai, t. 1–2, Vilnius 1966-1981.
232
Baltu religijos ir mitologijos šaltiniai, sud. N. Velius, t. 1–3, Vilnius 1996–2003 (tom pierwszy zawiera źródła do XV w., tom drugi z XVI w., tom trzeci z XVII w.).
233
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita prior, w: Monumenta Poloniae Historica, Series nova,
t. IV, cz. 1, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1962; S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita altera auctore
Brunone Querfurtensi, w: Monumenta Poloniae Historica, Series nova, t. IV, cz. 2, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1969.
234
Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1966; Średniowieczne
żywoty i cuda patronów Polski, tłum. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1987; W kręgu żywotów świętego Wojciecha, pod red. o. J. A. Spieża, przeł. B. Kürbis, Tyniec-Kraków 1997.
235
Anonima tzw. Galla Kronika, czyli dzieje książąt i władców polskich, w: Monumenta Poloniae Historica,
Series nova, t. II, ed. K. Maleczyński, Kraków 1952.
236
Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, ed. M. Plezia, w: Monumenta Poloniae Historica, Series nova, t. XI, Kraków 1994.
237
Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przełożył R. Grodecki, opr. M. Plezia, Wrocław 1989 (wyd. 6);
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, przełożyła i oprac. B. Kürbis, Wrocław 1992.
238
Kronika Thietmara, przeł. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953 (wraz z tekstem łacińskim).
239
T. Kowalski, Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al.-Bekriego,
Kraków 1946.
240
Helmolda kronika Słowian, tłum. J. Matuszewski, koment. J. Strzelczyk, Warszawa 1974.
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go241. Źródła starożytne i wczesnośredniowieczne znajdziemy w polskim tłumaczeniu w antologii zebranej przez G. Labudę Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna242, tutaj m.in. teksty Pliniusza, Tacyta, Ptolomeusza i Wulfstana243.
Wiele informacji o losach Prusów w państwie krzyżackim dostarczają
dokumenty opublikowane w kolejnych tomach Preussisches Urkundenbuch,
doprowadzone w tomie szóstym do 1371 r.244 Tutaj m.in. materiały o udziale
Prusów w osadnictwie, czy ich sytuacji prawnej i społecznej w państwie
zakonnym. Niezwykle cennym wydawnictwem, dokumentującym stan osadnictwa pruskiego na przełomie XIV i XV w., jest księga długów komturstwa
dzierzgońskiego za lata 1381–1413, opracowana przez H. Wunder245. Na niej
oparta była m.in. praca Hansa Georga Podehla Prussische Namen im Pfennigschuldbuchen und aus anderen Quellen246 o pruskich nazwach osobowych. Ważnym źródłem do ukazania stanu osadnictwa pruskiego w pierwszej połowie
XV w. jest Das Grosse Zinsbuch247. Jego uzupełnieniem są publikowane ostatnio wizytacje zakonu krzyżackiego248, w których mamy m.in. wykazy wsi
pruskich i imienne Prusów z około połowy XV w. Natomiast obraz osadnictwa pruskiego, ale tylko na Sambii, w połowie XVI w. ukazują: lista tzw.
podatku tureckiego z 1540 r. oraz Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 r.249
Opublikowany został też zwód prawa pruskiego z XIV w. zwany Iura
Prutenorum, także w tłumaczeniu na język polski250.
9. Postulaty na przyszłość
Większość postulatów dotyczących badań szczegółowych zgłosiłem przy
okazji omówienia powyższych zagadnień. Tutaj przedstawię najważniejsze,
——————
241

Kronikarze czescy. Kanonik Wyszechradzki, Mnich Sazawski, tłum. M. Wojciechowska, Warszawa 1978.
G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań
1999, podstawą tego wydania było wydawnictwo idem, Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów, Warszawa 1954.
243
Tutaj też znajdziemy wykaz poszczególnych wydań tych prac w oryginale i polskich tłumaczeniach.
244
Preussisches Urkundenbuch, Bd. III–VI, hrsg. v. H. Koeppen, A. Triller, B. Poschmann, K. Conrad,
1961–2000.
245
Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg, hrsg. v. H. Wunder, Köln–Berlin 1969.
246
H. G. Podehl, Prussische Namen im Pfennigschuldbuchen und aus anderen Quellen, Dieburg 1988.
247
Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414–1438), hrsg. v. P. G. Thielen, Marburg 1958.
248
Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, hrsg. von M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa, Tl. I:
1236–1449, Marburg 2002, Tl. II: 1450–1519, Marburg 2004.
249
Die Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540, hrsg. von H. H. Diehlmann, Hamburg 1998, Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 roku, wyd. J. Wijaczka, Toruń 2001.
250
Iura Prutenorum, wydał i przetłumaczył J. Matuszewski, Toruń 1963; V. T. Pašuto, Pomezanija;
idem, Obrazovanie, s. 512–525 (inny rękopis).
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moim zdaniem, potrzeby w przyszłych badaniach nad Prusami, skupiając się
na uwagach ogólnych. W pierwszym rzędzie należałoby stworzyć ośrodek badawczy zajmujący się dziejami Prusów, np. pracownię na jakimś uniwersytecie (w Olsztynie?). Na dzień dzisiejszy ogromną bolączką jest bowiem brak
badaczy. W zasadzie nie ma historyka, który poświęcałby cały swój wysiłek
tylko Prusom, a nawet, po śmierci Jana Powierskiego, nie ma takiego historyka, dla którego byłby to główny przedmiot badań!
Innym bardzo istotnym postulatem zdaje się być „zinterdyscyplinozowanie” badań. Do tej pory rzadko występuje styczność na linii archeologii,
historii i językoznawstwa, na ogół badacze operują tylko na materiale i metodach właściwych dla swojej dyscypliny, w ograniczonym stopniu lub nieumiejętnie (źle) korzystając z wyników innych dyscyplin. Ideałem byłyby
tutaj przynajmniej trzyosobowe zespoły badawcze (historyk, archeolog, językoznawca).
Mam też pewne wątpliwości, czy nie jest za wcześnie na nową ogólną
monografię, mimo braku takowej, spełniającej oczekiwania środowiska historycznego. Raczej apelowałbym o rozwój badań tematycznych i przyczynkarskich oraz edycję wydawnictw źródłowych, np. krzyżackich ksiąg skarbowych ukazujących stan osadnictwa pruskiego.
Podsumowując, stan badań historycznych nad Prusami nie może zadawalać i bez stworzenia ośrodków badawczych, bez pojawienia się nowych
badaczy szybko nie ulegnie on zmianie.
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