Alicja Dobrosielska

UWAGI O UDZIELE JAĆWIĘGÓW
W KOLONIZACJI KRZYŻACKIEJ
Gdy z pomocą Pana Jezusa Chrystusa podbito wszystkie plemiona ziemi pruskiej pozostało
jeszcze jedno i ostatnie, a mianowicie plemię Sudowów, silniejsze od innych. Bracia śmiało
na nich natarli, ponieważ zaufali nie ludzkiemu męstwu ani wielkiej liczbie wojowników,
lecz wsparciu Bożej pomocy. Sądzili, że zgodnie z nakazem Pana na ofiarę należy składać
nie tylko głowę i inne części ciała zwierzęcia ale i jego ogon. Zatem bracia, aby swoją ofiarę
złożyć do końca, wszczęli wojnę przeciwko ziemi Sudowów1.
Tymi słowami rozpoczyna krzyżacki dziejopis Piotr z Dusburga relację o podboju ziem jaćwieskich, która nastąpiła w połowie lat 70. XIII w. Mieszkańcy Jaćwieży
jawią się w kronice Dusburga jako waleczniejsi od pozostałych Prusów, opisom walk
rycerzy krzyżackich z nimi poświęcił autor więcej uwagi niż w przypadku pozostałych
plemion pruskich2. W obliczu ciągłych ataków ze strony braci Jaćwięgowie, podobnie
jak członkowie innych plemion w czasie podboju, stanęli wobec wyboru czy walczyć
z najeźdźcą, czy też udać się na „wygnanie” na sąsiednią Litwę, czy na Ruś, czy z kolei
przyjąć ofertę krzyżacką – nowej wiary i nadań, wiążących się jednocześnie z udziałem
w krzyżackiej akcji kolonizacyjnej.
Z opracowań ogólnych, podejmujących zagadnienie kolonizacji i odnoszących
się do całego obszaru pruskiego można przywołać prace C. Krollmanna, W. Ziesemera, W. Vogla, czy O. Zippela3. Gruntowne studium, poruszające całokształt kolonizacji, stanowi praca K. Kasiskiego, przedstawiająca obraz rozwoju osadnictwa w Prusach
1

Petrus de Dusburgk, Chronicon Terrae Prussiae (dalej Dusburg), wyd. J. Wenta i S. Wyszomirski, Pomniki Dziejowe Polski, seria II, t. XIII, Kraków 2007; polskie tłumaczenie: Piotr z Dusburga, Kronika
ziemi pruskiej (dalej Dusburg), III, 193: Expugnatis favente Domino Iesu Christo cunctis gentibus terrae
Prussiae restabat adhuc una et ultima, scilicet Sudowitarum, et potentior inter omnes, quam fratres non in
humana virtute nec pugnatorum multitudine, sed in divinae protectionis auxilio confisi virliter sunt agressi
attendentes, quod non solum caput at alia pars corporis, sed etiam cauda hostiae secundum praeceptum Domini in sacrificio iubetur offerri. Ut ergo fratres hostiae suae finem consummationis apponerent, inciperunt
bellum contra terram Sudowiae.
2
Dusburg, III, 193, 194, 197–200, 202, 204–207, 209–212, 217–219.
3
C. Krollmann, Die Besiedlung Ostpreussens durch den Deutschen Orden, Vierteljahrsschrift für Sozialund Wirtschaftsgeschichte, 1928, Bd. 21; W. Ziesemer, Siedlungsgeschichte Ost- und Westpreussens, Hansische Geschichtsblaetter, 1929, Bd. 33; W. Vogel, Die Ordenskolonisation in den südlichen Küstenländer
der Ostsee, Verhandlungen und wissenschaftliche Abhandlungen des 24. Deutschen Geographentages in
Danzig, 1931; O. Zippel, Die Kolonisation des Ordenslandes Preussen bis zum Jahre 1309, Altpreussische
Monatsschrift, 1921, Bd. 58.
Pruthenia, 2010, t. V, s. 113–131
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do 1410 r.4, podobną metodą kontynuował pracę nad osadnictwem pruskim K. Riel5.
Dotychczasowa historiografia traktuje tylko ubocznie o udziale Prusów w procesach
osadniczych, poświęcając im krótkie wzmianki. Brak do tej pory monografii dotyczącej
uczestnictwa Prusów w procesie krzyżackiej kolonizacji. Kwestia ta pojawia się jedynie
marginalnie, przy okazji opisywania podboju, czy też w monografiach poświęconych
osadnictwu poszczególnych ziem państwa krzyżackiego6. Warto tu przytoczyć studium
M. Rousselle, poświęcone okręgowi Pruskiej Iławki7, pracę Motensenów o osadnictwie
sambijskim8, H. Wunder – o komturstwie dzierzgońskim9 czy też P. Germershausena – o starostwach Pasłęka, Miłakowa i Morąga10, a z nowszych zwłaszcza rozprawy
G. Białuńskiego11 dotyczące osadnictwa południowo-wschodnich obszarów państwa
krzyżackiego oraz J. Powierskiego12. W kwestii losów ludności jaćwieskiej nie można pominąć ustaleń Stanisława Zajączkowskiego13 i Aleksandra Kamińskiego14, które
były następnie wielokrotnie powielane w literaturze, a które szczegółowo przywołam
w dalszej części tekstu.
W artykule tym chciałabym przedstawić kilka uwag dotyczących zagadnienia udziału Jaćwięgów w kolonizacji krzyżackiej w końcu XIII i XIV w. W oparciu
o zwiększoną bazę źródłową pragnę jeszcze raz, po ponad 50. latach od ukazania się
książki Aleksandra Kamińskiego15, przyjrzeć się kwestii kierunków przesiedleń ludności jaćwieskiej, wskazać okoliczności uzyskania przez nią nadań, określić ich wielkości
4

K. Kasiske, Die Siedlugstätigkeit des Deutschen Ordens im östlichen Preussen bis zum Jahre 1410, Königsberg 1934.
5
K. Riel, Die Siedlungstätigkeit des Deutschen Ordens in Preussen in der Zeit von 1410–1466, Altpreussische Forschungen, 1937, Jg. 12.
6
Wyczerpujące omówienie literatury do 1945 r. zob. H. Łowmiański, Stan badań nad dziejami dawnych
Prusów, Pruthenia, 2006, t. I, s. 157–159; a po 1945 zob. G. Białuński, Stan badań nad dziejami dawnych Prusów po 1945 roku, Pruthenia, 2006, t. I, s. 71–73.
7
M. Rousselle, Woria, Koenigsberg 1924; idem, Die Besiedlung des Kreises Preussisch Eylau, Altpreussische Forschungen, 1926, Jg. 3.
8
G. i H. Mortensen, Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreussens bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts,
T. I: Die preussischdeutsche Siedlung am Westrand der Grossen Wildnis um 1400, Leipzig 1937; T. II: Die
Wildnis im östlichen Preussen, ihr Zustand im 1400 und ihre frühere Besiedlung, Leipzig 1938.
9
H. Wunder, Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg (13–16. Jhdt.), Wiesbaden
1968.
10
P. Germershausen, Siedlungsentwicklung der preußischen Ämter Holland, Liebstadt und Mohrungen vom
13. bis zum 17. Jahrhundert, Marburg 1971.
11
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.
12
J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie krzyżaków do Polski, t. II, cz. 1–2, Malbork 2001.
13
S. Zajączkowski, Podbój Prus i ich kolonizacja przez Krzyżaków, Toruń 1935, s. 30.
14
A. Kamiński, Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne, Łódź 1953.
15
Ibidem.
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oraz powinności beneficjentów wobec Zakonu, a także spróbować uchwycić – na ile na
to źródła pozwalają – dalsze losy potomków przesiedleńców. Chciałabym także sprawdzić, czy występuje zależność (korelacja) między wielkością i warunkami na jakich
nadawane były Jaćwięgom majątki, a sytuacją polityczną w jakiej znajdował się Zakon
w drugiej połowie XIII stulecia, kiedy podbój plemion pruskich zmierzał ku końcowi
i w XIV w., kiedy to Krzyżacy prowadzili zaciekłe walki z pogańską Litwą.
W studium tym wykorzystałam dwa podstawowe rodzaje źródeł pisanych: dyplomatyczne (dokumentacyjne) i źródła narracyjne (historiograficzne). Poszukując
jaćwieskich (sudowskich) uczestników krzyżackiej akcji kolonizacyjnej korzystałam
przede wszystkim ze źródeł dokumentacyjnych zgromadzonych i opublikowanych
w tomach Preußisches Urkundenbuch16, Urkundenbuch des Bisthums Samland17, oraz
Codex diplomaticus Warmiensis18. Wydawcy zamieścili poszczególne dokumenty najczęściej w całości, po uprzedniej transliteracji, zaopatrzyli je także w niemieckojęzyczne regesty, komentarze i liczne odwołania. Teksty owych nadań i ich potwierdzeń
wydanych przez Zakon wiernym Prusom zawierają imiona beneficjentów z dopiskiem
Sudow, dicte Sudov, imiona ich przodków, czy też następców, nazwy miejsc ich osadzenia, wielkość majątków i warunki ich otrzymania. Dostarczyły mi więc informacji
o sytuacji prawnej i społecznej Jaćwięgów biorących udział w krzyżackich procesach
osadniczych.
Jako pierwszorzędne źródło narracyjne do omówienia zagadnienia udziału Jaćwięgów w kolonizacji krzyżackiej przyjęłam Kronikę ziemi pruskiej Piotra z Dusburga. Jego dzieło jest najpełniejszym sprawozdaniem dotyczącym wydarzeń z XIII w.,
powstałym najpewniej około 1326 r. Tu zawarto imiona Jaćwięgów (Sudowów), którzy w trakcie podboju ziem pruskich, przyjęli krzyżacką ofertę oraz informację o ich
przesiedleniu na terytorium Sambii. Obraz losów Jaćwięgów mieszkających na półwyspie sambijskim próbuję dopełnić dzięki późniejszym nowożytnym źródłom historiograficznym19. Na uwagę zasługują tu zwłaszcza dwa źródła, dotychczas niewykorzystywane w literaturze przedmiotu, są to: lista tzw. podatku tureckiego z 1540 r.20 oraz
Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 r.21

16

Preußisches Urkundenbuch (dalej PU), T. I.1 hrsg. R. Philippi, C.P. Woelky, T. I.2, hrsg. A. Seraphim,
Königsberg 1882–1909.
17
Urkundenbuch des Bisthums Samland (dalej SU), hrsg. C.P. Woelky, H. Mendthal, Leipzig 1861.
18
Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej CDW),
wyd. C. P. Woelky, J. M. Saage, T. I–II, Mainz–Braunsberg 1860–1864; T. III, Leipzig 1879.
19
H. Malecki, Wahrhaftige Beschreybung der Sudawen auff Samlandt, sambt jhrem Bock Heyligen und
Ceremonien, Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia, 1902, VIII; S. Grunau, Preussische
Chronik, hrsg. M. Perlbach, Leipzig 1876; K. Schütz, Caspari Schützii rerum prussicarum historia, Gedanii 1769.
20
Die Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540, T. I, hrsg. H.H. Diehlmann, Hamburg 1998.
21
Wizytacje biskupstwa sambijskiego z 1569 roku, wyd. J. Wijaczka, Toruń 2001.
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I. Kierunki przesiedleń
W historiografii zgodnie przyjmuje się, że Jaćwięgowie, podobnie jak Skalowowie
i Nadrowowie zostali przesiedleni ze swoich pierwotnych siedzib w końcu XIII w.,
a na opustoszałym terytorium powstała pustka osadnicza. Z czasem tereny te porosły
puszczą i stąd też w literaturze zwane są Grosse Wildnis, czyli wielką puszczą22.
Kierunki przesiedleń ludności jaćwieskiej nakreślił Stanisław Zajączkowski
w opublikowanej w 1935 r., niewielkiej książeczce: „tych zaś [ Jaćwięgów – A.D.]
którzy się poddali, przesiedlali Krzyżacy w głąb Prus, osadzając ich w komturii kiszporskiej, dalej w okolicach Pruskiego Holądu (Preussisch Holland) i Pruskiej Iławy
(Preussisch Eylau), a przede wszystkim na półwyspie sambijskim, głównie na północno-zachodnim jego cyplu, który potem długo nosił nazwę Sudowskiego Zakątka
(Sudauische Winkel)”23. Tezę tę przyjął Aleksander Kamiński24, który opierając się na
dziewięciu tekstach nadań dla Jaćwięgów, kronice Dusburga i źródłach późniejszych:
dziełach Maleckich, Grunaua, Hartknocha, wykazał przesiedlenia Jaćwięgów w głąb
Prus, głównie do Sambii, okręgu Pasłęka, Pruskiej Iławki oraz Bałgi. Przywołane teksty źródłowe z okresu XV–XVII w. pozwoliły autorowi wnioskować, iż potomkowie
przesiedleńców przetrwali na ziemiach swoich dziadów, zachowując jeszcze w XVI w.
pewne tradycje jaćwieskie np. język, zwyczaje. Ustalenia Kamińskiego dotyczące kierunków przesiedleń ludności jaćwieskiej, w tym na Sambię jako głównego terytorium
migracji były następnie powielane w literaturze dotyczącej dziejów Prusów25.
Pięć, spośród znalezionych tekstów nadań odniósł A. Kamiński26 do Sambii:
–– Gedete otrzymał w okresie między rokiem 1288 a 1299 wieś Medynitten, identyfikowaną z Güter bei Mednicken im Gebiete von Wargen na Sambii27;
–– czterech z imienia wymienionych Jaćwięgów Muntigin, Tholeike, Schare i Podwale uzyskało w 1285 r. pole Dymsteines28;
22

Henryk Łowmiański pisze o całkowitej eksterminacji ludności jaćwieskiej, zob. H. Łowmiański, Prusy–Litwa–Krzyżacy, Warszawa 1989, s. 140–141. Podobnego zdania była Łucja Okulicz-Kozaryn, zob.
Ł. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 2000, s. 414. Nie można wykluczyć, że drobne grupy
jaćwieskie ocalały i przetrwały na dawnym terytorium o czym mogą świadczyć choćby dane toponomastyczne, zob. A. Kamiński, op. cit., s. 96; zob. także: M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1989, s. 90, 190. Ponowne zasiedlenie opustoszałych w XIII stuleciu terenów
nastąpiło w XIV w. o czym szerzej: G. Białuński, Przemiany społeczno-ludnościowe; idem, Kolonizacja
„Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku).
23
S. Zajączkowski, op. cit., s. 30.
24
A. Kamiński, op. cit., s. 64– 67.
25
Np. Ł. Okulicz-Kozaryn, op. cit., s. 412–414.
26
A. Kamiński, op. cit., s. 65.
27
PU, I.2, nr 704.
28
PU, I.2, nr 471, miejscowości Dymsteines nie udało się zlokalizować, mimo to A. Kamiński uznał, że
nadanie dotyczy obszaru Sambii, zob. A. Kamiński, op. cit., s. 65; możliwe, ze chodzi tu jednak o Dymsteins w Pogezanii, czyli Dymnik koło Krupina, gm. Rychliki, w pobliżu Dzierzgonia, zwłaszcza, że
przywilej został wystawiony w Dzierzgoniu.
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–– Preisinge w 1295 r. otrzymał część pola Stantow29;
–– Catcze otrzymał w 1301 r. potwierdzenie nadania na agros, quos nunc colit in villa
Sudowe (Sudaw)30;
–– Sudov Gedete przybył do Sambii adducens secum plus quam mille animas hominum31.
–– W trzech nadaniach wymieniono dobra znajdujące się w okręgu Pasłęka:
–– Kantigirde wraz z synami i bratem otrzymał w 1285 r. pole Powunden z przyległościami32;
–– pięciu Jaćwięgów otrzymało w 1312 r. pola Marwitz, Utekin, Wadekin i Smansfelden, lokalizowane koło Hirschfeld (dzisiejsze Jelonki)33;
–– w 1317 r. Powile otrzymał pole Wangenik34.
Tylko jeden przywilej dał się zidentyfikować jako nadanie dla Jaćwięga dóbr
w okręgu Pruskiej Iławki:
–– Scumand i jego trzej synowie otrzymali w 1285 r. wieś Steynio, łąki zwane Penkoweo i pole zwane Labalauk35. W literaturze przyjmuje się, że nadane dobra to
okolice Stegi Małej, Skarbca i Dobrzynki koło Górowa Iławeckiego36.
A. Kamiński zastrzegł, iż zgromadzone przez niego dane „są tylko częścią rzeczywistego stanu przesiedleń krzyżackich”37. Ową szczupłą bazę źródłową udało mi się
poszerzyć o kolejne przywileje dla Jaćwięgów:
–– nadanie dla Galmsa (zapewne syna Skomanda) z 1339 r. 5 łanów na polu Coftus38,
czyli Kosty (Kohsten) w okręgu Pruskiej Iławki;
–– przywilej z 1366 r. dla Dietricha Skomanda (najpewniej wnuka lub prawnuka
Skomanda) na 50 łanów w Barskelaugken39;
–– nadanie z 1316 r.40 a następnie z 1328 r. dla Luprechta, syna Gedete, potwierdzające posiadanie przez niego dóbr Mednicken i Metkaym41;
29

PU, I.2, nr 631.
PU, I.2, nr 782; A. Kamiński, op. cit., s. 65, uznał ten tekst za nadanie dla Cacze. Trudno się z nim
zgodzić, ponieważ w przytoczonym fragmencie mowa jest, że ów Catcze obecnie uprawia te pola, więc
opowiadałabym się raczej za tym, że jest to potwierdzenie nadania.
31
PU, II.1, nr 142; w dokumencie tym jest również mowa o Luprechcie, synu Gedete.
32
PU, I.2, nr 472.
33
PU, II.1, nr 85.
34
PU, II.1, nr 193.
35
PU, I.2, nr 464.
36
G. Białuński, Ród Skomandów (XIII–XV w.), Odkrywcy, pryncepsi, rozbójnicy, Studia z dziejów średniowiecza, 2007, nr 13, s. 31.
37
A. Kamiński, op. cit., s. 65.
38
PU, III.1, nr 254.
39
PU, VI.1, nr 453.
40
PU, II.1, nr 142.
41
PU, II.2, nr 628; por. G. J. Kreuzfeld, Eine Meynung über den Adel der alten Preussen, nebst einigen
urkundlichen Beylagen, Königsberg 1784, s. 48.
30
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–– Luprecht otrzymał w 1352 r. 70 łanów in Lande Barten, pola Assaunen, Mednicken i Mettkeim42;
–– nadanie 5 łanów na polu Quanditten43, na obszarze Sambii, dla Piotra Sudow
w 1338 r.;
–– dokument wzmiankujący o Sudauer Kariothe, który wraz z braćmi Pelline i Nawalle był w posiadaniu trzech łanów we wsi Compehnen44 na Sambii, dobra te
sprzedał najpewniej w 1335 r. Naglawde, komornikowi Girmow45;
–– Kuneconi, Konrad: dicto Sudow, jest wzmiankowany w przywileju z 1326 r. jako
posiadacz trzech łanów we wsi Blumenau, w okręgu Rybaki (Fischhausen) na
Sambii46, które to następnie sprzedał, jak wynika z treści dokumentu wystawionego w 1341 r.47;
–– nadanie dla Konrada, Cuniconi Sudowen z 1345 r. sześciu łanów sołeckich we wsi
Kalis (Kunkendorf, Calis) w okolicy Reszla, na obszarze Warmii48;
–– Heinico i Ditloff, synowie Kunike Sudow z Schoneiche49 otrzymują w 1391 r.
nadanie na 15 łanów między wsią Kadyn, reszelskim lasem miejskim i jeziorem
Attern (Ottern)50;
–– mensurator Konrad Sudow występuje jako świadek w dokumencie z 26 kwietnia
1309 r. wydanym przez kapitułę warmińską51, po raz kolejny jest o nim mowa
w nadaniu z 15 października 1317 r., jednakże już jako o zmarłym52. Z treści tego
dokumentu dowiadujemy się, że wdowa po nim Elizabeth, określona jako honesta
et prouida, dokonała zamiany dwunastu łanów we wsi Hohendorf (Wysoka Braniewska53), które posiadał za życia jej mąż, na sześć łanów w tej samej wsi, jednak
42

PU, V.1, nr 90.
PU, III.1, nr 162.
44
SU, nr 291.
45
Naglawde lub też jego potomkowie najpewniej starali się o potwierdzenie zakupu owych dóbr, co też
znalazło odzwierciedlenie w dokumencie, patrz PU, III.1, nr 447 (regestr w US, nr 324).
46
SU, nr 245, 399; PU, V.1, nr 61.
47
PU, III.1, nr 408, SU, nr 320.
48
CDW, II, nr 46; PU, III.2, nr 716 . O Cunco Sudowen jako sołtysie zob. M. Pollakówna, Osadnictwo na
Warmii w okresie krzyżackim, Poznań 1953, s. 92, przyp. 445. W literaturze Cunico Sudow jest utożsamiany z burmistrzem Jezioran – Cunco Sudarb, który występuje w dokumencie wystawionym w Jezioranach 8 grudnia 13? (brak pełnej daty rocznej), zob. CDW, III, nr 232, por. V. Röhrich, Die Kolonisation
des Ermlandes, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermland, Bd. 18, s. 373. Cuneko
Sudow występuje również jako świadek w dokumencie wystawionym 24 czerwca 1363 r. w Jezioranach,
zapisany jako Kvneko Sudow de Seburg, zob. CDW, II, nr 345.
49
Miejscowości tej nie udało się zlokalizować.
50
CDW, III, nr 252. Najprawdopodobniej Heinico i Ditloff to synowie Kuniko Sudowa, którego dobra
znajdowały się w okolicy Reszla, zob. CDW, II, nr 46; PU, IV.2, nr 716.
51
CDW, I, nr 149.
52
Ibidem, nr 182.
53
Identyfikacja za M. Pollakówna, op. cit., s. 133.
43
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na bardziej korzystnych warunkach a censu liberos perpetuo possidentos i z prawem
dziedziczenia dla potomków, których imiona nie zostały podane54.
Znalezione przeze mnie nadania pochodzą z XIV stulecia i wpisują się we wskazane przez Zajączkowskiego kierunki przesiedleń, dotyczą przy tym głównie obszaru
Pruskiej Iławki55 i Sambii. Można przypuszczać, że nadań było znacznie więcej, na co
może wskazywać przypadek jednego z przywódców jaćwieskich – Russigene, wspomnianego w kronice Dusburga. Ten, jak podaje krzyżacki dziejopis, udał się do krzyżackiego komtura Bałgi, a kiedy odmówiono mu jako poganinowi udziału w nabożeństwie, pod którego był silnym wrażeniem, to ochrzcił się natychmiast wraz z całą
rodziną. Okazało się przy tym, iż miał on wcześniej do czynienia z religią chrześcijańską, gdyż uratował przed zniszczeniem obraz Najświętszej Marii z Dzieciątkiem,
który Sudawowie zrabowali w Polsce. Russigene odbierając im go, jak podaje Dusburg
musiał użyć siły, a następnie oddał go pewnemu chrześcijaninowi, by ten zaniósł go
do miejsca, gdzie będą obchodzić się z nim właściwie56. Trudno uwierzyć, aby taki
bohaterski czyn, jak uratowanie obrazu Najświętszej Marii Panny z rąk niewiernych
i dobrowolne przybycie do Krzyżaków i przyjęcie nowej wiary przez jednego z jaćwieskich przywódców, nie zostały nagrodzone przez Zakon. Zwłaszcza, że Rusigenus nie
przybył do Bałgi sam ale wraz z domem i familią, a zatem musiał się wraz ze swoim
rodem gdzieś osiedlić.
Cztery spośród przywołanych dokumentów, w tym nadanie dla Elizabeth – wdowy po Konradzie dicte Sudow odnoszą się do nowych, wcześniej nie wskazywanych
jako miejsca przesiedleń Jaćwięgów, terytoriów, a mianowicie – Barcji i Warmii. Nie
falsyfikuje to jednak tezy o przyjętych w literaturze trzech kierunkach przesiedleń Jaćwięgów. Przodkowie beneficjentów owych nadań, jak wynika z treści przywilejów,
zostali przeniesieni z rodzimej Jaćwieży na wskazane terytoria, gdzie uzyskali majątki.
Luprecht57, który otrzymał dobra w Barcji jest potomkiem wielce zasłużonego dla Zakonu Gedete, beneficjenta dóbr leżących w Sambii. Podobnie Kunikoni, będący najprawdopodobniej ojcem Heynico i Ditloffa, zanim przeniósł się na Warmię, posiadał
dobra na Sambii58. Trudniej natomiast wyjaśnić kiedy i w jakich okolicznościach na
warmińską ziemię przybył Konrad zwany Sudow, wspomniany najpierw jako świadek
w dokumencie z 1309 r. oraz 1312 r., a następnie jako, nieżyjący już, posiadacz dóbr
w Hohendorf. Brak dla Konrada nadania na Warmii z XIII w. i pojawienie się tegoż
dopiero w dokumentach XIV-wiecznych wystawianych przez biskupów warmińskich
może sugerować, że podobnie, jak Luprecht czy jego imiennik Konrad Sudow, przybył
on na Warmię z innego obszaru plemiennego, niewykluczone, że również z Sambii.
54

CDW, I, nr 182.
PU, III.1, nr 254 ; PU, VI.1, nr 453.
56
Dusburg, III, 207.
57
PU, V.1, nr 90; SU, nr 245.
58
PU, V.1, nr 61.
55

120

Alicja Dobrosielska

W literaturze spośród trzech wytyczonych obszarów przesiedleń ludności jaćwieskiej: okręgu Pruskiej Iławki, Pasłęka i Półwyspu Sambijskiego za główny uchodzi
ten ostatni, a dokładniej jego zachodni kraniec59 określony jako Sudauische Winkel,
czyli Jaćwieski Zakątek60. Przemawia za tym choćby ilość nadań odnoszących się do
terytorium Sambii, w stosunku do pozostałych obszarów61, którą można jak się wydaje
zwiększyć o kolejny przywilej. Jaćwięg Kantegirde otrzymał w 1285 r. wspólnie z synami i bratem pole Powunden wraz z przyległościami62, które Johannes Voigt zidentyfikował w okolicach Pasłęka, a za nim tę interpretację przyjął Kamiński63. Osoba o tym
samym imieniu Cantegerde występuje w kronice Dusburga, jako jeden z wodzów
jaćwieskich, który miał poprowadzić na Sambię 1600 nowo nawróconych współplemieńców64. Zbieżność imion oraz fakt występowania miejscowości Powunden na Sambii przemawia za uznaniem, że jest to ta sama osoba, której dobra należy umiejscawiać
na Sambii, a nie jak dotąd w okręgu pasłęckim.
Za Sambią jako głównym obszarem docelowym przesiedleń, na którym ciągłość
osadnicza i kulturowa Jaćwięgów jest widoczna aż po XVI stulecie, przemawiają oprócz
nadań także źródła historiograficzne przywołane już w literaturze przez A. Kamińskiego, jak choćby kronika Piotra z Dusburga65 czy dzieło Hartknocha66. Uwagę XVIwiecznych autorów zwraca już sam fakt obecności na zachodnich krańcach półwyspu
sambijskiego Jaćwięgów67. Hieronim Malecki zatytułował swoje dzieło: Wahrhaftige
Beschreybung der Sudawen auff Samland68, a Grunau twierdził, że w jego czasach istniało na Sambii, w rejonie miejscowości Heiligenkreutz, czyli Święty Krzyż (Krzyż)
oraz koło Labiawy siedem czy osiem wsi jaćwieskich69. Kronika ta wprawdzie uchodzi
wśród badaczy za mało rzetelną70, nie znaczy to jednak, że Grunau w tym wypadku
mijał się z prawdą. Heiligenkreutz w drugiej połowie XVI w. była obok Bersnicken,
Bischopnikien, Gros Hubenicken, Klein Hubenicken, Ilnicken, Nattnicken i Wangniken
jedną z miejscowości leżących w Kammerammt Sudauen, czyli komornictwie sudow59
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skim71, zapisywanym też jako Kammerammt Sudau, którego sama nazwa nasuwa związek z Jaćwięgami72. Na osadnictwo jaćwieskie w rejonie Heiligenkreutz już w XIV w.
wskazuje tekst nadania z 24 grudnia 1353 r., w którym Jakub, biskup sambijski przekazywał karczmę komornikowi Senteke, jak zapisano, iuxta nostram novam ecclesiam
Sancte Crucis apud Sudowitas sitam73.
Parafia Creutz74, której wizytację przeprowadzono 2 maja 1569 r. była zamieszkała przez Prusów – das dorf ist Preusch, hat 24 Huben75. Podano tu też imiona kilku
mieszkańców z przydomkami mogącymi wskazywać na pochodzenie od jaćwieskich
przodków. W należącej do tej diecezji miejscowości Gros Hubenicken mieszkał Melchior Sudau, w parafii Fischhausen, czyli Rybaki – niejaki Greger Sudau76, zaś w miejscowości Quanditen – Piotr Sudov77. Wprawdzie liczba osób z owymi przydomkami,
mogącymi sugerować jaćwieskie korzenie, odnotowanych w XVI-wiecznych źródłach
nie jest imponująca, to jednak biorąc pod uwagę, że od czasu przesiedlenia minęło
ponad 200 lat obecność owych przydomków po tak długim czasie, choć u znikomej
liczby osób, może wskazywać na zachowanie przez kolejne pokolenia części mieszkańców półwyspu sambijskiego pamięci o odległej przeszłości.
Pamięć ta dzięki kultywowaniu przez jaćwieskich potomków dawnych obyczajów i wierzeń jeszcze w XVI w. była wciąż żywa, czemu wiele miejsca poświęcili nowożytni dziejopisarze. Ich uwagę zwracał także język, którym posługiwali się jaćwiescy
potomkowie, oraz fakt nieznajomości języka niemieckiego u Jaćwięgów mieszkających
w Sambii, quorum pauci admodum germanicam linquam novere sed suam quandam
linguam habent barbaram78.
O tym zaś, że owa odrębność jaćwieskich mieszkańców była dostrzegana nie tylko przez kronikarzy, może świadczyć decyzja księcia Albrechta, o zapewnieniu stałego
stypendium na królewieckim uniwersytecie dla 24 chłopców: 6 Prusów, 6 Polaków,
6 Litwinów i 6 Jaćwięgów!79.
Kultywowaniu przez Jaćwięgów mieszkających na Sambii obyczajów przodków
sprzyjał z pewnością duży obszar parafii Heligenkreutz, uważanej za jedną z najbardziej
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rozległych80 oraz brak na jej terenie szkoły, odnotowany jeszcze w 1569 r.81 Była to
także jedna z najgęściej zaludnionych parafii, co utrudniało działalność duszpasterską
tamtejszych duchownych i w efekcie sprzyjało pozostawaniu ludności przy obyczajach
przodków. W czasie złej pogody zdarzało się, że pastorzy nie mogli odwiedzić umierających, a dzieci umierały zanim zostały ochrzczone82.
Biorąc pod uwagę źródłowe informacje o jaćwieskich przesiedleńcach na Sambii,
gęstość pruskiego osadnictwa na półwyspie i brak migracji (poza przybyciem sudowskich osadników), tak w średniowieczu, jak i w okresie późniejszym83, to należy uznać
Półwysep Sambijski za główny kierunek przesiedleń Jaćwięgów. Zwraca uwagę ciągłość
sudowskiego osadnictwa na tym obszarze od lat 80. XIII w. po czasy nowożytne, a także kulturowa odrębność potomków przesiedleńców, którą w tej pracy jedynie zasygnalizowałam, a kwestia ta niewątpliwie wymaga szerszego opracowania.
Niemniej ciekawym tematem zdaje się być wybór Sambii jako głównego kierunku przesiedlenia ludności jaćwieskiej. Zagadnienie to rysuje się tym bardziej interesująco, że w literaturze przedmiotu pogańska Sambia w XIII w. jest przedstawiana jako
najbardziej zaludniona spośród wszystkich plemiennych ziem pruskich – „w Sambii
na km2 mieszkało 10 osób, w Sudowii być może czterokrotnie mniej”84. Przed podbojem liczyła ona co najmniej dwa razy więcej mieszkańców niż każda inna ziemia pruskia85. Terytorium plemienne Sambii było przy tym najmniejsze spośród plemiennych
ziem pruskich i liczyło niewiele ponad 2000 km2, podczas gdy Jaćwież była największa
i jej terytorium wynosiło kilkanaście tysięcy km2 86. Paradoksalnie więc członkowie
plemienia, zamieszkujący dotychczas jeden z najrzadziej zaludnionych a zarazem najrozleglejszych obszarów, zostali przesiedleni na terytorium nie dość, że najmniejsze
spośród wszystkich ziem plemiennych, to jeszcze gęsto zaludnione, którego ludność
nie zmniejszyła się w trakcie podboju, jak wynika z literatury87. Kwestia powstania luki
osadniczej w zachodniej części półwyspu, którą wypełnili jaćwiescy przesiedleńcy wymaga niewątpliwie rozpatrzenia.
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II. Krzyżacka oferta dla przesiedleńców
Dusburg pisze, że z tymi, którzy porzucili bałwochwalstwo i nawrócili się na wiarę chrystusową Krzyżacy obchodzili się bardzo miłosiernie, podług ich stanu, a przede
wszystkim biorąc pod uwagę ich zasługi na rzecz braci zakonnych, zwłaszcza na polu
walki88. Nagrodą za nawrócenie i wierną służbę było nadanie majątku na określonym
prawie i z określonymi powinnościami. Jaćwięgowie mieli okazję niejednokrotnie zdobyć uznanie braci zakonnych, najpierw w walce po stronie Krzyżaków przeciw swoim
pobratymcom, a następnie podczas podboju Litwy przez Zakon. Aby odpowiedzieć
na pytanie, czy waleczność, zasługi oddane na polu walki rzeczywiście przekładały się
na korzystność krzyżackiej oferty oraz czy jej „atrakcyjność” była zmienna w czasie
przyjrzymy się wielkości jaćwieskich majątków oraz związanymi z nimi prawem i zobowiązaniami.
II.1. Wielkość majątków
Wyliczenia wielkości własności ziemskiej nobiles pruskich przeprowadził na
podstawie ponad 100 przywilejów i danych rachunkowych z końca XIV w. i początku
XV w. H. Łowmiański. Z jego ustaleń wynika, że dobra te wahały się od kilku radeł
do kilkudziesięciu łanów, najwyżej ca 100. Pośród dokumentów z XIII w. badacz nie
znalazł nadań przynoszących więcej niż kilkanaście radeł jednemu właścicielowi, zaś
większe obszary kilkudziesięciołanowe otrzymywało zwykle kilka osób, krewniaków89.
Dane zebrane przez Łowmiańskiego odnoszą się w dużej mierze do mieszkańców plemiennej Sambii i będą stanowiły dla mnie punkt odniesienia przy określaniu wielkości
majątków uzyskiwanych przez Jaćwięgów, osiedlanych przede wszystkim na tym terytorium.
Do kwestii wielkości majątków jaćwieskich uzyskiwanych z rąk krzyżackich
odniósł się Kamiński, którego zdaniem dobra otrzymywane przez przesiedleńców sudowskich były niewielkie i nigdy nie obejmowały więcej niż jedną wieś, a zazwyczaj
rodzina szlachecka otrzymywała pole lub jego część. Za bardzo prawdopodobne uznał,
że Krzyżacy nadawali Jaćwięgom mniej ziemi niż posiadali oni w swoich pierwotnych
siedzibach, „różnica nie mogła jednak być rażąca, skoro przesiedlano nie tylko siłą, lecz
zachęcano do przesiedlania propagandą”90.
W najstarszych znalezionych tekstach nadań rozmiary jaćwieskich majątków zostały określone jedynie poprzez podanie nazwy pola czy wsi, co nie ułatwia określenia
ich wielkości. Kantegirde otrzymał w 1285 r. wraz z synami i bratem pole Powunden
wraz z przyległościami91. Jeśli przyjąć, że jest to postać tożsama z Kantegirde, który występuje na kartach kroniki Dusburga, to jego zasługi na rzecz Zakonu są bardzo znacz88
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ne. On to – jak podaje krzyżacki dziejopis – uwolnił z niewoli Ludwika z Libenzall
i następnie wraz z nim poprowadził na Sambię 1600 współplemieńców92. W przywileju dla Skomanda, jednego z największych wodzów jaćwieskich i wielce zasłużonego
dla Zakonu dowódcy, zapisane zostały nazwy dóbr – Steynio, łąki Penkoweo i Labalauk
bez sprecyzowania ich rozmiarów93.
Dokładnego określenia wielkości dóbr nie znajdujemy także w nadaniu dla Jaćwięga Gedete, który otrzymał od Zakonu dobra Mednicken in territorio Wargen94.
W literaturze Gedete jest utożsamiany z Jedetusem, Jedutem, przywódcą Jaćwięgów
z okręgu Kimenow, o którym Dusburg pisze, że udał się na Sambię wraz 1500 ludźmi.
Wydarzenie to najpewniej należy łączyć z datą 128395. W treści tego dokumentu odnotowano także, że Gedete adducens secum plus quam mille animas hominum96, a przy
tym wystawca dokumentu określił go jako fidelites reges97, co niewątpliwe wyraża uznanie dla jego zasług.
Spośród XIII-wiecznych tekstów tylko w jednym dokumencie mamy sprecyzowaną wielkość nadania, jest to przywilej z 1295 r. dla Preisigne, w którym Zakon nadawał mu 2 radła na polu Stantow98. Wobec braku szczegółowych danych co do wielkości
uzyskiwanych nadań trudno jest ocenić wielkość majątków jaćwieskich, przynajmniej
w XIII w. Niesprecyzowanie rozmiarów tych dóbr nie oznacza jednak, że były to majątki małe, biorąc pod uwagę zasługi Kantegirde, Gedete czy Skomanda trudno dojść
do podobnych wniosków, zwłaszcza, że w przypadku tego ostatniego G. Białuński, na
podstawie późniejszych przekazów, z XVI w. ustalił, że dobra Skomanda mogły liczyć
około 39 łanów99.
Dla XIV w. dysponujemy już dokładniejszymi danymi o rozmiarach włości jaćwieskich, które wahają się od 3 radeł po 70 łanów, choć i z tego okresu pochodzi jeden
przywilej (1312 r.) dla pięciu Prusów: Abdange, Dirkote, Melins, Melodins i Zohe,
w którym wymieniono jedynie nazwy pól Marwitz, Utekin, Wadekin, Smansfelden (Pasłęk)100. Pozostałe przywileje charakteryzuje już większa precyzja w określaniu wielkości majątków nadawanych Jaćwięgom. 8 września 1317 r. mistrz krajowy Friedrich von
Wildenberg nadał Jaćwięgowi Powile 3 łany i 10 morgów na polu Wangenik101. Trzy
łany posiadał także Konrad, Kuneconi: dicto Sudow w zakonnej wsi Blumenau102, które
92
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następnie sprzedał w 1341 r. niejakiemu Hermanowi Wenke103 i najpewniej osiadł na
Warmii, gdzie w 1345 r. otrzymał z rąk wójta warmińskiego Brunona von Luter nadanie 6 łanów we wsi Kalis (Kunkendorf, Calis)104. Potwierdzenie nadania na 5 łanów na
polu Quanditten otrzymał w 1338 Piotr Sudow, w dokumencie tym wyraźnie zaznaczono, że otrzymuje je z uwagi na zasługi dla braci rycerzy i samego Zakonu ab fidelia
eius servicia nobis et ordini nostro exhibita105.
Na przykładzie dóbr potomków Skomanda i Gedete spróbujmy prześledzić losy
ich majątków. Galms, Gedetes i Rukals to trzej synowie Skomanda, którzy wraz z nim
występują jako beneficjenci nadania z 1285 r.106 Najpewniej niedługo po otrzymaniu
tego przywileju Skomand zmarł, a o jego śmierci, w dość wyidealizowany sposób, pisze Dusburg. Kronikarz wspomina także o obecności przy łożu umierającego, brata
Konrada, członka konwentu poświadczonego wcześniej w nadaniu dla Skomanda107.
Zresztą źródła milczą także o jego synach, chyba że uznamy za Reinhardem Wenskusem108, iż Galms, beneficjent nadania z 1339109 jest tożsamy z potomkiem Skomanda,
ten musiałby jednak żyć około siedemdziesiąt lat110. Galms określony jako fideli nostro Galme otrzymał 5 łanów na polu Coftus111, zidentyfikowane jako Kohsten (Kosty)
w okręgu Pruskiej Iławki112. Dalsze losy owych dóbr pokazują, że Galms, albo też jego
następcy zmarli bezpotomnie113.
Potomek Skomanda, Dietrich Scomant, będący jego wnukiem, a może już prawnukiem, pojawia się w źródłach w drugiej połowie XIV w. Niewątpliwie posiadał on
rodowe dobra Steynio, o czym świadczy fakt, że wdowa po nim Elżbieta określana była
zwrotem von Steynewe, w dokumentach z końca XIV w. i początku XV w.114 Dietrich
otrzymał w 1366 r. z nadania wielkiego mistrza Winryka von Kniprodego 50 łanów
w Barskelaugken115. Od imienia beneficjenta nazwano dobra te Dietrichsdorf. Miejscowość tę identyfikuje się jako Dzietrzychowo, obecnie na północny-wschód od Sępo-
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pola. Dobra te leżały w komturstwie bałgijskim, w okręgu sątoczneńskim (następnie
kętrzyńskim)116.
O losach majątku nadanego Gedete po części możemy wnosić z nadania dla jego
syna Luprechta, wystawionego przez wielkiego mistrza Karla von Trier z 27 grudnia
1316 r.117
Na prośbę Luprechta, dziedzica Mednicken, określonego jako Gedete Luprecht,
zapewne w nawiązaniu do zasłużonego ojca, Zakon zgodził się na zamianę użytkowanych przez niego trzech radeł na polu Schlakalken w komturstwie Rybaki, na których
siedział do czasu wystawienia tego dokumentu, na trzy radła w Mednicken: in eodem
vero campoet in eandem villa eidem Luprecht cum suis heredibus donamus campum trium
uncorum, in eisdem tribus uncis secum permutationem facientes pro tribus uncis, quos in
campo Slakalauken tam pater quam filius possiderant usque ad tempus huius permutationis118. Treść tego tekstu została następnie powtórzona w 1328 r.119 Nowe nadanie
otrzymał Luprecht i jego potomkowie w linii męskiej 24 października 1352 r.120, wtedy
to Winrich von Kniprode nadał 70 wolnych łanów w Barcji na polu Assune (Asuny,
okręg Gierdaw), w wytyczonych granicach oraz dobra w komornictwie Wargen na
polu Codyten i na polu Metkayme (Mettkeim, okręg Labiawy)121. W dokumencie tym
Luprecht został określony przez Winricha von Kniprode jako seinen lieben Ritter122, co
niewątpliwie ma związek z jego zasługami na polu walki.
Zarówno potomkowie Skomanda, jak i Gedete uzyskali nie tylko potwierdzenia
posiadanych dóbr, ale i nowe nadania. Powiększyli majątki swoich ojców, otrzymując
dobra także w innych dawnych ziemiach plemiennych, w zamian za zasługi na polu
walki123. Nadania dla potomków, którzy mieli szansę wykazać się przywiązaniem walcząc u boku rycerzy zakonnych, są zatem większe od nadań dla ich przodków, którzy
przeszli na stronę Zakonu, widać to wyraźnie zarówno w przypadku potomków Skomanda, jak i Gedete, czy przywoływanego Piotra Sudova.
Majątki Jaćwięgów nie odbiegają rozmiarami od wielkości dóbr otrzymywanych
przez Prusów z innych ziem plemiennych, w tym także Sambów. Trudno także uznać,
aby uzyskiwane przez przesiedleńców nadania były mniejsze od wcześniej posiadanych
w plemiennej Jaćwieży, dobra Sudowów zostały raczej zwiększone przez Krzyżaków,
podobnie jak majątki innych Prusów124.
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II.2. Status prawny i powinności
Na temat stanowiska prawnego ludności pruskiej biorącej udział w kolonizacji
krzyżackiej pisał ostatnio obszernie G. Białuński125. Jako podstawowe zobowiązania
związane z nadaniem ziemi na prawie pruskim podał: opłatę rekognicyjną, dziesięcinę, płużne, odrabianie szarwarku, pełnienie służby wojskowej i prace przy budowie
umocnień. W przypadku nadań wolnym pruskim przysługiwało zdaniem tego badacza
sądownictwo wyższe i niższe nad własnymi poddanymi126. Prawo chełmińskie zaś odróżniało się od innych praw, przynajmniej początkowo, poprzez dziedziczenie w obu
liniach na równych prawach. Otrzymane czy też nabyte dobra można było sprzedać,
wymagało to jednak zgody i pośrednictwa Zakonu, wiązało się także z warunkiem
utrzymania tych samych obowiązków. Za posiadanie dóbr ziemskich należało z każdej posesji wnieść rocznie na dzień świętego Marcina (11 listopada) 1 fenig koloński
lub 5 chełmińskich oraz 2 funty wosku, była to tzw. opłata rekognicyjna. Z majątków
powyżej 40 łanów Zakon wymagał służby cieżkozbrojnej, zaś z dóbr mniejszych – lekkozbrojnej127.
Jaćwięgowie otrzymywali z rąk krzyżackich nadania na prawie pruskim, albo
chełmińskim. Pojawiają się przy tym w treści dokumentów stwierdzenia, że dane dobra
mają nadal funkcjonować na prawie, na którym zostały nadane ich przodkom (eo iure
qui sui progenotores sua bona possiderunt128), można stąd wnosić, że zmiana właściciela
nie oznaczała zmiany prawa na jakim dane dobra były posiadane.
Tylko nieliczni spośród przesiedlonych Jaćwięgów otrzymali ziemie iure culmense, czyli na prawie chełmińskim. Wśród nich był nobilis Skomand, który wraz z synami
uzyskał od Krzyżaków majątek bez żadnych dodatkowych obciążeń. Zakon zobowiązał
ich jedynie do służby zbrojnej, przyznał im sądownictwo niższe nad poddanymi, które
odnosiło się do niewielkich przewinień. Z wyższego sądownictwa mogli zatrzymywać
trzecią część dochodów, reszta przypadała Zakonowi. Mieli także prawo osadzania
chłopów na otrzymanych dobrach129. W kolejnych nadaniach, dla członków rodu
Skomanda, także na prawie chełmińskim, występują jednak dodatkowe obok służby
wojskowej powinności. Galms płacił Zakonowi 30 grzywien ze swoich pięciu łanów na
polu Coftus, a Dietrich Skomand musiał uiszczać zwyczajową daninę płużną i czynsz
rekognicyjny130. Te nowe zobowiązania, o których nie wspomniano nic w przywileju
dla Skomanda i jego synów, wiążą się jednak każdorazowo z kolejnymi nadaniami, już
z XIV stulecia i nie dotyczą dóbr rodowych.
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Podobnie inny beneficjent XIV-wiecznego nadania na prawie chełmińskim Konrad, Kunekoni131 obok służby zbrojnej został zobowiązany do dostarczania Zakonowi
na św. Marcina pół grzywny pruskiej (dimidiam markam denarium Pruthenicalium)
w ramach czynszu oraz danin w naturze, w postaci dwóch młodych tłustych gęsi (duos
pullos cum una auca pingue)132. Jemu także przyznano sądownictwo nad poddaną ludnością i zobowiązano go do służby zbrojnej, co może wskazywać, że mimo zobowiązań
mamy do czynienia z wolnym, a nie z przedstawicielem chłopstwa. Służby zbrojnej
oczekiwano zresztą od niego i jego dziedziców także w związku z nadaniem majątku
na Warmii, po tym jak za zgodą Zakonu sprzedał swoje dobra w Sambii i przeniósł się
w okolice Reszla133. Tutaj otrzymał dla siebie i potomków 6 wolnych łanów, z obowiązkiem służby wojskowej (suisque veris heredibus et successoribus sex mansos damus
ad servisium, sicud alli liberi habere consueverunt)134.
Prawo pruskie nie zawsze jest wprost określone w jaćwieskich nadaniach, najczęściej występuje formuła ewiglich und erblich zu besitzen, albo zu erblichem Besitz135. Badacze łączą tego typu nadania z prawem dziedzicznym Erbrecht, czyli ius hereditarium,
które jest z kolei tożsame z prawem pruskim136. Zgodnie z nim majątki otrzymywali
Jaćwięgowie im perpetuum libere possidebunt, czyli na wieczne posiadanie137. Dziedziczyć mogli jednak jedynie męscy potomkowie, co zaznaczono w przywileju z 1312 r.
dla pięciu Jaćwięgów daz kayn erben in den vorgesprochen velden one erbelinge ledig
wirt138. W kilku tekstach pojawiają się zastrzeżenia co do dziedziczenia posiadanych
majątków. W nadaniu dla wielce zasłużonego dla braci Luprechta Zakon zastrzegł sobie, że po jego śmierci przejmie przyznane mu na korzystnych warunkach dobra na
polu Codyten i Metkayme139. Zapis nie dotyczył jednak pozostałego majątku potomka
Gedete, a tym samym jego ojcowizny.
Przesiedleńcy mogli posiadane dobra sprzedać140, czy też zamienić pod warunkiem powiadomienia i uzyskania zgody Krzyżaków. Takiej zamiany dóbr odziedziczonych po ojcu dokonał za wiedzą i aprobatą Zakonu Luprecht, syn Gedete141 i za zgodą
braci zakonnych powrócił do sytuacji pierwotnej, stając się znów właścicielem dóbr
rodowych (confirmando illi omnem possesionem patris, in quibusdam parmutacionem
131

SU, nr 245; SU, nr 399 oraz PU III.2, nr 716.
SU, nr 245.
133
SU, nr 320.
134
PU, III.2, nr 716; CDW, II, nr 46.
135
Nadanie dla Preisigne, PU, I.2, nr 631.
136
H. Wunder, op. cit., s.116 i n.
137
PU, II.2, nr 628.
138
PU, I.2, nr 85; zob. także PU, I.2, nr 472.
139
PU, V.1, nr 90.
140
US, nr 291, 324; PU III.2, nr 447.
141
PU, II.1, nr 142.
132

Uwagi o udziale Jaćwięgów w kolonizacji krzyżackiej

129

faciendo ad peticionem filii, quedam autem eidem causa pristine dilectionis et famulatus
addiciendo, ut in sequentibus patebit manifeste)142.
Jako podstawowy obowiązek beneficjentów nadań wymienia się przede wszystkim służbę zbrojną w obronie braci i ich ziem. Zapis o konieczności udziału w wyprawach wojennych, budowie nowych i naprawie starych umocnień, powtarza się w każdym z przywilejów. Także Jaćwięgowie będący beneficjentami nadań zakonnych byli
zobowiązani przede wszystkim do służby wojskowej, konnej (mit Hengst), ze zwyczajowym orężem (Waffen) i pancerzem (Harnisch). Sudov Catcze, który otrzymał nadanie
na Sambii w 1301 r., został zwolniony ze świadczeń na rzecz Zakonu za wyjątkiem
wspierania braci z bronią w ręku w każdej potrzebie: Ratione autem huius collationis
tenebantur interesse expedicionibus et terrarum nostrarum defensionibus ac municionibus
quando fuerint a nostris fratribus requisiti143, czyli tak w obronie ziemi zakonnej, jak
i w wyprawach poza terytorium krzyżackiego państwa. Podobnie Sudow Powile miał
stawiać się na zakonne ekspedycje mit Hengiste und gewoniclichem Wopen144, zaś Heinico i Ditloff, synowie Kunike Sudowa, zostali zobowiązani do 3 służb konnych145.
Służba zbrojna była główną powinnością Jaćwięgów wobec Zakonu, dotyczy
to zarówno majątków nadawanych w XIII w., jak i XIV w. Otrzymywali oni dobra
Zins- und Scharwarksfrei, czyli wolne od czynszu i szarwarku, natomiast z prawem sądownictwa na terytorium swojego majątku i nad swoimi ludźmi, co było szczególnym
uprawnieniem nadawanym wolnym146. Peter Sudov otrzymał nad swoimi poddanymi
sądownictwo niższe (dotyczyło spraw zagrożonych karą poniżej 4 szelągów) i wyższe:
damus [...] eidem Petro et suis postreris in eisdem bonis suis iudica maiora et minora.
Ponadto zaznaczono, iż ma on prawo do rozstrzygania jakichkolwiek sporów ścięciem
głowy lub ręki (cuiusmodi sunt collo amputacio et mannum resercio)147. W dokumencie
wielkiego mistrza z 27 grudnia 1315 r. Luprecht otrzymał wyższe i niższe sądownictwo,
ius et mortem antiquorum et primorum Witingorum148. W przywileju na dobra w Barcji
wspomina się z kolei, że tak jak w dobrach Mednicken na Sambii, będzie miał on prawo
sądów wyższych i niższych, z zarezerwowaniem dla Zakonu prawa sądownictwa na
gościńcach149. Jedynie w dwóch nadaniach dla Jaćwięgów wspomniano Wergeld, czyli
główczyznę. Było to nadanie dla Powile i Luprechta. W pierwszym przypadku główsz142
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czyzna wynosiła tylko 30 grzywien150, w drugim aż 60 grzywien, z których 2/3 miały
przypaść wdowie, a 1/3 Zakonowi w razie śmierci Luprechta151.
Zdecydowana większość Jaćwięgów otrzymała przywileje na prawie pruskim,
a tylko pojedyncze nadania były in iure culmense, co może wskazywać na pewne wyróżnienie ich beneficjentów152. We wszystkich tekstach zwracają uwagę przywileje sądownicze beneficjentów i niemal brak powinności, które jeśli występują, to dopiero
w dokumentach z XIV w., a więc dotyczą potomków przesiedleńców, a nie ich samych.
Zakon jest przy tym gotów zwiększyć uposażenie, nagrodzić tych, którzy wykażą się
na polu walki. Luprecht uzyskuje zgodę na zamianę posiadanych dóbr na dobra swojego ojca, ze względu na pamięć o wielkim przodku, który przeszedł w trakcie podboju
Jaćwieży na stronę Krzyżaków i przyprowadził ze sobą ponad tysiąc osób, ale też z zastrzeżeniem, że on sam musi się wykazać w służbie Zakonu153. Jego zasługi musiały
być znaczne, ponieważ otrzymał, nie licząc dóbr odziedziczonych po ojcu, dodatkowe
nadania na Sambii.
Ograniczone powinności oraz każdorazowo podkreślane zobowiązanie do służby zbrojnej wskazują z jednej strony, że mamy tu do czynienia z warstwą pruskich
wolnych, którzy otrzymywali majątki ziemskie w dziedziczne i wieczyste władanie
i którymi mogli swobodnie dysponować za zgodą władzy zwierzchniej154. Z drugiej zaś
strony wymaganie od jaćwieskich beneficjentów jedynie walki po stronie braci można
łączyć niewątpliwie z sytuacją polityczną, w jakiej znalazł się Zakon po podboju ziem
pruskich. Krzyżacy byli wówczas w stanie wojny z Litwą, stąd oczywista potrzeba ludzi do walki przeciwko pogańskiemu sąsiadowi krzyżackiego państwa, a o waleczności
Jaćwięgów zdążyli się już przecież rycerze zakonni przekonać w trakcie podboju Jaćwieży.
Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że:
–– poszerzenie bazy źródłowej o kolejne teksty nadań dla Jaćwięgów nie wpłynęło
znacząco na modyfikację, funkcjonującej w literaturze, tezy o trzech kierunkach
przesiedleń mieszkańców Jaćwieży;
–– głównym kierunkiem przesiedleń Jaćwięgów była Sambia, a zwłaszcza jej zachodnia część, gdzie ciągłość jaćwieskiego osadnictwa jest widoczna po XVI w.;
–– majątki nadawane Jaćwięgom, zarówno w XIII w., jak i następnym stuleciu, nie
odbiegały rozmiarami od donacji dla innych Prusów, przy czym ich wielkość była
zależna od zasług tychże na polu walki;
–– w większości Jaćwięgowie otrzymali nadania na prawie pruskim, natomiast na prawie chełmińskim otrzymali przywileje jedynie nieliczni, najbardziej zasłużeni;
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–– Zakon od beneficjentów nadań wymagał przede wszystkim służby zbrojnej;
–– potomkowie jaćwieskich przesiedleńców mieszkający w Sambii kultywowali obyczaje i wierzenia swych przodków;
–– beneficjenci nadań i ich potomkowie mogli swobodnie, za zgodą Zakonu, dysponować posiadanym majątkiem;
–– istnieje korelacja między wielkością i warunkami na jakich nadawane były Jaćwięgom majątki, a sytuacją polityczną, w jakiej znajdował się Zakon w drugiej połowie XIII stulecia i w XIV w., kiedy to Krzyżacy hojnie obdarowywali zasłużonych
w walce po ich stronie jaćwieskich przesiedleńców.

Bemerkungen zur Beteiligung von Jadwingern
am Landesausbau des Deutschen Ordens
Zusammmenfassung
In diesem Artikel wird der Frage des Anteils der Jadwinger am Landesausbau des Deutschen
Ordens von Ende des 13. bis Ende des 14. Jahrhunderts nachgegangen. Aufgrund von dokumentarischen und erzählenden Quellen wurden Fragen, wohin das jadwingische Volk umgesiedelt wurde, den Umständen unter denen Sudauer Güter verliehen bekamen, der Größe dieser
Güter sowie der Verpflichtungen der Empfänger gegenüber dem Orden nachgegangen. Ebenfalls wurde – soweit es die Quellen erlauben – versucht, das weitere Schicksal der Nachkommen der Umgesiedelten zu fassen.
Im Verlauf der Untersuchung wurde die Abhängigkeit der Größe und der Bedingungen,
zu denen die Güter verliehen wurden, von der politischen Situation des Ordens in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts, als die Niederwerfung der prußischen Stämme sich dem Ende zuneigte, und im 14. Jahrhundert, als der Orden erbitterte Kämpfe mit den heidnischen Litauern
führte, gezeigt. Die Erweiterung der Quellenbasis führte zu keinen grundlegenden Korrekturen an der in der Literatur vorherrschenden These über die drei wichtigsten Gegenden, in
die das jadwingische Volk vom Deutschen Orden umgesiedelt wurde. Dies waren vor allem
das Samland sowie die Umgebung von Preußisch-Holland und Preußisch-Eilau. Es konnte gezeigt werden, dass die große Mehrheit der Sudauer ihre Güter zu prußischem Recht verliehen
bekamen; nur wenigen, besonders verdienten Sudauern wurde vom Orden das Kulmer Recht
zugestanden. Die Güter, die Jadwingern sowohl im 13. als auch im 14. Jahrhundert verliehen
wurden, unterschieden sich in ihrer Größe nicht von den Verleihungen an andere Prußen. Die
Größe der Güter war von den Verdiensten der Beliehenen auf dem Schlachtfeld abhängig war
und der Orden verlangte von den Umgesiedelten nur die Leistung des Kriegsdienstes. Bei Verleihungen an die Nachfahren der Umgesiedelten wurde an die Heldentaten der Vorfahren erinnert und viele von ihnen, die im Samland lebten, pflegten die Sitten und den Glauben ihrer
Vorväter noch im 16. Jahrhundert.

PRUTHENIA
Tom V

Olsztyn 2010

Pruthenia
Pismo poświęcone
Prusom i ludom bałtyjskim
Rada Naukowa:

Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski,
Sławomir Jóźwiak, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski
Redagują:

Grzegorz Białuński (redaktor), Mirosław J. Hoffmann,
Jerzy M. Łapo, Marek M. Pacholec (sekretarz),
Bogdan Radzicki (zastępca redaktora),
Ryszard Sajkowski, Joachim Stephan
Tłumaczenia streszczeń i spisu treści:

Joachim Stephan

Opracowanie graficzne, skład i projekt okładki:

Marek M. Pacholec

Wydano dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Edycja wspólna

Towarzystwa Naukowego „Pruthenia”
oraz

Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,

ISSN: 1897-0915
Olsztyn 2010

Pruthenia
Band V
Zeitschrift für Geschichte und Kultur
der Pruβen und der baltischen Völker
Wissenschaftlicher Beirat:

Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski,
Sławomir Jóźwiak, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski
Redigiert von:

Grzegorz Białuński (Redakteur), Mirosław J. Hoffmann,
Jerzy M. Łapo, Marek Pacholec (Sekretär),
Bogdan Radzicki (stellvertretender Redakteur),
Ryszard Sajkowski, Joachim Stephan
Übersetzung der Zusammenfassungen und des Inhaltsverzeichnisses:

Joachim Stephan

Vorbereitung zum Druck und Umschlagentwurf:

Marek M. Pacholec

Wissenschaftlicher Verein „Pruthenia”
und

Wojciech-Kętrzyński-Wissenschaftlicher Verein

und Wojciech-Kętrzyński-Forschungszentrum in Allenstein

ISSN: 1897-0915
Olsztyn 2010

326

Pruthenia, 2010, t. V, Spis treści

Spis treści
Od redakcji
Bartosz Kontny, Profesorowi Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi
w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

5
7

I. Studia i artykuły
Mateusz Bogucki, Między wagą a mieczem. Kupcy wikińscy w świetle
źródeł pisanych i archeologicznych

17

Marek M. Pacholec, Pruskie obrzędy religijno-magiczne sfery wojny

67

Grzegorz Białuński, Ród Pipina

91

Alicja Dobrosielska, Uwagi o udziale Jaćwięgów w kolonizacji krzyżackiej

113

Seweryn Szczepański, Czy pruskie miejsca święte? Nazwy miejscowe i fizjograficzne z obszaru
historycznej Pomezanii i obszarów sąsiednich w dokumentach krzyżackich
Izabela Lewandowska, Stosunek władz i społeczeństwa Warmii i Mazur do dziedzictwa
archeologicznego regionu po 1945 roku. Wprowadzenie do zagadnienia

133
161

II. Materiały i źródła
Joachim Stephan, Przywileje lokacyjne komornictwa Huntenau

201

III. Polemiki i dyskusje
Mateusz Bogucki, Występowanie dirhemów na ziemiach pruskich
Robert Klimek, O dirhamach, Prusach i poszanowaniu prawa, czyli
w odpowiedzi dr. Mateuszowi Boguckiemu

253
259

IV. Recenzje i omówienia
A.J. Greimas, O bogach i ludziach. Studia o mitologii
litewskiej ( Justyna Prusinowska)

269

А.С. Кибинь, Ятвяги в Х–XI вв.: «балтское племя» или
«береговое братство»? (Krzysztof Wróblewski, Szymon Mich)

275

Joachim Stephan, Osadnictwo pruskie i kolonizacja krzyżacka
w komturstwie Dzierzgoń (Seweryn Szczepański)

285

Kronika oliwska (Alicja Dobrosielska)

293

Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole
dziejowe, Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und
Wirkung – historische Symbole (Marek M. Pacholec)

297

V. Sprawozdania i komunikaty
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa „Pruthenia” za
rok 2008 (Izabela Lewandowska, Bogdan Radzicki)

301

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa „Pruthenia”
za rok 2009 (Bogdan Radzicki)

313

Pruthenia, 2010, Bd. V, Inhaltsverzeichnis

327

Inhaltsverzeichnis
Von der Redaktion
Bartosz Kontny, Professor Jerzy Okulicz-Kozaryn zum achtzigsten Geburtstag

5
7

I. Studien und Artikel
Mateusz Bogucki, Zwischen Waage und Schwert. Die frühmittelalterlichen
Kaufleute im Ostseeraum

17

Marek M. Pacholec, Die mit Krieg verbundenen prußischen religiös-magischen Riten

67

Grzegorz Białuński, Das Geschlecht Pipins

91

Alicja Dobrosielska, Bemerkungen zur Beteiligung von Jadwingern am
Landesausbau des Deutschen Ordens

113

Seweryn Szczepański, Sind es heilige Orte der Prußen? Ortsnamen und physiographische
Namen aus dem historischenRaum Pomesanien und den
Nachbargebieten in Dokumenten des Deutschen Ordens
Izabela Lewandowska, Das Verhältnis der Behörden und der Gesellschaft in
Ermland und Masuren zum archäologischen Erbe der
Region nach 1945. Einführung ins Problem

133

161

II. Materialien und Quellen
Joachim Stephan, Die Handfesten des Kammeramtes Huntenau

201

III. Polemiken und Diskussionen
Mateusz Bogucki, Das Vorkommen von Dirhems in den prußischen Gebieten
Robert Klimek, Über Dirhems, Prußen und die Achtung des Rechts,
oder eine Antwort an Dr. Mateusz Bogucki

253
259

IV. Rezensionen und Besprechungen
A.J. Greimas, O bogach i ludziach. Studia o mitologii
litewskiej ( Justyna Prusinowska)

269

А.С. Кибинь, Ятвяги в Х–XI вв.: «балтское племя» или
«береговое братство»? (Krzysztof Wróblewski, Szymon Mich)

275

Joachim Stephan, Osadnictwo pruskie i kolonizacja krzyżacka
w komturstwie Dzierzgoń (Seweryn Szczepański)

285

Kronika oliwska (Alicja Dobrosielska)

293

Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole
dziejowe, Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und
Wirkung – historische Symbole (Marek M. Pacholec)

297

V. Sprawozdania i komunikaty
Tätigkeitsbericht des Vereins „Pruthenia” für das Jahr
2008 (Izabela Lewandowska, Bogdan Radzicki)

301

Tätigkeitsbericht des Vereins „Pruthenia” für
das Jahr 2009 (Bogdan Radzicki)

313

