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Dr Stefan Hartmann  
- archiwista i historyk

Stefan Hartmann urodził się 7. II. 1943 r. w Kassel, w rodzinie nauczyciel-
skiej. Jego rodzicami byli Walter i Margareta z domu Wolf. W latach 1949 – 1962 
uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum humanistycznego w Kassel. Eg-
zamin maturalny złożył w 1962 r., a następnie w latach 1962 – 1967 studiował 
historię, germanistykę i slawistykę na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu. Już 
w szkole średniej, a zwłaszcza w czasie studiów uniwersyteckich, wykazywał 
zainteresowanie językami obcymi. Posiadł dobrą znajomość języka starogrec-
kiego, łaciny, języka francuskiego, angielskiego i rosyjskiego. Władał także języ-
kiem polskim, którego znajomość była mu przydatna nie tylko jako archiwiście, 
ale także umożliwiła nawiązanie bliższych kontaktów z polskimi historykami  
i popularyzację ich dorobku naukowego na łamach niemieckich czasopism hi-
storycznych. Kontakty te zaowocowały także wieloma przyjaźniami.

W 1967 r. S. Hartman zdał państwowy egzamin uprawniający do naucza-
nia w szkole średniej, a w 1969 r. obronił rozprawę doktorską Rewel w okresie 
wojny północnej (Reval im Nordischen Krieg) napisaną pod kierunkiem prof. 
Petera Scheiberta. W tymże roku podjął pracę jako archiwista. Początkowo pra-
cował jako referendarz w Dolnosaksońskim Archiwum Państwowym w Osna-
brück (Niedersächsisches Staatsarchiv), a po ukończeniu Szkoły Archiwalnej  
w Marburgu i zdaniu państwowego egzaminu archiwalnego (1971 r.) - krótko 
w archiwum w Getyndze (X – XII 1971), a następnie w Dolnosaksońskim Pań-
stwowym Archiwum w Oldenburgu. Praca w tym ostatnim zaowocowała m.in. 
opracowaniem i publikacją czterech przewodników po jego zespołach.

Dla pogłębienia znajomości języka polskiego w latach 1971 – 1972 uczęsz-
czał na zajęcia Seminarium Slawistyki uniwersytetu w Getyndze, zakończone 
egzaminem ze znajomości języka polskiego.

W lipcu 1978 r. podjął pracę w Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie 
(Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz) jako nadradca archiwalny,  
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a od 1989 r. jako wicedyrektor. Funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emery-
turę w 2008 roku. Tu początkowo kierował działem Prusy Wschodnie po 1688, 
następnie działem Prusy Wschodnie 1525 – 1688. Ponadto kierował działem 
Prowincja Saksonia oraz sprawował nadzór nad zbiorem pieczęci, archiwum 
filmowym, sporządzaniem mikrofilmów i konserwacją źródeł. Szczególnie za-
interesowany był działem Herzoglisches Briefarchiv. Zajmował się także dzia-
łalnością wystawienniczą. Wielki sukces odniosła przygotowana przez niego 
(wraz z 148- stronicowym katalogiem), otwarta w 1984 r. we Frankfurcie nad 
Menem, w obecności prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, wystawa po-
święcona Niemieckiemu Związkowi Celnemu.

Dr S. Hartmann był członkiem wielu towarzystw naukowych: J. G. Herder 
Forschungsrat, Baltische Historische Kommission, Historische Kommission 
für ost – und westpreussische Landesforschung, Preussische Historische Kom-
mission, Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen. Od 1974 r. 
był naczelnym redaktorem czasopisma „Preussenland” oraz członkiem kole-
gium redakcyjnego „Zeitschrift für Ostforschung”.

S. Hartman pozostawił po sobie znaczący dorobek naukowy : cztery mo-
nografie, ponad sto siedemdziesiąt artykułów i rozpraw, osiem repertoriów, 
dziewięć tomów regestów z archiwum książąt pruskich i wschodniopruskich 
foliantów oraz blisko czterysta recenzji i omówień.

Czynny był nie tylko jako archiwista. Doskonała znajomość źródeł przy-
niosła obfity plon w zakresie prac historycznych. Dotyczą one głównie dziejów 
Prus i koncentrują się wokół: ustroju politycznego Prus Wschodnich i Zachod-
nich, struktury społecznej tych prowincji, pierwszych lat panowania pruskiego 
w dawnych Prusach Królewskich, pruskich portów morskich, żeglugi i handlu 
morskiego w XIX wieku, sytuacji Żydów w państwie pruskim w XIX stuleciu, 
wybranych problemów z dziejów miast w XVIII i XIX w. (m. in. Elbląga, Gdań-
ska, Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza, Kwidzyna, Olsztyna, Chełmna), polityki 
celnej. Znaczący był udział S. Hartmanna w opracowaniu części III i IV pod-
ręcznika historii Prus Wschodnich i Zachodnich (Handbuch der Geschichte Ost 
– und Westpreussens). 

W kręgu jego zainteresowań znalazły się również dzieje Dolnej Saksonii, 
Hesji, Lotaryngii, Szlezwik – Holsztyna, a także stosunki prusko – rosyjskie  
i stosunki prusko – duńskie. Spośród wielu artykułów i wydawnictw źródło-
wych dotyczących tej problematyki na uwagę zasługuje monografia Die Bezie-
hungen Preussens zu Dänemark.

S. Hartmann należał do tych historyków o szerokich zainteresowaniach ba-
dawczych, których trudno zaszeregować tylko do jednej specjalności. Na pod-

Andrzej Groth
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kreślenie zasługuje, iż jego publikacje oparte są przede wszystkim na materiale 
źródłowym.

Dr S. Hartmann utrzymywał liczne kontakty z polskimi archiwistami, 
historykami i towarzystwami naukowymi. Również swe prace publikował  
w polskich czasopismach naukowych : w „Archeionie”, „Komunikatach 
Mazursko – Warmińskich”, „Tekach Gdańskich”, „Mrągowskich Studiach 
Historycznych”, „Poznańskim Roczniku Archiwalno – Historycznym”, 
„Gorzowskich Zeszytach Naukowych”. Był on także współautorem Encyklopedii 
Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej. W Akademii Pomorskiej w Słupsku w semestrze 
zimowym 2011/2012 prowadził wykłady dotyczące stosunków polsko – 
pruskich ze szczególnym uwzględnieniem panowania Fryderyka II.

 S. Hartmann zasłużył się szczególnie na polu prezentacji dorobku współ-
czesnej polskiej nauki historycznej czytelnikowi niemieckiemu. Na łamach cza-
sopisma „Der Archivar” systematycznie publikował artykuły ukazujące doro-
bek współczesnej polskiej archiwistyki.

Elblążanom jest znany za sprawą tekstów poświęconych dziejom naszego 
miasta i jako członek Rady Naukowej Rocznika Elbląskiego.

Dr Stefan Hartmann zmarł 8. VII. 2016 r. po kilkumiesięcznej ciężkiej cho-
robie w jednym z berlińskich szpitali. Pochowany został 21. VII. w Oldenburgu.

[Andrzej Groth]

Dr Stefan Hartmann - archiwista i historyk
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W sprawie najstarszego młyna na Warmii

Przypuszczalnie najstarszy młyn na Warmii, wymieniany w źródłach histo-
rycznych, znajdował się w pobliżu obecnego miasta Braniewa, w miejscowości 
Wikielec. Informacji na ten temat dostarcza Kronika Ziem Pruskich Piotra z Dus-
burga. Kronikarz wspomina o „pewnym młynie” („quodam molendino”) w kon-
tekście odbudowy i ponownej lokacji miasta Braniewo, które zostało zniszczone 
w trakcie drugiego powstania Prusów. Według tego źródła biskup Henryk Fle-
ming, po objęciu biskupstwa warmińskiego w 1278 r., otrzymał z tego młyna jed-
ną grzywnę z tytułu rocznych dochodów ze swojej całej diecezji[1]. Wspomniany 
przez Dusburga młyn nie był dotychczas obiektem zainteresowań badaczy zaj-
mujących się Kroniką, takich jak Max Töppen[2], Marzena Pollakówna[3] oraz Jaro-
sław Wenta[4] i nie został zidentyfikowany. Informacji na ten temat nie dostarczają 
również opracowania Josepha Bendera[5], Mariana Biskupa[6], Augustina Lutter-
berga[7], Viktora Röhricha[8] oraz Franza Bucholza[9]. 

1  Peter von Dusburg, Chronicon terrae Prussiae, hrsg. v. M. Töppen [in:] Scriptores rerum Prussica-
rum, Bd. 1, Leipzig: 1861, s. 119: „Deinde anno domini MCCLXXIX dominus Henricus episcopus 
Warmiensis civitatem et castrum Brunsbergk in eum locum, ubi nunc site sunt, collocavit. His 
episcopus, dum primo post consecracionem suam intraret episcopatum suum, non invenit nisi 
singulis annis de quodam molendino in reditibus tocius diocesis unam marcam”.

2  M. Töppen, Geschichte der preussischen Historiographie von Peter von Dusburg bis auf Kaspar 
Schütz, Berlin: 1853.

3  M. Pollakówna, Kronika Piotra z Dusburga, Wrocław-Warszawa-Kraków: 1968.
4  J. Wenta, Kronika Piotra z Dusburga . Szkic źródłoznawczy, Toruń: 2003.
5  J. Bender, Über die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Stadt Braunsberg, Zeitschrift für 

die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (dalej cyt. ZGAE), t. 5: 1874, s. 268-294.
6  M. Biskup, Rozwój przestrzenny Braniewa, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, t. 1: 1959,  

s. 3-18.
7  A. Lutterberg, Zur Baugeschichte der Altstadt Braunsberg, ZGAE, t. 19: 1916, s. 601-730.
8  V. Röhrich, Die Kolonisation des Ermlandes, ZGAE, t. 12: 1899, s. 601-724.
9  F. Bucholz, Braunsberg im Wandel der Jahrhunderte, Braniewo: 1934.
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 Chociaż zachowany przywilej lokacyjny dla Starego Miasta Braniewa 
został wystawiony dopiero 1 kwietnia 1284 r., Kronika Piotra z Dusburga podaje, 
że biskup Henryk Fleming założył miasto Braniewo już w 1279 r. W przywileju 
po raz pierwszy pojawia się informacja o istnieniu tzw. „młyna Arnolda”, któ-
ry był usytuowany w kierunku Fromborka („versus castrum domine nostre”), 
czyli na zachód od nowej lokalizacji Braniewa. Biskup Henryk Fleming nadał 
sąsiadującemu z młynem kościołowi św. Katarzyny uposażenie w wysokości 6 
łanów (ok. 100 ha), zaznaczając, że wymienione łany wchodziły w skład 100 
łanów należących do wolności miejskiej („mansos liberos”) [10]. Równocześnie 
zabronił miastu budowania nowych młynów i wszelkich grobli (tam, zapór) bez 
specjalnej zgody swojej oraz kolejnych biskupów [11].

Przywilej dla młyna, leżącego nad Czerwoną Wodą („russa aqua”, dzisiej-
szy Czerwony Rów) w pobliżu miasta Braniewo, został wydany dopiero w 1294 
r. Wiele wskazuje na to, że wzmiankowany w tym dokumencie młyn jest tym 
samym, który został wymieniony w przywileju lokacyjnym Braniewa. Z nar-
racji zawartej w dokumencie wynika, że przywilej został wystawiony w związ-
ku z reorganizacją osadnictwa na Warmii po zniszczeniach dokonanych przez 
Prusów. Ich najazdy doprowadziły do spalenia dawnego Braniewa i relokacji 
miasta. Prawdopodobnie wówczas, w okresie odbudowy miasta, powstał młyn, 
którego zadaniem miał być przemiał na potrzeby Braniewa. Według dokumen-
tu Arnold i Albert otrzymali młyn wraz okolicznymi, nienależącymi do miasta 
terenami, a także prawo dziedziczenia tej ziemi oraz młyna. W zamian za to 
mieli płacić biskupowi czynsz w wysokości jednej grzywny na dzień św. Marci-
na. W tym samym dokumencie napisano, że Albert sprzedał Arnoldowi swo-
ją część, rezygnując wraz ze swą żoną i synami ze wszystkich praw do młyna 
oraz ziemi. Arnold, który stał się jedynym właścicielem młyna oraz przyległego 
terenu był zobowiązany do płacenia takiej samej opłaty rocznej, czyli jednej 
grzywny [12]. Drugi właściciel młyna, Albert, który wymieniany jest w przywi-

10  Codex diplomaticus Warmiensis, I, hg. v. C.P. Woelky, Mainz: 1860, s. 101: „Inter hec omnia 
nolentes esse immemor Ecclesie parochialis Sancte Katherine eiusdem ciuitatis cui tenemur ex 
debito prouidere eidem Ecclesie Sex mansos proximos ex illa parte molendini arnoldi versus 
castrum domine nostre pro dote eidem ecclesie assignamus ita tamen ut hij sex mansi inter Cen-
tum mansos liberos quos ciuibus dedimus debeant numerari”.

11  Ibid., s. 99: „Verumptamen hoc excepto vt nullus infra granicas memoratas Molendinum aliquod 
edificet uel aliquod obstaculum in aquis faciat nisi requisita et obtenta nostra licencia speciali”.

12  Ibid., s. 195-196: „Nos Heinricus dei gracia warmiensis ecclesie Episcopus Terram nostram per 
gentiles deuastatam ampliori diligencia intendentes reformare Notum facimus vniuersis Quod 
nos de consilio et consensu nostrorum Canonicorum, Arnoldo et Alberto suisque legittimis he-
redibus, molendinum super aquam que russa aqua nominatur constructum cum adiacenti terre 
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leju młyńskim z 1294 r., był przypuszczalnie tym, który włożył własny kapitał 
w budowę lub rozbudowę młyna albo był spokrewniony z Arnoldem, z którym 
wspólnie w spadku otrzymali równe prawa własności. Jak wcześniej wspomnia-
no, prawa te Albert odsprzedał wówczas Arnoldowi.

Na szczególną uwagę zasługuje niska opłata czynszowa, jaką obłożony był 
ten jedyny funkcjonujący w tym okresie w okolicach Braniewa młyn. Według 
Piotra z Dusburga Henryk Fleming pobierał z tytułu rocznych dochodów z ca-
łej diecezji warmińskiej jedną grzywnę - dokładnie tyle, ile w 1294 r. miał płacić 
prawdopodobnie najstarszy istniejący w tej diecezji młyn, czyli młyn Arnolda. 
Niski czynsz dla młyna mógł być podyktowany potrzebą stworzenia odpowied-
nich warunków do szybkiego odbudowania i zaludnienia miasta. Niestety brak 
informacji o wielkości i możliwościach produkcyjnych młyna Arnolda unie-
możliwia porównanie wysokości jego czynszu z innymi młynami funkcjonu-
jącymi pod koniec XIII w. na terenie Prus. Należy jednak zauważyć, że opłata 
czynszowa w wysokości 

1 grzywny dotyczyła jedynie niewielkiej liczby młynów z pośród wszyst-
kich wznoszonych w XIII-XV w. na terenie dominium warmińskiego oraz pań-
stwa krzyżackiego w Prusach [13].

Warto nadmienić, że w innym dokumencie z 1294 r. biskup Henryk wy-
mienił Arnolda, strzelca z Bałgi i nadał mu ziemię na terenie określanym jako 
„campus Swenkiten” (zapewne późniejsza wieś Świękity) oraz dochód w wy-
sokości dwóch grzywien rocznego czynszu z dwóch młynów: biskupiego oraz 

spacio quod et metis signauimus et distinximus ab agris Ciuitatis nostre Brunsberg, ad omnem 
vsum vtilitatis contulimus libere possidendum adicientes nichilominus eisdem Si mensura man-
sorum per nos dicte Ciuitati nostre Brunsberg assignata per spacium iam dictum prelibato mo-
lendino deputatum defectum habuerit, illum alio in loco remetiri volumus competenter, prop-
terea iam dicti Arnoldus et Albertus eorum et heredes legittimi, singulis annis vnam marcam 
vsualis monete in festo Beati Martini soluere tenebuntur. Insuper presentibus dignum duximus 
declarandum Protestantes, quod iam nominatus Albertus aliquo tempore deuoluto Jugo pressus 
inopie partem suam de dicto molendino cum omni vtilitate predicto Arnoldo pro statuta sum-
ma denoriorum vendidit coram nobis et ceteris viris ydoneis, cum vxore sua legittima et pueris 
suis, eidem Arnoldo voluntarie resignauit, Ad hoc eciam firmiter promittens, quod si puerorum 
suorum seu consangwineorum aliquis dictam vendicionem reuocare uel infringere niteretur pro 
eo se exponere omnimode responsurum Quare sepius repetitus Arnoldus et sui heredes legittimi 
censum prehabitum soluent scilicet vnam marcam denariorum nobis et nostris successoribus 
termino pretaxato”.

13  R. Kubicki odnotował liczbę 31 młynów w państwie krzyżackim do 1454 r., które płaciły czynsz 
w pieniądzu o wymiarze 1 grzywny lub mniejszym; R. Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu 
krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 r .), Gdańsk: 2012, s. 207, 210-212, 357-414.
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Arnolda. W ten sposób biskup przekazał strzelcowi Arnoldowi czynsze, któ-
rymi dysponował, w wysokości jednej grzywny w młynie biskupim[14] i jednej 
grzywny w młynie Arnolda (w dzisiejszej miejscowości Wikielec, którego wła-
ścicielem był młynarz Arnold)[15]. Z całą pewnością Arnold strzelec oraz Ar-
nold młynarz to dwie różne osoby.

Wzmianka w Kronice Ziemi Pruskiej o „pewnym młynie” może pomóc 
w szczegółowym datowaniu młyna Arnolda. W 1273 r., po zniszczeniach doko-
nanych w wyniku drugiego powstania Prusów, rozpoczęto odbudowę Braniewa 
w nowym miejscu[16]. Można przyjąć ten rok za najwcześniejszy, w którym młyn 
mógł zostać zbudowany. Należy jednak zauważyć, że ze względu na niestabil-
ną sytuację w regionie i wciąż realne zagrożenie pruską napaścią istnieje małe 
prawdopodobieństwo, aby tak szybko podjęto się inwestycji. Przywilej lokacyj-
ny miasta Braniewo stwierdza natomiast, że młyn Arnolda funkcjonował już 
w 1284 r. Istnieje możliwość, że wspominany w Kronice „pewien młyn”, który 
od 1278 r. płacił biskupowi rocznie jedną grzywnę, to ten sam, który później 
został wymieniony w przywileju lokacyjnym dla miasta. W ten sposób można 
hipotetycznie założyć, że młyn został zbudowany między rokiem 1273 a 1278. 
Przy tak przyjętej chronologii można przypuszczać, że pierwszy przywilej dla 
tego młyna został wystawiony jeszcze przez biskupa Anzelma, a młyn Arnolda 
jest najstarszym poświadczonym źródłowo młynem funkcjonującym na War-
mii.

Historyczny a obecny przebieg kanału młyńskiego Czerwony Rów
W publikacji dotyczącej historii kościoła św. Krzyża w Braniewie Georg 

Lühr odrębny rozdział poświęcił kanałowi młyńskiemu, który prowadził wodę 
od stawu młyńskiego, znajdującego się w miejscowości Wikielec do rzeki Pasłę-
ki, płynącej w bliskiej odległości kościoła św. Krzyża[17]. Omawiana przez nie-
go młynówka nosi dzisiaj nazwę „Czerwony Rów” i jest to ten sam kanał, nad 
którym położony był młyn Arnolda w miejscowości Wikielec. Przebieg kanału 

14  Chodzi tutaj prawdopodobnie o młyn Amtsmühle, wybudowany w Braniewie po 1284 r.  
W 1294 r. znajdował się on pod zarządem mistrza młynarskiego Wicteramusa, podlegającego 
biskupowi. Temat młyna biskupiego w Braniewie wymaga dalszych badań.

15  Codex diplomaticus Warmiensis, I, hg. v. C.P. Woelky, Mainz: 1860, s. 162: „[...] conferimus et 
donamus, duas marcas denariorum de censu nostro vnam videlicet in molendino nostro, Quod 
habet et tenet magister Wicteramus molendinarius, aliam in molendino arnoldi, annis singulis 
in festo sancti Martini recipiendas [...]”.

16  S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, t. I, Olsztyn: 2011, s. 412.
17  G. Lühr, Die Geschichte der Kreuzkirche bei Braunsberg, ZGAE, t. 23: 1929, s. 243-249.
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zmieniał się jednak na przestrzeni lat. Trudno określić jego pierwotny bieg, gdyż 
nie zachowały się żadne plany ani mapy. Początkowo bieg kanału rozpoczynał 
się w stawie młyńskim między biskupim spichlerzem a granicą ziemi należącej 
do kolegiaty i uchodził do Pasłęki 100 metrów na zachód od obecnej lokalizacji 
kościoła. Kanał ten wyznaczał równocześnie granice gruntów miejskich. 

W 1401 r., z powodu sporu o własność ziem między plebanem Niclosem 
Bemen a młynarzem Heyne Weykelitzem rada miejska podjęła interwencję 
i ustaliła, że Czerwony Rów jest granicą między dobrami kościelnymi a po-
siadłością młynarza. Rada miejska stwierdziła, że dokładny przebieg granicy 
wyznaczać będą brzegi rzeki, która biegła przez łąkę aż do stawu młyńskiego. 
Podkreślono, że grunt na brzegach rzeki nie powinien być nasypywany bardziej 
niż 1 łokieć względem ówczesnego stanu[18]. Łąka, przez którą przebiegał ka-
nał młyński, była terenem podmokłym i niewykluczone, że w przypadku pod-
niesionego poziomu wody granica w tym miejscu zmieniała swoje położenie. 
Rada miejska zdawała sobie sprawę, że rozwiązaniem tego problemu mogło być 
umocnienie brzegu poprzez nasypanie wału ziemnego. Gdyby jedna ze stron 
wybudowała taki wał, z pewnością odbyłoby się to kosztem sąsiada, gdyż do-
chodziłoby do przesunięcia brzegu, a działalność erozyjna wody poszerzałaby 
koryto kanału. Warto zauważyć, że w 1381 r. rada miejska podpisała umowę 
z mistrzem budowlanym „Wekelitcze”, zlecając mu budowę bulwaru przy ujściu 
Pasłęki[19]. Prawdopodobnie Heyne Weykelitz lub ktoś z jego rodziny znał się 
na umacnianiu brzegów, a zapis rady miejskiej dotyczący zakazu nasypywania 
wałów ziemnych wzdłuż Czerwonego Rowu mógł nie być przypadkowy.

Kolejny, nowy bieg kanału młyńskiego powstał na krótko przed 1699 r. 

18  Codex diplomaticus Warmiensis, III, hg. v. C.P. Woelky, Braunsberg und Leipzig: 1874, s. 347: 
„Anno domini MCCCCJ, do geschach eyne berichtunge van dem sitczinden rate czwischen 
deme herren pfarrer her Niclos Bemen vnd Heyne Weykelitz, dem molner, vnd ist also berichtet, 
das dy grenitze, dy do geet von des pfarrers hofe czwischen des pfarrers acker vnd Weykelitzen, 
vore sal gerichte usgeen ober beyde flyse noch eyme drebome, vnd gensijt beyden flysen sal dy 
grentize ufgeen by den wyden, bis an den tich. Item zo sal der grunt balke von der vry gose bli-
ben als hoch, als he nv js, vnd her sal syne schutcze brete nicht hoger haben, wen eyne ele hoch, 
vnd wes her bestowgit dy schutczebret also hoch czu haben, vnd daz sal dy grenitze czwischen 
jn beyden syn”.

19  Codex diplomaticus Warmiensis, II, hg. v. C.P. Woelky, Mainz: 1864, s. 393: „Anno domini Mccc-
lxxxj. do hot man mit wekelitcze obireyn getragen das man im geben sal kleidir vnd dorczu des 
tages iij sol. wen her arbeitet Is sey bynnen adir busen, wen her arbeitet czu dem bolwergke so sal 
man Im kost geben, dorczu wen her dy burne veyt adir subert, so sal man im yo von dem borne 
geben ij sc. seynem compan j. loth vnd her sal im kost geben”; zob. również W. Długokęcki, Delta 
rzeki Pasłęki i port zewnętrzny Braniewa, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 230: 2000, z. 
4, s. 642.
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Różnił się od pierwotnego przebiegu, biegnąc w kierunku ogrodów jezuickich 
i uchodził do Pasłęki w bezpośredniej bliskości niewielkiej drewnianej kaplicy 
pw. św. Krzyża[20]. Służył on zasilaniu w wodę znajdujących się obok ogrodów 
stawów rybnych. W 1747 r., po rozbudowaniu kościoła św. Krzyża o zakrystię, 
zaobserwowano pęknięcia na murze. Przyczyny tego problemu doszukiwano 
się w bliskim sąsiedztwie drugiego biegu kanału młyńskiego, który miał osła-
biać fundament budynku. Zdecydowano wówczas, że konieczna będzie zmiana 
przebiegu Czerwonego Rowu. 

Trzecia wersja przebiegu została zrealizowana już w 1750 r. Nowy rów za-
stąpił poprzednie kanały i funkcjonuje w tej formie do dzisiaj (ryc.1)[21]. Obecny 
kanał przebiega od narożnika stawu młyńskiego przez pastwisko, które znajduje 
się na starym terenie kościelnym. Pastwisko leży na zachód od wspomnianego 
już kościoła św. Krzyża, na lewo od drogi wychodzącej z Braniewa w kierunku 
północnym. Przypuszczalnie jest to miejsce, w którym przez biskupa Anzelma 
zostało założone pierwsze miasto. Tam biskup miał wybudować kościół para-
fialny, który został zniszczony w trakcie drugiego powstania pruskiego w 1261 
r. Miejsce to w źródłach określane jest jako stary dwór kościelny („alde kircho-
ue”)[22]. Następnie kanał poprowadzony został przez ogrody franciszkanów[23], 
w bezpiecznej odległości od murów kościoła, i łączył się z Pasłęką[24].

Według przyjętej przez Zbigniewa Podgórskiego typologii układów zmian 
rzeźby terenu i sieci hydrograficznej, która została przygotowana w oparciu 
o przykłady młynów wodnych na Pojezierzu Chełmińskim[25], układ rzeźby 
terenu dla młyna w Wikielcu można określić jako typ C5 (ryc. 2). Woda po-
chodząca z rzeki Czerwony Rów wypływa z szerokiej, zabagnionej doliny i na 
płaskim terenie tworzy rozlewisko w postaci stawu młyńskiego (fot. 1), skąd 
następnie płynie dwoma kanałami - wschodnim i zachodnim (fot. 2). Przy ka-
nale wschodnim zbudowany był młyn wodny (fot. 3), którego koło poruszane 
było wodą wpadającą ze stawu młyńskiego. Kanał zachodni to kanał ulgi, który 
służył regulowaniu poziomu wody w stawie młyńskim przy pomocy jazu (fot. 

20  W jej miejscu w 1723 r. jezuici rozpoczęli budowę obecnego, murowanego kościoła pod tym 
samym wezwaniem.

21  Ibid., s. 247.
22  Monumenta Historiae Warmiensis, hg. v. C.P. Woelky, J. M. Saage, Mainz: 1864, s. 420-421.
23  W XVI w. posiadłości franciszkańskie, w tym ogrody, przejął zakon jezuitów; M. Biskup, op. cit., 

s. 7-8, 13.
24  G. Lühr, op. cit., s. 246- 247.
25  Z. Podgórski, Młyny wodne w krajobrazie Pojezierza Chełmińskiego, Prace i Studia Geograficzne, 

t. 41: 2009, ryc. 2., s. 155.
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4). Około 200 metrów na północ oba kanały łączą się ze sobą, tworząc jeden 
ciek wodny, przebiegający dalej łukiem przez podmokły teren określany jako 
„pastwisko” (fot. 5). Kanał zgodnie z XVIII-wiecznym opisem przedstawionym 
przez Lühra przepływa on przez środek ogrodów przykościelnych (fot. 6, 7 
i 8), a następnie uchodzi do Pasłęki (fot. 9 i 10). Kanał ulgi jest prawdopodob-
nie pierwotnym korytem, którym płynęła Czerwona Rzeka przed istnieniem 
młyna. W wyniku budowy grobli, a następnie jazu, spiętrzono wodę w rzece 
sprawiając, że na płaskim terenie powstało szerokie rozlewisko w postaci sta-
wu przepływowego. Budowa grobli miała również na celu zabezpieczenie wody 
w stawie przed wylaniem. Równocześnie przekopano dodatkowy kanał, przy 
którym zbudowano młyn. Poziom wody w stawie młyńskim był regulowany 
za pomocą jazu, co umożliwiało dostosowanie odpowiedniej siły napędzającej 
koło młyńskie. 

Zarówno badania historyczne, jak i terenowe (archeologiczno-geograficz-
ne) pozwoliły uzyskać szereg informacji dotyczących przypuszczalnie najstar-
szego młyna na Warmii. W oparciu o źródła historyczne możliwe jest w miarę 
precyzyjne określenie czasu jego budowy, a badania terenowe ułatwiają wska-
zanie jego lokalizacji. Obecność stawu młyńskiego, grobli oraz dwóch kanałów 
świadczy o zaawansowanych pracach hydrotechnicznych, które musiały zostać 
wykonane przez XIII-wiecznych osadników. Z całą pewnością odbudowa Bra-
niewa i lokalne zapotrzebowanie na młyn uzasadniały trud i koszty związane 
z realizacją takiej inwestycji.
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Ryc . 1 .  Topographische Karte (Messtischblatt 1684) z 1937 r ., uwzględniająca 
topografię terenu dla obszaru wokół Wikielca i kościoła św . Krzyża . 

czerwony kolor - przebieg kanału Czerwony Rów

niebieski kolor - staw młyński

zielony kolor - przypuszczalna lokalizacja młyna w Wikielcu
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Ryc . 2 .  Typy układów zmian rzeźby terenu i sieci hydrograficznej na Poj . 
Chełmińskim (Z . Podgórski, Młyny wodne w krajobrazie Pojezierza 
Chełmińskiego, Prace i Studia Geograficzne, t . 41, 2009, ryc . 2 ., s . 155) .

Pochodzenie wody dostarczanej do młyna: 

A - ze źródeł, 

B - z jezior, 

C - z rzek, 

D - układy złożone

1 - źródło, 

2 - rzeka, 

3 - rów młyński, 

4 - staw młyński, 

5 - podziemny kolektor,

6 - kanał ulgi, 

7 - grobla, 

8 - młyn wodny, 

9 - jaz
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Fot . 1 . Widok na staw młyński od strony południowej (fot . W . Kulczykowski) .

Fot . 2 .  Widok na północny brzeg stawu młyńskiego (groble) z oznaczeniem 
kanałów młynówki: A - kanał ulgi, B - kanał płynący bezpośrednio 
przy młynie (fot . W . Kulczykowski) .
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Fot . 3 .  Miejsce lokalizacji nieistniejącego już młyna w Wikielcu; obecnie droga 
i parking (fot . W . Kulczykowski) .

Fot . 4 . Miejsce lokalizacji jazu oraz kanału ulgi (fot . W Kulczykowski) .
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Fot . 5 .  Widok na „pastwisko”, przez które przepływa Czerwony Rów; w tle 
widoczny kościół św . Krzyża (fot . W . Kulczykowski) .

Fot . 6 .  Ogrody przylegające do kościoła św . Krzyża; środkiem przepływa 
Czerwony Rów (fot . W . Kulczykowski)
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Fot . 7 .  Dawny staw rybny, znajdujący się na terenie ogrodów przylegających 
do kościoła św . Krzyża (fot . W . Kulczykowski) .

Fot . 8 . Końcowy odcinek kanału Czerwony Rów (fot . W . Kulczykowski) .
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Fot . 9 . Ujście kanału Czerwony Rów do rzeki Pasłęki (fot . W . Kulczykowski) .

Fot . 10 .  Ujście kanału Czerwony Rów do rzeki Pasłęki; w tle widoczny kościół 
św . Krzyża (fot . W . Kulczykowski) .
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Some words on the oldest mill in Warmia

Abstract

The point of departure in the quest for the oldest mill in Warmia recorded 
in historical sources was Chronicon terrae Prussiae (Latin for „The Chronicle 
of the Prussian Land”) by Peter of Dusburg. The chronicler mentions a certain 
mill whose owner was obliged to pay out a fine to Bishop Henry Flemming as 
part of annual income to the diocese. A further analysis of sources, including 
the well preserved location privilege for the Old City of Braniewo, has led to an 
assumption that the information about that certain mill may pertain to Arnold’s 
mill, situated north-west of Braniewo, in a village currently known as Wikielec. 
This assumption is given credibility by the historical context. Braniewo was the 
oldest city in Warmia, its first capital and a seat of the bishop. After the city had 
been destroyed during the Great Prussian Uprising, the decision to relocate and 
rebuild it was taken swiftly. Naturally, the reconstruction must have included 
the mill. 

In his elaboration on the history of the Church of the St Cross in Branie-
wo, Georg Lühr gives more information on the location of the mill. He de-
votes a separate chapter on the description of a water canal which connected 
the pond at the mill in Wikielec with the River Pasłęka. A careful verification of 
the facts provided by Lühr enables the identification of the previous and current 
course of the canal. Moreover, it gives enough indirect evidence of the exact 
location where the whole miller’s settlement lay, including Arnold’s mill, pond, 
levee and a weir. 

Desk and field research conducted so far have enabled us to narrow down 
the chronology of the mill’s origin and its specific location. Historical and car-
tographic data, as well as information acquired in the field have improved the 
knowledge of Arnold’s mill, probably the oldest ever recorded mill in Warmia.
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Einige Bemerkungen zu der ältesten 
Mühle im Ermland

Zusammenfassung

Ein Ausgangspunkt für die Suche nach der ältesten mit Quellen belegten 
Mühle im Ermland ist die Chronik des Preußenlandes von Peter von Dusburg. 
Der Chronist erwähnt darin eine „gewisse Mühle“, die verpflichtet war, dem 
Bischof Heinrich Fleming eine Griwna pro Jahr als Zinsabgabe zu leisten. Eine 
Analyse der weiteren Quelllen, darunter der erhaltenen Gründungsurkunde 
für die Alte Stadt Braunsberg, lässt vermuten, dass sich dieser Eintrag auf die 
Arnolds Mühle bezieht, die nordwestlich von Braunsberg am Ort des späteren 
Dorfes Winkelsdorf lag. Diese Lokalisierung wird durch den historischen Hin-
tergrund verifiziert. Braunsberg war die älteste ermländische Stadt sowie die 
erste Hauptstadt Ermlands und ein Bischofssitz. Nachdem die Stadt während 
des zweiten Prußenaufstands zerstört worden war, traf man bald die Entschei-
dung, sie zu verlagern und wieder aufzubauen, was ganz gewiss eine entspre-
chende Infrastruktur, darunter eine Mühle, erforderte.

Zusätzliche Angaben zur Lage der Mühlenanlage liefert Georg Lühr, der 
sich in einem Kapitel seiner Abhandlung zur Geschichte der Heilig-Kreuz-Kir-
che in Braunsberg mit dem Mühlenkanal befasst, der Wasser vom Mühlenteich 
in Winkelsdorf bis zur Passarge abführte. Die Gälendeverifizierung der von 
Lühr gelieferten Angaben ermöglicht es, den historischen und den aktuellen 
Verlauf des Mühlenkanals zu bestimmen. Darüber hinaus lässt sie indirekt die 
Lokalisierung der ganzen Mühlanlage – der Arnolds Mühle, des Mühlenteichs, 
des Deichs und der Stauanlage – zu ermitteln.

Die durchgeführte historische Betrachtung und die Gelände- Untersu-
chung lassen folglich das Entstehungsdatum der Arnolds Mühle genauer be-
stimmen und weisen auf deren genaue Lage hin. Der Rückgriff auf historische 
und kartographische Quellen sowie die anhand der Geländeuntersuchung er-
worbenen Informationen verhelfen zur Erweiterung des Wissens zur Arnolds 
Mühle, wahrscheinlich der ältesten mit Quellen belegten Anlage dieser Art im 
Ermland. 
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Mieszkańcy Elbląga wobec klasztoru 
dominikanów od XIII do początku XVI w.

 Badania nad rolą zakonów mendykanckich w życiu religijnym spo-
łeczności średniowiecznych miast mają już swą długą tradycję. Podkreśla się 
w nich często, że powstanie nowej formy życia klasztornego, realizowanej przez 
zakony żebracze, było odpowiedzią Kościoła na potrzeby wynikające z postę-
pów procesu urbanizacji. Wymusił on na strukturach Kościoła objęcie opieką 
duszpasterską rosnącej liczebnie ludności miast, w tym przede wszystkim tej 
zamieszkującej ich przedmieścia. Okoliczności te wpływały nie tylko na krąg 
oddziaływania wspólnot żebraczych, ale też na ich własne zaplecza rekrutacyj-
ne[1]. Umacniając więzi ze społecznością miejską, zakonnicy starali się jednak 
docierać do wszystkich warstw ludności, nie tylko tych biedniejszych, ale tak-
że do skupiających znaczną część mieszkańców organizacji cechowych, a na-
wet elit rządzących (rajców i kupców). Fakt istnienia licznych korporacyjnych 
struktur, w które zaangażowane były stosunkowo duże grupy ludności miej-
skiej, nie oznaczał, że zakonnicy pomijali bezpośrednie kontakty z wybranymi 
mieszkańcami miast. Przeciwnie, starali się oddziaływać na możliwie szerokie 
kręgi społeczne i tworzyć z nimi zróżnicowane formy mniej lub bardziej ofi-
cjalnych więzi. Oczywiście w przypadku organizacji cechowych dotyczyły one 
przede wszystkim sfery życia religijnego[2]. Nie bez znaczenia były jednak rów-

1  Ogólne wprowadzenie w kwestie życia religijnego w miastach zob. A. Angenendt, Grundformen 
der Frömmigkeit im Mittelalter, (Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd. 68) München 2003. Kie-
runki badań nad funkcjonowaniem wspólnot mendykanckich w miastach omówił w literaturze 
polskiej M. Derwich, Klasztor a miasto w średniowieczu w historiografii europejskiej . Próba podsu-
mowania, [in:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Le-
nartowicz, Opole 2000, s. 43–47

2  I. Czarciński, Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżackiego w średniowieczu, Toruń 1993, 
s. 13–28; J. Tandecki, Pozazawodowe funkcje i powinności korporacji rzemieślniczych w miastach 
Prus Krzyżackich i Królewskich w XIV-XVIII wieku, Zapiski Historyczne, t. 60: 1995, z. 1, s. 7–23; 
idem, Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich 
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nież wzajemne powiązania gospodarcze i społeczne, w tym ostatnim przypad-
ku także jako sposób rekrutacji nowych zakonników[3]. Spróbujmy przedstawić 
ten problem bliżej na przykładzie klasztoru dominikanów w Elblągu w okresie 
do początków reformacji, a więc do czasu, gdy budowane wcześniej bliskie re-
lacje klasztoru ze społecznością miejską uległy radykalnemu załamaniu[4].

1. miejsce klasztoru dominikanów w topografii sakralnej Elbląga 

Charakteryzując warunki, w jakich przyszło funkcjonować klasztorowi do-
minikanów w Elblągu (początki fundacji w 1239 r.), należy wspomnieć, że był 
to jedyny konwent mendykancki w mieście, a do drugiej połowy XV w. w ogóle 
jeden z dwóch klasztorów, obok zamkowego konwentu zakonu krzyżackiego. 
W połowie XV w. przestał istnieć konwent krzyżacki, a w jego miejsce powstał 
klasztor brygidek, a właściwie klasztor podwójny z konwentem sióstr i mnicha-
mi, fundacja ta nie okazała się jednak trwała. Na tle innych tak zwanych wiel-
kich miast w Prusach była to sytuacja wyjątkowa. W porównywalnych i mniej-
szych miastach istniały zazwyczaj po dwa klasztory zakonów mendykanckich 
(Toruń, Chełmno), a w niektórych miastach, jak Gdańsk, nawet trzy. Jeden 
konwent (franciszkanów) istniał natomiast w mniejszym Braniewie, a dopiero 
od 1517 r. także w Królewcu. W całym państwie, gdzie do 1410 r. powstały 
łącznie dziewięćdziesiąt trzy miasta, jedynie w dziewiętnastu spośród nich ist-
niały klasztory mendykantów, których było razem dwadzieścia trzy (dwa zloka-
lizowano poza miastami)[5]. Z kolei w obrębie kompleksu osadniczego Elbląga, 

i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń 2001, s. 105–116; Z. Kropi-
dłowski, Samopomoc w korporacjach rzemieślniczych Gdańska, Torunia i Elbląga (XIV-XVIII w .), 
Gdańsk 1997, s. 14–39.

3  Na temat kontaktów dominikanów z organizacjami cechowymi w miastach Prus Krzyżackich pi-
sali W. Roth, Die Dominikaner und Franziskaner im Deutsch-Ordensland Preussen bis zum Jahre 
1466, Königsberg 1918, s. 11, 99; S. Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów 
mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach, Klio, t. 1: 2001, s. 24–26; R. Kubicki, Środowi-
sko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI w., Gdańsk 2007, tab. 5, s. 216–218; P. 
Oliński, Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów 
nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo), Toruń 2008; R. Kubicki, 
Participationem omnium bonorum - forma i znaczenie przyjęcia do udziału w dobrach duchowych 
zakonu na przykładzie mendykantów w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Nasza Prze-
szłość, t. 112: 2009, s. 77–81.

4  Problem ten w szerszym kontekście sygnalizowano już w opracowaniu R. Kubicki, Dominikanie 
w Elblągu – materialne podstawy egzystencji konwentu i jego związki z miastem, Rocznik Elbląski, 
t. 19: 2004, s. 5-30.

5  Na temat sieci miast zob. P. Erlen, Europäischer Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsie-

Rafał Kubicki
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który tworzyły Stare Miasto Elbląg (początek lokacji 1237 r. przywilej lokacyj-
ny 1246 r.) i Nowe Miasto Elbląg (przywilej lokacyjny z 1347 r.), konwent do-
minikanów wraz z powstałym w drugiej połowie XV w. klasztorem brygidek 
uzupełniały istniejącą sieć kościołów parafialnych i szpitalnych. Najważniejszą 
świątynią Starego Miasta Elbląga był kościół parafialny pod wezwaniem św. Mi-
kołaja. W Starym Mieście istniał także kościół szpitalny pod wezwaniem św. 
Ducha, natomiast poza murami kaplica i szpital św. Elżbiety oraz wpierw cmen-
tarny, a później filialny wobec fary kościół św. Jakuba. Poza miastem działało 
też leprozorium (przytułek dla trędowatych) z kaplicą św. Jerzego, która jed-
nak spłonęła, a po odbudowie (1402-1405 r.) nowy szpital otrzymał wezwanie 
Bożego Ciała. Jego filią miała być istniejąca jeszcze przed reformacją Kaplica 
Jerozolimska. Z kolei świątynią parafialną Nowego Miasta Elbląga był kościół 
pod wezwaniem Trzech Króli. Na przedmieściu Nowego Miasta znajdował się 
jeszcze cmentarz i kaplica pod wezwaniem św. Jana, zaś w pobliżu strumienia 
Kumieli zlokalizowano nowy szpital św. Jerzego. Poza tym w początkach XVI 
w. rozpoczęto budowę kolejnego kościoła, pod wezwaniem św. Anny. Właści-
wie poza sferą życia religijnego miasta znajdowała się istniejąca do połowy XV 
w., zlokalizowana na zamku krzyżackim kaplica pod wezwaniem św. Andrzeja, 
w której przechowywano relikwie krzyża świętego oraz kaplice Bożego Ciała 
i św. Krzyża. Później zamek został przez mieszczan zburzony, a w znajdującym 
się na jego przedzamczu spichlerzu umieszczono wspomniany już klasztor bry-
gidek[6]. Ponadto częściowo religijne funkcje spełniały jeszcze konwenty begi-
nek, które działały w mieście już od XIII w. i związane były blisko z klasztorem 
dominikanów[7]. W mogącym uchodzić za duży ośrodku miejskim, jakim był 
w średniowieczu Elbląg[8], istniały dobrze rozwinięte struktury kościelne, wśród 

dlung . Ein struktureller Vergleich zwischen Südwestfrankreich, den Niederlanden und dem Ordens-
land Preussen, Marburg/Lahn 1992, s. 4 oraz s. 109 (mapa); M. Biskup, Entwicklung des Netzes der 
altpreussischen Städte bis zur zweiten Hälfte des 17 . Jahrhunderts, Acta Poloniae Historica, t. 53: 
1986, s. 5–27; R. Czaja, Miasta i ich posiadłości ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w Pru-
sach, [in:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach . Podziały administracyjne i kościelne w XIII-
-XVI wieku, red. Z. H. Nowak przy współpracy R. Czai, Toruń 2000, s. 45-65.

6  B. Jähnig, Das Entstehung der mittelalterlichen Sakraltopographie von Elbing, Beiträge zur Geschi-
chte Westpreussens, Bd. 10: 1987, s. 21-47; R. Czaja, T. Nawrolski, Pierwotny Elbląg, [in:] Historia 
Elbląga, t. I, red. S. Gierszewski, A. Groth, Gdańsk 1993, s. 74-82, 95-99, 102; M. Józefczyk, Śre-
dniowiecze Elbląga z problematyki społeczno-religijnej, Elbląg 1996, s. 36-41, 113-123, 206-227.

7  R. Kubicki, Środowisko, s. 112.
8  Liczbę mieszkańców całego kompleksu w drugiej połowie XV w. szacuje się na 10 tys. zob. M. Bo-

gucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, 
s. 116, 120.



34

Rafał Kubicki

których klasztor dominikanów był jedynym zgromadzeniem mendykanckim. 
Stwarzało to dla niego sytuację bardzo korzystną, nie zmuszając do konkuro-
wania z innymi klasztorami podobnego rodzaju (zazwyczaj franciszkańskimi), 
jak było to w przypadku Chełmna, Torunia czy Gdańska.

2. mieszkańcy Elbląga wobec klasztoru dominikanów

Sytuacja ta była okolicznością sprzyjającą szybkiemu nawiązaniu dobrych 
relacji klasztoru ze społecznością miejską. Ważnym argumentem było też jego 
postrzeganie przez mieszczan jako instytucji potrzebnej i ważnej dla organi-
zacji życia społecznego i religijnego w mieście. Być może wynikało to również 
z bliskich więzi klasztoru z pierwszym konwentem beginek, wzmiankowanym 
w 1295 r., którego położenie w najstarszym wykazie czynszowym miasta określo-
no jako „siostry obok braci” (sorores apud fratres), a więc obok dominikanów[9]. 
Opieka duszpasterska nad wspólnotą samotnych kobiet, które w warunkach 
społecznych ówczesnego miasta nie miały szans na zamążpójście, umacniała 
więzi klasztoru z mieszczaństwem, choć mogła być też obarczona trudnościami 
związanymi z utrzymaniem wewnętrznej dyscypliny w konwencie[10]. Nieste-
ty brakuje bliższych wiadomości na temat funkcjonowania klasztoru w mie-
ście aż do drugiej połowy XIV w. Dopiero z późniejszego okresu zachowały się 
przekazy na temat jego relacji z przedstawicielami kilku organizacji cechowych 
[11]. Jeśli chodzi o formę tych kontaktów, dysponujemy źródłami odnoszący-
mi się do kwestii zobowiązań modlitewnych klasztorów wobec bractw i orga-
nizacji cechowych. Zazwyczaj były to wystawiane przez klasztor dokumenty, 
potwierdzające fakt przyjęcia na siebie zobowiązań modlitewnych, związanych 
z udziałem członków cechu lub bractwa w tak zwanych dobrach duchowych 
klasztorów (participationem omnium bonorum). W praktyce oznaczało to od-
prawianie przez zakonników ustalonych co do liczby i formy nabożeństw za 
członków bractw (cechów) i ich rodziny oraz wspomnienie modlitewne za ich 

9  Das älteste Zinsbuch der Altstadt Elbing 1295 bis etwa 1316, hrsg. von A. Semrau, Elbinger Jahr-
buch, H. 4: 1924, s. 15

10  R. Kubicki, Środowisko, s. 111.
11  Na temat rzemiosła w państwie krzyżackim zob. P. Oswald, Die Handwerker unter dem Deut-

schem Orden, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, Bd. 55: 1913, s. 149–166 (ży-
cie religijne cechów s. 161–162). W przypadku Elbląga zob. A. Matz, Die Zünfte der Stadt Elbing 
bis zum Einzug der Schweden 1626, Elbinger Jahrbuch, H. 1: 1919/1920, s. 43–94 (życie religijne 
cechów s. 54–56).
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zmarłych[12]. Dokumenty takie wystawiali, potwierdzając swe bliskie kontakty 
z bractwami i organizacjami cechowymi, również dominikanie w Elblągu. Naj-
starszy dziś znany pochodzi dopiero z 1382 r. Zakonnicy zawarli wówczas sto-
sowną umowę z organizacją przewoźników wiślanych (nautarum). Zobowią-
zywali się w niej do odprawiania raz w tygodniu mszy za żyjących i zmarłych 
członków tej wspólnoty obu płci, w zamian za co mieli otrzymywać corocznie 
jedną grzywnę, wypłacaną około święta Objawienia Pańskiego[13]. Zobowiąza-
nia modlitewne zakonników wobec przewoźników wiślanych (nautis in Wisla) 
w Elblągu zostały rozszerzone w 1444 r. Wówczas to przebywający w miejsco-
wym klasztorze prowincjał dominikanów polskich Jan Advocati przyjął człon-
ków bractwa do udziału w dobrach duchowych całej prowincji polskiej zakonu, 
rozszerzając wcześniejsze zobowiązania modlitewne na kapitułę prowincji pol-
skiej zakonu[14]. Podobną do przewoźników wiślanych umowę z klasztorem za-

12  Szerzej na ten temat zob. R. Kubicki, Participationem, s. 55–86.
13  Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands (dalej: 

CDW), Bd. III, hrsg. von C. P. Woelky, Braunsberg-Leipzig 1874, nr 130, s. 95. Z komentarza wy-
dawcy dokumentu wynika, że nim trafił on do archiwum miejskiego znajdował się w posiadaniu 
cechu żeglarzy, pływających po Wiśle bordynami.

14  „Devotis et in Christo sibi dilectis Nicolao Clingenberg, Hans Doring, Gregor Rwse, Lorencz 
Steynort, Niclos Czwdemer, Mattis Schulcze, Hans Crone, Hans Schermer, Nicolaus unser schri-
ber nautis in Wisla civitatis Elbigensis Warmiensis dyocesis in conventu fratrum ante dicte ci-
vitatis societatem habentibus ac consortibus et liberis eorundem presentibus et futuris frater 
Johannes Advocati sacre theologie lector priorque provincialis provincie Polonie ordinis predi-
catorum salutem in domino Jhesu et spiritualem consolacionem. Quoniam divine pyetatis im-
mensitas que peccatores veniens salvos facere neminem vult perire, congregacionem fidelium 
igne Sancti Spiritus inflammatam ad concordie et pietatis federa nectit intimius et astringit, ut 
caritatis officiis impleat legem Christi, tanto humani generis inimicus, qui piis ac virtuosis accio-
nibus adversatur ponendo scandala juxta iter sedulis insidiis persequi nitatur, ut seducat, destru-
at et disperdat propter que vestra devocio oracionum nostri ordinis postulavit auxilia ne vos in 
nomine Domini congregatos contingat in via, que ducit ad portam celestis patrie retardari. At-
tendens igitur vestre sincere dilectionis affectum quem habetis ad nostrum ordinem spiritualem 
vobis omnium missarum, oracionum, predicacionum, jejuniorum, vigiliarum, abstinenciarum, 
disciplinarum, laborum, ceterorumque omnium bonorum operum, que per fratres et sorores 
nostri ordinis dominus noster Jhesus Christus fieri dederit universos participacionem concedo 
tenore presencium in vita pariter et in morte spiritualem ut multiplici suffragiorum presidio et 
hic augmentum gracie et in futuro mereamini vite eterne premia feliciter possidere. Volens ni-
chilominus ut cum alicuius vestrum obitus nostro provinciali capitulo fuerit intimatus, pro vobis 
sicut et pro ceteris nostri ordinis fratribus defunctis fieri consuevit oracionum suffragia devo-
cius iniungantur. In super recipio ad suffragia animas omnium antecessorum et posteriorum. In 
cuius concessionis testimonium sigillum mei provincialatus officii duxi presentibus appenden-
dum. Datum in conventu prenominato anno domini millesimo quadringentesimo quadragesi-
mo quarto. Die mensis decembris penultima etc.”, Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej cyt.: 
APG), Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/I,66.
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warli w 1409 r. przedstawiciele bractwa rybaków w Elblągu (mitthebruderschaft 
der vischere)[15]. Wystawiający dokument przeor wraz z konwentem zobowiązli 
się wobec członków wymienionego bractwa, że będą odprawiać wieczystą mszę 
w ich intencji, dalej cztery msze śpiewane rocznie (w prezbiterium) przed ołta-
rzem głównym kościoła klasztornego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny 
oraz pierwszą mszę śpiewaną przed ołtarzem głównym w święto Świętych Mło-
dzianków w intencji zmarłych i żyjących członków bractwa. W nabożeństwach 
tych mieli uczestniczyć wszyscy należący do bractwa, zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety. Co ciekawe, w testamencie spisanym w 1486 r. Hans Ferrs zapisał na 
potrzeby utrzymania oświetlenia ołtarzy, należących do przewoźników wiśla-
nych (bordyniarzy) i sprzedawców ryb, po kamieniu wosku (Stein Wachs = oko-
ło 10 kg)[16]. Zbliżoną umowę zawarli z dominikanami w 1499 r. przedstawiciele 
miejscowego bractwa piekarzy (bruderschafft der becker). Bractwo to dyspono-
wało w kościele klasztornym ołtarzem św. Katarzyny ze Sieny i zobowiązało 
się do przekazywania na jego utrzymanie rocznie dwóch grzywien pruskich, 
w tym na świece i inne potrzeby, stosownie do tego, co czyniły inne bractwa, 
posiadające własne ołtarze w kościołach. Dominikanie zagwarantowali z kolei 
członkom bractwa, że będą odprawiać w ich intencji corocznie mszę śpiewaną 
z czytaniami w poniedziałek Zielonych Świątków, a we wtorek po tym święcie 

15  „Wyssentlich begern wyr czu seyn allen cristgloubigen czu den dysse kegenwertige scrift kum-
meth, wy das wir [...] brudere des elbinschen conventis ordens der predigere dorch den kegen-
wertigen brif bekennen uns seyn vorbunden czu eyner ewigen messe, dy do sal werden gelezen 
ober der Iuncfrauwen altar unde sal seyn of dem selbigen altar dy erste messe unde gelezen 
werden von eynem prister brudern, den man dorczu wirt schikken alle lage czu dem heyle unde 
zelikeit, zo beyde der lebenden alzo wol alzo der thoden, dy do seynt yn der mitthebruderschaft 
der vischere yn der stat Elbing. Unde alle yore yn deme viertage der unscholdigen kindern noch 
der ofhebunge des Lichenams Cristi der ersten messe yn dem kore czu syngen ober deme vorbe-
numpten altar eyne messe vor dy thoden von den iungen bruderen czu heyle allen zelen, dy do 
von der enberurthen mitthebruderschaft us dirre werlt gegangen seynt. Czu derselbigen messe 
aber scholdig seyn alle unde icliche besunderen zo beyde dy manne alzo wol dy vrouwen es erer 
eygener vorbyndunge sich czu entwerthen mit erem oppir. Unde of das nu ir ynnenkeit deste 
hytzlicher unde vleyslicher ken Gote unde unserem coventh werde irwecket unde gemereth, so 
neme wir sy czu unsere mitthebruderschaft unde machen sy teylhaftik allen messen, gebethen, 
predigathen, vasten, abecziungen, erpten unde anderen guthen werken, dy dorch uns geruchet 
czu wirken dy gutikeit des selikmacher yn dem lebene unde yn deme tode, off das zy mit der 
manchveldigen czu vlocht der holfen alhy dy merunge der gnoden unde yn der czukomft das 
ewige leben zeliclich mogen besitczen. [...], APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/
II,26. Zgodnie z uwagą zamieszczoną przez H. F. Neumanna spisana wraz z oryginałem pergami-
nowa kopia tego dokumentu, przechowywana przez cech sprzedawców ryb, trafiła do archiwum 
miejskiego w Elblągu, APG, Akta miasta Elbląga, Rękopisy elbląskie, sygn. 492/784, s. 46–47.

16  APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/I, 136.
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mszę za dusze rzemieślników. W nabożeństwach tych mieli uczestniczyć pie-
karze wraz ze swymi żonami. Rzemieślnicy, ich żony i dzieci zostali również 
przyjęci do udziału w dobrach duchowych klasztoru. Warto dodać, że pierwsza 
informacja o istnieniu w kościele klasztornym wspomnianego ołtarza św. Ka-
tarzyny ze Sieny pochodzi z 1476 r. Wówczas to liczni kardynałowie wystawili 
dokument przyznający sto dni odpustu dla wiernych nawiedzających i wspo-
magających wspomniany ołtarz swymi datkami [17]. Obok wymienionych rów-
nież inne organizacje cechowe i bractwa zawierały podobne umowy, potwier-
dzające ich przyjęcie do udziału w dobrach duchowych klasztoru. Dokumenty 
te niestety się nie zachowaly. Śladem bliskich relacji z klasztorem są wzmianki 
o posiadanych przez te cechy własnych ołtarzach w kościele klasztornym. U el-
bląskich dominikanów ołtarz miał cech murarzy[18]. W okresie nowożytnym 
odnotowano w kościele dominikanów oprócz ołtarza głównego jeszcze cztery 
inne, mniejsze ołtarze: ołtarz należący do bractwa browarników[19], ołtarz cechu 
szewców, ołtarz Trzech Króli i ołtarz św. Wawrzyńca[20].

Obok motywów ściśle religijnych we wzajemnych relacjach organizacji ce-
chowych z klasztorem splatały się też ich interesy gospodarcze. W przypadku 
cechu rybaków była to prawdopodobnie kwestia dzierżawienia praw połowo-
wych, jakimi dysponował klasztor dominikanów[21]. Podobnie w przypadku ce-
chu murarzy mogły stać za nimi zlecenia związane z inwestycjami budowlany-
mi klasztoru. W grę wchodziły także bliskie więzi rodzinne zakonników, którzy 
rekrutowali się w większości z miejscowej ludności, średnich i niższych warstw 

17  APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/III,36.
18  Ołtarz ten wzmiankowano dopiero w 1568 r. w trakcie inwentaryzacji obiektów poklasztornych, 

M. Toeppen, Elbinger Antiquitäten . Ein Beitrag zur Geschichte des städtisdchen Lebens im Mitte-
lalter, Danzig 1871–1873, s. 134.

19  Browarnicy nie zajmowali się bezpośrednio warzeniem piwa, lecz jako właściciele browarów 
organizowali jego produkcję, zlecając prace innym. Być może wspomniany ołtarz browarni-
ków można utożsamić ze wspomnianym w 1472 r. w kościele dominikanów ołtarzem św. Jana, 
APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/II,75. Edycja dokumentu w aneksie. Z innych 
przekazów wiadomo, że browarnicy posiadali własną kaplicę w kościele farnym, która nosiła 
wezwanie św. Jana zob M. Toeppen, op. cit., s. 116. W XIX w. na ołtarzu browarników w koście-
le dominikanów odnaleziono kamienną tablicę z nieczytelnym tekstem i datą 1300 zob. M. G. 
Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in topographischer, geschichtlicher und 
statistischer Hinsicht, Bd. 2, Elbing 1821, s. 321.

20  M. G. Fuchs, op. cit., s. 320, 322, 327.
21  R. Kubicki, Podstawy ekonomiczne funkcjonowania mendykantów w państwie krzyżackim i Pru-

sach Królewskich do połowy XVI w., [in:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam mendykanci 
a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 
2011, s. 233.
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mieszczaństwa, w tym i rodzin rzemieślniczych[22]. W ten sposób tworzyły się 
naturalne powiązania klasztoru z jego najbliższym zapleczem społecznym. 
Analizując tę sprawę z punktu widzenia pozycji zajmowanej przez poszcze-
gólne organizacje cechowe w hierarchii majątkowej rzemiosł miejskich, wśród 
organizacji cechowych współpracujących z dominikanami w Elblągu widzimy 
rybaków, piekarzy, murarzy, przewoźników wiślanych i szewców. Z zamożnych 
cechów Starego Miasta Elbląga w kościele dominikanów swój ołtarz posiadali 
piekarze i murarze[23]. Jednocześnie trzeba jednak podkreślić, że najbogatsze 
bractwa religijne i cechy swe ołtarze i kaplice posiadały zazwyczaj w kościo-
łach parafialnych, a dopiero w drugiej kolejności w kościołach klasztornych, 
przy czym tylko największe i najbogatsze organizacje rzemieślnicze stać było na 
własne kaplice [24]. Te uboższe w większości posiadały mniej prestiżowe ołtarze 
w kościołach klasztornych, a najbiedniejsze cechy i bractwa prawdopodobnie 
zawierały jedynie ogólne zobowiązania modlitewne z klasztorem. Wśród tych 
ostatnich również istniała gradacja, od zobowiązań modlitewnych sprawowa-
nych w jednym klasztorze, wikarii lub kustodii aż po prowincję i cały zakon. 
Bogate cechy mogły dysponować nawet więcej niż jednym ołtarzem, jak szewcy 
w Starym Mieście Elblągu i bractwo browarników, które miały posiadać własne 
ołtarze w kościele parafialnym i u dominikanów[25]. W tej sytuacji zobowiązania 
modlitewne klasztoru były tylko dopełnieniem form życia religijnego bractwa 
czy cechu realizowanego w ramach własnej kaplicy w kościele parafialnym. Jed-
nocześnie istniała wyraźna tendencja do multiplikowania zewnętrznych zobo-
wiązań modlitewnych sprawowanych przez różne instytucje kościelne, w tym 
i klasztory położone poza miastem.

Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku osób prywatnych, nie wystę-
pujących jako anonimowi członkowie organizacji cechowej lub bractwa dewo-
cyjnego[26]. Oczywiście w tym przypadku chodziło o przedstawicieli bogatych 
mieszczan czy wręcz grupy rządzącej[27]. Przykładem tego typu działań jest 

22  R. Kubicki, Środowisko, s. 132–133.
23  Analizę zamożności rzemieślników w Starym Mieście Elblągu w XV w. przeprowadził R. Czaja, 

Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, Toruń 1992, s. 50.
24  Na to zjawisko, analizując grupę użytkowników kaplic w kościołach parafialnych i klasztornych 

największych miast państwa zakonnego, zwrócił już uwagę P. Oliński, Fundacje mieszczańskie, 
s. 326, 329.

25  M. Toeppen, op. cit., s. 135.
26  Czasem starali się oni o prawo pochówku w kościele klasztornym zob. R. Kubicki, Podstawy 

ekonomiczne, s. 220.
27  Swoistą formę miały umowy na dożywocie w klasztorze, których przykładem był kontrakt za-
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zachowana umowa, zawarta w 1472 r. przez klasztor dominikanów z należą-
cym do szeroko pojętej elity władzy mieszczaninem elbląskim Bartłomiejem 
Fehrmanen[28]. Ofiarował on wówczas na rzecz budowy kościoła pokaźną sumę 
dwudziestu grzywien na zakup wapna, w zamian za co zakonnicy obiecali mo-
dlić się za ofiarodawcę i jego rodzinę, wpisać ich do kalendarza klasztornego 
oraz odprawiać mszę czytaną przed ołtarzem św. Jana[29]. Zapewne zapis ten 
miał związek z intensywnymi pracami budowlanymi prowadzonymi wów-
czas w kościele, na co wskazują też liczne inne, zazwyczaj znacznie mniejsze 
datki na cele budowlane klasztoru, umieszczane w dyspozycjach testamentów 
mieszczan elbląskich. W sumie w latach 1474-1511 było ich siedemnaście na 
ogólną sumę ponad dziewięćdziesięciu grzywien[30]. Dyspozycje te potwierdza-
ją pozytywne nastawienie mieszczan do klasztoru, choć trzeba też pamiętać 
o obowiązywaniu wówczas pewnej konwencji, polegającej na obdarowywaniu 
wielu instytucji kościelnych w mieście, zazwyczaj niewielkimi sumami. Zapew-
ne podobnie było w wielu z tych przypadków. W każdym razie mieszczanie 
czuli się zobowiązani do opieki nad świątynią klasztorną w mieście i pomocy 
w jej dobrym utrzymaniu, szczególnie, że pod koniec XV w. znajdowała się ona 
rzeczywiście w złym stanie[31]. O trosce o materialne potrzeby dominikanów 
świadczy również pomoc udzielona przez mieszczan w 1514 r. w związku ze 
stratami, jakie wyrządził zakonnikom pożar. Wówczas to liczni wierni nie tylko 
z Elbląga, ale również całego okręgu zbiórki jałmużny (terminus) pospieszyli 
z pomocą. Klasztor otrzymał lepszy kielich i liczne księgi liturgiczne (księgę 
chorałów, antyfonarz, graduał), dwa psałterze, księgę kolekty oficjum i dwa le-
gendarze (zbiory tekstów o świętych). W związku z tym dominikanie wystawi-
li specjalny dokument, potwierdzający ich wdzięczność za udzielone wsparcie 
i zapewniający o modlitwie za wszystkich ofiarodawców, którzy pomogli klasz-
torowi. Modlitwy miały być odprawiane w każdy czwartek, ponadto corocz-
nie w piątek po oktawie święta Trzech Króli miała być w intencji dobrodzie-
jów sprawowana msza śpiewana z organami przed Najświętszym Sakramentem 

warty w 1429 r. z dominikanami w Elblągu przez Elżbietę, wdowę po mieszczaninie z Barczewa 
Dawidzie Wittichu zob. R. Kubicki, Dominikanie w Elblągu, s. 19.

28  Bartłomiej Fehrman była w latach 1468-1482 rajcą, w 1477 r. kamlarzem wewnętrznym, w 1479 
r. sołtysem i delegatem na zjazd pruski i na sejm, zmarł w 1482 r. zob. R. Czaja, Urzędnicy miejsce 
Elbląga do 1524 roku, Elbląg 2010, s. 187.

29  APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/II,75. Edycja dokumentu w aneksie.
30  R. Kubicki, Dominikanie w Elblągu, s. 28-30.
31  Ibid., s. 21-22.
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w monstrancji, połączona z czuwaniem i modlitwą za ich dusze. Sporządzono 
też specjalną tablicę ofiarodawców (tabula), którą umieszczono w ołtarzu NMP 
[32]. Reakcja ze strony mieszczan była zapewne przejawem ich przywiązania do 
klasztoru i jego bliskich związków z różnymi kręgami ludności. Wśród osób 
wymienionych imiennie w przywołanym dokumencie znaleźli się zarówno ka-
nonik warmiński Andrzej z Klecewa[33], jak i burmistrzowie Elbląga Piotr Ba-
ryn[34] i Henryk Fehrman[35], rajca Jan Butenhol[36] oraz bliżej nieznani kapłani 
Jakub, Mathias i Grzegorz Wynkeldorff, Marcin Storczebecher z żoną Małgo-
rzatą, panie Dorota i Katarzyna, panowie Bernard, Grzegorz i inni liczni wier-
ni w Królewcu i Malborku. Postawa mieszczan potwierdza silne i trwałe więzi 
klasztoru z szerokim zapleczem społecznym w samym mieście, jak i w okręgu 
zbiórki jałmużny, dokąd cyklicznie docierali w tym czasie bracia kaznodzieje. 
Wszystko to działo się na kilka lat przed reformacją, której głosiciele wkrótce 
zakwestionowali sens życia zakonnego. Tymczasem na wciąż dobre stosunki 
dominikanów z mieszczaństwem wskazuje informacja, że w 1520 r. ukończono 
znajdujący się w kościele klasztornym ołtarz, należący do cechu szewców[37]. 
Dobre dotychczas relacje dominikanów z miastem uległy radykalnej zmianie 
w 1525 r. Wówczas to zrewoltowane pospólstwo skierowało swe wystąpienie 

32  APG, Akta miasta Elbląga, dokumenty, sygn. 368/III,49. Do artykułu dołączono edycję dwóch 
wymienionych dokumentów, wystawionych przez dominikanów w 1472 i 1514 r. W przygoto-
waniu ich edycji posłużono się zasadniczo zasadami zawartymi w instrukcjach wydawniczych 
J. Schultze, Richtlinien für äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren Geschi-
chte, Blätter für die deutsche Landesgeschichte, t. 98: 1962, s. 1–11; A. Wolff, Projekt instrukcji 
wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, Studia Źródłoznawcze, 
t. 1: 1957, s. 155–184. Przyjęto zasadę zachowania, w miarę możliwości, oryginalnej pisowni 
źródła. W tekście niemieckim ingerencja wydawcy ograniczyła się do zapisu liter zgodnie z ich 
wartością fonetyczną, dokonano więc zamiany „v” na „u” (np. und zamiast vnd, briev zamiast 
brieu). Ujednolicono również pisownię wielkich i małych liter w ten sposób, że wielką literą za-
pisano jedynie imiona i nazwiska, nazwy świąt kościelnych oraz nazwy miejscowości. Objaśnie-
nia dotyczące wymienionych w dokumentach dominikanów i urzędników miejskich w Elblągu 
podano za R. Kubicki, Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI w., 
Gdańsk 2007 i R. Czaja, Urzędnicy miejsce Elbląga do 1524 roku, Elbląg 2010 bez każdorazowego 
cytowania tych prac.

33  Andrzej z Klecewa, kanonik warmiński w latach 1477-1515 zob. T. Borawska, Kletz (de Tostir) 
Andrzej, [in:] Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, red. J. Guzowski, Olsztyn 1996, s. 113.

34  W latach 1490-1503 rajca, w latach 1505-1517 burmistrz zob. R. Czaja, Urzędnicy, s. 184.
35  W latach 1501-1509 rajca, w latach 1510-1524 burmistrz zob. R. Czaja, Urzędnicy, s. 187.
36  W latach 1507-1519 rajca zob. R. Czaja, Urzędnicy, s. 186.
37  Informacja o ukończeniu ołtarza w tym roku znajdowała się na jednym z jego skrzydeł zob. M. 

Toeppen, op. cit., s. 135.
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również przeciw zakonnikom[38]. Pod jego wpływem w dniu 1 lutego 1525 r. 
rada miasta zabroniła dominikanom używania dzwonu i wygłaszania kazań 
w kościele klasztornym. W tej sytuacji dwaj ojcowie, sprawujący funkcje prze-
ora i lektora, opuścili klasztor, zabierając jego cenne wyposażenie. Wprawdzie 
zostali doścignięci przez wysłanników miasta we wsi Krzyżewo pod Malbor-
kiem, ale ponieważ byli już poza jurysdykcją miejską, nie mogli być zaaresz-
towani[39]. W reakcji na to wydarzenie delegacja rady miejskiej zarządziła kon-
fiskatę srebrnego wyposażenia kościoła, w tym i naczyń liturgicznych. Przez 
kolejne dni pospólstwo gromadziło się w klasztorze, domagając się od rady 
wydania przywilejów miejskich, ukrócenia jej samowoli oraz realizacji swych 
postulatów ekonomicznych[40]. Wreszcie w dniu 6 lutego obalono starą radę 
i powołano nową, częściowo w starym składzie, ale z przewagą osób wybranych 
przez zrewoltowanych mieszkańców. Bunt skierowany przeciw władzom miej-
skim miał - obok przesłanek ekonomicznych - również elementy konfesyjne, co 
wkrótce przełożyło się na sytuację klasztoru. Choć w listopadzie 1525 r., przede 
wszystkim na skutek nacisku króla, dawni członkowie rady odzyskali swe sta-
nowiska, a przybyli w lipcu 1526 r. do miasta komisarze królewscy przywrócili 
stary porządek, nie powstrzymało to dokonujących się zmian. Zgodnie ze sta-
tutami królewskimi wydanymi 13 sierpnia 1526 r. przeora i starszych klasztoru 
dopuszczono do skrzyni ze srebrami, przekazując im jeden z kluczy, zwróco-
no im też naczynia liturgiczne[41]. Pozornie nastąpiła restauracja poprzednich 
stosunków wyznaniowych, szybko okazało się jednak, że klasztor stoi prawie 
pusty, a zakonnicy nie mogli już liczyć na wsparcie ze strony mieszczaństwa. 
W atmosferze obojętności, a nawet niechęci dwaj ostatni bracia zawarli w 1542 
r. z radą miasta umowę o oddaniu klasztoru w zamian za dożywotnie utrzy-
manie[42]. Wprawdzie dokonali tego bez odpowiedniej zgody władz prowincji 
zakonnej, nie miało to jednak wpływu na ostateczność podjętych wówczas de-
cyzji[43]. Dominikanie opuścili miasto, w którym funkcjonowali ponad trzysta 

38  Przebieg rewolty zob. H. Zins, Rewolta w Elblągu w 1525 r., [in:] idem, W kręgu Mikołaja Koper-
nika, Lublin 1966, s. 146-203; M. Pawlak, Reformacja i kontrreformacja . Kościoły i wyznania, [in:] 
Historia Elbląga, t. II, cz. 1, red. A. Groth, Gdańsk 1996, s. 173-181.

39  H. Zins, op. cit., s. 170-171; M. Pawlak, op. cit., s. 176.
40  H. Zins, op. cit., s. 175.
41  R. Kubicki, Środowisko, s. 42.
42  Ibid., s. 102.
43  Edycję dwóch dokumentów wystawionych wówczas przez klasztor zamieścili G. Döring, Versuch 

einer Geschichte und Beschreibung der evangelischen Hauptkirche zu St . Marien in Elbing, Elbing 
1846, załącznik nr 2, s. 2-3; F. Hipler, Die ältesten Schatzverzeichnisse der ermländischen Kirchen, 
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lat. Wydaje się, że początkowo autentyczne i silne więzi klasztoru ze społeczno-
ścią miejską, w których nawiązywaniu stroną aktywną byli przede wszystkim 
zakonnicy, stopniowo stawały się coraz bardziej formalne i oparte jedynie na 
zwyczaju i tradycji. Ich słabość ujawnił kryzys całej struktury Kościoła, reakcją 
na który była reformacja. Zaczyn upadku klasztoru nie tkwił jednak w stosun-
kach lokalnych, lecz w znacznie szerszej przemianie świadomości społecznej, 
która dokonała się w pierwszej połowie XVI w.

Aneks

dokument 1

Elbląg, 14 IX 1472 r

Przeor i konwent dominikanów w Elblągu zobowiązują się do odprawiania 
rocznie jednej śpiewanej wigilii (czuwań), jednej mszy śpiewanej oraz jednej mszy 
czytanej przed ołtarzem św . Jana za Bartłomieja Fehrmana i jego krewnych oraz 
wpisanie ich do klasztornego kalendarza . Wszystko to w podziękowaniu za poda-
runek 20 grz . na wapno przeznaczone na potrzeby naprawy klasztoru

Oryg.:  Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta miasta Elbląga, dokumenty, 
sygn. 368/II,75 dokument pergaminowy, wym. 32 x 16,5 + 3 cm. 

Odpis:  XIX w., H. F. Neumann, Akta miasta Elbląga, Rękopisy elbląskie, 
492/785, s. 171-172. 

Regest: E. Volckmann, Katalog des Elbinger Stadtarchivs, Elbing 1875, s. 52.
Uw.:  sygnatura dawna V, 143a. Do dokumentu przywieszone na pergamino-

wych paskach, znacznie uszkodzone pieczęci przeora i konwentu, odbite 
w brązowym wosku. 

Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Bd. 8: 1884-1886, z. 24-26, s. 516-
517.

Rafał Kubicki
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In deme namen Gotis amen. Sint das dy rechte ordenunge sucht der vor-
numfft, das woltete unde werke der mildikeyt, dy genediclich sint irboten, sul-
len yn keynerleyweise nicht abetreten von dem gedechtnisse der czukumftigen, 
worumme wir brudere als Baltazar Heze[44], lesemester der hilgen schrift, prior 
zu disser zeyt, Paulus Wittenborgk[45] lesemester, Martinus Falkenaw[46] lese-
mester, Thomas Tirbach[47] lesemester, Nicolaus Frentczel[48] subprior, Johan-
nes Czemper[49], Johannes Rudinger[50], Nicolaus Lange[51] scheffer, Valentinus 
Iudendorff[52], Petrus Bartoldi[53], Thomas Boetcher[54], Mathias Osterrode[55], 
Fabianus Brabant[56], Paulus Hofemester[57], Johannes Pomereningk[58], unde 
alle dy anderen des closters in der Alden Stadt Elbing ordens der prediger bru-
eder, bekennen yn dissem briffe offenbar allen dy yn seen, horen adir leßen, das 
der erbar man Bartholomeus Ferman[59] uns unde unserem closter lewterlich 
umme Gotis willen hot gegeben vor xx mrg kalk zu unsers closters besserun-
ge deße grose libe unde rechte fruntschafft unde lawter ynnikeit, dy do gehat 
hot der vorgenante erbare her Bartholomaus Ferman und nach hat unde haben 
wirt czu uns unde zu unserem kloster, habe wir angeseen unde czu eyme bek-
entnisse der irczegetan fruntschaft unde dangsamkeyt der irboten woltath, so 
vorphlichte wir uns alle ior ierlich czu halden den freytag vor der Irhebunge des 
Hilgen Cruczis, addir dor noch, wy das bequeme wirt seyn mit eyner gesunge-

44  Baltazar Heze przeor klasztoru wzmiankowany w latach 1472-1477.
45  Paweł Witemberg, kursor i lektor wzmiankowany w latach 1447-1472.
46  Marcin Falkenau, kursor i lektor wzmiankowany w latach 1458-1472.
47  Tomasz Tirbach, student w latach 1458-1464/65, lektor w 1472 r., w 1482 r. przeor klasztoru.
48  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
49  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
50  Jan Rudinger (Rudeger), zakonnik wzmiankowany w latach 1458-1472.
51  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
52  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
53  Piotr Bartoldi zakonnik wzmiankowany w latach 1461-1472.
54  Tomasz Bötcher (Doleatoris), zakonnik w Tczewie, Słupsku, Ząbkowicach i Elblągu, wzmianko-

wany w latach 1461-1472.
55  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
56  Fabian Brabandt, zakrystianin i prokurator klasztoru wzmiankowany w latach 1472-1514.
57  Paweł Hofemester, zakonnik, w 1499 r. podprzeor klasztoru.
58  Jan Pomereningk, zakonnik wzmiankowany w latach 1472-1475.
59  Bartłomiej Fehrman, w latach 1468-1482 rajca, w 1477 r. kamlarz wewnętrzny, w 1479 r. sołtys 

i delegat na zjazd pruski i na sejm, zmarł w 1482 r.



44

nen vilgen unde mit eyner gesungenen selemessen des andern tages czu hulf-
fe unde czu troste der erbarn frauwen Dorothen Brandischen[60] unde Iacoben 
Ferman[61] unde Nicolaen Brand[62], Johannem Ferman[63]. Och wen Bartholo-
meus Ferman mit seyner howschrauwen Got der Herre von disser werlt nympt, 
sal man sy nemen yn das selbige gebethe unde begencknisse unde vorbas vor 
das gancze geslechte seliger gedechtnisse, das Got der Herre sy barmhercziclich 
irloese ap sy nach weren yn peyn. Och so mache wir dem erbaren manne, her 
Bar[tholomeus] Ferman teylhaftigk unde alle seyme geslechte, lebende addir 
todt, eyne lesende messe uff deme altare sancti Iohannis unde sy czu schreyben 
zu das kalendarium. Das czu eyme offenbaren geczeugknisse alle deser din-
ge unde sterker bestetiunge haben wir unsers conventus unde unsers prioris 
eyngesegele gehangen an dissen briff. Gescheen yn der iarczal unsers Herren 
tawsentvierhundert unde yn deme LXXII iare im tage des Hilgen Creucis Irhe-
bunge.

dokument 2

Elbląg, 10 IX 1514 r.

Przeor i konwent dominikanów w Elblągu zobowiązują się za zgodą pro-
wincjała zakonu do odprawiania modlitw za dobrodziejów, którzy wspomogli go 
w związku z szkodami, jakie wyrządził kościołowi pożar . Zakonnicy będą odma-
wiać w każdy czwartek jedną mszę śpiewaną przed Najświętszym Sakramentem 
wystawionym w monstrancji oraz corocznie w piątek po oktawie święta Trzech 
Królów czuwania i msze za dusze ofiarodawców . 

60  Dorota Brandischen, krewna (matka?) Bartłomieja.
61  Jakub Fehrman, krewny (ojciec?) Bartłomieja.
62  Mikołaj Brand, powinowaty (teść?) Bartłomieja.
63  Jan Fehrmann, krewny Bartłomieja (ojciec Jakuba Fehrmana?), w 1440 r. wójt miejski - przewo-

dził sądowi wójtowskiemu w Elblągu.

Rafał Kubicki
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Oryg.:  Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta miasta Elbląga, dokumenty, 
sygn. 368/III,49.dokument pergaminowy, wym. 43,6 x 32 + 8,2 cm. 

Odpis:  XIX w., H. F. Neumann, Akta miasta Elbląga, Rękopisy elbląskie, 
492/786, s. 145-147. 

Regest:  E. Volckmann, Katalog des Elbinger Stadtarchivs, Elbing 1875, s. 66.
Uw.:  sygnatura dawna VII, 189. Do dokumentu przywieszone na jedwabnych 

sznurach pieczęci przeora i konwentu, zachowane tylko szczątkowo, odbi-
te w czerwonym wosku. 

Quoniam humane pactiones et presertim perpetuo durature convenciones 
que a libera dispositione humana proficiscuntur litterarum diuturnitate muniri 
solent et stabiliri. Ne ob brevem hominum vitam atque memoriam quidpiam 
incomodi vel qualemcunque sui iuris momenti et firmitatis iacturam paciatur. 
Quocirca nos infrascripti patres et fratres conventus ordinis predicatorum in 
Elbingo, videlicet frater Melchior Clementis[64] sacre theologie lector et prior, 
Jacobus Zcenker[65] supprior, Symon Aldehoff[66] prefate facultatis lector et 
predicator, Jacobus Stowehede[67] sacristanus, Benedictus Preusze[68], Jacobus 
Stolcze[69], Thomas de Wratislavia[70], Johannes Otthonis[71], Martinus Hesze[72], 
Burkardus[73], Valentinus Schubarth[74], Michael Szeber[75], Lucas Koff[76], Ja-

64  Melchior Clementis, brat zakonny, lektor i przeor wzmiankowany w latach 1508-1514.
65  Jakub Cenker, podprzeor, zakonnik wzmiankowany w latach 1514-1519.
66  Szymon Aldehoff (Althoff), kursor, lektor i kaznodzieja wzmiankowany w latach 1499-1514.
67  Jakub Stowehede (Stobeheyck), brat zakonny, zakrystianin wzmiankowany w latach 1497-1514.
68  Benedykt Preusze alias Lange, wzmiankowany w latach 1492-1514.
69  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
70  Tomasz z Wrocławia, brat zakonny w Wilnie, Elblągu i Krakowie, wzmiankowany w latach 

1512-1519.
71  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
72  Marcin Hesze, zakonnik wzmiankowany w latach 1496-1514.
73  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
74  Walenty Schubarth, zakonnik wzmiankowany w latach 1514-1542.
75  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
76  Łukasz Kuff, wzmiankowany w 1514 r., skierowany do klasztoru w Chełmnie, później do Wilna.
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cobus Lergern[77], Bartholomeus Hedenreych[78], Fabianus Brabandt[79] domus 
procurator, Georgius Goldaw[80], Johannes Aldehoff[81], Georgius Flynth[82], Jo-
hannes Hessze[83], Bartholomeus Ruscheyszen[84] sacerdotes. Recognoscimus 
per presentes et notum facimus universis, quibus expedit, quod venerabilis 
dominus Andreas de Kleczen[85] Warmiensis ecclesie canonicus et custos pro-
vidi ac circumspecti domini, videlicet Petrus Baryn[86], Hynricus Ferman[87], 
Johannes Buetenhol[88] magistri civium totusque consulatus huius inclite civita-
tis Elbingensis, Jacobus, Mathias, Gregorius Wynkeldorff sacerdotes, Martinus 
Storczebecher et Margaretha uxor eius, domina Dorothea, domina Katherina, 
Bernhardus, Gregorius[89] et alii complures utriusque status cristifideles hic et 
in Konigesbergk[90], Marienburgk[91] et aliis in terminis nostri conventus com-
morantes. Post severos fortune successus. Post lamentabilem ecclesie nostre et 
librorum et fere omnium paramentorum eius incineracione, contulerunt pro 
reparacione, relevamine et instauracione ecclesie nostre Elbingensis suas largis-
simas elemosinas et presidia. Pro quibus comparata est tabula in altari Beatis-
sime Virginis Marie ante chorum ymago intemerate Virginis Marie argentea in 
sole. Et calix melior. Item libri chorales, antiphonaria, gradualia, duo psalteria, 
collectarium, duo libri de tempore et de sanctis legende. In recompensam igitur 
dictarum elemosinarum et beneficiorum. Nos ante dicti conventus Elbingensis 
prenotati fratres inestimabili tunc stricti inedia et incredibili pregravati inopia. 

77  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
78  Bartłomiej Hedenreych, brat zakonny, lektor sztuk w Świdnicy w 1517 r. i przeor klasztoru w El-

blągu w 1542 r.
79  Fabian Brabandt, zakrystianin i prokurator klasztoru wzmiankowany w latach 1472-1514.
80  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
81  Jan Aldehoff, student studium partykularnego dominikanów w klasztorze w Elblągu.
82  Zakonnik wzmiankowany tylko w tym dokumencie.
83  Jan Hessze, zakonnik wzmiankowany w latach 1514-1519.
84  Bartłomiej Ruscheyszen, zakonnik wzmiankowany w latach 1514-1526.
85  Andrzej z Klecewa (Kletz, de Tostir), kanonik warmiński w latach 1477-1515.
86  Piotr Baryn, w latach 1490-1503 rajca, w latach 1505-1517 burmistrz.
87  Henryk Fehrman, w latach 1501-1509 rajca, w latach 1510-1524 burmistrz.
88  Jan Butenhol, wójt w 1506 r., w latach 1507-1519 rajca.
89  Jakub, Mathias, Grzegorz Wynkeldorff kapłani, Marcin Storczebecher i jego żona Małgorzata, 

panie Dorota i Katarzyna, Bernard i Grzegorz - osoby bliżej nieznane.
90  Miasto Królewiec.
91  Miasto Malbork.

Rafał Kubicki
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Maturo consilio unanimi consensu et plena deliberacione, cum presenti vo-
luntate reverendi patris fratris Johannis Advocati [92] sacre theologie licenciati, 
prioris provincialis provincie nostre Polonie, missam suscepimus de Corpore 
Cristi singulis quintis feriis perpetuis temporibus solenniter cum organo ca-
nendam in altari Virginis Marie ante chorum. Eo pacto ut semper venerandum 
Corpus Cristi in montrancia missa durante in altari predicto collocetur. Excep-
ta quinta feria in cena Domini et quando festum Natalis Christi in quinta feria 
evenerit. Anniversario quoque perpetuo nos obligavimus pro sepedictis muni-
ficenciis et elemosinis cum vigiliis IX lectionum et missa pro defunctis, quod 
omni anno proxima feria sexta post octavas Trium Regum peragendum est. Ut 
autem nostra obligatio tam saluberrima suam indubiam habeat fidem et robur. 
Dignum duximus de omnium nostrorum fratrum unanimi consensu presentes 
litteras apud prefatos dominos pretacte civitatis Elbingensis consules in eorum 
consistorio fideliter depositare. Supplicantes eisdem quatenus illud, quod tam 
fideliter pro Dei laude gloria sanctorum omniumque vivorum et in Christo de-
functorum salute inchoatum est manu tenere auxilium et consilium ferre non 
dedignentur. Mercedem exinde copiosissimam ab omnium bonorum retribu-
tore firmissime sperantes, qui suorum potentissimus est protector et merces 
magna nimis. In cuius obligacionis fidem et testimonium et rei memoriam per-
petuam conventus nostri et officii prioris Elbingensis sigilla presentibus sunt 
appensa. Datum nostro in sepe nominato conventu Elbingensi anno domini 
millesimo quingentesimo quartodecimo decima die mensis Septembris.

92  Jan Advocati, prowincjał prowincji polskiej dominikanów w latach 1502-1516.
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The inhabitants of Elbląg and the 
Dominican monastery since 13th century 

to the early 14th century

Abstract

This article endeavours to characterise the relationship between the inhabit-
ants of Elbląg and the Dominican monastery during the times of the Protestant 
Reformation. In the attempt to strengthen the bond with the local community, 
the monastery reached out to all the strata of the society: guilds and the ruling 
elite - counsellors and merchants. Contacts with guilds did not only concern their 
religious activity but were also of economic and social character. The evidence 
supporting close ties between confraternities and guilds’ and the monastery lies 
in prayer obligations taken up by the Dominicans and the right given to confra-
ternities and guilds to use their own altars in the monastery’s church. The guilds 
cooperating with the Dominicans included fishermen, bakers, lightermen from 
the River Vistula, and shoemakers. The most affluent professions such as bak-
ers and bricklayers owned their altars in the Dominicans’ church. Numerous last 
wills indicate contacts between burgesses and the monastery; usually small dispo-
sitions used to be given to cover the cost of the construction in the church taking 
place in the second half of 15th century. In addition, one can also identify cases 
with individual distributions made to the same purpose where the beneficiary 
assumed the obligation of performing special prayers for the benefactor (Bart-
holomew Fehrman’s document dated 1472). The attention that the inhabitants 
of the city paid to the Dominicans’ material needs was yet again confirmed in 
1514 when the monastery was damaged by fire. In the second half of 16th century, 
despite these strong links, the Dominicans finally left the city in which they had 
lived and worked for more than 300 years. It seems that the initially authentic 
and strong relationships with the local community were forged mainly due to the 
active engagement of the monks and gradually became more formal and based 
barely on custom and tradition. The weakness of these ties turned out to be even 
more evident by the crisis in the Catholic Church, towards which the Reforma-
tion became a reaction. This article encloses the two aforementioned documents 
issued by the Dominicans in 1472 and 1514.
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Die Einwohner Elbings im Verhältnis 
zum Dominikanerkloster vom 13. bis zum 

Anfang des 16. Jahrhunderts

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, die Beziehungen der Einwohner 
Elbings zum Dominikanerkloster bis zum Ausgang der Reformationszeit zu schildern. In 
seinem Streben nach einer Verstärkung der Verbindungen zur städtischen Gemeinschaft, 
bemühte sich das Kloster, alle Bevölkerungsschichten, sowohl Zünfte als auch Machteli-
ten (Ratsherren und Kaufleute), zu erreichen. Im Bezug auf die Zünfte beschränkten sich 
diese Kontakte nicht nur auf das religiöse Leben, sondern umfassten auch wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Bindungen. Ein Beweis für die engen Beziehungen der Brüderschaf-
ten und Zünfte zum Kloster sind Gebetsverpflichtungen der Dominikaner, einschließlich 
des Anspruchs von Brüderschaften und Zünften auf die Nutzung eigener Altäre in der 
Klosterkirche. Zu den mit den Elbinger Dominikanern kooperierenden Zünften gehör-
ten Fischer, Bäcker, Maurer, Weichselflößer und Schuhmacher. Von den wohlhabenden 
Zünften der Alten Stadt Elbing besaßen Bäcker und Maurer Altäre in der Dominikan-
erkirche. Kontakte der Bürger mit den Mönchen sind darüber hinaus durch zahlreiche 
Vermächtnisse bestätigt – es waren meistens kleine Geldsummen, die zur Deckung der 
Kosten der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in der Kirche durchgeführten Bau-
arbeiten bestimmt waren. Daneben gab es Fälle von individuellen Vermächtnissen zu die-
sem Zwecke, bei denen sich die Dominikaner zu einer Gegenleistung in Form spezieller 
Gebete für den Spender verpflichteten (Urkunde von Bartholomäus Fehrmann vom Jahre 
1472). Die Sorge der Einwohner um materielle Bedürfnisse der Dominikaner wird auch 
durch die von ihnen geleistete Hilfe bei der Beseitigung von Brandschäden 1514 bestätigt.

Trotz dieser Naheverhältnisse verließen die Dominikaner Mitte des 16. Jahrhunderts 
die Stadt, in der sie länger als 300 Jahre tätig gewesen waren. Es ist anzunehmen, dass die 
– anfangs starken und engen – Verbindungen des Ordens mit der städtischen Gemein-
schaft, die hauptsächlich von den Mönchen initiiert wurden, im Laufe der Zeit immer 
formeller und nur durch Tradition und Sitte aufrechterhalten wurden. Ihre Schwäche kam 
gänzlich durch die Krise der kirchlichen Strukturen zum Vorschein, die die Reformations-
bewegung zur Folge hatte. Dem Artikel sind Editionen der beiden erwähnten, von den 
Dominikanern ausgestellten Urkunden aus den Jahren 1472 und 1514 beigefügt.
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Elbląg w polityce wewnętrznej  
Stefana Batorego[1]

Wstęp

Czasy rządów Stefana Batorego w Rzeczypospolitej są jednym z lepiej opra-
cowanych okresów w historii Polski. Już w XIX wieku polscy historycy roz-
poczęli dokładne badania nad dziejami panowania Siedmiogrodzianina. Do 
podjęcia tego zadania zachęcał obfity materiał źródłowy, który przetrwał do 
czasów współczesnych. Jednym z lepiej opracowanych zagadnień związanych 
z panowaniem Batorego są czasy wojny prowadzonej przeciw zbuntowane-
mu Gdańskowi, jak i kolejne lata sporów z miastem o wprowadzenie podatku 
portowego[2]. Nadal jednak brakuje prac starających się przybliżyć zagadnienie 
znaczenia rządów Batorego dla jednego z głównych sprzymierzeńców monar-
chy w sprawach polityki wobec Gdańska, to jest Elbląga. Panowanie to miało 
ogromne znaczenie dla przybycia do miasta Anglików, których osiedlenie się 
w Elblągu rozpoczęło okres prosperity trwającej aż do roku 1626[3]. Niniejszy 
artykuł ma na celu dokładne przeanalizowanie stosunku Batorego do Elbląga 
i skutków rządów monarchy dla miasta w oparciu zarówno o powstałe dotych-
czas prace, jak i źródła.

Elbląg stanowił ważny ośrodek handlowo-polityczny na mapie Prus Kró-
lewskich. Miasto powstało w pierwszej połowie XIII wieku dzięki usilnym 
staraniom osadników lubeckich i miśnieńskich, którzy postanowili wznieść 

1  Fragment pracy magisterskiej obronionej w 2016 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Spo-
łecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2  Bardzo dokładnym studium relacji na linii Gdańsk-Batory jest praca Kazimierza Lepszego  
(K. Lepszy, Stefan Batory a Gdańsk . Rzut oka, Gdańsk 1933.

3  Historii powstania kantoru angielskiego w Elblągu poświęcone są prace Andrzeja Grotha  
(A. Groth, Kupcy angielscy w Elblągu w latach 1583-1628, Gdańsk 1986) czy Adama Szelągowskiego 
(A. Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosyi i Polski, Lwów 1910).
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osadę przy powstałym w 1237 roku zamku krzyżackim. Do czasów włącze-
nia Gdańska w obszar państwa zakonnego Elbląg stanowił jedyny port morski 
Krzyżaków, przez który przepływało zaopatrzenie i ludzie potrzebni do walki 
z plemionami pruskimi. Lokalizacja Elbląga oraz jego funkcja w państwie za-
konnym sprawiła, że miasto to pełniło funkcję łącznika pomiędzy posiadłościa-
mi krzyżackimi w Prusach a władzami rezydującymi w Wenecji oraz komór-
kami terytorialnymi w Nadrenii, Westfalii, Niderlandach, we Francji, a także 
– po powstaniu państwa kawalerów mieczowych – Inflantami. Kupcy elbląscy 
w pierwszych dziesięcioleciach istnienia miasta skupiali się na imporcie sukna 
flandryjskiego i angielskiego oraz ryb (głównie śledzi). Przywożono z Europy 
również towary ekskluzywne: korzenie, wina, broń. Odwiedzając Brugię, kupcy 
elbląscy pozyskiwali od handlowców włoskich i hiszpańskich wina, egzotyczne 
owoce i korzenie. W Lubece z kolei zaopatrywano się w sól. Elblążanie sprzeda-
wali natomiast towary leśne – futra, skóry, wosk i miód. Pod koniec XIII wieku 
eksport miasta zdominowało zboże. Dlatego też Elblągowi zależało zarówno na 
pozyskaniu dostawców z okolicznych miejscowości, jak i na rozwoju produkcji 
zboża bezpośrednio w swoich majątkach. Dbałością o stałe źródło dostarczające 
zboża możemy tłumaczyć zakończone powodzeniem próby Elbląga uzyskania 
w XIII wieku zwolnienia z ceł za towary pozyskiwane z obszarów położonych 
na lewym brzegu Wisły. W drugiej połowie XIV wieku głównym partnerem 
handlowym miasta stała się Anglia, której gospodarka potrzebowała surowców 
leśnych (przede wszystkim drewna). Elblążanie sprzedawali Anglikom również 
smołę, dziegieć i popiół [4].

W porównaniu z Gdańskiem czy Królewcem pozycja portu elbląskiego 
była jednak dużo gorsza. Zamykanie się Mierzei Wiślanej sprawiło, że z upły-
wem lat Elbląg przestał być położony bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, 
co stanowiło istotny problem w prowadzeniu dynamicznego handlu międzyna-
rodowego. Ponadto siły natury, dokonujące zapiaszczenia rzeki Elbląg, czyniły 
z niej coraz mniej przydatną drogę dla prowadzenia spławu towarów. Do 1483 
roku wpadały do Elbląga wody rzeki Nogat, jednak całkowite zapiaszczenie rze-
ki spowodowało, iż władze miasta podjęły decyzję o skierowaniu nurtu Nogatu 
bezpośrednio do Zalewu Wiślanego. W 1495 roku połączono obie rzeki Kana-
łem Jagiellońskim, co pozwoliło przez jakiś czas osłabić blokowanie portu. Do-
datkowym czynnikiem utrudniającym dopłynięcie do portu elbląskiego okazał 

4  I. Czarciński, Elbląg jako ośrodek handlowo-portowy,w: Historia Elbląga, t. I (do 1466 r.), red. S. 
Gierszewski, A. Groth, Gdańsk 1993, s. 147-149; H. Samsonowicz, Elbląg w związku miast hanze-
atyckich w XIII i XIV wieku, w: Rocznik Elbląski, t. XXIII (2015), s. 15.

Karol Baniak



53

Elbląg w polityce wewnętrznej Stefana Batorego

się zanik przeprawy przez Cieśninę Bałgijską, która od 1320 roku stanowiła 
główną drogę na pełne morze. Jej rolę przejęła przeprawa przez Głębię Piław-
ską, ukształtowana w latach 1510-1520, a znajdująca się w rękach państwa krzy-
żackiego. Ponadto płytkie wody Zalewu Wiślanego nie pozwalały na dokowa-
nie w porcie elbląskim większych jednostek. Z tego powodu rozwinął się ruch 
mniejszych statków przeładunkowych (zwanych burdynami lub szmakami), 
które transportowały towary do okrętów czekających w Pilawie lub na Zalewie. 
Dlatego też działania natury były głównym powodem zaniku dobrej koniunk-
tury handlowej miasta panującej w XIII i XIV wieku. Negatywny wpływ na 
progres handlu elbląskiego miała także coraz silniejsza konkurencja angielska 
na Bałtyku oraz obciążenie Elbląga wydatkami związanymi z wojnami prowa-
dzonymi między Zakonem a Polską. Przykładowo, wydatki miasta wynikające 
z wojny trzynastoletniej szacowane są na kwotę ponad 53000 złotych węgier-
skich. Jeszcze w XV wieku statki elbląskie dopływały do portów Danii, w mniej-
szym stopniu natomiast do Lubeki czy Holandii. W źródłach możemy znaleźć 
informację, że w następnym wieku obywatele elbląscy przybywali do Szkocji, 
Szwecji, Portugalii, Flandrii, Francji, Anglii, Danii, Holandii czy Inflant, choć 
były to kontakty sporadyczne. Dopiero czasy batoriańskie miały przynieść po-
prawę sytuacji elbląskiego handlu międzynarodowego[5].

Elbląg był również jednym z ośrodków buntu przeciw zakonowi krzyżac-
kiemu w 1454 roku, który został zakończony w 1466 roku podziałem Prus na 
dwie części. Od tego czasu Elbląg, podobnie jak Toruń i Gdańsk, znalazł się 
w granicach Królestwa Polskiego. 

W państwie polskim Elbląg należał do grona największych miast Króle-
stwa, jednak pogłębiające się problemy z torem wodnym nie pozwalały na pe-
łen rozkwit. 

Istotna dla pozycji Elbląga w Prusach Królewskich była decyzja Zygmunta 
Augusta, dotycząca rozpoczęcia budowy od podstaw polskiej floty wojennej, 
która miała zastąpić dotychczasową flotę kaperską. W dniu 6 grudnia 1569 roku 
król Polski wystosował list do doży weneckiego, informując w nim, że do Re-
publiki św. Marka przybędzie przedstawiciel monarchy, Antonio Angeli. Miał 
on na miejscu znaleźć i zaangażować do pracy w stoczni elbląskiej wykwalifi-
kowanego inżyniera. W odpowiedzi z 7 marca 1570 roku doża wyrażał zgodę 
na wynajęcie Dominicusa Sabioncellusa. Drugim budowniczym miał być Jakub 
Salvadore. Wykonali oni projekt przyszłego okrętu, który został zaaprobowany 

5  H. Samsonowicz, Elbląg na szlakach handlowych Europy, w: „Rocznik Elbląski”, t. 26 (2015),  
s. 9-11; I. Czarciński, Elbląg jako ośrodek handlowo-portowy państwa krzyżackiego, w: Historia 
Elbląga, t. 1, red. S. Gierszewski, A. Groth, Gdańsk 1993, s.148.
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przez Komisję Morską[6].
Pierwsza faza budowy statku rozpoczęła się w czerwcu 1570 roku i prowa-

dzona była do 25 listopada. Po przerwie prace wznowiono 25 lutego następnego 
roku i można podejrzewać, że konstrukcję ukończono 11 listopada. Efektem 
końcowym był galeon o długości 33 metrów, szerokości 9 metrów, 4,5 metra 
wysokości. Pojemność wynosiła około 200 łasztów[7].

Niestety okręt nigdy nie został wykorzystany na pełnym morzu. Po śmierci 
Zygmunta Augusta i tym samym zaprzestaniu działalności Komisji Morskiej 
statek bezpiecznie czekał na lepsze czasy pod opieką Jana Kostki. Zlecał on pra-
ce konserwatorskie, dzięki czemu okręt przetrwał do czasów Batorego. W trak-
cie prowadzonych przez króla walk z Gdańskiem utworzono co prawda flotę, 
jednak galeon nie został wyposażony w uzbrojenie i nie wszedł w skład armady. 
Dzięki temu nie stał się on celem dla najeźdźców i nie dostał się w ręce wroga 
podczas napaści gdańszczan we wrześniu 1577 roku. Brak pomysłu na wyko-
rzystanie zbudowanego statku spowodował, że okręt zbutwiał i został rozebra-
ny w 1586 lub 1587 roku[8].

Omawiając politykę Batorego wobec Gdańska i Elbląga, należy także krót-
ko scharakteryzować politykę tego władcy po objęciu tronu w Rzeczypospolitej. 
Za główny cel swojego panowania monarcha postawił sobie pokonanie Księ-
stwa Moskiewskiego, którego ekspansja zagrażała Litwie i Inflantom. W wyniku  
trzech kampanii przeprowadzonych w latach 1578-1582 udało się całkowicie 
odepchnąć Państwo Moskiewskie od Morza Bałtyckiego, a także odzyskać Po-
łock stracony w czasach Zygmunta Augusta. Co interesujące, król gotowy był 
realizować pokojową politykę wobec innych sąsiadów np. Turcji, choć jego oj-
czyzna była podporządkowana sułtanowi. Świadczyć to może o skupieniu się 
Batorego wyłącznie na rozprawie z Iwanem IV[9].

Zwycięską wojnę udało się sfinansować m.in. dzięki podatkom nałożonymi 
na szlachtę, która w zamian zażądała zgody Batorego na utworzenie Trybunału 
Koronnego w roku 1578. Sąd ten miał być najwyższą instancją dla spraw cywil-
nych i karnych. Decyzja ta pozbawiała następców Batorego na tronie krakow-
skim jednej z podstawowych prerogatyw, na których były oparte monarchie 

6  M. Boczar, Galeona Zygmunta Augusta . Próba rekonstrukcji, Kraków 1973, s. 35-36.
7  W. Odyniec, Polskie Dominium Maris Baltici (Zagadnienia geograficzne, ekonomiczne i społeczne 

X-XVIII w .), Warszawa 1982, s.116-117.
8  J. Małecki, Elbląska Galeona Zygmunta Augusta w świetle ostatnich badań, „w: Rocznik Elbląski”, 

t. 5 (1972), s. 110-111.
9  Dokładną analizę wojen z Moskwą możemy znaleźć w pracach: Jerzego Besali (J. Besala, Stefan 

Batory, Warszawa 1993, a także Karola Olejnika (K. Olejnik, Stefan Batory, Warszawa 2013).
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europejskie. W gestii władcy pozostały wyłącznie sprawy skarbowe i dotyczące 
monarchy. Trybunał dla Litwy został utworzony w 1581, Prusy Królewskie na-
tomiast włączono pod jurysdykcję Trybunału Koronnego w 1590 roku. Woje-
wództwa kijowskie, bracławskie i wołyńskie przypisano początkowo do sądu 
najwyższego w Łucku. Ziemie ukraińskie zostały przyłączone do Trybunału 
w Lublinie w 1589 roku.

Pomimo sukcesów w wojnie z Moskwą Batory przez szlachtę został za-
pamiętany jako tyran. Powodem takiego stanu rzeczy był konflikt z rodzi-
ną Zborowskich, w wyniku którego Samuel został ścięty, natomiast jego brat 
Krzysztof skazany na infamię. Polityczna rozprawa zwiększyła narastającą 
niechęć do Batorego nie tylko ze strony senatorów, ale także średniej i ubogiej 
szlachty. Możliwe, że gdyby Batory panował dłużej, udałoby mu się odzyskać 
zaufanie społeczne, jednak śmierć króla zaledwie rok po rozprawie ze Zbo-
rowskimi uniemożliwiła zmianę oceny Siedmiogrodzianina wśród mu współ-
czesnych[10].

Batory krytykowany był również za decyzje w sprawie lenna polskiego. Po 
śmierci pierwszego świeckiego księcia Prus Książęcych władzę nad księstwem 
(z racji niepełnoletności Albrechta II Fryderyka) przejęła rada regencyjna. W jej 
skład wchodziło po czterech nadradców i głównych starostów, a także przedsta-
wiciele trzech miast Królewca. Rada rządziła zaledwie rok, kiedy to w 1569 roku 
książę Albrecht osiągnął wiek sprawny. 

Z racji postępującej choroby umysłowej młodego księcia wiadome było 
jednak, że należy wrócić do rządów zastępczych. Starania o pełnienie funk-
cji kuratora rozpoczął książę Jerzy Fryderyk, margrabia Ansbach. Margrabia, 
uchodzący za człowieka energicznego, był niewygodnym kandydatem dla rzą-
dzących dotychczas w księstwie. Ostatecznie Batory zgodził się powierzyć ku-
ratelę margrabiemu w zamian za 200 tysięcy guldenów, potrzebnych królowi 
na sfinansowanie wojny z Moskwą. Do zaprzysiężenia lenna doszło na sejmie 
warszawskim w 1578 roku. Akt złożenia hołdu został oprotestowany przez 
przedstawicieli stanów Prus Książęcych, które prosiły króla o zmianę decyzji. 
Swój sprzeciw zgłosili także posłowie ziemscy. Otóż przedstawiciele elektora 
brandenburskiego, którzy przybyli na uroczystość, dotknęli podczas składania 
przysięgi chorągwi podanej wyłącznie Jerzemu Fryderykowi. Wedle posłów 
udział przedstawicieli elektora brandenburskiego w przysiędze łamał prawa, na 

10  J. Sutowicz, Sprawa Zborowskich na sejmie roku 1585, Kraków 1875, s. 67-68; Pamiętniki do życia 
i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich, oprac. Ż. Pauli, Lwów 1846, s. 180-181; K. Olejnik, 
Stefan Batory, Warszawa 2013, s. 304.
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jakich Albrecht I złożył hołd w 1525 roku. Traktat lenny wykluczał bowiem li-
nię margrabiów brandenburskich z praw do lenna, a rozporządzenie Zygmunta 
Augusta z roku 1563 o dołączeniu tej gałęzi rodziny Hohenzollernów do grona 
współlenników z Prus Książęcych było jedynie prywatnym aktem monarchy. 
Pomimo protestów Batory nie zmienił swojej decyzji[11].

Przyczyny i przebieg konfliktu monarchy z gdańszczanami

Gdańsk, największe miasto Rzeczypospolitej, posiadał wyjątkową pozycję. 
W Prusach Królewskich z całą pewnością był liderem miast, a tamtejsza 

szlachta pozostawała w cieniu tego ogromnego ośrodka handlowego. Potęga 
Gdańska sprawiała, że żaden władca nie mógł sobie pozwolić na zbytnią samo-
dzielność tego ośrodka. Podobnie było ze Stefanem Batorym. Rozpoczynając 
swoje rządy w Rzeczypospolitej, Siedmiogrodzianin miał wielu przeciwników, 
których jednak dzięki sprytnej polityce stosunkowo szybko przekonał do sie-
bie. Jedynym nieprzejednanym przeciwnikiem jego kandydatury pozostawał 
Gdańsk. 

Opór miasta wobec kandydatury węgierskiej wynikał nie tylko z obaw 
przed gniewem cesarza. Władzom Gdańska zależało przede wszystkim na 
wykorzystaniu bezkrólewia dla obalenia Statutów Karnkowskiego. Za czasów 
Zygmunta Augusta do miasta została wysłana komisja pod przewodnictwem 
biskupa kujawskiego, która wydała szereg praw i przepisów regulujących sto-
sunki w mieście. Działalność komisji, podobnie jak w Elblągu, miała za zadanie 
wzmocnienie władzy królewskiej w mieście w oparciu o współpracę ze wzmoc-
nionymi stanami niższymi Gdańska. Choć Statuty nigdy nie zostały w pełni 
wdrożone w życie, a po śmierci ostatniego Jagiellona nie były respektowane, 
patrycjat gdański wiedział, że wraz z pojawieniem się silnej władzy centralnej, 
powróciłyby porządki wprowadzone przez biskupa Karnkowskiego[12]. 

Jednocześnie nie słabł nacisk ze strony Habsburgów. Choć stany Prus Kró-
lewskich zaakceptowały Batorego na tronie, cesarz nadal wierzył w możliwość 
odzyskania poparcia w tej części Korony. W tym właśnie celu został wysłany po-
seł Maksymiliana, Henryk Kurtzbach. Wysłannik cesarski został pochwycony 

11  J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992, s. 205-206; B. Wachowicz, A. Kamieński, Dzieje Bran-
denburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500-1701), Poznań 2001,s. 223-224; J. Wijaczka, 
Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568) . Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy 
książę „w Prusiech”, Olsztyn 2010, s. 105; M. Bielski, Kronika Polska Marcina Bielskiego, t. III, 
wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 1437.

12  K. Lepszy, Stefan Batory… op. cit, Gdańsk 1933, s. 3-4.
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przez starostę puckiego Wejhera. Starosta zawczasu dowiedział się o przybyciu 
Kurtzbacha i wysłaniu mu jako eskorty 50 jezdnych z Gdańska. Gdy przedsta-
wiciel cesarza przekroczył granicę, został pochwycony przez Wejhera. Podczas 
przeszukania bagaży jeńca zostały odnalezione listy od jego pana. Maksymi-
lian II tłumaczył się w nich swoim stronnikom (nie tylko w samych Prusach), 
dlaczego nie przybył na czas do Rzeczypospolitej, prosząc jednocześnie o do-
trzymanie wierności. Z korespondencji cesarskiej wynikało, że władcy Rzeszy 
zależało przede wszystkim na pozyskaniu miast pruskich[13].

Konflikt na linii Batory-Gdańsk miał jednak charakter dużo głębszy, opie-
rający się na różnicach w pojmowaniu ustroju państwa. Miasto broniło swojej 
pozycji niezależnego bytu w stosunku do Rzeczypospolitej. Gdańsk uważał, że 
z państwem połączony jest wyłącznie poprzez osobę króla. Wychodząc z ta-
kiego założenia, gdańszczanie przy wyborze nowego monarchy powinni złożyć 
hołd osobno, poza sejmem Rzeczypospolitej. Oznaczało to również niezależne 
pertraktacje mieszkańców miasta z kandydatem do tronu, który w zamian za 
poparcie Gdańska zobowiązany byłby do udzielenia mu osobnych przywilejów. 
Stronnictwo regalistyczne uważało z kolei, że zobowiązania elekta dotyczą ca-
łego kraju, nie wyłączając z tej umowy ani Prus Królewskich, ani Gdańska[14]. 

Monarcha postanowił rozwiązać konflikt z nieposłusznymi Prusami, zwo-
łując sejm do Torunia na dzień św. Franciszka (4 października). Swoją decyzję 
uzasadniał tym, że choć to Warszawa została wyznaczona w 1569 roku na zwy-
czajowe miejsce odbywania sejmów, to nie będzie niezgodne z prawem, jeśli 
w wyjątkowej sytuacji wyznaczy się inne miasto. Ponadto tłumaczono, że po-
dróż do Torunia nie wiązała się z większą niewygodą niż wyjazd do Warszawy, 
zwłaszcza uwzględniając możliwość wykorzystania Wisły do przemieszczania 
się. W trakcie trwania sejmu dwa wielkie miasta pruskie przysłały delegatów 
w celu złożenia hołdu Batoremu. Zabrakło jedynie przedstawicieli Gdańska. 
Największe miasto Korony konsekwentnie popierało Maksymiliana II. Świad-
czy o tym chociażby uroczyste przyjęcie przez magistrat miasta posłów mo-
skiewskich zmierzających do Wiednia[15]. 

Początkowo król liczył, że negocjacje podczas sejmu dadzą szansę na poko-

13  R. Heidenstein, Dzieje Polski, t. I, s. 246-247.
14  Por. M. Ptaszyński, Kto tu rządzi? Spór między Gdańskiem a Stefanem Batorym o charakter wła-

dzy w szesnastowiecznej Rzeczypospolitej, w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. XLVII, War-
szawa, 2003, s. 93-94.

15  Początki panowania w Polsce Stefana Batorego, wyd. A. Pawiński, s. 36, 43; J. Besala, op. cit.,  
s. 172-174.
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jowe rozwiązanie sporu. Niezależnie od Batorego interwencji podjęły się stany 
pruskie, które wysłały do frondującego miasta poselstwo złożone z mieszczan 
elbląskich. Batory ze swojej strony postanowił powierzyć misję przekonania 
Gdańska biskupowi chełmińskiemu oraz wojewodzie brzeskiemu. Posłowie 
królewscy zostali upoważnieni do przyjęcia hołdu w imieniu Siedmiogrodzia-
nina. W trakcie rozmów z przedstawicielami Batorego władze miasta zamiast 
ukorzyć się przed królem postawiły warunki. Swoje poparcie dla Siedmiogro-
dzianina uzależniały od wyjaśnienia konfliktu z Maksymilianem o koronę oraz 
od zniesienia Statutów Karnkowskiego. Co zrozumiałe, monarcha nie zgodził 
się na warunki gdańszczan, a usztywnienie stanowiska względem miasta popar-
ła szlachta[16].

Widząc fiasko pokojowych prób rozwiązania problemu gdańskiego, monar-
cha postanowił zmusić miasto do uległości, wykorzystując swoje prerogatywy 
ekonomiczne. Wydano zakaz spławu płodów rolnych i innych towarów Wisłą 
dalej niż do Malborka i Tczewa. Gdańsk został ponadto wezwany do przysłania 
swoich przedstawicieli przed sąd królewski na dzień 20 września 1do Malborka, 
jednak i ten nakaz królewski został zignorowany. Z racji kolejnego nieposłu-
szeństwa magistratu, Batory wydał 24 września edykt, w którym gdańszczanie 
zostali uznani za buntowników. Dnia 26 września kancelaria królewska wysto-
sowała pismo do stanów Prus Królewskich, w którym poinformowano je o tym 
fakcie. Odpowiedzią wyjętych spod prawa mieszczan było splądrowanie przez 
nich okolicznych świątyń i majątków Kościoła katolickiego. Oporu gdańszczan 
nie złamała nawet śmierć Maksymiliana II we wrześniu 1576 roku, kiedy to 
sprawa elekcji rozwiązała się sama[17]. 

Batory, szykując się do przyszłej batalii, postanowił sprawdzić teren, na 
którym miała się toczyć wojna. Gdańszczanie za murami swojego miasta mogli 
czuć się bezpiecznie. Kilkanaście lat wcześniej rozpoczęto modernizacje umoc-
nień, dzięki czemu Gdańsk posiadał najnowocześniejsze w tamtych czasach 
umocnienia bastionowe typu włoskiego. W razie bezpośredniego zagrożenia 
miasta, mieszkańcy mogli przerwać tamy, zalewając wodą przedpole twierdzy. 
Od strony morza Gdańsk chroniony był przez twierdzę Latarnia. Co do sił 
zbrojnych, miasto mogło powołać prawie 150 rot pieszych. Do tej liczby należy 

16  K. Olejnik, op. cit., s. 112; K. Lepszy, op. cit., s. 6-7; T. Glemma, Piotr Kostka . Lata młodzień-
cze i działalność polityczna 1532-1595, w: „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”,R. 61, 
(1956), z. 2, s. 151-152.

17  Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576-1577 r., wyd. A. Pawiński, Warszawa 1877, s. 1-2;  
R. Heidenstein, op. cit., t. I, s. 262; K. Olejnik, op. cit., s. 112, K. Lepszy, Stefan Batory…op. cit.,  
s. 7.
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dodać zrekrutowanych zawczasu najemników – pięć chorągwi pieszych i dwie 
jazdy. Całość sił zbrojnych przekazano pod dowództwo kondotiera Hansa Win-
kelbrucha z Kolonii. Wsparcie dla obrońców z pewnością stanowiła zgroma-
dzona w mieście artyleria, licząca około 65 dział. Z racji szerokich kontaktów 
handlowych i politycznych władze miejskie mogły liczyć na wsparcie innych 
państw. Konfliktem króla z Gdańskiem żywo zainteresowane były takie kraje 
jak Dania czy Anglia. Także Hanza, w razie problemów swojego partnera han-
dlowego, mogła udzielić niezbędnej pomocy. Strona królewska mogła przeciw-
stawić takim siłom jedynie 2000 jazdy, dowodzonej przez Jana Zborowskiego, 
wspieranej przez 600 węgierskich piechurów. Na czele tych sił królowi udało się 
zająć Grabinę i Głowę, po czym udał się na sejm. Chcąc odciąć w przyszłości 
Gdańsk od wsparcia drogą morską, król wydał list zapowiadający zaciąg okrętu 
wojennego. Poza brakiem sił zbrojnych, kłopotliwym dla władcy był rozdźwięk 
panujący wśród znaczniejszych doradców królewskich. Gotowi na zdecydowa-
ną rozprawę z Gdańskiem byli biskup Stanisław Karnkowski i wojewoda san-
domierski Jan Kostka, natomiast do kompromisu dążyli wojewoda krakowski 
Zborowski i podkanclerzy Zamoyski. Również duża część szlachty nie była go-
towa na konfrontację, obawiając się utraty dochodu z handlu, dlatego też na 
sejmie toruńskim Batory nie znalazł zbyt wielu posłów gotowych poprzeć woj-
nę[18]. 

W trakcie trwania sejmu toruńskiego przybyło poselstwo z Gdańska. Do 
pertraktacji z królem zostali wyznaczeni Konstantyn Ferber, Jerzy Rosenberg 
i Henryk Lembke. Stronę królewską reprezentowali Andrzej Zborowski i Kac-
per Geschkau (zastąpiony później przez Jana ze Służewa). Reprezentantom 
miasta dano glejty na okres dwunastu dni pod warunkiem, że Gdańsk rozwiąże 
zebraną armię. Władze miasta postanowiły jednak nie rezygnować ze swoich 
sił zbrojnych, nawet w obliczu śmierci Maksymiliana II. Rozgniewany monar-
cha postanowił uwięzić posłów gdańskich. Czyn ten miał być traktowany jako 
forma nacisku na miasto. Batory zażądał wypłaty 300000 złotych, oddawania 
połowy dochodu z podatku palowego, do którego kontrolowania miano wy-
znaczyć pisarza królewskiego, wsparcia przyszłej wyprawy przeciw Moskwie 
(wysłania zebranych wojsk najemniczych przeciw armii Iwana IV i utrzymanie 
ich przez pół roku, a także oddanie ośmiu ciężkich armat), wyrażenia zgody 
na wpuszczenie załogi królewskiej do twierdzy Wisłoujście oraz ukorzenia się 

18  R. Heidenstein, op. cit., t. I, s. 261-262; K. Olejnik, op. cit., s. 113-114; K. Lepszy, op. cit., s. 9; M. 
Bogucka, Zatarg z Batorym – stosunek Gdańska do planów bałtyckich Zygmunta III, w: Historia 
Gdańska . Opracowanie zbiorowe, t. II 1454-1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, s. 580-581.
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przed monarchą. Gdańszczanie, wiedząc, że Batory nie posiada dla swoich pla-
nów dostatecznego poparcia wśród szlachty, nie zgadzali się na te propozycje. 
Siedmiogrodzianin, widząc swoją niezbyt silną pozycję w negocjacjach, przed-
stawił złagodzone warunki. W ramach ustępstw zrezygnował z twierdzy kon-
trolującej ujście Wisły, zmniejszył liczbę żądanych żołnierzy na wyprawę mo-
skiewską do 1000 i obiecywał rewizję Statutów Karnkowskiego na najbliższym 
sejmie. Jednak nowe propozycje także nie zostały zaakceptowane. Z pewnością 
czynnikiem niesprzyjającym ugodzie było nastawienie pospólstwa gdańskiego, 
gotowego do konfrontacji militarnej. Dla uzgodnienia tych warunków zwolnio-
no z więzienia syndyka oraz burmistrza Ferbera. Mieszkańcy miasta zgodzili 
się na wpłacenie 200000 złotych w czterech ratach. Nie zgodzili się jednak prze-
prosić Batorego ani uznać go za prawowitego monarchę. Domagali się ponadto 
zniesienia nakazu oddawania części podatku portowego do skarbu państwa[19]. 

Sejm toruński unaocznił umiejętność monarchy do pozyskiwania so-
juszników w walce z Gdańskiem. Elbląg otrzymał od króla prestiżowe prawo 
oznaczania swoich dokumentów czerwonym, a nie - jak do tej pory - zielonym 
woskiem. Jak wyrażono się w dokumencie, prawo to przysługiwało Elblągowi 
za dotychczasową wierną służbę Batoremu i Koronie. Na sejmie potwierdzo-
no także dotychczasowe przywileje miasta. Przychylne względem Elbląga kroki 
z pewnością świadczyły o narodzinach koncepcji oparcia się w rysującym się 
coraz wyraźniej konflikcie z Gdańskiem właśnie na tym mieście[20]. 

Choć widać było, że nie uda się przekonać mieszkańców Gdańska do ugię-
cia się przed królem, Batory nie naciskał na rozstrzygnięcie zbrojnie sporu 
zimą. Mimo to nie widział innego sposobu na ostateczne rozwiązanie konflik-
tu z Gdańskiem niż przy pomocy wojska. Postanowił ponownie uwięzić po-
słów Ferbera oraz Rosenberga. Dnia 11 lutego potwierdził po raz drugi banicję 
miasta, konfiskując towary i majątki gdańszczan na obszarze Rzeczypospolitej. 
Jednocześnie dał dwadzieścia dni, liczonych od momentu ogłoszenia wyroku 
królewskiego, na opuszczenie miasta przez tych obywateli Gdańska, którzy nie 
chcieli być uznani za buntowników. Po upływie tego czasu każdy kto pozostanie 
w Gdańsku miał być uznawany za wyjętego spod prawa wroga Rzeczypospoli-
tej. W odpowiedzi na tak poważne restrykcje 15 lutego 1577 roku ofiarą wojsk 
gdańskich padł klasztor w Oliwie, którego budynki zostały spalone do funda-
mentu[21].

19  R. Heidenstein, op. cit., t. I, s. 262- 263; K. Lepszy, op. cit., s. 11-12.
20  W. Szczuczko, Przywileje królów polskich dla Elbląga, Gdańsk 1991, s. 27, 62-63.
21  Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576-1577 r ., Listy, Uniwersały, Instrukcje, red. A. Pawiński,  

Karol Baniak



61

Elbląg w polityce wewnętrznej Stefana Batorego

Batory, nie dysponując dostateczną ilością wojska, postanowił prowadzić 
dalszy nacisk ekonomiczny. W dniu 7 marca wydał zakaz prowadzenia trans-
akcji z opornym miastem, kierując handel krajowy i zagraniczny do Torunia 
i Elbląga. Jednocześnie, chcąc zachęcić obcych kupców do zatrzymywania się 
w Elblągu, król zagwarantował im swobodny handel bez konieczności pośred-
nictwa obywateli miasta. Decyzja ta podcinała przede wszystkim dotychczaso-
wy monopol handlowy Gdańska. Ponadto można postawić hipotezę, że król nie 
chciał uczynić z Elbląga zbyt silnego ośrodka handlowego, mogącego w przy-
szłości podnieść rebelię podobną do tej gdańskiej. Jednym z głównych twórców 
przywileju handlowego dla Elbląga był opat Kacper Geschkau, który przybył 
do miasta 15 marca 1577 roku. Efekt rozmów z magistratem miejskim może-
my poznać dzięki uniwersałowi wydanemu 30 maja. Na mocy umowy wszelkie 
towary wywożone przez port elbląski miały być opodatkowane (tak zwanym 
podatkiem portowym lub palowym). Dotyczyło to zarówno kupców elbląskich, 
jak i zagranicznych, niekorzystających z usług miejscowych pośredników[22]. 

Monarcha postanowił zwołać senatorów do Włocławka na dzień 15 marca. 
Celem narady miało być ustalenie finansowania przyszłej wojny. Senatorowie 
zgodzili się zastawić klejnoty koronne dla zebrania pieniędzy. Nieco funduszy 
w formie subsydium charitativum mogło ofiarować zebrane na synodzie du-
chowieństwo. Podejmowano także próby zachęcenia szlachty do większej ofiar-
ności na rzecz skarbu państwa. Miała temu służyć m.in. instrukcja z kwietnia 
1577 roku, wydana dla posłów sejmików powiatowych. Kancelaria królewska 
starała się w niej przedstawić przewinienia Gdańska, nie tylko wobec monarchy, 
ale także całego kraju. Warto zaznaczyć, że w dokumencie tym przypomniano 
szlachcie najbardziej irytujący ją aspekt stosunków z Gdańskiem, to jest boga-
cenie się miasta kosztem rycerstwa. Monarcha, myśląc o przyszłej kampanii, 
zintensyfikował również powiększanie armii, niezbędnej do prowadzenia zbli-
żającego się nieubłaganie oblężenia miasta. Do wojsk Zborowskiego dołączyła 
kolejna grupa żołnierzy, składająca się z 1000 piechurów i 400 jezdnych. Od-
dział ten miał stacjonować w Pucku. Dowodzić nimi miał Ernest Wejher. 

W mieście tym znalazło się także kilka okrętów, które miały blokować 
wsparcie dla Gdańska dostarczane drogą morską. Jednym z sukcesów tej szcząt-
kowej floty, było przechwycenie dwóch statków duńskich[23]. 

Warszawa 1877, s. 12-13; K. Lepszy, op. cit., s.13.
22  Stefan Batory op. cit., s. 94-96; K. Lepszy, op. cit., s. 13-14.
23  R. Heidenstein, op. cit., t. I, s. 266-267; Sprawy wojenne króla Stefana Batorego . Dyjaryjusze, re-

lacyje, listy i akta z lat 1576-1586, red. I. Polkowski, Kraków 188 s. 67-72; K. Olejnik, op. cit., s. 
117-118
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Mieszkańcy Gdańska zdawali sobie sprawę, że przedłużający się konflikt 
i blokada ekonomiczna doprowadzi do zrujnowania miasta. Liczono, że zwy-
cięstwo odniesione nad wojskiem Rzeczypospolitej da miastu atut w pertrak-
tacjach pokojowych. Postanowiono zatem wykorzystać miażdżącą przewagę 
liczebną nad oddziałami Zborowskiego i rozbić wątłe siły królewskie. Dnia 16 
kwietnia Wiknelbruch na czele 3100 żołnierzy piechoty, 800 jezdnych, wspie-
ranych przez dwie chorągwie cechowe, liczące 8000 ludzi, a także siedem dział 
większych i trzydzieści hakownic, ruszył naprzeciw Zborowskiemu. Funkcję 
pomocniczą miało pełnić 250 żołnierzy, wysłanych na statkach w górę Wisły. 
Strona królewska posiadała 1347 jeźdźców, 1000 piechoty, kilkanaście dział 
i kilkadziesiąt hakownic. Polski dowódca postanowił wydać bitwę w polu, wie-
dząc, że w przypadku zamknięcia się w Tczewie, gdzie stacjonował jego odział, 
przewaga piechoty i artylerii po stronie gdańskiej sprawiłaby, że musiałby się 
poddać. Obawiał się także zasadzki, w którą mogły wpaść jego wojska, pozosta-
jąc w mieście. Wyruszył w kierunku wroga, pozostawiwszy dla ochrony Tczewa 
jedynie stu żołnierzy i cztery działa[24].

Zborowski przed rozpoczęciem bitwy[25] wygłosił do swoich podkomend-
nych mowę, mającą za zadanie zmotywować żołnierzy do walki. Wysokim 
morale odznaczało się również wojsko gdańskie, pewne swej siły, dodatkowo 
liczące na bogate łupy i licznych jeńców. Zborowski dla osłony swoich wojsk 
pozostawił przy brzegu Wisły sześćdziesięciu Tatarów. Polski dowódca wyśmie-
nicie wybrał pole bitwy, niwelując przewagę liczebną przeciwnika. Droga do 
Tczewa prowadziła przez dwie wąskie przeprawy, co uniemożliwiało wykorzy-
stanie całej siły gdańszczan. Wilkenbruch postanowił ukradkiem przeprawić 
część sił przez drugą groblę, jednak Zborowski w porę spostrzegł niebezpie-
czeństwo okrążenia i wysłał oddział do zabezpieczenia drugiej przeprawy. Kie-
dy wojsko polskie dotarło na miejsce, 3000 żołnierzy nieprzyjaciela zdążyło już 
przebyć bród. Oddziały gdańskie okopały się i liczyły na zwycięstwo, wykorzy-
stując przewagę ognia, jaką dawała im broń palna. Zborowski jednak nakazał 
nie atakować szarżą, a jedynie prowadzić ostrzał przeciwnika z rusznic. Osta-
tecznie doszło jednak do generalnego ataku wojsk polskich. Na szturmujących 
posypał się grad pocisków, nie czyniąc jednak zbyt dużej szkody, gdyż Polacy 
w porę schylili się przed salwą. Atak ten spowodował popłoch, rozbicie armii 

24  Opis bitwy nad lubieszewskim jeziorem, wyjęty z żywota Jana Zborowskiego, w: Pamiętniki do 
historyi Stefana Króla Polskiego, czyli korespondencya tego monarchy, oraz zbiór wydanych przez 
niego urządzeń, wyd. E. Raczyński, Warszawa 1830, s. 6-7; K. Olejnik, op. cit., s. 118-119.

25  Por. F. Kudelka, Bitwa pod Lubieszowem w dniu 17 kwietnia 1577 r ., Kraków 1883.
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Gdańska i jej gromadną ucieczkę, a pościg zakończono dopiero pod miastem. 
Samemu Hansowi Wilkenbruchowi ledwo udało się uciec. Gdańszczanie straci-
li około 6000 ludzi, a kolejne 1000 dostało się do niewoli. Najcenniejszą zdoby-
czą okazały się armaty. Udało się także zdobyć sześć chorągwi miejskich. Straty 
polskie wyniosły 58 zabitych i 130 rannych. Hetman, w liście pisanym do króla 
dzień po bitwie, twierdził, że mając nieco większą armię, po rozgromieniu sił 
Gdańska bez problemu zająłby miasto[26]. 

Zwycięstwo wojsk królewskich nie skłoniło jednak gdańszczan do podda-
nia się. Pomocy w dalszym oporze wobec monarchy udzielił im król duński 
Fryderyk II, który zgodził się przekazać Gdańskowi pieniądze w formie po-
życzki na rekrutację kolejnych żołnierzy z terenu Rzeszy. Również flota duńska 
wspierała frondujące miasto, chroniąc je od strony morza przed blokadą. Co in-
teresujące, klęska pod Lubieszowem pozwoliła scementować wszystkie warstwy 
społeczne Gdańska, uniemożliwiając tym samym wykorzystanie zwyczajowych 
rozdźwięków pomiędzy pospólstwem a patrycjatem. Strona polska natomiast 
nie wykorzystała zwycięstwa. Szlachta nie poparła na sejmie podatków na woj-
sko zaciężne, zasłaniając się gotowością i siłą pospolitego ruszenia, które było 
bezużyteczne w przypadku działań oblężniczych[27].

Batory jednak starał się pozyskać wszelkimi środkami fundusze na prowa-
dzenie dalszych zmagań z Gdańskiem. Na synodzie duchowieństwa ustalono 
darowiznę w wysokości 70000 złotych, które mogły wpłynąć do skarbu pań-
stwa dopiero w sierpniu. Nieco pieniędzy dostarczyła podwójna akcyza zebrana 
w biskupstwie warmińskim. Liczono także na dodatkowe pieniądze z podatków 
uchwalonych przez stany Prus Królewskich, choć monarcha zdawał sobie spra-
wę, że będzie trzeba dopilnować, aby pieniądze wpłynęły do skarbu państwa. 
Batory, chcąc zapewnić wysokie morale armii, troszczył się o jej wyżywienie. 
Wyznaczył kasztelanów szreńskiego i sochaczewskiego na dozorców magazy-
nów z żywnością, a ponadto polecił starostom urzędującym w powiatach ulo-
kowanych nad Wisłą przesyłać żywność do obozu. Dopóki jednak wojsko nie 
zaczęło dostawać zapasów z innych źródeł, jego aprowizacja miała spocząć na 
barkach mieszkańców Żuław. Co jednak najważniejsze, jako iż strona polska 
szykowała się do przyszłego oblężenia, król gorączkowo poszukiwał zarówno 
sprzętu, jak i ludzi niezbędnych do obsługi artylerii. Mimo podejmowanych 
starań w pierwszych dniach czerwca armia królewska liczyła jedynie około 

26  Opis bitwy nad lubieszewskim jeziorem, wyd. E. Raczyński,s. 7-19; Sprawy wojenne… op. cit.,  
s. 76-77; K. Olejnik, op. cit., s. 119-121.

27  K. Lepszy, op. cit., s. 18; K. Olejnik, op. cit., s. 122.
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10000-11000 żołnierzy, z tego 6000 jazdy. Stan artylerii również nie przedsta-
wiał się zbyt imponująco – udało się przygotować zaledwie dwadzieścia działa, 
nad którymi pieczę miało sprawować 26 puszkarzy. Gdańsk mógł przeciwsta-
wić tym siłom około 10000 żołnierzy najemnych, do których należy doliczyć 
oddziały cechowe. Dodatkowo miasto przeprowadzało wzmożone prace forty-
fikacyjne - umocniono m. in. punkt obronny na Wyspie Spichrzów i zbudowa-
no dodatkową śluzę, która pozwoliła zalać część przedpola. Jak zwykle w takich 
sytuacjach władze miasta wydały rozkaz spalenia zabudowań poza murami[28].

Batory wyruszył 7 czerwca 1577 roku z Malborka w stronę zbierającej się 
armii. Dotarłszy do Tczewa, dokonał przeglądu wojsk, po czym pociągnął wraz 
z nim do Pruszcza. Odbył tam 12 czerwca naradę wojenną, podczas której 
dyskutowano nad przyszłymi działaniami zbrojnymi. Nie liczono na podjęcie 
szturmu z racji zbyt wątłej liczby wojsk. Król, Zamoyski i Wejher proponowali 
uderzenie na twierdzę Latarnię, co pozwoliłoby odciąć miasto od strony morza. 
Firlej, Kostka i Zborowski optowali za ostrzałem miasta przy pomocy artylerii. 
Ostatecznie postanowiono, że Wejher wraz z wydzielonym oddziałem wojsk 
podejmie się uderzenia na Latarnię, natomiast reszta armii rozpocznie regular-
ne oblężenie, korzystając z armat[29].

Po parodniowym ostrzale miasta 16 czerwca nastało zawieszenie broni. 
W ramach zabezpieczenia obie strony zgodziły się na przekazanie zakładni-
ków. Polacy zobowiązali się ponadto nie zatrzymywać mieszkańców udających 
się do Gdańska. Władze miasta dodatkowo wyraziły zgodę na przyjazd posłów 
królewskich do Gdańska. Przedstawiciele Batorego, na których czele stał woje-
woda chełmiński Jan Działyński, przekroczyli mury miejskie 19 czerwca 1577 
roku. Król i jego doradcy liczyli, że pojawienie się wysłanników spowoduje roz-
dźwięk pomiędzy pospólstwem a patrycjatem, jednak monarcha nie zdawał so-
bie sprawy, że do starcia wojennego parły nie władze miasta, lecz stany niższe. 
Fiaskiem zakończyła się także misja dyplomatyczna reprezentacji gdańszczan, 
do której doszło 26 czerwca w obozie królewskim[30]. 

Powrócono do dalszego prowadzenia oblężenia. Wzmożona kanonada 
dział umożliwiła oddziałowi Wejhera otwarcie drogi do twierdzy Latarnia, jed-
nak 3 lipca udane kontruderzenie przeprowadzone przez obrońców nieomal 

28  Pamiętniki do historyi Stefana Króla Polskiego, czyli korespondencya tego monarchy oraz zbiór 
wydanych przez niego urządzeń, wyd. E. Raczyński, Warszawa 1830, s. 41-42; K. Olejnik, op. cit., 
s. 122-124.

29  K. Olejnik, op. cit. s. 124-125.
30  Pamiętniki do historyi …op. cit., s. 73-74; K. Lepszy, o. cit., s. 21.
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doprowadziło do wybicia żołnierzy Wejhera. Król w skierowanym do panów 
radnych liście z 15 lipca wskazywał, że wina za porażkę leży po stronie najem-
ników niemieckich, którzy nie zauważyli w porę nadciągających przeciwników. 
Wydzielony polski oddział uratował Marcin Kazanowski na czele jazdy polskiej, 
której atak powstrzymał gdańszczan przed całkowitym wybiciem oddziału Wej-
hera. Po tym wydarzeniu Batory zarzekał się, że podwoi starania, by ostatecznie 
zdobyć nadmorską twierdzę[31]. 

Utraciwszy szansę na szybkie poddanie miasta, Batory wydał rozkaz prze-
sunięcia obozu królewskiego do Pruszcza w nocy z 14 na 15 lipca. Monarcha 
postanowił zmusić gdańszczan do posłuszeństwa poprzez blokadę morską. 
W tym celu wydał uniwersał, w którym powołał flotę kaperską. Zadanie stwo-
rzenia tych sił zbrojnych zostało powierzone Piotrowi Kłoczewskiemu. Miał on 
otrzymać dziesięć okrętów od Elbląga, do którego został wysłany list informu-
jący o zamiarach króla. Kłoczewskiemu dodano do pomocy, znanych ze swojej 
pirackiej przeszłości, Macieja Scharpinga i Bartłomieja Becka. Statki wchodzące 

w skład floty kaperskiej miały podjąć walkę z okrętami gdańskimi, które 
wdzierały się na Zalew Wiślany, a także osłaniać te, które zmierzały do portu 
elbląskiego. Aby zapobiec ewentualnym komplikacjom dyplomatycznym, mo-
narcha zobowiązał przyszłych marynarzy do atakowania jedynie floty gdań-
skiej. W uniwersale zakazywano natomiast rabowania statków króla duńskiego 
(którego flota wspierała Gdańsk) i szwedzkiego, a także okrętów należących do 
Hanzy. Cały majątek zrabowany przez korsarzy miał należeć wyłącznie do za-
łóg polskich okrętów. Dodatkową zachętą do służby w flocie Batorego był gwa-
rantowany stały żołd. Właścicielom statków zapewniono zakończenie służby 
kaperskiej przed zimą. Ponadto osoby, które oddały okręty na służbę Batoremu, 
miały być zwolnione z płacenia skarbowi koronnemu cła od przywożonych to-
warów[32]. 

Ostatecznie, dzięki współpracy z burmistrzem Elbląga Janem Sprengelem, 
Kłoczewskiemu udało się pozyskać do walki z Gdańskiem sześć statków o po-
jemności 170-200 łasztów. Dowódcą floty miał zostać Bartłomiej Beck, pozo-
stałymi okrętami dowodzili Maciej Scharping, Jakub Munstain, Jakub Blatner, 
Bartłomiej Bramknoch i Piotr Knach. Władze Elbląga dostarczyły na okręty 
osiem dział, a o pozyskanie dalszych rozpoczęto starania w Królewcu. Koszt 

31  Pamiętniki do historyi… op. cit., s. 76-77; K. Olejnik, op. cit., s. 125-126.
32  Pamiętniki do historyi… op. cit s. 71-73; Stefan Batory pod Gdańskiem… op. cit., s. 176-177; K. 

Olejnik, Stefan Batory … op. cit., s. 127; A. Tomczak, Piotr Kłoczewski . Organizator Flotylli Stefa-
na Batorego w Elblągu, w: „Rocznik Elbląski”, t. 8 (1979), s. 123.
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całego przedsięwzięcia, wliczając w to żołd dla marynarzy i zaopatrzenie ich 
w żywność, wynieść miał 1220 florenów. Niestety okręty te nie odegrały żad-
nej roli w działaniach wojennych. Dnia 10 września 1577 roku wyruszyła spod 
Gdańska połączona flota duńsko-gdańska, składająca się z dwudziestu statków 
i znajdujących się na nich 2500 żołnierzy. W obliczu drugiej klęski poniesio-
nej pod Latarnią, Batory wydał rozkaz rozpuszczenia floty królewskiej, a same 
okręty stały puste w porcie elbląskim. Atak floty gdańsko-duńskiej spowodował 
zatopienie dwóch okrętów i przejęcie pozostałych czterech. Warto w tym miej-
scu wspomnieć także o pomyśle króla dotyczącym zbudowania nowego portu 
morskiego, który miał zastąpić mało wydolny port elbląski. Do tego zadania 
został wyznaczony Kłoczewski. Jego lokalizację Batory wyobrażał sobie w oko-
licach Półwyspu Helskiego. Możliwe, że planowano przekopanie Żuław i zbu-
dowanie tam portu z dogodnym dostępem do morza. Pomysłu tego jednak nie 
zrealizowano[33]. 

Armia królewska opuściła Pruszcz i 17 lipca dotarła do Grabiny. Stamtąd 
przeszła przez rzekę Motławę i 19 lipca stanęła pod Głową. Tam też rozpoczęto 
budowę mostu pontonowego. Ewentualny zamiar przeprawy wojsk Rzeczypo-
spolitej na prawy brzeg Wisły został jednak powstrzymany przez flotę gdańską, 
wspieraną przez piechotę i jazdę miasta. Przeprawa była broniona przez nielicz-
ny oddział Węgrów, których z łatwością rozproszono, a sam most uszkodzono. 
Aby przerwać możliwość przepływania statków gdańskich, dowództwo polskie 
postanowiło zatopić trzy statki obciążone balastem w celu zatamowania rzeczki 
Leniwki. Po wykonaniu tego planu wojsko Batorego zawróciło ku ujściu Wisły, 
stawiając sobie za zadanie ponowne szturmowanie Latarni[34]. 

Gdańszczanie, spodziewając się kolejnego uderzenia na północną twierdzę, 
dokonali szeregu prac fortyfikacyjnych, naprawiając dotychczasowe uszkodze-
nia. Ponadto uzupełniono zapasy prochu i amunicji, a artylerię Latarni wzmoc-
niono dodatkowymi ciężkimi działami. Armia królewska również starała się 
dobrze przygotować do ponownego szturmu, naprawiając stare i budując nowe 
szańce. Jednocześnie rozpoczęto kanonadę z artylerii. Już 20 sierpnia udało się 
zniszczyć najwyższą wieżę, spalono blokhauz, a w umocnieniach gdańszczan 
wybito dziurę. Pomimo dobrej sposobności do generalnego ataku, celny ogień 
obrońców i marynarzy duńskich zatrzymywał podejmowane raz za razem pró-

33  A. Tomczak, op. cit., s. 124-125; K. Lepszy, Strażnicy Morza Stefana Batorego, Gdańsk 1934,  
s. 26-27, 29-30.

34  Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. I, red. A. F. Grabski i in., Warszawa 1965,  
s. 394.
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by szturmu. W kolejnych dniach strona polska utraciła szaniec zbudowany na 
lewym brzegu Wisły, a także most pontonowy. Symbolem porażki sił królew-
skich była utrata sześciu chorągwi, które zostały całkowicie zniszczone przez 
ogień artylerii Gdańska. Nawet informacja na temat śmierci głównego dowód-
cy gdańszczan Winkelbrucha nie mogła zmienić niekorzystnego położenia Ba-
torego. W tej sytuacji król postanowił ewakuować się do Malborka, gdzie dotarł 
15 września. Przypuszcza się, że za decyzją Siedmiogrodzianina stała obawa 
przed możliwością poddania się Gdańska królowi duńskiemu[35]. 

Wycofanie się króla uznano za oznakę słabości, co Gdańsk postanowił 
wykorzystać. Buntownicy postanowili uderzyć na niechroniony Elbląg. Miała 
to być kara za dotychczasowy udział tego miasta w zbrojeniach morskich Ba-
torego. Ponadto splądrowanie Elbląga miało uniemożliwić próby podważenia 
przez niego w przyszłości pozycji Gdańska jako głównego portu Korony. We-
dług relacji elblążan o północy flota gdańska, wspierana przez Duńczyków, zna-
lazła się przed portem, rozpoczynając jego ostrzał. Prowadzony w ten sposób 
atak nie przyniósł większych uszkodzeń, dlatego też gdańszczanie postanowili 
nad ranem wysłać żołnierzy na ląd i splądrować okoliczne posiadłości Elbląga. 
Z ratunkiem dla miasta ruszył wysłany przez Batorego Kasper Bekiesz, dzięki 
czemu atakującym udało się spalić jedynie 23 spichlerze, kilka stosów drewna 
oraz parę domów stojących blisko rzeki. Atak wojsk Węgra pozwolił odeprzeć 
oddział gdańszczan, który zbiegł na okręty. Bekieszowi udało się przejąć jeden 
statek gdański, reszta natomiast wycofała się na bezpieczną odległość. W trak-
cie wyprawy gdańszczanie nie oszczędzali terenów położonych wzdłuż rzeki. 
Dotkliwie ucierpiał m.in. Frombork, choć jego władze ofiarowały najeźdźcom 
4000 złotych okupu[36]. 

Mimo sukcesów wojsk gdańskich w mieście wiedziano, że kontynuując 
konflikt nic się nie uzyska. Impas w działaniach wojennych spowodował, że obie 
strony były gotowe do zawarcia pokoju. Propozycje mediacji składali już Fryde-
ryk II Duński, książę Albrecht Fryderyk, jak i poseł króla szwedzkiego Jana III 
– Andrzej Lorycha, jednak dopiero przedstawiciele książąt Rzeszy okazali się na 
tyle przekonujący, aby nakłonić Batorego do akceptacji ich pośrednictwa w me-
diacji. Główną przyczyną pojawienia się posłów książąt niemieckich była chęć 
nakłonienia Batorego do oddania zarządu nad Prusami Książęcymi margrabie-
mu brandenburskiemu. Korzystając z obecności posłów na dworze, magistrat 
Gdańska poprosił ich o interwencję w sprawie wojny. Energicznym działaniem 

35  Zob. K. Olejnik, op. cit., s. 127-128.
36  Pamiętniki … op. cit., s. 77-82; K. Olejnik, op. cit., s. 128.
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w tej kwestii zasłynęli zwłaszcza posłowie elektorów saskiego i brandenburskie-
go. Mediacje te zostały przez Siedmiogrodzianina przyjęte przychylnie. Przy-
czyną takiej decyzji było zniechęcenie króla do dalszego prowadzenia wojny 
z opornym miastem, zwłaszcza że wojska moskiewskie coraz śmielej poczynały 
sobie w Inflantach. Pierwszym pojednawczym gestem Batorego było uwolnie-
nie z więzienia Konstantyna Ferbera i Jerzego Rosenberga. Wbrew pozorom nie 
oznaczało to jednak szybkiej drogi do uzgodnienia warunków pokoju[37]. 

Po długich pertraktacjach pokojowych ostatecznie udało się obu stronom 
dojść do porozumienia. Batory zgodził się przywrócić Gdańsk do łask, w za-
mian za co mieszkańcy miasta mieli przeprosić monarchę. Ponadto gdańszcza-
nie zobowiązali się do wpłaty 200000 złotych do skarbu państwa i 20000 złotych 
w ramach rekompensaty za zniszczenie klasztoru w Oliwie. Gdańszczanie mieli 
też przyjąć komisarzy królewskich w mieście i złożyć na ich ręce hołd Batoremu, 
rozpuścić zaciągi wojskowe oraz wyrazić gotowość ponoszenia świadczeń na 
potrzeby monarchy. Król obiecywał znieść dekret banicji Gdańska i konfiska-
tę mienia jego obywateli, potwierdzał dotychczasowe przywileje oraz wolność 
wyznania protestanckiego. Temat płacenia podatku palowego przez miasto oraz 
ewentualne zniesienie Statutów Karnkowskiego Batory odkładał do kolejnego 
sejmu. Wjazd do Gdańska Eustachego Wołłowicza, Andrzeja Firleja oraz Hie-
ronima Rozdrażewskiego i przyjęcie przez nich w imieniu Batorego hołdu od 
mieszkańców 16 grudnia 1577 roku oficjalnie zakończyło wojnę[38].

Wojna Batorego z Gdańskiem unaoczniła dwa podstawowe problemy istot-
ne w obliczu przyszłej kampanii przeciw Moskwie. Po pierwsze, udowodniła 
słabość sił militarnych Rzeczypospolitej w starciu z przeciwnikiem walczącym 
w oparciu o silne fortyfikacje. Drugi problem dotyczył sposobu myślenia stanu 
rycerskiego, który nie zdecydował się na wyłożenie pieniędzy niezbędnych na 
wojnę. Społeczeństwo szlacheckie uznało, że powołanie pod broń pospolitego 
ruszenia i demonstracja siły militarnej państwa wymusi ukorzenie się Gdań-
ska. Miasto jednak gotowe było na wytrwałą obronę swoich praw i przywilejów, 
zwłaszcza że szlachta przeciwna była wyniszczającej wojnie domowej. Również 
Gdańsk nie uzyskał tego na co liczył. Wojna ekonomiczna na dłuższą metę cał-
kowicie zniszczyłaby miasto zwłaszcza, że król udowodnił, iż gotowy był nagro-
dzić sojusznika, jakim na czas wojny okazał się Elbląg, przywilejami dzierżony-
mi wcześniej przez Gdańsk[39]. 

37  M. Bielski, Kronika Polska, t. III, s. 1428; K. Lepszy, Stefan Batory… op. cit, s. 27-28.
38  K. Lepszy, Stefan Batory… op. cit., s. 28-29.
39  K. Olejnik, Stefan Bator… op. cit., s. 129-131.
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Próby umocnienia pozycji Elbląga

Mimo że udało się zawrzeć pokój, to nadal nie usunięto przyczyn bun-
tu miasta. Choć gdańszczanie starali się spełniać wszelkie prośby królewskie 
względem jego potrzeb na wojnę z Moskwą, to nadal nie zrezygnowali z pod-
stawowego celu – obalenia Statutów Karnkowskiego. Zgodnie z wolą monarchy 
przedstawiciele miasta zjawili się na sejmie w Warszawie[40], aby podjąć próbę 
przekonania króla do swoich racji. Co istotne, posłowie gdańscy starali się uzy-
skać zniesienie Statutów, opierając się wyłącznie na decyzji króla, który mógł 
posiłkować się w ostateczności sugestiami senatu, ale bez opinii Izby Poselskiej. 
Strona polska natomiast usiłowała utrzymać w mocy najważniejsze uchwa-
ły Komisji Karnkowskiego i uzyskać pieniądze z części palowego. W trakcie 
trwania sejmu nie udało się dojść obu stronom do porozumienia, dlatego też 
Batory postanowił wysłać do Gdańska Mikołaja Firleja, aby sfinalizować posta-
nowienia pokojowe, a nade wszystko otrzymać upragnione pieniądze z podatku 
portowego. Na miejscu poseł królewski dostrzegł szereg uchybień strony gdań-
skiej w realizowaniu traktatu malborskiego, ponadto nieugięta postawa władz 
miasta względem anulowania w całości Statutów Karnkowskiego spowodowa-
ła, że Firlej złożył protestację i opuścił miasto. Również późniejsza misja Rafała 
Leszczyńskiego nie przyczyniła się do przełomu w tej sprawie. Król był jednak 
zajęty wojną z Iwanem IV i chwilowo odłożył sprawę konfliktu z Gdańskiem 
na później. Z biegiem miesięcy pozycja Gdańska w pertraktacjach z dworem 
umacniała się. Przyczyniło się do tego poparcie dla sprawy gdańskiej kanclerza 
Zamoyskiego, który gotowy był wspierać miasto w zamian za „prezenty” od 
władz miejskich. Już w czasie trwania sejmu warszawskiego kanclerz okazy-
wał swoją przychylność względem postulatów Gdańska. To dzięki staraniom 
Zamoyskiego miastu udało się wymóc na królu decyzję o pominięciu udziału 
w negocjacjach posłów szlacheckich. Wtedy to gdańszczanie zaoferowali Ba-
toremu jednorazową wpłatę 200000 złotych w zamian za uwolnienie od prze-
pisów Statutów Karnkowskiego oraz rezygnacji z podatku portowego. W 1582 
roku Gdańsk znów zaoferował jednorazową wpłatę podobnej kwoty, później 
zmieniając swoją ofertę na rokroczną wpłatę do skarbu Rzeczypospolitej 10000 
złotych. Wszystkie te propozycje spotkały się z dezaprobatą króla[41].

Impas w rokowaniach przerwało dopiero porozumienie handlowe elblą-
sko-angielskie, które było konsekwencją powołania do życia w 1579 roku Kom-

40  Sejm z roku 1578.
41  K. Lepszy, Stefan Batory a Gdańsk, op. cit,s. 32-36.
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panii Wschodniej. Anglicy poszukiwali mianowicie dogodnego miasta, w któ-
rym mogliby założyć centralną placówkę Kompanii. Przyczyną powołania tej 
instytucji była decyzja władz Antwerpii, która w 1564 roku nie zgodziła się na 
składowanie towarów wyspiarzy w mieście. Postanowienie to zmusiło Angli-
ków do poszukiwania nowych rynków zbytu. Zainteresowali się wtedy chłon-
nym rynkiem krajów nadbałtyckich, jednak aby dominować na tym obszarze 
musieli przejąć wpływy podupadającego w tym czasie Związku Miast Hanze-
atyckich. Pierwszym podjętym w tym celu krokiem było zdobycie prawa składu 
w Hamburgu na okres dziesięciu lat. Nacisk ze strony członków Hanzy sprawił, 
że po upływie owego czasu władze miasta nie zgodziły się przedłużyć przy-
wileju angielskiego. Wtedy to Anglicy zaczęli baczniej przyglądać się sytuacji 
politycznej w Rzeczypospolitej, w której rozgorzała wojna domowa pomiędzy 
Gdańskiem a nowo obranym królem. Zauważono szansę, jaką dawała polityka 
Batorego, który wspierał swojego nowego faworyta – Elbląg[42].

Jeszcze przed oficjalnym powołaniem do życia Kompanii Wschodniej przy-
był do Elbląga John Langton, zapewne w celu wybadania ewentualnych moż-
liwości stworzenia w mieście placówki handlowej. W dniu 26 lipca 1579 roku 
kupcy angielscy złożyli na ręce Elżbiety I petycję, w której prosili o zgodę kró-
lowej na stworzenie Kompanii Wschodniej, zajmującej się handlem bałtyckim. 
Monarchini wydała przywilej powołujący do życia Kompanię dnia 17 sierpnia 
1579 roku. Dokument ten oddawał na wyłączność kupcom, zgłaszającym rok 
wcześniej petycję, handel z Norwegią, Szwecją i Polską, wliczając w to posia-
dłości tych państw w Inflantach, na Pomorzu i w Prusach. Na czele Kompa-
nii miał stanąć gubernator, jego zastępca oraz 24-osobowa rada. W następnym 
miesiącu do Elbląga przybyli przedstawiciele nowo powstałej spółki handlowej: 
George Ruschs, Robert Walton, Matthew Gray, Thomas Gourey i John Briks. 
Zaoferowali oni władzom miasta przeniesienie składu towarów z Gdańska do 
Elbląga. W zamian oczekiwali szeregu przywilejów handlowych oraz gwarancji 
bezpiecznego opuszczenia miasta z całym majątkiem w wypadku niedotrzyma-
nia przez władze Elbląga swoich zobowiązań. Rada miejska zgodziła się na wol-
ny handel Anglików oraz na utrzymanie starych ceł i podatków na ich towary. 
Ponadto elblążanie zgłosili gotowość podjęcia negocjacji w tej sprawie z królem 
polskim. Już 27 stycznia 1580 roku Tajna Rada nakazała kapitanom statków 
udających się z Londynu, Hull, Newcastle, Ipswitch i Lynn na Morze Bałtyckie 
wyładowywanie zabranych towarów wyłącznie w Elblągu. W tym samym mie-
siącu Elżbieta I rozpoczęła pertraktacje ze Stefanem Batorym w sprawie utwo-

42  A. Groth, Kupcy… op. cit., s. 8-10.
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rzenia stałej placówki Kompanii w Elblągu oraz przyznania prawa wolnego 
handlu w mieście. Królowa nie zaniechała także pozyskania wsparcia ze strony 
dworów Danii i Prus Książęcych[43].

Gdańsk, widząc zagrożenie dla swojej pozycji hegemona handlowego 
w Rzeczypospolitej, postanowił interweniować. Przedstawiciele miasta udali się 
do Danii i Hiszpanii. Jako jeden z członków Hanzy Gdańsk usiłował wykluczyć 
Elbląg ze związku. Przede wszystkim jednak gdańszczanie próbowali przekonać 
Batorego do zaniechania wszelkich planów ułatwiających handel bałtycki An-
glikom. Gestem mającym nakłonić monarchę do poparcia stanowiska Gdańska 
i Hanzy było zawieszenie przez Związek na rok (w 1579 roku) handlu narew-
skiego. Początkowo Batory zwlekał z decyzją wobec Gdańska, jednak wpływ 
kanclerza siedmiogrodzkiego Berzevicza, który popierał miasto spowodował, 
że król wydał oświadczenie, w którym nie wyraził swojej zgody na działania 
Elbląga na rzecz Anglików. W celu wzmocnienia nacisku na króla przybył do 
Polski przedstawiciel Hanzy 

(i zarazem obywatel gdański) Jerzy Lissman. Skutkiem jego misji na dworze 
królewskim był mandat wydany w Wilnie 8 maja 1580 roku. Król wyraził w nim 
swój sprzeciw wobec transakcji angielskich dokonywanych na szkodę Korony, 
a także przyznawaniu kupcom z tego kraju nowych przywilejów handlowych. 
Batory nie zdecydował się jednak na ostrzejszą reakcję względem konkurentów 
Hanzy i Gdańska. Najprawdopodobniej król, prowadząc wojnę na Wschodzie, 
nie miał czasu ani sił zajmować się konfliktem, starając się nie zrażać żadnej ze 
stron i czekając z rozwiązaniem sporu na spokojniejszy moment[44]. 

W celu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przywilejów handlowych An-
glii obie strony wysłały swoich przedstawicieli na sejm Rzeczypospolitej w 1581 
roku. Hanzę reprezentował ponownie Jerzy Lismman, Gdańsk – burmistrz Re-
inhold Möller, radca Konrad i syndyk Henryk Lembke. Stronę angielską miał 
reprezentować poseł John Rogers. Król, nadal pochłonięty wojną z Moskwą, 
opowiedział się za powołaniem specjalnej komisji, która miała zbadać całą 
sprawę. Jednocześnie poseł angielski przygotował we współpracy z Elblągiem 
wstępny projekt układu z Kompanią Wschodnią. Miał on wejść w życie po 
wspólnej akceptacji przez królową angielską i króla Rzeczypospolitej. Układ ten 
miał zapewnić Kompanii wolny handel i żeglugę w Elblągu, prawo przywozu 
i wywozu każdego rodzaju towarów z wyjątkiem materiałów wojennych. Po-

43  H. Zins, Geneza angielskiej Kompanii Wschodniej (Eastland Company) z r . 1579, w: „Zapiski 
Historyczne”, t. XXIX, 1964, z. 3, s. 39-40; A. Groth, Kupcy… op. cit., s. 10-14.

44  K. Górski, Stefan Batory … op. cit.,s. 37-39; A. Groth, Kupcy… op. cit., s. 14.
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nadto towary angielskie nie musiały być sprzedawane za pośrednictwem miej-
scowych kupców[45].

W następnym roku dwór elżbietański przygotował poprawiony projekt 
przyszłego porozumienia handlowego z Elblągiem, który został dostarczony 
we wrześniu 1582 roku radzie miejskiej i Batoremu. Do najważniejszych punk-
tów przeredagowanej umowy należało: zapewnienie wyspiarzom spokojnego 
miejsca w mieście do modlitwy i sprawowania nabożeństw, a także do pochów-
ku zmarłych. Władze Elbląga miały udostępnić Anglikom budynek i plac pod 
przyszłą siedzibę kantoru. Dokument regulował ponadto struktury organiza-
cyjne Kompanii Wschodniej, powołując m.in. urząd prefekta do spraw kom-
panii (gubernatora). Zawarto, podobnie jak we wcześniejszym dokumencie, 
postulat umożliwiający prowadzenie przez Anglików transakcji handlowych 
z całą Rzeczpospolitą bez obowiązku pośredniczenia w nich elblążan. Doku-
ment zezwalał poddanym Elżbiety I na zakup nieruchomości na terenie miasta 
pod warunkiem uzyskania wcześniej miejscowego obywatelstwa. W wypadku 
posiadania budynku musieli opłacać podatek od nieruchomości, jednak zwol-
nieni byli od pozostałych świadczeń, do których zobowiązani byli rodowi-
ci elblążanie. W lipcu 1583 roku królowa angielska wysłała posłów Herberta 
i Salkinsa do rady miejskiej Elbląga, a także do Batorego w celu ostatecznej 
ratyfikacji układu. W poprawionej wersji dokumentu ograniczono swobodę 
osiedlania się Anglików w mieście. Podkreślono także ponownie, że Elbląg ma 
być jedynym miejscem składu towarów angielskich w Koronie[46]. 

Wspólne działania Elbląga z kupcami angielskimi, a zwłaszcza wzmożo-
na akcja propagandowa Williama Salkinsa w 1582 na rzecz projektu sprawi-
ła, że Gdańsk postanowił pójść na ustępstwa względem podatku portowego. 
Rozumowanie władz miasta było dość oczywiste. Po ewentualnym podniesie-
niu podatku palowego Batory byłby zainteresowany utrzymaniem wysokiego 
poziomu handlu Gdańska. Oferta miasta w 1582 roku brzmiała następująco – 
Gdańsk oferował królowi wpłacanie do skarbu państwa podwójnego palowego, 
jednak ściąganie podatku miało pozostać w ręku gdańszczan. Ponadto Batory 
miał zagwarantować niepodwyższanie podatku portowego w przyszłości, nie-
nadawanie nikomu zwolnień od opłat portowych, a także ochronę miasta przed 
spodziewanym gniewem kupców państw zachodnich. Dodatkowo Gdańsk za-
strzegł sobie możliwość odstąpienia w każdej chwili od wpłacania podwyższo-
nego podatku. Żądał także ostatecznego cofnięcie działania konstytucji Karn-

45  K. Górski, Stefan … op. cit,s. 39-40; A. Groth, Kupcy… op. cit., s. 14.
46  A. Groth, Kupcy … op. cit., s. 15-16, 48-57.
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kowskiego i królewskiego zakazu dla powstania rezydencji angielskiej. Na sam 
koniec żądał przyznania miastu wyłączności na handel z Zachodem. Król, po-
trzebując pieniędzy, gotów był zgodzić się na większość z propozycji miasta, 
jednak nie był skłonny zrezygnować z wpływów, jakie dawały mu Statuty Karn-
kowskiego, a także udzielić zgody na samodzielną decyzję Gdańska w sprawie 
odstąpienia od uiszczania podatku[47].

Impas w rokowaniach w sprawie palowego starał się przezwyciężyć kanc-
lerz Zamoyski, który nadal popierał Gdańsk. Rezygnacja miasta z prawa do 
anulowania w każdej chwili wpłacania palowego przekonała króla do ustępstw 
w sprawie Konstytucji Karnkowskiego. Traktat o podatku portowym został 
przygotowany przez kancelarię królewską 30 sierpnia 1583 roku. Do wdrożenia 
go w życie brakowało jedynie ratyfikacji przez obie strony. Ostatnią sprawą, 
którą władze Gdańska chciały przeforsować, było zablokowanie projektu utwo-
rzenia kantoru angielskiego w Elblągu[48].

Niespójna polityka Batorego sprawiła, że doszło do konfrontacji pomiędzy 
stroną gdańską i angielsko-elbląską w Grodnie w styczniu 1584 roku. Gdańsk, 
gotowy przyjąć warunki monarchy, zastrzegł, że umowa o podatku portowym 
powinna zobowiązywać miasto do płacenia palowego tylko Batoremu, a nie 
Rzeczypospolitej. Rozgniewany król oskarżył Gdańsk o utrudnianie zakończe-
nia ośmioletniego sporu. Sytuację tę postanowiła wykorzystać strona elbląska, 
która zaproponowała Batoremu dwa razy wyższe palowe niż to, które obiecy-
wał płacić Gdańsk. Zagrożonemu miastu w sukurs przybył ponownie kanclerz, 
który w zamian za podarunki, przekonał po raz kolejny Siedmiogrodzianina do 
wznowienia pertraktacji w sprawie palowego. Król wydał także uchwałę zaka-
zującą wolnego handlu w Prusach Królewskich, co uderzało w Elbląg. Równo-
cześnie dzięki wpływowi Zamoyskiego na króla, monarcha gotów był nie zgo-
dzić się na powstanie angielskiej siedziby handlowej nad Zalewem Wiślanym. 
Efektem działań gdańszczan było powołanie przez Batorego komisji do zbada-
nia porozumienia elbląsko-angielskiego. W jej skład wchodzili: Piotr Kostka 
(biskup chełmiński), Piotr z Potulic (wojewoda brzeski), Jan Dulski (podskarbi 
koronny), Stefan Grudziński (kasztelan nakielski) i Stanisław Kostka (podko-
morzy Grudziński). 13 lipca komisja przybyła do Elbląga, gdzie wysłuchano 
argumentów gospodarzy, posła angielskiego i Gdańska. Elbląg starał się udo-
wodnić swoje racje, powołując się na dotychczasowe poparcie Batorego w spra-
wie handlu angielskiego. Gdańszczanie postawili na argumenty ksenofobiczne, 

47  K. Górski, Stefan Batory … op. cit, s. 40-42.
48  Tamże, s. 42.



74

oskarżając Anglików o próbę całkowitego przejęcia wymiany towarowej w Eu-
ropie. Ponadto sugerowali, że osiedlenie się poddanych Elżbiety I w Elblągu 
sprawiłoby, że miasto z czasem odpadłoby od Korony. Komisja po wysłuchaniu 
wszystkich stanowisk postanowiła odesłać całą sprawę do króla, który w sierp-
niu miał przybyć na zjazd do Lublina[49]. 

Do Lublina w imieniu królowej Anglii przybył poseł Herbert, który został 
przyjęty bardzo życzliwie. Wśród dygnitarzy koronnych znalazło się wielu, któ-
rzy zapewniali Anglika o szansie na pozytywne załatwienie sprawy. Jednak i tym 
razem król nie podjął ostatecznej decyzji. Zjazd rady został zwołany bowiem 
w innym celu – monarcha przedstawił przybyłym senatorom dowody winy Sa-
muela, starając się tym gestem pozyskać sojuszników w dalszej walce z rodem 
Zborowskich. Co do konfliktu Elbląga z Gdańskiem, Batory zdecydował powo-
łać kolejną komisję, w skład której weszli: Jan Tarło (wojewoda lubelski), An-
drzej Firlej (kasztelan lubelski i wychowanek gimnazjum elbląskiego), a także 
jego bracia Mikołaje Firlejowie (kasztelanowie rawski i biecki). Ponadto z po-
lecenia kanclerza Zamoyskiego dołączył później Marcin Leśniowolski (kaszte-
lan podlaski). Komisja obradowała początkowo w Lublinie, a po zakończeniu 
zjazdu rady senatorów przeniosła się na kilka dni do Lubartowa, należącego 
do rodu Firlejów. Komisja ustaliła, że monopol kupców gdańskich na pośred-
niczenie w wymianie handlowej Rzeczypospolitej z Europą był niekorzystny 
dla interesu państwa, tym samym opowiadając się za wolnością handlu. Przed-
stawiciele monarchy poparli projekt wolnego handlu angielskiego. Na argu-
menty gdańszczan o szkodliwości osiedlenia się kupców angielskich w Elblągu 
stwierdzono, że zakaz królewski spowoduje całkowite wycofanie się Anglików 
z Polski, a nie ich powrót do Gdańska. Komisja zaznaczyła jednak, że Elżbieta 
I powinna wydać takie same przywileje dla kupców gdańskich, jakie dotychczas 
otrzymali elblążanie. Komisarze rozpatrzyli również całą umowę angielsko-el-
bląską. Do istotnych uwag senatorów należało uwzględnienie opłat portowych 
od towarów w tej samej wysokości, co w Gdańsku (czyli 2 fenigi z grzywny). 
Elblążanie wymogli wtedy, aby taki sam podatek obowiązywał wszystkie porty 
nad Zalewem Wiślanym. Na sam koniec ustalono, że traktat będzie rozumia-
ny jako umowa króla polskiego z królową angielską na czas określony. Raport 
z działania komisji został odesłany Batoremu, który w oparciu o niego miał 
podjąć ostateczną decyzję na najbliższym sejmie w styczniu 1585 roku[50]. 

49  A. Groth, Kupcy … op. cit., s. 17; A. Szelągowski, op. cit., s. 149-150.
50  J. D. Solikowski, Krótki pamiętnik rzeczy polskich, s. 66; J. Besala, op. cit, s. 446; W. Szczuczko, 
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Niezwykle burzliwie zapowiadały się obrady sejmu w styczniu 1585 roku, 
na które oba miasta postanowiły przysłać swoich przedstawicieli. Stronę gdań-
ską reprezentowali Reinhold Möller, Jakub Scheller i Henryk Lembke, którzy 
nie żałowali pieniędzy ani dla króla, ani dla Zamoyskiego. To dzięki wpływowi 
kanclerza na króla oraz za sprawą memoriału, wręczonego królowi 9 lutego, 
gdańszczanie nie musieli obawiać się utraty pozycji i dochodu swojego mia-
sta. Dnia 19 lutego rozpoczęto w senacie obrady nad ratyfikowaniem traktatu 
z Gdańskiem o podatku portowym. Część izby zgłaszała potrzebę rozpatrzenia 
treści układu wraz z przedstawicielami szlachty, zapewne licząc na brak zgody 
na jego zatwierdzenie ze strony posłów szlacheckich. Inni natomiast twierdzili, 
że traktaty z miastami królewskimi leżą w wyłącznej gestii króla. W tym samym 
czasie burmistrz Elbląga Jan Sprengel starał się ratować istnienie faktorii an-
gielskiej w mieście oraz wolny handel, prowadzony bez pośrednictwa kupców 
miast pruskich. Przedstawił on 9 lutego przed królem i senatem szereg argu-
mentów na poparcie swojego stanowiska. Przypominał zapisy zawarte w uni-
wersałach królewskich, w których wyrażono zgodę na wolny handel w Prusach 
Królewskich. Wspomniał także o korzyściach, jakie w związku z nim odniosła 
szlachta – miał tu na myśli przede wszystkim szybki zbyt towarów przywożo-
nych przez stan rycerski do miast pruskich, które nie traciły na wartości, czeka-
jąc na sprzedanie. Burmistrz Sprengel poprosił na zakończenie swojej przemo-
wy o zaakceptowanie traktatu. Król, widząc przychylność senatu co do planów 
Elbląga i kupców angielskich, postanowił przekazać zarówno sprawę podatku 
palowego, wolnego handlu, jak i obecności kupców angielskich w mieście spe-
cjalnie wyznaczonej komisji[51].

Komisja nie zmieniła postanowień porozumienia w sprawie podatku por-
towego i traktat został zaaprobowany przez senat 26 lutego 1585 roku. Wśród 
najważniejszych zapisów traktatu możemy znaleźć dwukrotne podwyższenie 
palowego do 4 feningów od marki, która to podwyżka miała w całości zasi-
lić skarb państwa. Pieczę nad podatkiem miała sprawować rada miejska, król 
miał jedynie otrzymywać sprawozdania rachunkowe. Monarcha zrezygnował 
z kontroli nad rejestrem ruchu okrętowego w porcie. Te dwa postulaty de facto 
umożliwiały gdańszczanom wpłacanie dowolnych kwot z podatku do skarbu 
królewskiego. Co istotne, Gdańsk ostatecznie osiągnął swój cel, jaki przyświe-

-Gdańsk, 1987, s. 41; A. Szelągowski, op. cit., s. 151-155.
51  Dyaryusze sejmowe r . 1585 . Ułamki dyaryusza sejmowego roku 1582 . Akta sejmikowe i inne akta 

odnoszące się do sejmu 1585 roku, wyd. A. Czuczyński, Kraków 1901, s. 33; K. Lepszy, Stefan 
Batory… op. cit., s. 49-50.
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cał miastu od czasów elekcji Siedmiogrodzianina – Batory anulował wszyst-
kie uchwały komisji Karnkowskiego, zatrzymując przy sobie jedynie prawo do 
ewentualnego wysłania komisarzy. W traktacie znalazł się także zakaz handlu 
cudzoziemców bezpośrednio z mieszkańcami, a także tworzenia monopoli[52]. 

Równocześnie Batory przekreślił nadzieje elblążan na korzyści wynikające 
z rezydencji angielskiej. Dnia 6 marca Jan Sprengel, napotykając monarchę 

wracającego od swej małżonki, prosił go o zatwierdzenie układu elbląsko-an-
gielskiego. Batory odmówił, odsyłając burmistrza po wyjaśnienia do kanclerza. 
Kolejno 7 i 16 marca monarcha potwierdził swoją odmowną decyzję. Zamoyski 
argumentował, że senat uzgodnił, iż uprzywilejowana faktoria angielska byłaby 
niezgodna z prawami Rzeczypospolitej. Zarazem podkreślił, że postanowie-
nia te nie są wymierzone przeciw kupcom angielskim i mają oni nadal prawo 
do handlowania na terenie Polski i Litwy. Dostrzegając całkowite fiasko misji 
uzyskania zgody królewskiej, burmistrz Sprengel i poseł Herbert postanowili 
podpisać traktat, wykreślając te z artykułów z umowy powstałej w 1583 roku, 
które naruszałyby prawo królewskie. W nowej umowie zabrakło zatem zgody 
na wolny handel Anglików na terenie całej Rzeczypospolitej, a także artykułu 
dotyczącego wolności religijnej dla kupców zachodnich. Nie było także mowy 
o przywilejach handlowych dla elblążan w Anglii. Elbląg nie stał się także jedy-
nym miejscem składu dla towarów poddanych Elżbiety I. Traktat został zawarty 
3 maja 1585 roku, a burmistrz Sprengel 15 maja po raz kolejny rozpoczął sta-
rania o zatwierdzenie go przez monarchę. Król polecił zbadanie zmienionego 
układu komisji senackiej, która po wysłuchaniu burmistrza wydała opinię, że 
zarówno Gdańsk, jak i Elbląg powinny mieć równe przywileje handlowe. Osta-
tecznie Batory nie zgodził się na wejście poprawionego układu angielsko-el-
bląskiego w życie, jednak kupcy angielscy zdecydowali się przybyć do miasta 
i założyć siedzibę Kompanii Wschodniej w Elblągu. Osiedlenie się Anglików 
otwierało nową erę w życiu mieszkańców miasta[53]. 

Znaczenie panowania Batorego dla Elbląga

Batory do swojej śmierci w grudniu 1586 roku nie podjął nowych dzia-
łań zmierzających do rozstrzygnięcia konfliktu dwóch największych miast Prus 
Królewskich, jednak dziewięcioletnia gra polityczna, prowadzona przez Sied-
miogrodzianina w celu zdobycia stałych funduszy od Gdańska, zaowocowała 

52  Tamże s. 51-52.
53  A. Groth, Kupcy … op. cit., s. 19-20, 58-63; F. Mincer, Jan Sprengel, w: Zasłużeni… op. cit., s. 38.
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pojawieniem się Anglików w Elblągu i zintensyfikowaniem zagranicznej wy-
miany handlowej prowadzonej przez port elbląski. Kantor w tym mieście istniał 
do pierwszej okupacji Elbląga przez armię szwedzką w drugiej połowie lat dwu-
dziestych XVII wieku. Lata 1585-1626 to okres prawdziwej prosperity Elbląga, 
który potrafił wykorzystać obecność zagranicznych kupców. 

Pojawienie się Anglików miało wpływ przede wszystkim na handel elblą-
ski. Wedle szacunkowych ustaleń A. Grotha w dziesięcioleciu poprzedzającym 
rozpoczęcie wojny Batorego z Gdańskiem, średnio dziewięć statków rocznie 
wypływało z portu elbląskiego do Europy Zachodniej (przy czym żaden nie 
skierował się do portów angielskich). Dane te są orientacyjne z racji dyspono-
wania jedynie informacjami z komory celnej z Cieśniny Sundzkiej. Pierwszym 
ważnym wydarzeniem, które pozwoliło na zmianę w tej materii, było obłoże-
nie 7 marca 1577 roku Gdańska embargiem i skierowanie handlu do Torunia 
i Elbląga. Od tego czasu można zauważyć olbrzymi wzrost liczby statków do-
kujących w porcie elbląskim (w latach 1577-1583 były to średnio 133 statki). 
W porcie elbląskim zaczęły się również pojawiać okręty angielskie. W 1585 
roku została w mieście utworzona Komora Palowa, dzięki której możemy dużo 
dokładniej określić liczbę i port docelowy statków wpływających do Elbląga. 
W latach przebywania Anglików w mieście średnia liczba okrętów wypływa-
jących z Elbląga wynosiła 141 i nieczęsto spadała poniżej 100. Około połowy 
płynęło w kierunku Szkocji i Anglii (przede wszystkim do Londynu, Hull oraz 
Newcastle). Siłę handlu angielskiego pokazuje porównanie z wymianą handlo-
wą państwa dominującego w tym czasie w handlu bałtyckim – Holandii. Kupcy 
niderlandzcy pośredniczyli w 90 procentach całej wymiany handlowej w base-
nie Morza Bałtyckiego, a w latach 1585-1626 do Niderlandów wypływał z Elblą-
ga tylko co czwarty statek opuszczający port[54]. 

Wartość rocznego obrotu handlowego miasta dzięki obecności kupców an-
gielskich wynosiła w omawianym okresie od 1 do 2 milionów florenów. Warto 
w tym miejscu przeanalizować, jakiego typu towary znajdowały się w sferze 
zainteresowania Kompanii Wschodniej. Jeśli chodzi o import do Polski, kupcy 
angielscy sprowadzali przede wszystkim wyroby tekstylne (stanowiące około 
90 procent wartości przywożonych towarów). Wśród pozostałych 10 procent 
warte wymienienia są cyna i ołów. Anglicy zaopatrywali się natomiast w zbo-
że (głównie żyto, dalej pszenicę, jęczmień i owies) oraz w słód, a także w sze-
roko rozumiane towary rolno-hodowlane (przede wszystkim len, stanowiący 

54  A. Groth, Kupcy… op. cit ,s. 21-23; H. Zins, Anglia a Bałtyk w drugiej połowie XVI wieku, Wro-
cław-Warszawa-Kraków 1967, s. 150.
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1/4 wartości zakupionych towarów). Dość liczną grupę w obrocie handlowym 
stanowiły produkty potrzebne w przemyśle okrętowym (klepki, wańczos, dyle, 
maszty okrętowe, dziegieć, smoła, popiół, wosk). Co ciekawe, Elbląg w latach 
obecności kupców angielskich w mieście był również eksporterem metali – że-
laza, miedzi węgierskiej czy ołowiu z kopalni w Olkuszu[55].

Ożywiony kontakt z kupcami angielskimi zaowocował także intensyfikacją 
handlu z większymi miastami w głębi Rzeczypospolitej. Na Mazowszu była to 
Łomża i Warszawa, w których oferowano przede wszystkim towary produkcji 
angielskiej (sukno). 

W Poznaniu kupcy elbląscy szukali głównie wełny (Wielkopolska była jed-
nym z głównych dostawców tego surowca do Anglii), sprzedawano natomiast 
sukno angielskie. 

W Małopolsce głównym ośrodkiem handlowym skupiającym kupców el-
bląskich był Lublin i Kraków. Znaczenie ośrodka lubelskiego dla elblążan mo-
żemy zrozumieć, gdy wczytamy się w treść przywileju królewskiego dla Elblą-
ga z roku 1580. Zgodnie z uchwałą Batorego przedstawiciele elbląscy uzyskali 
takie same przywileje handlowe jak gdańszczanie i torunianie, przybywający 
do Lublina, jak i do jakichkolwiek innych miejsc w naszym Królestwie. Elbląża-
nie docierali także na Ruś, a miastami będącymi w orbicie ich zainteresowań 
były Zamość i Lwów. Towarem kupowanym w miastach Rusi i Małopolski było 
w pierwszej kolejności zboże, dostarczano natomiast, podobnie jak do stolicy 
Wielkopolski, sukno angielskie[56]. 

Przebywanie i działanie angielskiej siedziby handlowej w Elblągu było na-
dal zagrożone przez Gdańsk. Miasto żądało egzekwowania woli zmarłego króla 
przez jego następcę na tronie – Batory wyraźnie zakazał powstania tego typu 
placówki w konkurencyjnym mieście. Zygmunt III od 1588 roku ciągle był na-
pominany przez Gdańsk w tej sprawie. Posiłkowano się argumentem, że po-
przez działanie faktorii angielskiej pomniejszany jest dochód królewski z po-
datku portowego, pobieranego od statków przybijających do Gdańska. Władze 
miasta nie miały również oporu przed okłamywaniem dworu, że władze El-
bląga dokonują oszustw podatkowych, nie pobierając cła od Anglików. Nie za-
niechano także działań na dworze angielskim, mających nakłonić króla Jakuba 
I do rezygnacji z utrzymywania placówki handlowej w Elblągu. Ostatecznie na-

55  Tamże, s. 158; A. Groth, Kupcy… op. cit., s. 24-27; Tenże, Port, żegluga i handel morski El-
bląga w XVI-XVIII wieku, w: Morskie tradycje Elbląga . Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,  
red. W. Długokęcki, Elbląg 1996, s. 80, 88.

56  W. Szczuczko, Przywileje … op. cit., s. 63-64; J. Małecki, Związki handlowe miast polskich  
z Elblągiem, w: Rocznik Elbląski, t. V (1972), s. 132-138.
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stępca Elżbiety I nie zrezygnował z umowy z polskim miastem, ponadto prze-
konał Zygmunta III i kanclerza Zamoyskiego do tego dzieła, co zaowocowało 
potwierdzeniem prawa składu w Elblągu w roku 1605. Uchwała królewska nie 
spowodowała zaprzestania przez Gdańsk podejmowania prób likwidacji kanto-
ru. Kolejne oskarżenia pod adresem Elbląga, a także spór protestantów z katoli-
kami o najważniejszą świątynię miasta spowodowały dużą niechęć króla do el-
blążan. W celu wymuszenia korzystnej dla katolików decyzji w sprawie kościoła 
św. Mikołaja Zygmunt III na przełomie lat 1615-1616 wydał dokument zaka-
zujący prowadzenia handlu z Elblągiem. Wszystkie towary i majątki kupców 
elbląskich znajdujące się na terenie państwa miały zostać poddane konfiska-
cie. Wyjaśnienie sporu o kościół św. Mikołaja pozwoliło uspokoić sytuację na 
dworze monarszym i zniesienie edyktu. Gdańsk dopuszczał się również działań 
skierowanych przeciw Elblągowi na zjazdach przedstawicieli Hanzy. Elbląg nie 
mógł pozwolić sobie na utratę kupców angielskich, do czego przymuszał ich 
Związek Hanzeatycki, z którym zresztą miasto w XVII wieku było już słabo 
związane. Na wieść o niezatwierdzeniu rezydencji angielskiej przez Hanzę mia-
sto zdecydowało się na opuszczenie organizacji w 1618 roku[57]. 

Istotną przeszkodą dla rozwoju handlu morskiego Elbląga było niekorzyst-
ne ulokowanie geograficzne. Jako iż miasto nie było położone bezpośrednio 
nad morzem, a jedynym wyjściem na Bałtyk była Cieśnina Pilawska leżąca na 
terenie Prus Książęcych, towary przywożone i wywożone z miasta były obcią-
żone podwójnym podatkiem. 

W Piławie płacono palowe w wysokości 5/9 procenta wartości towaru, 
a w Elblągu kolejne 1,11 procent. Dodatkowo władze Księstwa Pruskiego syste-
matycznie podnosiły cło, zwłaszcza w latach 1622-1626, kiedy to wprowadzono 
liczne opłaty dodatkowe. Interwencje rady elbląskiej w tej sprawie poskutkowa-
ły jednie decyzją księcia pruskiego o wyrównaniu cła piławskiego do wysokości 
opłat świadczonych z tego tytułu w Gdańsku. Tego typu praktyki powodowały 
zniechęcenie wielu kupców, którzy nierzadko rezygnowali z handlowania z El-
blągiem. Podwójne opodatkowanie i umiejscowienie portu elbląskiego sprawi-
ły, że w 1622 roku część kupców angielskich wyszła z propozycją przeniesie-
nia kantoru do Gdańska. Zaniepokojona tym posunięciem dotychczasowych 
partnerów handlowych rada elbląska postanowiła za wszelką cenę przekonać 
Zygmunta III do pozostawienia faktorii angielskiej w mieście. Okazja ku temu 
nadarzyła się w czerwcu 1623 roku, kiedy to król przybył wraz małżonką i star-

57  A. Groth, Handel, w: Historia Elbląga, t. II, cz. 1, s. 46-47; J. M. Małecki, Związki handlowe miast 
polskich z Elblągiem, s. 130-131.
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szym synem do Elbląga. Miasto urządziło z tej okazji huczne uroczystości na 
cześć swojego suzerena. Elblągowi pomogli również sami Anglicy, których wy-
górowane warunki przedstawione Gdańskowi sprawiły, że decyzja o ewentu-
alnej zmianie lokalizacji siedziby Kompanii Wschodniej nie została rozstrzy-
gnięta do 1626 roku. W roku tym wybuchła kolejna wojna polsko-szwedzka. 
Elbląg poddał się Gustawowi Adolfowi, a decyzja ta została uznana w kraju za 
zdradę, zwłaszcza że Gdańsk wiernie stanął po stronie Zygmunta III. Postawa 
gdańszczan zaowocowała nadaniem prawa do monopolu handlowego w Ko-
ronie i Księstwie Litewskim. Jednym z rezultatów tego przywileju była podjęta 
podczas sejmu w roku 1628 decyzja o likwidacji kantoru angielskiego w El-
blągu, oznaczająca koniec złotego okresu dla tego miasta. Choć w 1635 roku 
władze miejskie wznowiły działania mające przyciągnąć do Elbląga kupców an-
gielskich, nie udało się odwołać uchwały sejmu z 1628 roku[58]. 

Prosperity związana z przybyciem Anglików do Elbląga miała także swój 
skutek dla struktury narodowościowej miasta. Kupcy przybywający do miasta 
jako przedstawiciele Kompanii Wschodniej otrzymali położoną w centrum El-
bląga kamienicę, która stała się miejscem spotkań przybyszów. Pod koniec XVI 
wieku miasto zamieszkiwało pięćdziesięciu kupców angielskich, a do 1628 roku 
w Elblągu osiedliło się co najmniej 170 rodzin pochodzących z Anglii i Szkocji. 
Wielu z przybyszów uzyskało obywatelstwo elbląskie i szybko poddało się pro-
cesowi asymilacji, biorąc czynny udział w życiu miasta. Dobrym przykładem 
tego procesu był wybór na rajcę syna Jakuba Laurina, Henryka. Jakub Laurin 
uzyskał obywatelstwo elbląskie w 1600 roku, a jego potomek otrzymał funkcję 
wójta w 1612, rajcą został natomiast w 1622 roku. Henryk Laurin sprawował 
także urząd sędziego miejskiego. Pojawienie się Anglików sprowadziło do mia-
sta duży kapitał, a pieniądze, które szerokim strumieniem zasilały kasę Elbląga, 
pozwoliły na rozbudowę obiektów miejskich. To właśnie w latach 1585-1628 
powstał szereg kamienic i gospód. Przebudowie uległy również obiekty już ist-
niejące, m.in. siedziba gimnazjum. Poprawienie finansów miasta umożliwiło 
podwyższenie rangi tej szkoły, dzięki czemu gimnazjum w latach 1598-1629 
przyjęło ponad 4000 uczniów. Przebudowie uległ także kościół św. Mikołaja 
i staromiejski ratusz, a od 1600 do 1626 roku władze miasta zajęły się przebudo-
wą umocnień od strony wschodniej. W latach osiemdziesiątych XVI wieku roz-
poczęła się także szeroka akcja kolonizacji, którą możemy powiązać zarówno 

58  A. Groth, Port, w: Historia Elbląga, t. II cz. 1, s. 71-72; S. Gierszewski, Elbląg . Przeszłość i teraź-
niejszość, s. 76-77 s. 77, 83; A. Groth, Kupcy op. cit., s. 33-34.
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z bogaceniem się w tym czasie samego miasta, jak i większym zapotrzebowa-
niem na produkty rolne sprzedawane kupcom z zachodniej Europy. Jako pierw-
szy kolonizacji uległ obszar koło jeziora Druzno. W 1602 roku postanowiono 
przeznaczyć część pastwisk pod uprawę, oddając ten obszar w ręce imigrują-
cych do Elbląga Olendrów. Dzięki przybyszom angielskim rozwijało się także 
życie kulturalne. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że to właśnie w Elblągu 
w 1605 roku miała miejsce pierwsza na ziemiach polskich prapremiera sztuk 
autorstwa Szekspira[59]. 

Na samym końcu należy przyjrzeć się wpływowi rządów Batorego na elblą-
ski przemysł okrętowy oraz wykorzystanie floty tego miasta w działaniach po-
litycznych Zygmunta III. Niewątpliwie skutkiem decyzji politycznych Batorego 
z okresu wojny z Gdańskiem, a także osiedlenia się Anglików w Elblągu był 
wzrost liczby produkowanych okrętów. O wzmożonej aktywności stoczni może 
świadczyć fakt pojawienia się problemów z uzyskaniem budulca na nowe statki, 
z czym miano już do czynienia jeszcze przed założeniem kantoru angielskiego 
w Elblągu. W marcu 1576 roku rada miejska zakazała sprzedaży wyprodukowa-
nych statków obcym oraz nakazała uzyskiwać zgodę na budowę nowych okrę-
tów. Również z tego powodu władze Elbląga, konstruując umowę z Anglikami 
o kantorze, zażądały, aby statki poddanych Elżbiety I udawały się na naprawy 
do warsztatów w innych miastach, jeśli stocznia elbląska okazałyby się nieod-
powiednia. Rada miejska zastrzegła sobie ostateczną decyzję w takich sprawach 
i musiałaby wyrazić na to zgodę. Pomimo tych obostrzeń problem z budulcem 
nawarstwiał się. Dodatkowo zaczął pojawiać się kłopot w obsłudze lokalnego 
transportu wodnego z racji niewystarczającej produkcji okrętów. Aby zaspoko-
ić rosnący popyt, sprzedawano statki służące do przewozu towarów na Zalewie 
Wiślanym. Dlatego też po złożonej w 1588 roku skardze rodzimych kupców na 
zbyt dużą ilość zamówień na budowę łodzi, rada elbląska wydała kolejny zakaz 
– tym razem zabroniono sprzedaży statków przed upływem dziesięciu lat od 
daty ich zwodowania. Decyzja ta mogła zagrozić istnieniu stoczni, dlatego też 
rada zdecydowała się już w 1589 roku wyłączyć spod zakazu osiadłych w Elblą-
gu Anglików. W dalszych latach władze Elbląga zawieszały zakaz w stosunku do 
grup innych obcokrajowców. W roku 1591 rada miasta wydała zakaz wyrębu 
drzew rosnących na obszarze posiadłości elbląskich, wycinanych z racji dużego 
popytu na drewno dla stoczni angielskich. W latach 1609, 1609, 1622 i 1626 
ponawiano uchwałę o dziesięcioletnim zakazie sprzedaży nowo zbudowanych 

59  S. Gierszewski, Elbląg . Przeszłość i teraźniejszość, s. 67-68; A. Groth, Kupcy… op. cit, s. 38-42; 
A. Piątkowski, Dawny Elbląg wielkim właścicielem ziemskim, s. 23-24.
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okrętów. Regulacje prawne, które wprowadzały władze miasta mogły świad-
czyć o „złotym okresie” stoczni elbląskiej, ale również o braku odpowiednich 
rozwiązań technicznych, a także problemach surowcowych Elbląga. Problemy 
te nie pozwoliłyby miastu zostać głównym ośrodkiem produkcji okrętów w tej 
części Morza Bałtyckiego. Jednak nie brak drewna czy budowniczych spowodo-
wał początek kłopotów stoczni elbląskiej. Problemy zaczęły się dopiero po 1610 
roku, kiedy to rozpoczął się proces słabnięcia działalności Kompanii Wschod-
niej w mieście. Warto dodać, że w latach 1583-1610 wybudowano w Elblągu 
łącznie 80 okrętów: 50 statków pełnomorskich, 24 statki przybrzeżne oraz 8 
batów, a wynik ten plasował stocznię miasta na czwartej pozycji, uwzględniając 
produkcję ośrodków południowego Bałtyku, a więc po Gdańsku, Lubece i Kró-
lewcu[60].

Jaki zatem był udział floty elbląskiej w realizacji planów politycznych Zyg-
munta III? Sam monarcha, z racji prowadzenia przeciw swojemu stryjowi dzia-
łań wojennych o odzyskanie tronu w Sztokholmie, był żywo zainteresowany 
rozbudową morskiej siły zbrojnej swojego nowego królestwa. Elbląg nie sko-
rzystał jednak na nowej koniunkturze politycznej. Oczywiście, podobnie jak 
inne miasta nadmorskie, zobowiązany był do dostarczania okrętów na wypra-
wy Zygmunta III do ojczyzny. Statki z Elbląga brały udział w powrocie Zyg-
munta III do Polski po jego koronacji w Sztokholmie. Miasto oddało na ten 
cel trzy statki angielskie i jedną łódź. Elbląg brał również udział w wyprawie 
wojennej z 1598 roku. Jednak w tej ekspedycji główną podporą dla króla stał 
się Gdańsk, który z dużymi oporami podporządkował się mandatowi królew-
skiemu nakazującemu zarekwirowanie okrętów stojących w porcie miejskim. 
Ilość statków uzyskanych w ten sposób okazała się niewystarczająca, dlatego 
też monarcha wezwał pozostałe miasta Prus Królewskich (w tym Elbląg) do 
wsparcia jego zamierzeń. Elbląg dostarczył wtedy dwa statki angielskie. W na-
stępnym roku król wyznaczył Gdańsk i Elbląg jako miejsca aresztu dla statków 
podejrzanych o handel ze Szwecją, a wyłapanych przez flotę polską patrolującą 
Bałtyk. W miastach tych miały pozostać aż do wyjaśnienia celu swojej podró-
ży. Widać zatem, że rola Elbląga w realizacji zamierzeń monarszych była dość 
skromna. Na dodatek Zygmunt III postanowił stworzyć nową stocznię królew-
ską w Pucku, gdzie zwodowano siedem okrętów, wyposażonych i uzbrajanych 
przez Gdańsk, stanowiących trzon armady polskiej. Pominięty został natomiast 
Elbląg, choć z tego miasta (oraz z Gdańska) pochodzili rzemieślnicy zatrudnia-

60  S. Gierszewski, Elbląski przemysł okrętowy, Gdańsk 1961, s. 84-91; A. Szelągowski, op. cit., s. 141.
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ni przy budowie statków[61].
Podsumowując, lata panowania Batorego w polityce pruskiej zdominował 

konflikt z Gdańskiem. Sam pokój podpisany w 1577 roku nie zmienił celów, do 
których osiągnięcia gdańszczanie dążyli od śmierci Zygmunta Augusta. Osta-
tecznie król uzyskał od niepokornego miasta to, czego pragnął – stały podatek. 
Koszty, jakie monarcha musiał ponieść z tego tytułu nie były dla niego wygó-
rowane. Batory od początku sporu z Gdańskiem traktował popieranie Elbląga 
jako formę nacisku na miasto. Dlatego też nie zdecydował się na wspieranie 
konkurenta gdańszczan, nawet wtedy, gdy ten oferował dużo większe fundusze. 
Jednak Elbląg potrafił wykorzystać okazję, jaką dało mu panowanie Batorego. 
Lata rządów jego następcy były złotym okresem w dziejach miasta. Mimo to,  
władze Elbląga nie potrafiły poradzić sobie z niedogodnościami położenia geo-
graficznego ich portu, co ostatecznie było jednym z powodów upadku elblą-
skiego handlu na dużą skalę.

61  K. Lepszy, Dzieje floty polskiej, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, s. 179, 185-186, 191-192, 222; 
W. Odyniec, Polskie Dominium Maris Baltici, s. 53-54.
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Elbląg in Stephen Báthory’s interior 
politics

Abstract

Stephen Báthory’s governing of the Polish Republic was largely affected by 
the war with Moscow and efforts to collect financial resources to fund it. The 
war with Gdańsk and the subsequent instalment of the port tax there served 
the purpose of raising money to cover the cost of the war with Moscow. The 
role of Elbląg in this conflict has been insufficiently described in the vast liter-
ature available on the relations between Batory and Gdańsk. This article aims 
at presenting the origins and the course of the conflict between the Polish king 
and Gdańsk, as well as at discussing how it affected Elbląg, an ally to Bátho-
ry. The research based on numerous scientific papers show that Elbląg became 
exploited by the ruler who had never seriously considered depriving Gdańsk 
of its hegemonic position in trade and bestowing it upon the competing city. 
However, as a result of the actions taken by the local council in Elbląg, English 
merchants were brought to the city even though the monarch did not authorise 
it. A closer investigation into this issue will enable a more in-depth analysis 
of Stephen Báthory’s interior politics. It will also disclose how the largest and 
richest cities in the Polish Republic influenced, often with the use of bribes, the 
decision makers of that period. 
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Elbing in der Innenpolitik Stephan 
Báthorys

Zusammenfassung

In seiner Regierungszeit wurde Stephan Báthory in erster Linie durch den 
Krieg mit dem Moskauer Staat in Anspruch genommen, dessen Führung mit gro-
ßem Kostenauwand verbunden war und der die Suche nach zusäztlichen Geldmit-
teln erzwang. Diesem Ziel wurden Báthorys Krieg mit Danzig und die danach fol-
genden Verhandlungen über den Hafenzoll untergeordnet. In der umfangreichen 
Literatur zum Thema des Verhältnises Báthorys zu Danzig wurde die Rolle von 
Elbing in diesem Konflikt nur wenig berücksichtigt. Der Artikel unternimmt den 
Versuch, Ursachen, Verlauf und Folgen des Streits in Hinsicht auf Elbing zu schil-
dern, das mit Báthory verbündet war. Die auf zahlreichen Quellen und Abhandlun-
gen basierenden Forschungen lassen feststellen, dass Elbing vom König lediglich 
instrumentalisiert wurde; denn es war niemals seine Absicht, Danzig als Handels-
stadt zugunsten seines Rivalen seiner hegemonialen Stellung zu berauben. Dessen 
ungeachtet gelang es dem Elbinger Stadtrat, englische Kaufleute in die Stadt zu ho-
len, obwohl dies ohne Genehmigung des Königs geschah. Die Behandlung dieser 
Frage ermöglicht eine vertiefte Analyse der Innenpolitik Stephan Báthorys und ge-
währt Einblick darein, wie die größten und reichsten Städte der Adelsrepublik in 
der altpolnischen Zeit Druck auf die wichtigsten staatlichen Entscheidungsträger 
ausübten, wobei sie auch keineswegs vor Korruption zurückscheuten. 
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Rola Alumnatu Papieskiego w Braniewie 
w próbach rekatolicyzacji Skandynawii  

w XVI i XVII wieku[1] 

Braniewo, wybrane na miejsce sprowadzenia Towarzystwa Jezusowego, 
stało się w krótkim czasie istotnym ośrodkiem intelektualnym, a także bastio-
nem katolicyzmu. Do zakładanych przez jezuitów placówek edukacyjnych na-
pływali uczniowie nie tylko z całej Rzeczypospolitej, ale także spoza jej granic, 
w tym znaczne grono młodzieńców pochodzenia skandynawskiego. W mieście 
założono gimnazjum, seminarium duchowne, alumnat papieski, a także zakła-
dy, które zapewniały utrzymanie i dach nad głową części społeczności uczniow-
skiej, czyli konwikt szlachecki i bursę dla ubogich. Instytucją, stanowiącą głów-
ny przedmiot zainteresowania niniejszego artykułu jest wspomniany alumnat, 
przeznaczony głównie dla uczniów pochodzących z krajów zdominowanych 
przez protestantyzm[2].

Pierwsza faza reformacji w Prusach przebiegała podobnie jak w Rzeszy. 
Na ziemie pruskie docierały stamtąd nowinki religijne inspirowane działalno-
ścią Tomasza Münzera i anabaptystów, znajdujące swój najsilniejszy oddźwięk 
w Gdańsku, później zaś w Elblągu i Braniewie. Braniewo znajdowało się na 
Warmii, która leżała pośrodku ziem zamieszkiwanych w dużej mierze przez 
protestantów. Rozwój ich wpływów był już widoczny w trakcie rządów biskupa 
warmińskiego Fabiana Luzjańskiego (1512-1523)[3].

1  Artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej pt. Misyjny charakter Alumnatu Papieskiego w Bra-
niewie w latach 1578-1798, obronionej w 2016 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecz-
nych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2  Braniewo, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac.  
L. Grzebień, Kraków 2004, s. 63-66 (dalej: EJ).

3  Tenże biskup „[…] nie sprzeciwił się błędnowiercom ani tajnie, ani jawnie, tak iż wielu mnichów, 
kapłanów i świeckich zgorszyło się i przewrotnie myślało o ofierze mszy, o świętych i innych arty-
kułach wiary, a nawet wielu kapłanów, proboszczów, pod pozorem małżeństwa pojąwszy niewia-
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W 1525 roku doszło w Braniewie do obalenia Rady Miasta i wybrania no-
wej, opowiadającej się za wprowadzeniem obrządku luterańskiego. Miasto stało 
się wówczas areną zmagań na tle wyznaniowym. W celu przywrócenia dawne-
go porządku interweniował sam król Zygmunt Stary. Działająca w jego imieniu 
komisja usunęła nową radę w 1526 roku i przywróciła obrządek katolicki, ogła-
szając Statuty Zygmunta I, które represjonowały buntowników. Następca Lu-
zjańskiego - Maurycy Ferber (1523-1537) podjął próbę ustawodawczego prze-
ciwdziałania rozprzestrzenianiu się nowinek religijnych w swoim dominium. 
W wydanej przez niego ordynacji krajowej z 22 września 1526 roku zawarto 
zakaz czytania ksiąg i pism luterańskich oraz dyskutowania na tematy teolo-
giczne. Początkowo podobnie postępował także kolejny biskup - Jan Dantyszek 
(1538-1548), który był autorem dwóch edyktów antyluterańskich z 21 marca 
1539 roku i 14 kwietnia 1540 roku. Z kolei jego następca, Tiedemann Giese 
(1548-1549), w poglądach zbliżał się do protestantyzmu, o czym świadczyły 
jego dzieła teologiczne[4].

Miasto zagrożone wpływem myśli reformacyjnej stało się intelektualnym 
centrum regionu za rządów najwybitniejszego biskupa warmińskiego Stanisła-
wa Hozjusza. Późniejszy kardynał należy do jednych z najbardziej zasłużonych 
osób w historii polskiego Kościoła. Staraniem Hozjusza sprowadzono do Bra-
niewa jezuitów, co otworzyło nowy rozdział w dziejach tego miasta. Rozpoczy-
na się on w drugiej połowie XVI wieku, kiedy to za sprawą działalności wspo-
mnianych zakonników Braniewo zostało rozsławione na całą Rzeczpospolitą, 
jak i na kraje z nią sąsiadujące. Zanim jednak Hozjusz osiadł na Warmii, był 
biskupem chełmińskim. Już wówczas, w trakcie swoich krótkich rządów, podej-
mował działania rekatolicyzacyjne.

Król Zygmunt Stary zamierzał utorować Hozjuszowi drogę na jedną z die-
cezji Prus Królewskich. Sukces osiągnięto w 1549 roku, kiedy to uzyskano kon-
firmację papieską i na mocy testamentu Zygmunta Starego Hozjusz został usta-
nowiony biskupem chełmińskim. Pasterzem diecezji chełmińskiej był formalnie 
przez dwa lata (1549-1551), jednakże na rzeczywiste działanie miał jedynie rok. 

sty, splamiło się świętokradzkim współżyciem”. Por. M. Oesterreich, T. Tretter, M. Tretter, Kronika 
Lidzbarska, przeł. J. Wojtkowski, Olsztyn 2008, s. 64-65.

4  M. Biskup, Prusy królewskie i krzyżackie (1466-1526), w: Historia Pomorza, t. 2, cz. 1, red. G. 
Labuda, Poznań 1976, s. 92-93; Tenże, Rozwój przestrzenny miasta Braniewa, Komunikaty Mazur-
sko-Warmińskie 1 (1959), s. 7; M. Oesterreich, T. Tretter, M. Tretter, Kronika Lidzbarska, s. 73; J. 
Leo, Dzieje Prus, przeł. J. Wojtkowski, Olsztyn 2008, s. 428; S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, 
Olsztyn 1995, s. 60, 65; A. Szorc, Wilkierze warmińskie, Studia Warmińskie 21 (1984), s. 19-20; 
Tenże, Dzieje Warmii 1454-1660 . Stan badań i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, s. 18; J. Kiełbik, 
Miasta warmińskie w latach 1466-1772, Olsztyn 2007, s. 49.

Rafał Zielonka
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W jego działalności dużą rolę odgrywała edukacja młodzieży. Z tego wynikała 
próba rekatolicyzacji gimnazjum w Chełmnie, a także w Lubawie, gdzie pragnął 
zorganizować polską i katolicką szkołę. Natomiast w Toruniu postawił na formę 
dialogu i starał się dotrzeć do mieszkańców i Rady Miejskiej. Udało mu się na-
kłonić radę do zablokowania działań rektora tutejszej szkoły, odpowiedzialnego 
za szerzenie wpływów reformacji[5].

Przełomowym wydarzeniem w życiu biskupa warmińskiego była legacja 
na sobór trydencki. Hozjusz zapewne dobrze rozumiał potrzebę soboru, z nie-
pokojem obserwując rozwój protestantyzmu i konieczność odnowy Kościoła. 
Znano go już wówczas jako gorliwego duszpasterza i wybitnego teologa. Ważna 
była również jego znajomość problemów trawiących łono Kościoła, które od-
czuł w swojej pracy duszpasterskiej, a także kwestii protestanckiej. Hozjusza 
ceniono również za jego pisma, w tym przede wszystkim za Confessio catholicae 
fidei christiana, wydane w 1553 roku w Krakowie. Biskup warmiński 28 lute-
go 1561 roku otrzymał godność kardynalską, a 20 sierpnia 1561 roku dotarł 
do Trydentu. Jego dalsze życie ściśle wiązało się z recepcją uchwał soborowych 
w Rzeczpospolitej, a przede wszystkim ze sprowadzeniem jezuitów, których to 
niejako „za rękaw” pociągnął ze sobą na Warmię. Hozjusz opuścił Trydent 15 
grudnia 1563 roku, docierając do Fromborka 5 lutego 1564 roku[6].

Przypuszczalnie idea sprowadzenia jezuitów była wynikiem niepowodzeń 
Hozjusza w Elblągu. Biskupa w zamiarze sprowadzenia zakonników utwierdzał 
Marcin Kromer, który informował go o działalności Towarzystwa Jezusowego 
w Wiedniu, gdzie przebywał w roli posła królewskiego. Prośbę do władz za-
konnych wystosowano już w 1554 roku, jednakże do jej realizacji doszło do-
piero dziesięć lat później. Starano się pozyskać zakonników posługujących się 
językiem niemieckim, co było konieczne dla pracy w miastach warmińskich, 

5  J. A. Kalinowska, Działalność edukacyjna Stanisława Hozjusza w kontekście katolickiej reformy 
potrydenckiej, Forum Teologiczne 4 (2003), s. 128; Taż, Stanisław Hozjusz jako humanista (1504-
1579) . Studium z dziejów kultury renesansowej, Olsztyn 2004, s. 75; Taż, Stanisław Hozjusz (1504-
1579) . Biskup i kardynał warmiński jako mecenas nauki i kultury, Forum Teologiczne 2 (2001), s. 
249; A. Sucheni-Grabowska, Stanisław Hozjusz jako dyplomata Zygmunta Augusta, Studia War-
mińskie 18 (1981), s. 114; H. D. Wojtyska, Ideał biskupa w życiu i nauce Stanisława Hozjusza, 
Studia Warmińskie 7 (1970), s. 205; E. Piszcz, Koncepcje duszpasterskie Stanisława Hozjusza na 
podstawie jego działalności w diecezji chełmińskiej, Studia Warmińskie 20 (1983) s. 117; J. Umiński, 
Kardynał Stanisław, biskup warmijski 1504-1579, Opole 1948, s. 30.

6  H. D. Wojtyska, Geneza wyboru Stanisława Hozjusza na legata papieskiego Soboru Trydenckiego, 
Studia Warmińskie 7 (1970), s. 120nn; J. A. Kalinowska, Wyjazd kardynała Stanisława Hozjusza 
do Rzymu w 1569 roku, Studia Warmińskie 18 (1981), s. 184-185; Taż, Działalność edukacyjna, s. 
130.
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jednakże z uwagi na braki kadrowe w łonie zakonu udzielono negatywnej od-
powiedzi. Warto zaznaczyć, że Hozjusz początkowo nie rozumiał wymagań 
jezuitów co do ich uposażenia, które było potrzebne do utworzenia nowej pla-
cówki i utrzymania przynajmniej dwudziestu ludzi. Ważne w procesie spro-
wadzenia zakonu były również osobiste kontakty Hozjusza z jezuitami, m.in. 
z Piotrem Kanizym, Jakubem Laynezem, Janem Alfonsem Polanco oraz Hiero-
nimem Nadalem, jakie nawiązał w Rzymie w 1558 roku[7].

W związku z tym, że diecezja warmińska cierpiała z powodu niewielkiej 
liczby kapłanów, Hozjusz w rozmowach z generałem zakonu Laynezem wysu-
nął na pierwszy plan kwestię założenia seminarium duchownego. Było to zwią-
zane z recepcją uchwał soboru trydenckiego, nakazujących biskupom tworze-
nie w swych diecezjach seminariów na potrzeby kształcenia duchowieństwa. 
Rozpatrywano sprowadzenie jezuitów do Barczewa, Braniewa bądź Elbląga. Za 
wyborem Braniewa przemawiały trzy argumenty: miasto to stanowiło najwięk-
szy i najlepiej zagospodarowany ośrodek warmiński, było położone w niewiel-
kiej odległości od Fromborka, gdzie znajdowała się katedra warmińska, a także 
było w znacznym stopniu zagrożone wpływami protestanckimi[8].

Pierwsi jezuici przybyli na Warmię na Wszystkich Świętych 1564 roku. 
Byli to ludzie odmiennych narodowości, pochodzący z różnych kolegiów, część 
z nich nie przekroczyła trzydziestego roku życia. Przewodził im doktor teologii 
Krzysztof Strobell. Z uwagi na zarazę zakonnicy dotarli do Braniewa dopiero 8 

7  A. Szorc, Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” . Zarys dziejów, Olsztyn 1995, s. 14; Tenże, 
Dzieje diecezji warmińskiej 1243-1991, Olsztyn 1991, s. 67; L. Piechnik, Gimnazjum w Braniewie 
w XVI w . Studium o początkach szkolnictwa jezuickiego w Polsce, Nasza Przeszłość 7 (1958), s. 6; 
Tenże, Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez Jezuitów od XVI do XVIII wieku, Kraków 
2001, s. 20; J. Korewa, Z dziejów diecezji warmińskiej w XVI w . Geneza braniewskiego Hozianum: 
przyczynek do dziejów zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą (1549-1564), Poznań 1965, s. 22; Tenże, 
Sprowadzenie Jezuitów do Polski, Nasza Przeszłość 20 (1964), s. 20; J. A. Kalinowska, Stanisław 
Hozjusz jako humanista (1504-1579) . Studium z dziejów kultury renesansowej, Olsztyn 2004, s. 
76; S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668 . Działalność reli-
gijna, społeczno-kulturalna i polityczna, Kraków 1996, s. 25; B. Natoński, Początki Towarzystwa 
Jezusowego w Polsce, w: Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, J. Brodrick, Kraków 1969, s. 
416; M. Inglot, Hosii amicus . Alfons Salmerón – pierwszy jezuita w Polsce, w: Kardynał Stanisław 
Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Achremczyk, J. Guzowski, J. 
Jezierski, Olsztyn 2005, s. 63.

8  L. Piechnik, Gimnazjum w Braniewie, s. 11-12; J. Gręźlikowski, Pierwsze seminaria duchowne 
w Polsce – recepcja dekretu Soboru Trydenckiego o seminariach, Teologia i Człowiek 2 (2013),  
s. 70; S. Załęski, Jezuici w Polsce . Walka z różnowierstwem 1555-1608, t. 1, cz. 1, Lwów 1900, s. 155;  
J. Obłąk, O początkach kolegium jezuickiego i seminarium duchownego w Braniewie, Studia War-
mińskie 5 (1968), s. 6; A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525-1772, 
Olsztyn 1993, s. 124.
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stycznia 1565 roku. Osiedlili się w pofranciszkańskim klasztorze i objęli kościół 
mariacki[9].

Jezuici szybko przystąpili do organizacji gimnazjum, które otwarto w 1565 
roku. Wkrótce zgłosiło się do niego ponad dwustu chętnych. W pierwszych 
latach działalności zakonników w Braniewie ważna była kwestia uposażenia. 
O potrzebie doprecyzowania warunków współpracy świadczyła ilość wysta-
wionych dokumentów erekcyjnych dla kolegium i seminarium, których było 
łącznie trzy: z 1565, 1566 oraz 1568 roku[10].

Niemalże równocześnie utworzono seminarium diecezjalne. Decyzja doty-
cząca powołania braniewskiego seminarium została podjęta na synodzie diece-
zjalnym 21 sierpnia 1565 roku. Zobowiązano się wówczas do odrestaurowania 
budynków przeznaczonych dla jezuitów oraz do zapewnienia bytu materialne-
go dla dwudziestu zakonników i seminarzystów. Dla seminarium przeznaczono 
1200 grzywien. Liczbę alumnów przewidziano na dwudziestu czterech kandy-
datów, wśród których szesnastu miał prezentować rektorowi biskup warmiński, 
zaś ośmiu pozostałych kapituła katedralna. Jezuici starali się także o przeniesie-
nie seminarium poza klasztor. W końcu zostało ono przeniesione do budynku 
zwanego w mieście Priesterhaus[11].

Wraz z napływem uczniów do Braniewa zrodziła się także potrzeba za-
pewnienia im miejsca, w którym mogliby zamieszkać. Z propozycją wystąpił 
Hozjusz, który kierując się chęcią przyciągnięcia polskiej młodzieży szlachec-
kiej, postanowił zapewnić jej darmowe mieszkanie i utrzymanie. W konwikcie, 
znajdującym się początkowo w północnym skrzydle kolegium, znalazło schro-
nienie osiemdziesięciu uczniów. Warto dodać, że biskup warmiński utrzymy-
wał także na swój koszt wielu uczniów w Braniewie i Lidzbarku[12].

Kolejną i zarazem kluczową instytucją dla niniejszej pracy był Alumnat 

9  S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej, s. 34; L. Piechnik, Gimnazjum w Braniewie, s. 12; B. Natoński, 
Początki Towarzystwa Jezusowego, s. 427; S. Załęski, Jezuici w Polsce . Dzieje 153 kolegiów i domów 
jezuitów w Polsce, t. 4, cz. 1, Kraków 1905, s. 3; A. Szorc, Wyższe Seminarium, s. 15.

10  A. Szorc, Wyższe Seminarium, s. 15; S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, cz. 1, s. 4; J. Obłąk, O począt-
kach kolegium, s. 22.

11  J. Obłąk, O początkach kolegium, s. 17-18; S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, s. 170; A. Kopicz-
ko, Ustrój i organizacja, s. 125; A. Szorc, Wyższe Seminarium, s. 35; Tenże, Kolegium jezuickie,  
s. 51.

12  K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów . Studium z dziejów 
edukacji elit, Gdańsk 2007, s. 74; A Kopiczko, Ustrój i organizacja, s. 143; A. Szorc, Kolegium 
jezuickie, s. 44; Tenże, Życie codzienne na dworze biskupów warmińskich, w: Życie codzienne 
na dawnych ziemiach pruskich. Materiały z sesji naukowej Olsztynek, 10 października 1996 r., 
Olsztyn 1997, s. 19-20.
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Papieski w Braniewie, powstały w 1578 roku i działający przez 220 lat. Była to 
placówka, mająca za zadanie przygotowywać kształcących się w niej uczniów 
do pracy misyjnej w krajach, które zerwały swą łączność ze Stolicą Apostolską 
i uległy wpływom protestantyzmu. Alumnaty papieskie stanowiły instytucje 
oryginalne, różniące się od seminariów diecezjalnych, tworzonych w związku 
z dekretem soboru trydenckiego Cum adolescentium aetas[13]. Przy ich tworze-
niu ważne było doświadczenie Towarzystwa Jezusowego, nabyte przy zakłada-
niu kolegiów w Gandii i Mesynie na Sycylii[14]. Mimo tego, że zakon znajdo-
wał się pod wpływem postanowień soborowych, jego kolegium było otwarte 
również na uczniów świeckich, a zatem nie tylko przyszłych księży. Wkrótce 
powstały wzorcowe instytucje w Rzymie: Collegium Germanicum, zwane także 
alumnatem papieskim oraz Collegium Romanum. Pierwsze ze wspomnianych 
kolegiów, powołane do życia w 1552 roku, miało na celu formację kapłańską 
młodzieńców pochodzących z krajów niemieckich bądź też innych krajów pół-
nocnych. Jego funkcjonowanie wiązało się z Collegium Romanum, które od-
grywało dla zakonu rolę Seminarium Universale, kształcąc przy tym uczniów 
Collegium Germanicum[15].

W kontekście powstawania alumnatów papieskich ważna była działalność 
papieża Grzegorza XIII, którego zaangażowanie na polu zakładania kolegiów 
misyjnych sprawiło, że nadano mu przydomek „papieża misyjnego”. Tenże bi-
skup Rzymu kierował się chęcią odzyskania dla katolicyzmu krajów zagrożo-
nych reformacją, przede wszystkim Anglii i Szwecji, ale również zjednoczenia 
z Kościołem katolickim niektórych Kościołów wschodnich. Za jego pontyfi-
katu powstały w Rzymie alumnaty papieskie przeznaczone dla różnych naro-
dowości. Istniejące już Collegium Germanicum w 1580 roku zostało połączone 

13  S. Librowski, Dekret Soboru Trydenckiego o seminariach i pierwsze seminaria diecezjalne w Polsce, 
Ateneum Kapłańskie 2 (1969), s. 210-213.

14  Założenie kolegium w Gandii było bardzo istotne. Jezuici znaleźli tam oparcie dla swych działań 
w osobie Franciszka Borgiasza. Książę przy udziale ojców dążył do założenia uniwersytetu, któ-
rego zresztą później został jednym z pierwszych uczniów. Znaczenie Gandii jest o tyle istotne, że 
to właśnie tam, z inicjatywy kierującego tamtejszymi jezuitami ojca Andrzeja Oviedo, zachęco-
nego przez Borgiasza, zdecydowano się na rozpoczęcie kształcenia - obok scholastyków - także 
świeckich uczniów. Zob. J. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, t. 1, Kraków 
1969, s. 87-89.

15  G. Łuszczak, Naukowe i duszpasterskie drogi polskich jezuitów w Rzymie, Kraków 2009, s. 12;  
J. W. O’Malley, Pierwsi jezuici, Kraków 1999, s. 353-355; J. Poplatek, Powstanie Seminarjum Pa-
pieskiego w Wilnie (1582-1585), Ateneum Wileńskie 1-2 (1929), s. 64; B. Natoński, Humanizm 
jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna od XVI do XVII wieku . Nauczanie i piśmiennictwo . 
Kraków 2003, s. 12; K. Puchowski, Konwikt szlachecki, s. 317.
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z Collegium Hungaricum (założone w 1579 roku). Wkrótce powstały podobne 
kolegia: dla Anglików w 1579 roku, Greków – 1583, Ormian – 1584 i Maroni-
tów – 1584. Natomiast poza Rzymem powstały kolegia: w Austrii (Graz – 1573; 
Wiedeń – 1574), Francji (Douai – 1575), Czechach (Praga – 1575), Niemczech 
(Dylinga – 1585), a także w Siedmiogrodzie w Kolosvárze (obecnie Kluż-Na-
poka, dawniej Cluj – Kluż). Alumnaty założono również we Flandrii, Fuldzie, 
Yprés i w Madrycie, a wszystkie te seminaria zostały zorganizowane na wzór 
Collegium Germanicum[16].

Założenie seminariów papieskich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów było związane z działalnością jezuity Antonio Possevina[17], którego 
plany wspierał papież Grzegorz XIII. Alumnat w Braniewie został powołany do 
życia dzięki wykorzystaniu doświadczeń nabytych przy organizacji wcześniej 
już urządzonych kolegiów misyjnych.

Wybór Braniewa jako odpowiedniej lokalizacji dla tego typu zakładu był 
nieprzypadkowy. Pozostaje on w ścisłym związku z misją Possevina do Szwecji, 
która miała miejsce w latach 1577-1578. Stolica Apostolska podjęła wówczas 
działania w kierunku północnym, licząc na pozyskanie dla katolicyzmu kró-
la Jana III Wazy[18]. Początkowe sukcesy (złożenie przez króla wyznania wiary 

16  J. Poplatek, Powstanie Seminarjum, s. 64-65; P. Gach, Germanicum, w: Encyklopedia katolicka, t. 
5, Lublin 1989, kol. 1007; Seminarium Papieskie, w: EJ, s. 611.

17  Żył w latach 1533-1611. Studiował w Mantui, Ferrarze, Padwie oraz Collegium Romanum. 
Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Rzymie w 1559 roku. Oddawał się pracy apostolskiej 
w Sabaudii i Francji. W latach 1569-1572 pełnił funkcję rektora kolegium jezuickiego w Lyonie. 
Następnie od 1573 do 1577 roku pełnił funkcję sekretarza zakonu. W latach 1577-1580 odbył 
misje apostolskie do Szwecji, a w latach 1577-1580 misję moskiewską. Stał się doradcą króla 
Stefana Batorego, układając plany ligi antytureckiej. W 1585 roku został odsunięty od spraw 
politycznych i skierowany do kolegium braniewskiego, gdzie oddawał się pisaniu dzieł przeciw-
ko heretykom. Wyjeżdżał do Czech, Inflant, Saksonii i Litwy. Po śmierci Batorego towarzyszył 
nuncjuszowi papieskiemu przy elekcji nowego króla. Opuścił Rzeczpospolitą w 1587 roku i do 
1592 roku wykładał w kolegium w Padwie, wypełniając ten czas działalnością pisarską. Zob. 
Possevino, w: EJ, s. 532; Possewin, w: Encyklopedia Kościelna. Podług teologicznej encyklopedji 
Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami, t. 20, wyd. M. Nowodworski, Warszawa 1894, s. 
460-465; J. Poplatek, Powstanie Seminarjum, s. 53.

18  Kwestia nawrócenia Jana III na katolicyzm pojawiła się już w 1570 roku. Wówczas to Zygmunt 
August, przy okazji swego pośrednictwa w układach pomiędzy Danią i Szwecją, wysłał Marcina 
Kromera z misją poselską do Szwecji. Ten zaś, korespondując z dworem szwedzkim, wysunął 
kwestię nawrócenia króla, na co odpowiedziała mu 6 lutego 1570 roku Katarzyna Jagiellonka: 
„Tudzież nam też W. M. piszesz, abyśmy J. K. M. pana małżonka naszego napominali, aby się 
nawrócił ku pierwszemu Kościołowi: tedy to radzi czynimy; ale J. K. M. tak powiada: iż jakom 
jest nauczony od starszych swoich, tedy tak trzymać muszę; a też chociażbym rad, tedy poddani 
na to nie przyzwolą”. Por. F. Koneczny, Jan III Waza i missya Possevina, Kraków 1901, s. 24-25.
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katolickiej) nie przełożyły się jednak na zmianę wyznania w Szwecji, w której 
wiodący pozostał protestantyzm[19].

Misja ta unaoczniła Possevinowi potrzebę zorganizowania seminarium 
misyjnego, które kształciłoby duszpasterzy dla krajów północnej Europy. Ar-
gumenty przemawiające za wyborem Braniewa były następujące: położenie 
pomiędzy miastami portowymi – Gdańskiem i Królewcem, gdzie mieszkało 
wiele skandynawskich rodzin, zajmujących się handlem oraz funkcjonowanie 
w Braniewie kolegium i seminarium duchownego, co rozwiązywało problem 
zapewnienia odpowiedniej kadry pedagogicznej. Liczono również na to, że 
alumnat przyciągnie młodzieńców pochodzących z zamożnych rodzin, dzięki 
czemu nauka katolicka mogła w nich, jak również w ich ojczyznach, szybciej 
zapuścić korzenie[20].

Podstawę funkcjonowania Alumnatu Papieskiego w Braniewie stanowiły 
statuty z 10 grudnia 1578 roku, podpisane przez kardynała Tolomeusza Gallio, 
oficjalnego protektora papieskich kolegiów i współpracownika Grzegorza XIII. 
Spełniały one funkcję regulaminu zarówno dla alumnatu braniewskiego, jak 
i ołomunieckiego, które zresztą ściśle ze sobą współpracowały. Już w pierw-
szych słowach regulaminu przedstawiono cel funkcjonowania instytucji, czyli 
przygotowanie podopiecznych, pochodzących z różnych krajów, do uprawiania 
Bożych winnic, jak i przywrócenia wiary oraz pobożności ich przodków. Zo-
bowiązano się do bezpłatnego zapewnienia alumnom jedzenia, ubrania, miesz-
kania, łóżka oraz nauki. Każdy mógł dobrowolnie wybrać swoje powołanie, 
w związku z czym żaden z alumnów nie był zobowiązany do złożenia przysięgi 
dotyczącej tego, że zostanie kapłanem, ani że będzie nosił sutannę. Alumnom 
zapewniono jednakowy czas na złożenie przysięgi, że w przyszłości pozosta-
ną przy wierze katolickiej. Liczbę wychowanków dla alumnatu braniewskiego 

19  Szczerość króla jest dyskusyjna. Powątpiewał w nią już Possevino. Król bowiem szybko powrócił 
do wcześniejszych żądań zniesienia celibatu księży, przyjmowania komunii pod dwiema posta-
ciami i ustanowienia języka narodowego w liturgii. W nawrócenie króla wierzył S. Załęski, tłu-
macząc nietrwałość monarchy cechami charakteru. Zauważył przy tym, że mimo tego, że król 
zmuszony przez Possevina wyrzekł się herezji, to powodem tego była raczej obawa utraty wspar-
cia politycznego papieża i jego legata. Zob. S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 1, cz. 1, Lwów 1900,  
s. 418; S. Obirek, Antonio Possevino SJ i jego misja do Szwecji, Nasza Przeszłość 88 (1997), s. 93-
95; A. Kopiczko, Ustrój i organizacja, s. 131; J. P. Donnelly, Antonio Possevino: From Secretary to 
Papal Legate in Sweden, w: The Mercurian Project: Forming Jesuit Culture, 1573-1580, ed. T. M. 
McCoog, Saint Louis 2004, s. 336.

20  G. Lühr, Die Matrikel des päpstlichen Seminars zu Braunsberg 1578-1798, Braunsberg 1925,  
s. 8 (dalej: Die Matrikel); A. Kopiczko, Ustrój i organizacja, s. 131-132; S. Achremczyk, A. Szorc, 
Braniewo, s. 174.
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i ołomunieckiego określono na stu uczniów. Kształcenie miało odbywać się na 
tych samych zasadach, które obowiązywały w innych kolegiach, w tym w Colle-
gium Germanicum i innych papieskich seminariach[21].

Najprawdopodobniej dokumentem funkcjonującym jako akt erygowania 
alumnatu braniewskiego było, co prawda późniejsze o prawie dwa i pół roku 
od statutów, Motu proprio Grzegorza XIII, noszące tytuł Frustra nos z 15 mar-
ca 1581 roku. To twierdzenie zostało przyjęte przez większość badaczy, choć 
zdarza się również, że za papieską bullę erygującą alumnat braniewski uważane 
są statuty z 1578 roku. Byt materialny seminarium miało zabezpieczyć 2400 
skudów, przeznaczone przez Grzegorza XIII dla obu alumnatów, braniewskiego 
i ołomunieckiego. Najprawdopodobniej środki te podzielono po połowie[22].

Alumnat wsparł także Jan III Waza, który wręczył 20 tysięcy skudów Pos-
sevinowi, opuszczającemu Sztokholm w 1578 roku. Kolejnym zastrzykiem fi-
nansowym było stypendium ufundowane przez królową Katarzynę Jagiellon-
kę w 1580 roku na utrzymanie dwóch Szwedów. Sumy te zostały powiększone 
o kolejne fundusze otrzymane po śmierci żony Jana III Wazy 16 września 1582 
roku. Przed śmiercią królowa przekazała alumnatowi 10 tysięcy koron rocznie 
z odsetek z jej dóbr z Rzeczpospolitej, ustanawiając dzięki temu stypendium dla 
pięciu młodych Szwedów[23].

21  A. Szorc, Wyższe Seminarium, s. 62; H. D. Wojtyska, Niektóre zagadnienia dotyczące genezy i or-
ganizacji Papieskiego Kolegium Misyjnego w Braniewie, Studia Warmińskie 34 (1997), s. 131;  
A. Kopiczko, Ustrój i organizacja, s. 132; Die Matrikel, s. 11-12; S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, 
cz. 1, s. 12-13.

22  A. Szorc przypisywał rolę bulli erekcyjnej właśnie dokumentowi z 1578 roku. Mimo tego, że 
Motu proprio, które regulowało kwestię uposażenia alumnatu, mówiło o nim jako już ufundo-
wanym, to uważa się je za akt fundacyjny. Do jego opracowania doprowadziła obawa Possevina 
o utratę dochodów już przeznaczonych na seminaria północne, za rządów następców Grzegorza 
XIII i kardynała di Como. Dzięki jego staraniom i wsparciu wspomnianego kardynała papież po-
lecił opracować specjalne encykliki, które gwarantowały wypłatę stałych środków na utrzymanie 
alumnatów przez piętnaście lat, a także ustanawiały kardynała di Como ich protektorem. Zob. 
A. Szorc, Wyższe Seminarium, s. 59, 62; S. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, s. 174; J. Poplatek, 
Powstanie Seminarjum Papieskiego w Wilnie (Dokończenie), Ateneum Wileńskie 3-4 (1929), s. 
29-30; H. D. Wojtyska, Niektóre zagadnienia, s. 133; A. Kopiczko, Ustrój i organizacja, s. 132; S. 
Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, cz. 1, s. 13.

23  Kwota zapisana przez królową Katarzynę została ulokowana na nieruchomościach starosty 
radzyńskiego, Hugona Dąbrowskiego, który posiadał na terenie Warmii 288-łanowy majątek, 
płacąc królowej roczny czynsz w kwocie 600 talarów. Wspomniana kwota miała wystarczyć na 
utrzymanie przynajmniej dziesięciu uczniów. Ponieważ zgodnie z wolą królowej ze stypendiów 
mieli korzystać młodzieńcy pochodzenia szwedzkiego, fundacja ta była nazywana niekiedy 
alumnatem szwedzkim. A. Szorc zaznacza, że sam Alumnat Papieski był przeznaczony na dwu-
dziestu studentów i owe 1200 talarów rocznie odpowiadało kwocie 1800 złotych polskich, co 
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W latach 1578-1635 opisywana instytucja funkcjonowała jako Alumnat 
Papieski, następnie w latach 1635-1798 jako Seminarium Papieskie. Podstawę 
dla tej tezy stanowią zachowane roty przysiąg, z których to pierwsza z 1578 
roku nazywała absolwentów tej instytucji alumnami papieskimi i nie nakładała 
na nich obowiązku przyjmowania święceń kapłańskich. Najprawdopodobniej 
więc Alumnat Papieski w Braniewie uległ pewnemu przeprofilowaniu, gdyż 
zgodnie z przepisami Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 24 listopada 1624 
roku alumni na wezwanie tej instytucji bądź nuncjusza byli zobowiązani do 
wstąpienia do stanu duchownego, przyjęcia wszystkich święceń i podjęcia pra-
cy misyjnej w swojej ojczyźnie[24].

Początkowo Alumnat Papieski w Braniewie nie był przeznaczony do za-
pewnienia edukacji na wyższym szczeblu, z czego wynikała potrzeba wysyła-
nia uczniów do innych seminariów w celu kontynuowania przez nich nauki. 
Skupiano się na podstawowym kursie w naukach humanistycznych i wpaja-
niu zasad Kościoła katolickiego. Kierowano się chęcią spełnienia wymagań 
stawianych przez Possevina, planującego przywrócić duchową władzę Rzy-
mu nad północnym obszarem Europy. Aż do reformy Fryderyka Bartscha[25] 

stanowiło pokaźną sumę, pokrywającą koszty utrzymania wychowanków, kadry jezuickiej oraz 
konserwacji budynków. Zob. A. Szorc, Kolegium jezuickie, s. 60, 87-88. Zdaniem S. Załęskiego 
po raz pierwszy legat Katarzyny Jagiellonki wypłacono w 1586 roku, co miało wystarczyć na 
stypendia dla czterech alumnów, dzięki czemu „[…] istniało obok papieskiego, także kolegium 
szwedzkie w Brunsberdze”. Zob. S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, cz. 1, s. 13. Natomiast wiado-
mość dotyczącą wspomnianego legatu podaje Johannes Messenius z Vadsteny, który będąc od 
1596 roku przez dziesięć lat wychowankiem wspomnianego „szwedzkiego alumnatu”, wyraził 
wdzięczność swojej dobrodziejce w dziele Scondia illustrata. Zob. F. Hipler, Literaturgeschichte 
des Bisthums Ermland, Braunsberg und Leipzig 1873, s. 168; J. Poplatek, Zarys dziejów Seminar-
jum Papieskiego w Wilnie 1585-1773, Ateneum Wileńskie 1-2 (1930), s. 171-173; A. Kopiczko, 
Ustrój i organizacja, s. 132; O. Garstein, Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia . Jesuit 
educational strategy: 1553-1622, t. 3, Leiden-New York-København-Köln 1992, s. 178.

24  Zob. A. Szorc, Kolegium jezuickie, s. 56; Tenże, Wyższe Seminarium, s. 63-64; A. Kopiczko, Ustrój 
i organizacja, s. 134. Zmiana wymagań stawianych nowym kandydatom, a w szczególności zapis 
dotyczący wstąpienia do stanu duchownego spowodowała, że niektórzy alumni zwlekali ze zło-
żeniem takiej przysięgi, a zdarzały się również przypadki całkowitej odmowy. Zob. Die Matrikel, 
nr 581, 584, 592, 609, 650, 666.

25  Żył w latach 1552-1609. Urodził się w Braniewie, w rodzinie mieszczańskiej. Studia filozoficzne 
ukończył w Collegium Romanum, teologię w Wiedniu, zaś do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 
w 1572 roku. Powrócił do Polski w 1576 roku. W Poznaniu i Braniewie uczył teologii moral-
nej i języka greckiego. W Braniewie podlegały mu szkoły, seminarium diecezjalne, seminarium 
papieskie, konwikt szlachecki oraz bursa dla ubogiej młodzieży. Był rektorem kolegium w Bra-
niewie w latach 1584-1590, a następnie w Wilnie (1592-1595). Zasłynął jako dobry organizator, 
przyczyniając się do podniesienia poziomu nauczania w kierowanych przez siebie zakładach. 
W czasie swojego rektoratu musiał stawić czoło potrzebie zapewnienia odpowiedniej kadry pe-
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z 1585 roku edukację alumnów opierano na Catechismus Romanus[26], nauce 
sprawowania sakramentów, kazuistyce i controversiae[27]. W 1585 roku Bartsch 
opracował sylabus pod tytułem Tractatus de Studiis Alumnorum Pontificiorum 
rite instituendis, w którym podkreślał konieczność gruntownych studiów hu-
manistycznych przed kursem teologii oraz języków klasycznych - greki i łaci-
ny. Ponadto w kształceniu alumnów dużą uwagę poświęcano nauce języków 
współczesnych[28].

Wiek rozpoczynania nauki w Alumnacie Papieskim niekiedy znacząco się 
różnił, zdarzyło się nawet przyjęcie dwóch uczniów pochodzenia skandynaw-
skiego w wieku siedmiu lat. Rzecz jasna tacy uczniowie nie mogli od razu roz-
począć nauki na poziomie seminarium, byli więc kierowani na naukę do gim-
nazjum. Czasami też uczniowie powyżej osiemnastego roku życia mieli duże 
braki w edukacji. Z uwagi na to dochodziło do sytuacji, której efektem była 

dagogicznej. Był to wówczas istotny problem, gdyż dochodziło do sytuacji, w której katedry pro-
fesorskie obejmowały niedostatecznie przygotowane osoby. W 1586 roku brał udział w pracach 
polskiej komisji, opracowującej Ratio Studiorum. W latach 1595-1598 pracował w Gdańsku jako 
superior i kaznodzieja. Od 1598 roku pełnił urząd wiceprowincjała Towarzystwa dla litewskiej 
części Prowincji Polskiej. Od 1600 roku był także spowiednikiem króla Zygmunta III. Zmarł 
w 1609 roku pod Smoleńskiem, w trakcie wyprawy moskiewskiej. Zob. Bartsch Fryderyk, w: EJ, 
s. 30; J. Łukaszewska-Haberkowa, Fryderyk Bartsch SJ (1552-1609) i jego działalność literacka, 
w: Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi 
Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, red. A. P. Bieś, B. Topij-Stempińska, Kraków 
2010, s. 225-226; L. Piechnik, Gimnazjum w Braniewie, s. 55-56.

26  Katechizm został wydany w 1566 roku. Decyzję o jego napisaniu podjęto na soborze trydenc-
kim. Początkowo zamierzano wydać dwa odrębne katechizmy, dla dzieci i dla proboszczów, lecz 
ostatecznie powstał jedynie ten drugi. Celem jego powstania była przede wszystkim ochrona 
katolików przed propagandą innowierczą, niemniej jednak nie był szczególnie naznaczony pole-
miką z różnowiercami. Stanowił kompendium teologii, którego podporą były źródła pozytywne. 
Używali go kapłani przy pisaniu kazań, ponadto stanowił podstawę do przygotowywania tzw. 
małych katechizmów. Zob. M. Rusiecki, Katechizm Rzymski, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, 
Lublin 2000, kol. 1052-1054; D. Kuźmina, Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i na początku XVII 
wieku, Warszawa 2002, s. 27-33.

27  Dział teologii pozytywno-kontrowersyjnej nazywano w XVI wieku controversiae, w XVII – the-
ologia controversa, zaś w XVIII – theologia polemica. W XVI wieku poprzez tę nazwę odwoływa-
no się do kwestii istotnie spornych, z kolei w następnych stuleciach, używając tego określenia, 
odnoszono się do przedmiotu nauczania. Na kontrowersje zwracano dużą uwagę już w klasie 
retoryki, kierując się chęcią uświadomienia uczniów, którzy niebawem kończyli swoją naukę 
w gimnazjum. Zob. B. Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna od 
XVI do XVII wieku . Nauczanie i piśmiennictwo . Kraków 2003, s. 7; J. Łukaszewska-Haberko-
wa, Wpływ pierwszego pokolenia polskich jezuitów na życie kulturalne i religijne Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów w latach 1564-1608, Kraków 2014, s. 79.

28  O. Garstein, Rome, s. 178-180.
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dość znaczna rozpiętość wieku uczniów w poszczególnych klasach. Ustalono, 
w oparciu o dane dotyczące uczniów skandynawskich, że w pierwszej klasie - 
infimie naukę pobierali chłopcy w wieku siedmiu, dwunastu, trzynastu, a nawet 
dziewiętnastu lat. W gramatyce i syntaksie byli to uczniowie od dwunastego do 
dwudziestego roku życia, w klasie poezji od siedemnastego do dwudziestego 
trzeciego, natomiast według pełnych danych uczniowie w retoryce mieli w mo-
mencie rozpoczęcia nauki szesnaście-siedemnaście do nawet dwudziestu sied-
miu lat[29].

Studia w alumnacie trwały pięć lat, z czego pierwsze trzy lata wypełniał 
kurs filozofii, rozpoczynany od logiki i dialektyki. Drugi rok przeznaczony był 
na naukę fizyki, kosmologii, matematyki z geometrią, geografii i kalendarza, 
a trzeci – metafizyki, psychologii i etyki. Następnie przechodzono do studiów 
teologicznych, na które składała się teologia scholastyczna, kontrowersyjna 
i moralna. Wykłady, wspólne dla alumnów papieskich i studentów seminarium 
diecezjalnego, odbywały się w godzinach od 7 do 13. Zgodne z powyższym były 
wytyczne Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 28 stycznia 1647 roku, które na-
kazywały przyjmowanie uczniów po ukończeniu gimnazjum, uznając przy tym 
za wystarczający czas nauki wynoszący pięć lat, podczas gdy dotąd zdarzało 
się przetrzymywać alumnów aż przez dziewięć lat. Takie zarządzenie wydaje 
się uzasadnione, gdyż łączny czas edukacji danego alumna, biorąc pod uwagę 
ukończenie przez niego szkoły parafialnej, gimnazjum w wymiarze siedmiu lat 
i dziewięć lat kształcenia w alumnacie, był niewątpliwie bardzo długi[30].

Absolwenci Alumnatu Papieskiego w Braniewie niewątpliwie należeli do 
osób starannie wykształconych. Znaczna część uczniów, stanowiąca elitę mło-
dzieży, należała do Sodalicji Mariańskich, gdzie mogła rozwijać nie tylko swą 
pobożność, ale i również podnosić poziom swojej nauki czy zajmować się dzia-
łalnością charytatywną. Kluczowym zadaniem omawianej instytucji była praca 
na rzecz przywrócenia na łono Kościoła katolickiego krajów, które od niego 
odstąpiły. Możliwości pracy misyjnej były uwarunkowane sytuacją geopolitycz-
ną, która w większym bądź mniejszym stopniu ją umożliwiała albo czyniła cał-
kowicie niewykonalną. Podstawowym zagadnieniem będzie więc sprawdzenie, 

29  Uczniowie, którzy rozpoczęli swoją naukę w wieku 7 lat to Petrus Canuti i Martinus Starnber-
gensis (poprawnie odczytany przez O. Garsteina jako Martinus Stanislai Stegeborgensis) Być 
może to właśnie z powodu tak wczesnego rozpoczęcia nauki, Martinus Stegeborgensis miał pro-
blem z przestrzeganiem dyscypliny. Zob. O. Garstein, Rome, s. 184; Die Matrikel, nr 16, 52.

30  A. Kopiczko, Ustrój i organizacja, s. 134; Tenże, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej 
w latach 1525-1821 . Studium prozopograficzne, cz . 1, Olsztyn 2004, s. 63; A. Szorc, Wyższe Semi-
narium, s. 64.
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w jakim stopniu absolwenci tej uczelni spełniali jej ideowe założenie.
W pierwszej kolejności uwaga zostanie poświęcona Szwecji. W matrykule 

braniewskiej odnotowano wielu młodzieńców właśnie pochodzenia szwedz-
kiego. Wielu z nich związało się z Zygmuntem III Wazą, dołączając do jego 
szwedzkiego dworu i pełniąc funkcję kapelanów nadwornych, sekretarzy czy 
w ogóle pracowników kancelaryjnych[31]. W celu określenia możliwości prowa-
dzenia działań rekatolicyzacyjnych na tym obszarze należy pokrótce przedsta-
wić rozwój reformacji w krajach skandynawskich, a także ich dzieje polityczne.

Kraje skandynawskie – Szwecja, Dania i Norwegia od 1397 roku były po-
łączone unią kalmarską, jednakże ich koegzystencja nie zawsze układała się 
pomyślnie. Podczas gdy Dania dążyła do zachowania unii, upatrując w niej 
możliwość wzmocnienia swojej pozycji i odegrania większej roli na arenie mię-
dzynarodowej, Szwedzi nie godzili się na podporządkowanie się Duńczykom. 
Kiedy w 1513 roku zmarł król duński Jan I, władzę po nim, jako król zjednoczo-
nych państw, objął jego syn Chrystian, koronując się jako Chrystian II. Głów-
nym celem politycznym tego króla było przywrócenie władzy w Szwecji, którą 
realnie sprawował namiestnik Sten Sture Młodszy. Wojna wybuchła w 1517 
roku, a trzy lata później, gdy w zaciekłych walkach poległ szwedzki namiest-
nik, Chrystian uzyskał aprobatę rady państwa i koronował się także na króla 
Szwecji. Wkrótce po tym wydarzeniu przystąpił do zdławienia opozycji i wy-
eliminowania nieżyczliwych mu panów szwedzkich. W związku z tym w 1520 
roku wydał na zamku ucztę, zapraszając nie tylko wspomnianych możnych, ale 
również biskupów oraz mieszczan wraz z burmistrzami. Pospiesznym wyro-
kiem sądu duchownego, którym kierował katolicki arcybiskup Gustaw Trolle, 
około osiemdziesięciu osób zostało skazanych na śmierć i straconych na rynku 
w Sztokholmie. Wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą krwawej łaźni 
czy też rzezi sztokholmskiej[32].

31  Jego kapelanami byli m.in. Petrus Cuprimontanus, Josephus Jussoila, Andreas Olai, Joannes Va-
sthovius, Matthias Montanus, Andreas Tallerus. Funkcję sekretarzy pełnili, oprócz wspomnia-
nego Vasthoviusa i Tallerusa, także Georgius Palmerius, Nicolaus Palmerius, Samuel Graben, czy 
Christophorus Lode. W kancelarii królewskiej mieli pracować również Joannes Vincaeus, Guil-
helmus Tilmannus oraz Petrus Biperus. Lista osób związanych z tym monarchą jest dłuższa. Ich 
wspólnym mianownikiem jest wykształcenie odebrane w Alumnacie Papieskim w Braniewie. 
Świadczy to o popularności tej uczelni wśród szwedzkich młodzieńców, a poprzez ich późniejsze 
losy możemy zobaczyć, że dochodzili oni do znaczących urzędów i pełnili istotne funkcje. Zob. 
Die Matrikel, nr 20, 49, 60, 67, 77,85, 123, 132, 147, 230, 267, 377, 397.

32  W. Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej (1500-1975), Warszawa 1982, s. 24, 27, 30-31; A. Żyga-
dło, Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii . Studium porównawcze, Warszawa 2005, s. 12; A. Le-
nartowicz, Gustaw I Waza (1496-1560) a reformacja w Szwecji, Studenckie Zapiski Historyczne 
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W następnym roku przeciwko tyranii Chrystiana II wybuchło powstanie 
na czele z wybranym w 1521 roku na regenta Gustawem Wazą, który w wyniku 
rzezi stracił swego ojca. Zryw ten swoim zasięgiem objął niemalże cały kraj. Do 
końca 1522 roku oparły mu się wyłącznie główne twierdze: Sztokholm, Kalmar, 
Elfsborg, a także zamki fińskie. Znacznego poparcia powstańcom udzieliła Lu-
beka, a także m.in. Gdańsk, przeprowadzając blokadę duńskich portów. Władza 
Chrystiana II została silnie podkopana, na zjeździe w Viborgu zwróciła się prze-
ciwko niemu również rada państwa, która - licząc na zmianę panującego - pod-
jęła negocjacje z Fryderykiem, księciem Szlezwiku i Holsztynu. Wspomniany 
książę, wkroczywszy ze swoim wojskiem do Danii w 1523 roku, odebrał hołd 
od stanów duńskich. W następnym roku, po upadku Kopenhagi, Chrystian II 
zbiegł do Niderlandów, szukając schronienia u swojego szwagra, Karola V[33].

W taki sposób doszło do rozpadu unii kalmarskiej, rozwiązanej de facto 
w 1523 roku wraz z koronacją na króla Szwecji Gustawa Wazy i zakończeniem 
walk wyzwoleńczych. Władzę w Danii i Norwegii, z większym bądź mniejszym 
powodzeniem, sprawował Fryderyk I. Za jego panowania doszły w tych krajach 
do głosu kwestie wyznaniowe, jako że był to czas wkrótce po wystąpieniu Mar-
cina Lutra, dającemu początek reformacji.

W krajach skandynawskich protestantyzm utożsamiano z dążeniami na-
rodowościowymi, zbiegł się on bowiem w czasie z licznymi przeobrażeniami 
ośrodków władzy i przejmowaniem jej przez nowe dynastie. Warto dodać, 
że Kościół katolicki na tym obszarze cieszył się silną pozycją ekonomiczną, 
znajdującą odzwierciedlenie w znacznym udziale w posiadaniu ziemi, a także 
w korzystaniu z różnych zwolnień podatkowych. Gustaw Waza, borykający się 
z licznymi problemami, postanowił stawić im czoła na zgromadzeniu stano-
wym w Västerås 1527 roku. Wówczas, w obliczu niewystarczających docho-
dów skarbca królewskiego, padła sugestia rozwiązania tego problemu w oparciu 
o stan posiadania Kościoła katolickiego. Nie było możliwości obrony przed jed-
nakowym stanowiskiem zarówno króla, szlachty, jak i mieszczaństwa oraz ludu, 
którzy wspólnie domagali się, aby owe braki uzupełnił podatek pochodzący 
z nadwyżek dochodów biskupów, katedr oraz kanoników, a także, aby duchow-
ni przekazali na rzecz króla swe twierdze i zamki, a szlachcie zwrócili wszelkie 
dobra. Ustalono także, aby ich świta zbrojna nie była liczniejsza od monarszej 
i nie przekraczała w przypadku arcybiskupa czterdziestu, a innych biskupów 
trzydziestu konnych. Pod względem ekonomicznym Kościół w Szwecji został 

3 (2006), s. 77-78.
33  W. Czapliński, Dzieje Danii, s. 32; A. Żygadło, Reformacja w Szwecji, s. 12-13.
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pozbawiony przywilejów i podporządkowany władcy, który ustalał wysokość 
podatku. Status materialny duchownych został ograniczony tak, aby w przy-
szłości nie stanowili oni zagrożenia dla Korony. Pozwolono jednocześnie na 
głoszenie nauki Lutra, a ponadto duchowieństwo zostało wyłączone spod kon-
troli Stolicy Apostolskiej. Nie było konieczności konfirmacji biskupów, ograni-
czono też możliwość nakładania klątw kościelnych, a także apelacji do Rzymu. 
Podsumowując, postanowienia sejmu w Västerås, będące ordynacją kościelną, 
stanowiły pierwszy statut Kościoła ewangelickiego[34].

Kolejne posunięcia Gustawa Wazy w stosunku do Kościoła katolickiego 
również dotyczyły spraw ekonomicznych. W celu zapełnienia królewskiego 
skarbca król postanowił zagarnąć srebra kościelne, a także zdecydował w 1530 
roku w Uppsali o zarekwirowaniu na potrzeby budżetu państwa jednego ze 
średnich bądź największego dzwonu z każdego kościoła, a później też z miast 
i klasztorów. Te kroki doprowadziły do powstania, które jednak udało się szyb-
ko opanować[35].

Należy także nadmienić, że Gustaw Waza w swych działaniach kierował 
się w większej mierze pragmatyzmem aniżeli kwestiami wyznaniowymi, stąd 
w celu zabezpieczenia swojego panowania dążył do osłabienia pozycji ekono-
micznej możnych i Kościoła katolickiego. Najprawdopodobniej nie intereso-
wały go jednak zagadnienia teologiczne. Również przyjęcie na dwór królewski 
w charakterze kaznodziei Olausa Petri, jednego z luterańskich reformatorów, 
było najprawdopodobniej podyktowane jego kazaniami dotyczącymi władzy 
królewskiej. Uważał on bowiem, że władza królewska została ustanowiona 
i uświęcona przez Boga, po to by ludzie wzajemnie się nie krzywdzili i aby ist-
niało dobro i szczęście[36].

Jednym z następnych posunięć Gustawa Wazy było oficjalne zniesienie 
klasztorów na synodzie w Örebro w 1529 roku. Wyjątek stanowił klasztor bry-
gidek w Vadstena, do którego przyjęcia wymagana była odtąd zgoda królewska. 
W tym czasie dokonywano również przekładu Biblii na język szwedzki. W 1531 
roku wprowadzono Mszę św. w języku narodowym, choć istniała jeszcze możli-
wość odprawiania w języku łacińskim. Ponadto Waza ustanowił arcybiskupem 
Uppsali Laurentiusa Petri, który nie został zatwierdzony przez papieża, stając 
się tym samym pierwszym arcybiskupem, niezależnym od Stolicy Apostol-

34  M. Roberts, The early Vasas . A history of Sweden 1523-1611, Cambridge 1968, s. 80; A. Żygadło, 
Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii, s. 62-63, 68.

35  A. Lenartowicz, Gustaw I Waza, s. 88-90.
36  A. Żygadło, Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii, s. 44; A. Lenartowicz, Gustaw I Waza, s. 90-91.
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skiej. Rok 1536 przyniósł oficjalne wprowadzenie reformacji w Szwecji i Da-
nii. W następnym roku na synodzie w Uppsali podjęto dalsze decyzje, było to 
m.in. wprowadzenie liturgii zgodnej z nauczaniem Marcina Lutra czy Komu-
nii św. pod dwiema postaciami. Nie utrzymał się również Hans Brask, biskup 
Linköping, który stanowczo wystąpił przeciwko reformacji. Ostatni katolicki 
biskup wobec swojej bezsilności oraz przychylnego stosunku króla do luteran 
zdecydował się na opuszczenie Szwecji w 1527 roku. Podsumowując, rządy Gu-
stawa Wazy w czasie których kraj odszedł od Kościoła katolickiego, uczyniły ze 
Szwecji silne militarnie i ekonomicznie państwo. Należy jednakże zauważyć, 
że opisane powyżej działania spotykały się często z ostrą reakcją poddanych, 
w tym chłopów, których chrześcijaństwo nie było wolne od elementów pogań-
skich, silnie zwalczanych przez protestanckich pastorów. W późniejszym czasie 
w ramach reakcji na wybuch największego powstania Nilsa Dacke doszło do 
zniesienia bractw religijnych oraz zakazu pielgrzymek[37].

Po śmierci Gustawa Wazy w 1560 roku władzę przejął Eryk XIV. Ostatecz-
nie usunął go z tronu Jan III Waza. Stolica Apostolska wiązała duże nadzieje 
z wpływem jego małżonki, Katarzyny Jagiellonki. Kontrakt małżeński zezwalał 
Katarzynie na pozostanie katoliczką, a także na posiadanie przy swym boku ka-
pelana, jak i spowiedników na dworze. Nie było to jednak jedyne źródło sympa-
tii prokatolickich Jana III. Zapewne nie bez znaczenia pozostawał także wpływ 
jego matki, Margarety Leijonhufvud, która była katoliczką. Najprawdopodob-
niej Stolica Apostolska i jej wysłannicy, których drażniła chwiejność postano-
wień króla szwedzkiego, nie zdawali sobie do końca sprawy z jego wizji reformy 
Kościoła. Choć monarcha liczył na wsparcie biskupa Rzymu i ustępstwa z jego 
strony, to dążył do budowy Kościoła narodowego, nie wykluczając podporząd-
kowania go Stolicy Apostolskiej. Pragnął przy tym zachować niektóre „zdo-
bycze” protestantyzmu, m.in. komunię pod dwiema postaciami, czy zgodę na 
małżeństwa duchownych[38].

Jedynie odległa i słabo zaludniona Norwegia stała się w XVI wieku swo-
istym bastionem katolicyzmu. Kraj ten odgrywał niejako rolę ośrodka promie-

37  A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 145-146; W. Kraw-
czuk, Szwecja wobec prób rekatolicyzacji w drugiej połowie XVI wieku w świetle nowszych badań, 
w: Antonio Possevino SJ (1533-1611). Życie i dzieło na tle epoki, Kraków 2012, s. 221; A. Lenar-
towicz, Gustaw I Waza, s. 92-93, 95-97.

38  K. Szelągowska, Missio Scandinavica . Laurentius Nicolai Norvegus, jego życie i działalność, w: 
Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, 
red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 79; J. P. Donnelly, 
Antonio Possevino, s. 331-332.
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niującego na całą Skandynawię, bowiem liczni studenci norwescy kształcili się 
w kolegiach jezuickich. Wśród nich wyróżniał się przede wszystkim Laurentius 
Nicolai Norvegus. Studiował on na uniwersytecie w Lowanium, nowicjat roz-
począł w lutym 1564 roku, tam też silnie oddawał się ignacjańskim ćwiczeniom 
duchownym, których wkrótce nauczał także innych nowicjuszy. Norvegus sku-
pił wokół siebie w Lowanium grono dwudziestu oddanych uczniów, rozpoczy-
nając przygotowania do misji w Szwecji[39].

Zanim jednak Norvegus udał się na misję, pod koniec 1572 roku dotarł do 
Szwecji Jan Herbest. Pełnił on funkcję kapelana królowej Katarzyny, podtrzy-
mując królewską małżonkę, jak i jej dwór w wierze katolickiej. W lipcu 1574 
roku dołączył do niego Stanisław Warszewicki, rektor kolegium jezuickiego 
w Wilnie, któremu w instrukcji polecano, oprócz sprawy rekatolicyzacji Szwe-
cji, zadania natury politycznej[40]. Warszewickiemu udało się utwierdzić w prze-
konaniu, że Jan III nie powróci do jedności z Kościołem katolickim, dopóki nie 
zostaną poczynione ustępstwa ze strony Stolicy Apostolskiej. Mimo to wywarł 
on duże wrażenie na parze królewskiej, a także udało mu się umocnić Jana III 
w przekonaniu o konieczności zbliżenia kraju z Rzymem. Stanisław Warszewic-
ki po około dwóch tygodniach uznał, że jego misja dobiegła końca i że istnieje 
żywa potrzeba przysłania do Szwecji kogoś, kto odznaczałby się dobrym przy-
gotowaniem intelektualnym oraz znajomością nie tylko języka szwedzkiego, ale 
także miejscowych realiów. Do Szwecji powrócił jeszcze w 1578 roku, już jako 
oficjalny spowiednik królowej, i od tej pory był przy niej odpowiedzialny także 
za wychowanie w wierze katolickiej dzieci królewskich, Zygmunta oraz Anny. 
Jego towarzyszami w drodze na dwór królowej byli o. Szymon Wysocki i bracia 
zakonni Walenty Łaski oraz Wawrzyniec Rydzyński. W taki sposób stopniowo 
rodziła się jezuicka „misja szwedzka”[41].

39  W. Krawczuk, Szwecja wobec prób rekatolicyzacji, s. 217-218; K. Szelągowska, Missio Scandina-
vica, s. 77-78.

40  W opinii Stolicy Apostolskiej była to najdogodniejsza chwila, gdyż Jan III, po śmierci Zygmunta 
II Augusta, rozważał ubieganie się o tron Rzeczypospolitej. Zignorowano wówczas nawet sprze-
ciw generała zakonu, Ewerarda Mercuriana, który nie zgadzał się na wysłanie Stanisława War-
szewickiego. Wspomniane kwestie polityczne dotyczyły natomiast możliwości zawarcia przy-
mierza pomiędzy Szwecją a Filipem II hiszpańskim, któremu proponowano udzielenie wsparcia 
flotą w walce przeciwko Niderlandom. Filip II uwarunkował wspomnianą pomocą dołączenie 
do ligi antytureckiej. Zob. S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej, s. 220; J. Poplatek, Ks . Stanisław 
Warszewicki T . J . Zapomniany humanista polski i katolicki reformator, Przegląd Powszechny 226 
(1948), nr 7-8, s. 68.

41  Brali w niej udział także jezuici Szymon Nikowski oraz Bernard Gołyński. Zob. J. Poplatek, Ks . 
Stanisław Warszewicki T . J ., s. 68; K. Szelągowska, Missio Scandinavica, s. 81; J. P. Donnelly, An-
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Opisywane działania zamierzano powierzyć Norvegusowi, który pracował 
incognito w Norwegii od 1570 roku. Pięć lat później papież Grzegorz XIII zlecił 
mu prowadzenie nowej, jezuickiej misji w Szwecji. Jako że jego ojciec był Szwe-
dem, Norvegus posiadał wystarczającą znajomość tego języka, a przynajmniej 
władał nim w takim stopniu, aby mógł uchodzić za Szweda, który spędził część 
swego życia za granicą. Laurentius pragnął zabrać ze sobą grono swych uczniów, 
starając się o ich grupowe przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego, jednakże jego 
prośba spotkała się z negatywną odpowiedzią władz zakonnych, polecających 
wybranie czterech najzdolniejszych alumnów. Jego podopieczni mieli za zada-
nie zorganizowanie swemu mentorowi odpowiednich środków finansowych na 
zakup książek, które miały być następnie zabrane w podróż. Norvegus wyru-
szył w październiku 1575 roku, z krótkim przystankiem na pobyt w Braniewie, 
w którym pozostał do przełomu marca i kwietnia następnego roku. Norvegus 
bez wiedzy władz zakonnych wysłał do Sztokholmu sześciu towarzyszy, a jed-
nego z nich, Florentiusa Feyta, wziął ze sobą. W taki sposób dotarł do Szwecji 
10 kwietnia 1576 roku. Jan III, dowiedziawszy się o tym wydarzeniu, miał się 
ucieszyć. Gdy tylko przybysze skontaktowali się z kapelanem królowej Katarzy-
ny, Stanisławem Warszewickim, zorganizowano potajemne spotkanie z królem. 
Ze strony Jana III wyszło polecenie, aby Norvegus nie ujawniał, że jest jezuitą. 
Władca uczynił to, kierując się chęcią podniesienia swojej reputacji w oczach 
Stolicy Apostolskiej i Filipa II, od których potrzebował wsparcia w sprawach 
politycznych i ekonomicznych, a także aby ukryć tożsamość Norvegusa i tym 
samym nie wzniecać oporu przeciwko królewskim reformom liturgii[42].

Właściwie Laurentius nie tylko postępował zgodnie z zaleceniami kró-
lewskim, ale i nawet udawał, że jest luterańskim pastorem. Jan III zaangażo-
wał go w pracę na rzecz podniesienia poziomu edukacji, czemu miało służyć 
utworzenie kolegium na wyspie Gråmunkeholmen, mającego stanowić swoistą 
przeciwwagę dla uniwersytetu w Uppsali. Król ustanowił jezuitę profesorem 
teologii, a także rektorem tejże szkoły, noszącej nazwę Collegium Regium Stoc-
kholmense. Placówka ta szybko zyskała popularność, gromadząc w swoich pro-
gach siedemdziesięciu uczniów i wielu duchownych. Niewątpliwym sukcesem 
była konwersja trzydziestu uczniów w okolicy okresu wielkanocnego 1577 roku. 
Norvegus dbał o dalszą edukację wychowanków, wysyłając ich na koszt króla 

tonio Possevino, s. 332; S. Obirek, Antonio Possevino SJ, s. 95; Tenże, Jezuici w Rzeczypospolitej, 
s. 220, 223.

42  J. P. Donnelly, Antonio Possevino, s. 332; K. Szelągowska, Missio Scandinavica, s. 82; O. Garstein, 
Rome, s. XXI.

Rafał Zielonka



105

Rola Alumnatu Papieskiego w Braniewie w próbach...

do Collegium Germanicum, gdzie już na przełomie 1577 i 1578 roku kształciło 
się sześciu jego uczniów. Z tejże szóstki pięciu uczniów zostało później jezuita-
mi. Norvegus zabiegał także u swych przełożonych o wysłanie do Szwecji więk-
szej liczby zakonników. Do tego zadania wyznaczono trzech zakonników z Lo-
wanium, jednakże nie otrzymawszy żadnych wieści ani stamtąd, ani z Rzymu, 
postanowił wysłać tam swego towarzysza, Florentiusa Feyta, powierzając mu 
zadanie rekrutacji wśród jego byłych uczniów. Żądania Norvegusa, jak i jego 
brak doświadczenia w kwestiach politycznych były powodem wysłania Anto-
nio Possevina do Szwecji w 1577 roku. Laurentius w swej misji poczynił jedy-
nie niewielkie postępy, co prawda udało mu się zwalczyć niektóre z uprzedzeń 
króla, jednakże nie wpłynął na niego na tyle, aby przekonać go do konwersji[43].

Pierwsza misja Possevina miała na celu nawrócenie króla. Na mocy zarzą-
dzenia generała zakonu Mercuriana w gronie jego doradców mieli znaleźć się 
m.in. Warszewicki i Norvegus, którym legat papieski miał przedkładać wszelkie 
sprawy. Jan III wyraźnie dawał do zrozumienia, że warunkiem koniecznym do 
prowadzenia dalszych rozmów jest udzielenie dyspens przez Stolicę Apostolską. 
W 1579 roku doszło do istotnego wydarzenia, a mianowicie Jan III przysiągł 
przed senatem, że nie powróci do jedności z Kościołem, dopóki nie uzyska ze-
zwolenia na „kielich”. Druga misja Possevina miała miejsce w latach 1579-1580. 
Liczne rozmowy legata z królem odbywały się nierzadko w napiętej atmosferze, 
a z początku, zanim do nich w ogóle doszło, Jan III celowo odwlekał przyjęcie 
wysłannika Stolicy Apostolskiej, czyniąc mu afront. Król nie ustawał w swoich 
żądaniach, Possevino zaś, nie chcąc zrywać kontaktów, grał na zwłokę odpo-
wiadając, że nie może on ich udzielić, a jedynie zwrócić się w tej sprawie do 
papieża. Grzegorz XIII nie spełnił jednak nawet tych mniej znaczących postu-
latów króla, podobnie jak i Possevino nie spełnił pokładanych w nim nadziei. 
Możemy domniemywać, że misja jezuicka była o dekadę, a nawet piętnaście lat 
spóźniona. Warto zauważyć, że podczas gdy większość duchowieństwa przeszła 
na stronę protestantyzmu, to wśród znacznej części chłopów i szlachty religia 
katolicka była nadal obecna. Niemniej jednak starano się nie zamykać drogi do 
dalszej rekatolicyzacji Szwecji, pokładając duże nadzieje w wychowaniu króle-
wicza Zygmunta[44].

Jezuici w swoich działaniach na obszarze Skandynawii korzystali w dużej 

43  J. P. Donnelly, Antonio Possevino, s. 333; K. Szelągowska, Missio Scandinavica, s. 82-84; O. Gar-
stein, Rome, s. XXII.

44  J. Obirek, Antonio Possevino SJ, s. 98, 100-101; Tenże, Jezuici w Rzeczypospolitej, s. 222; W. Kraw-
czuk, Szwecja wobec prób rekatolicyzacji, s. 223.
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mierze ze wsparcia wychowanków Alumnatu Papieskiego w Braniewie. Po-
wróćmy jednak jeszcze do poprzednika Possevina. Laurentius Norvegus, zgod-
nie z tym, co zostało powyżej przedstawione, odznaczał się siłą oddziaływania, 
charyzmą i umiejętnością gromadzenia wokół siebie podopiecznych. Wśród 
ludzi, którzy pozostawali pod jego wpływem i podobnie tak jak on oddawali 
się pracy kontrreformacyjnej, był Fin Johannes Jussoila, kapelan Zygmunta III, 
a następnie wikariusz w Inflantach. W czasie zmagań pomiędzy Rzeczpospolitą 
a Szwecją w 1604 roku został schwytany, po czym wywieziony do Sztokholmu, 
gdzie zmarł w więzieniu[45].

Mogłoby się wydawać, że grupa uczniów skandynawskich na tle wszystkich 
absolwentów Alumnatu Papieskiego w Braniewie nie była liczna, stąd też nie 
mogła odegrać większej roli w dążeniach politycznych i religijnych w sprawie 
przywrócenia na łono Kościoła katolickiego krajów północnych. Biorąc jednak 
pod uwagę drastyczne działania ze strony rządów państw szwedzkiego i duń-
sko-norweskiego, polegających nie tylko na krokach legislacyjnych, ale również 
rozwiązaniach siłowych, wpływ wychowanków placówek jezuickich musiał być 
znaczący. Zarówno król Danii i Norwegii Chrystian IV, jak i Karol IX - wład-
ca Szwecji i Finlandii, starali się powstrzymać napływ studentów do Braniewa 
poprzez promulgację przepisów karnych, wymierzonych przeciwko osobom 
łamiącym ten zakaz. Podobnie postępował król Gustaw Adolf, rabując biblio-
tekę kolegium, pozbawiając kościół organów czy też zamykając całą instytucję 
w 1626 roku podczas kampanii w Prusach[46].

Z punktu widzenia działań kontrreformacyjnych, Norvegus pokładał duże 
nadzieje w edukacji młodzieńców w Szwecji i wysyłaniu ich w celu konty-
nuowania nauki do innych katolickich szkół poza granicami kraju. Jego plan 
polegał na stworzeniu swoistego podziemia katolickiego, którego członkowie, 
udając duchownych protestanckich, mieli za zadanie przejmować godności ko-
ścielne i z biegiem czasu przywracać je Kościołowi katolickiemu. Gdy tylko do-
wiedzieli się o tym młodzi Norwedzy, wielu z nich zaczęło potajemnie przekra-
czać granicę ze Szwecją i dołączać do Norvegusa. Z biegiem czasu z Norwegii, 
prawdopodobnie z rejonu Tonsberga, gdzie Norvegus spędził swoje dzieciń-
stwo, nadeszły apele o rozszerzenie pola działań, jednakże zanim jakiekolwiek 
kroki zdążyły zostać podjęte, jego tożsamość jako jezuity została publicznie 
wyjawiona. Possevino, w wyniku niepowodzeń swojej misji, zdecydował się na 
drastyczny krok, rozkazując Norvegusowi i kilku innym jezuitom ujawnienie 

45  W. Krawczuk, Szwecja wobec prób rekatolicyzacji, s. 224; K. Szelągowska, Missio Scandinavica, s. 84.
46  O. Garstein, Rome, s. 175-176.
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faktu, że są katolickimi duchownymi, pomijając ich przynależność do Towa-
rzystwa Jezusowego. Król nie zareagował jednak tak, jak przewidywał Possevi-
no. Nie wykorzystał sprzyjającej okazji, aby wyraźnie poprzeć katolicyzm, lecz 
przyjął neutralną postawę. Possevinowi udało się jednakże zmniejszyć wyrok 
wygnania Norvegusa z dożywotniego na roczny. Ostatecznie Szwecję opuścili 
prawie wszyscy jezuici, wraz ze wspomnianą powyżej dwójką, jako że nic nie 
można było już zrobić[47]. W związku z tym zainteresowanie zostało przeniesio-
ne w kierunku Danii i Norwegii. Autorem planu działania w domenie Chrystia-
na IV był Norvegus. Kładł on nacisk na rozprowadzanie katolickiej literatury 
poprzez skandynawskich studentów seminariów papieskich, a także zachęcanie 
młodzieży do studiowania w katolickich placówkach[48].

Duże znaczenie w samym Braniewie odgrywała Kongregacja Zwiastowania 
NMP. W życiu tejże Kongregacji mocno udzielali się wspomniany jezuita Lau-
rentius Norvegus, przebywający w Braniewie w latach 1600-1610, i Laurentius 
Boierus, który nauczał w seminarium w latach 1609-1611. Działalność Kongre-
gacji uświadamia, jak pobożna atmosfera panowała wśród jej członków. Choć 
nie skupiała ona w swoich szeregach wszystkich uczniów pochodzenia skandy-
nawskiego, gdyż wstęp do niej był ograniczony, to jednak alumni skandynawscy 
na tyle udzielali się w jej życiu codziennym, że kilku z nich zajmowało w jej 
ramach odpowiedzialne urzędy. W 1609 roku prefektem całej Sodalicji Mariań-
skiej został Duńczyk Didrik Hermansen van Ginchel[49].

Co więcej, grupa uczniów pochodzących z Danii i Norwegii, pod ducho-
wym przewodnictwem Laurentiusa Norvegusa i przy wsparciu drukarza bra-
niewskiego Georga Schönfelsa, wykorzystała oficynę braniewską do swych ce-
lów. Polegały one na wystosowaniu otwartego listu do profesorów uniwersytetu 
w Kopenhadze, datowanego na 1 października 1602 roku, poruszającego zagad-
nienie odrzucenia przez nich nauki Lutra i dokonania konwersji. List ten został 
wydany z fałszywym oznaczeniem miejsca druku (Rostock – sławne centrum 
protestantyzmu), a miejsce przeznaczone na podanie jego autorów pozostało 
puste. List miał na celu na celu otwarcie dialogu. Być może nie była to typowa 
praca kontrreformacyjna, jednakże daje ona obraz niewątpliwego zaangażowa-
nia tychże uczniów w losy swojej ojczyzny. Działania tego typu zostały w przy-
szłości odrzucone, możliwe że z uwagi na nikły odzew[50].

47  Tamże, s. XXIII-XXIV, XXVII.
48  Tamże, s. XXXI.
49  Tamże, s. 189-190.
50  Tamże, s. 201-202.
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Drugi etap stanowiła znacznie obszerniejsza praca Laurentiusa, wydana 
zarówno w języku łacińskim, jak i duńskim, dotycząca kwestii wyznaniowych 
w Danii i Norwegii. Norvegus postanowił rozprowadzić druk osobiście, wyru-
szył więc w 1606 roku z Prus, zaopatrzony w listy polecające m.in. od Zygmunta 
III Wazy. W Kopenhadze pozostawił kopie pracy przeznaczone dla Chrystiana 
IV, jak i innych ważnych osób w państwie. W trakcie podróży do Norwegii zo-
stał jednak aresztowany. Wkrótce postawiono go przed sądem religijnym w Ko-
penhadze, złożonym z profesorów tamtejszego uniwersytetu. Na mocy jego 
wyroku został wygnany z kraju pod karą śmierci. W międzyczasie duży efekt 
przyniosła rekrutacja do seminariów papieskich - w 1606 roku nie mniej niż 10 
% uczniów opuściło uniwersytet kopenhaski, wyruszając w podróż do jezuic-
kich szkół, m.in. w Braniewie, Ołomuńcu, czy Wilnie[51].

Znakomity przykład wpływu wychowania i edukacji seminarium papie-
skiego, a także siły oddziaływania jezuitów na umysły młodych Skandynawów 
stanowią trzej Norwegowie: Jacob Hjort, Herman Hanssön Ring oraz Erlend 
Halldorssön. W czasie studiów w Braniewie zawiązali oni silną przyjaźń i pod-
trzymywali ją po ich ukończeniu, pracując razem na rzecz konwersji swoich 
rodaków[52].

Jacob Hjort w matrykule braniewskiej został zapisany jako Jacobus Cervi-
nus. Przyjęto go do alumnatu 1 kwietnia 1601 roku. Przed swoim przybyciem 
był luterańskim duchownym, w alumnacie dokonał konwersji. Nieprzeciętnie 
wykształcony, uczył się casibus et controversiis. 26 maja 1602 roku, a zatem po 
krótkim czasie nauki, został wyświęcony na kapłana i powrócił do Norwegii ad 
fructificandum. Określono go jako prawego męża[53].

Erlend Halldorssön, w matrykule wpisany jako Erlandus Haldorius. Swoją 
naukę rozpoczął 1 maja 1601 roku. Już 28 grudnia tego roku został wysłany do 
Wilna w celu kontynuowania studiów. Tam ukończył retorykę oraz teologię, po 
czym został kapłanem. „Wiernie przestrzegał przepisów i odznaczał się prostotą 
i dobrocią serca”[54].

Herman Hanssön Ring, wpisany do katalogu braniewskiego jako Herman-
nus Ringius. Przybył 27 września 1601 roku w wieku dwudziestu lat. Uczył się 

51  Tamże, s. XXXIII-XXXV.
52  Tamże, s. 204.
53  Die Matrikel, nr 328.
54  Z innego źródła wiemy, że do Wilna został on wysłany 10 października tego roku. W związku 

z tym, że w Wilnie został wpisany 16 października 1601 roku, tę datację należy uznać za bar-
dziej prawdopodobną. Zob. Die Matrikel, nr 329; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 27;  
O. Garstein, Rome, s. 326, 357.
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w klasie gramatyki. Naukę zakończył na klasie retoryki. Opuścił alumnat bez 
pozwolenia. Został wygnany z ojczyzny, z powodu wyznawanej wiary katolic-
kiej trzy lata spędził w ciężkim więzieniu[55].

Tyle wiemy na temat edukacji powyższych studentów, powróćmy więc do 
ich dalszych losów. Nie wiadomo, czy także Herman Ring przyjął święcenia 
kapłańskie. Wiemy natomiast, że Halldorssön po opuszczeniu alumnatu otrzy-
mał stanowisko kościelne w Giemlicach, niedaleko Gdańska, podczas gdy Hjort 
i Ring powrócili do ojczyzny. Hjort był wikariuszem w Onsöy na południu Nor-
wegii, Ring zaś w Nes w Hedmark. Zdaje się, że z całej trójki najbardziej zaan-
gażowany był Hjort. Z powodzeniem udawał luterańskiego duchownego, służąc 
swym luterańskim parafianom. W międzyczasie codziennie odprawiał pota-
jemnie katolicką Mszę św., prawdopodobnie w zakrystii swego kościoła. Bar-
dziej ostrożny był Herman Ring, który jednakże pewnego razu, pod wpływem 
alkoholu spożytego w trakcie chłopskiego wesela, niemalże się zdekonspirował, 
rzucając sztyletem w podobiznę Marcina Lutra. Obydwaj współpracowali na 
tyle skutecznie, że udało im się ściągnąć do Norwegii Erlenda Halldorssöna. 
Miał on wygłaszać kazania w poszczególnych kościołach pomiędzy 1608 a 1611 
rokiem. Niestety spisek powyższej trójki został wykryty przez nieostrożność 
Hjorta, należy jednak zauważyć, że skuteczność ich działań wprawiła w kon-
sternację luterańską hierarchię i dosięgła centralnej administracji kościelnej 
w Kopenhadze[56].

Nie wszyscy uczniowie, będący pod wpływem Norvegusa i szkolnictwa je-
zuickiego, powrócili do swojej ojczyzny. Przykład stanowią bracia Jakuba Hjor-
ta, Marcin i Andrzej, z których to pierwszy wstąpił do mnichów kartuskich, 
a drugi do jednego z zakonów mendykanckich. Jednakże studenci pozostają-
cy za granicą utrzymywali kontakt z tymi, którzy powrócili do swego kraju. 
Owocem tych relacji była obfita korespondencja, prowadzona pod nadzorem 
Norvegusa, a przykładem jej wpływu było chociażby sprowadzenie Erlenda 
Halldorssöna. Powyżej ukazano, że wychowankowie Norvegusa zdolni byli do 
bardzo ryzykownych czynów. Wpływ na ich zdemaskowanie miało aresztowa-
nie Norvegusa w Danii w 1606 roku, ponadto - w przypadku Jakuba Hjorta 
- doszły do tego jeszcze inne okoliczności. W 1611 roku opuścił on bowiem 
Onsöy bez wiedzy namiestnika Oslo i swego biskupa. Udał się do krajów nie-
mieckich w poszukiwaniu specjalisty, który pomógłby mu wyleczyć złama-
ną nogę. Poprosił również swego brata Krzysztofa, królewskiego kapelana na 

55  Die Matrikel, nr 341.
56  O. Garstein, Rome, s.XXXV, 205.
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zamku Akershus, aby doglądał jego parafii, a także zatrudnił wikarego. Obie-
cał powrócić w lutym bądź marcu następnego roku, a kiedy nie pojawił się we 
wspomnianym terminie, władze kościelne przystąpiły do interwencji. Wszczę-
to dochodzenie, w wyniku którego na jego plebanii zostało odnalezionych wiele 
listów od Laurentiusa Norvegusa i innych ważnych katolików. W 1613 roku 
Hjort został skazany na dożywotnie wygnanie. Jego sprawa przyczyniła się też 
do utraty urzędów przez inne osoby[57].

W szczególnym położeniu, jeśli chodzi o alumnów pochodzenia duń-
skiego, znalazł się Joannes Utbynaeus. Jego pełne nazwisko brzmiało Joannes 
Martini Petrafontanus Utbynaeus. Został przyjęty do Alumnatu Papieskiego 
w Braniewie 10 listopada 1598 roku, podczas studiów był członkiem Kongrega-
cji Zwiastowania NMP. W celu kontynuowania nauki został 28 września 1599 
roku wysłany do Wilna, gdzie studiował filozofię. Powrócił 11 sierpnia 1602 
roku. Mimo tego, że był wybitnie zdolnym studentem, sprawiał kłopoty swoim 
zachowaniem w Wilnie, buntując alumnów przeciwko regensowi. Do ojczyzny 
udał się w kwietniu 1603 roku jako constans catholicus[58].

Petrafontanus zaplanował skomplikowaną akcję. Postanowił ubiegać się 
o stanowisko wykładowcy na uniwersytecie w Kopenhadze. Droga do tego 
prowadziła poprzez wnikliwe sprawdzenie jego poglądów dotyczących kwestii 
wyznaniowych. Starano się go zbadać pod kątem jakichkolwiek odchyleń od 
nauki Marcina Lutra, jednakże Petrafontanus był w stanie umiejętnie wybrnąć 
z tej sytuacji, tak że egzaminujący nie zorientowali się co do jego prawdziwych 
poglądów. Musiał wyrzec się wiary katolickiej i przyjąć Komunię św. pod dwie-
ma postaciami. Dopiero uczyniwszy to uzyskał stanowisko, o które się ubiegał. 
Swoje obowiązki wypełniał w osobnej rezydencji, przylegającej do budynków 
uniwersyteckich. Można przypuszczać, że miał sprzyjające warunki ku temu, 
aby skrycie prowadzić nauczanie w duchu katolickim, jednak nie posiadamy 
szczegółowych informacji na ten temat. Powyższe wiadomości, a także to, co 
przekazuje nam matrykuła braniewska, a mianowicie, że jezuici braniewscy 
wiedzieli o tym, że Petrafontanus pozostał katolikiem, pozwala domniemywać, 
że mając tak świetną okazję w Kopenhadze, podjąwszy znaczne ryzyko i zadaw-
szy sobie tyle trudu, pracował on na rzecz rekatolizacji Danii[59].

Istotne znacznie miał również przykład Petrusa Erici Petrosy. Wstąpił on 

57  O. Garstein, Rome, s. XXXVII-XXXVIII.
58  Die Matrikel, nr 298; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 25-26; O. Garstein, Rome,  

s. 197, 357.
59  O. Garstein, Rome, s. XXXVIII-XXXIX.
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do Alumnatu Papieskiego w Braniewie 5 sierpnia 1594 roku. Następnie 2 sierp-
nia 1599 roku został wysłany do Wilna, aby studiować filozofię. Uciekł potajem-
nie z seminarium na dwór króla szwedzkiego, gdzie pełnił funkcję pedagoga 
Gustawa Adolfa. Został skazany na śmierć przez poćwiartowanie za zdradę, ja-
kiej dopuścił się na rzecz króla Rzeczpospolitej, Zygmunta III Wazy[60].

Petrosa studiował wcześniej na uniwersytecie w Uppsali, gdzie wskutek 
pewnego incydentu dotyczącego przestrzegania dyscypliny był zmuszony prze-
rwać naukę. Kontynuował ją w Braniewie, a następnie w Wilnie. Za wstawien-
nictwem Zygmunta III Wazy uczył się także w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł dok-
tora obojga praw. Powróciwszy do Szwecji, objął urząd sekretarza w kancelarii 
królewskiej. W 1604 roku reprezentował Karola IV w poselstwie do cesarza Ru-
dolfa II do Pragi, prosząc o jego pomoc w rozwiązaniu konfliktu z Zygmuntem 
III Wazą. W trakcie tej misji Petrosa został wciągnięty w spisek. Wziął udział 
w realizacji planu autorstwa protestantów ryskich, którego celem było uwolnie-
nie Rygi i okolicznego obszaru spod panowania polskiego. Plan zakładał zrze-
czenie się przez Zygmunta III Wazy Rzeczpospolitej i jego powrót do Szwecji 
kosztem Karola IV, który miał zadowolić się swoim dawnym księstwem Suder-
manii. Petrosa szybko zdał sobie sprawę, jakie korzyści mogło to przynieść dla 
rekatolizacji Szwecji i Finlandii. Pierwszy krok polegał na zwróceniu się do sa-
mego Zygmunta III Wazy. W związku z tym Petrosa nawiązał kontakt z królew-
skim spowiednikiem Fryderykiem Bartschem, który jednak szybko odprawił 
go z niczym. Petrosa powrócił do Pragi, nie wskórawszy nic w swej sprawie. 
Nie wypełnił również wcześniej powierzonej mu misji do cesarza. Po powrocie 
do Szwecji zaręczył się z pewną młodą kobietą, której wyznał, że naprawdę jest 
katolikiem. Wyznanie to miało dogłębnie wystraszyć jego narzeczoną, która 
doniosła na Petrosę. Wkrótce został on postawiony przed sądem i skazany na 
śmierć. Zginął w okropnych męczarniach. W swoich ostatnich słowach miał 
wzywać Jezusa i Maryję. Śmierć Petrosy była uznana przez szwedzkiego histo-
ryka, Johannesa Messeniusa, za męczeńską, a jego sprawa dała początek podob-
nym procesom[61].

Z biegiem czasu warunki prowadzenia pracy misyjnej osób, które kształciły 
się w katolickich szkołach stawały się coraz bardziej niekorzystne, ograniczy-
ły się także możliwości ich powrotu do ojczyzny. W 1604 roku Chrystian IV, 
król Danii i Norwegii, zabronił obejmowania uczniom szkół jezuickich urzę-
dów kościelnych oraz stanowisk związanych ze szkolnictwem. Promulgowanie 

60  Die Matrikel, nr 254; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 25.
61  O. Garstein, Rome, s. XL-XLII, 249.
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tego dekretu szybko przyczyniło się do spadku liczby uczniów z tego obszaru 
w Alumnacie Papieskim w Braniewie. Mimo to, jeszcze po 1604 roku obserwu-
jemy w matrykule braniewskiej gasnącą obecność studentów skandynawskich. 
Kolejny krokiem ze strony Chrystiana było wydanie w 1624 roku kategoryczne-
go zakazu studiowania w Braniewie, co przypieczętowało los studentów pocho-
dzenia norweskiego i duńskiego. Podobne działania, wymierzone w studentów 
szwedzkich i fińskich, zostały podjęte ze strony króla Karola IX w 1606 roku. 
W 1617 roku zabroniono podróżowania i utrzymywania jakichkolwiek kon-
taktów z Rzeczpospolitą, a w szczególności podejmowania nauki w jezuickich, 
czy też w ogóle katolickich szkołach. Wówczas studenci szwedzcy kierowali 
się raczej w stronę Ołomuńca, Grazu czy Rzymu. Dekret ten był surowo prze-
strzegany, skoro w 1624 roku doszło do skazania wielu osób, podejrzewanych 
o sprzyjanie katolicyzmowi. Część z nich zapłaciła za to głową. Podsumowując, 
w matrykule braniewskiej ostatnich trzech alumnów pochodzenia szwedzkiego 
odnotowano pod datami: 9 marca 1648 roku - Jonas Stenius Steinelius[62], 16 
sierpnia 1660 roku - Joannes Forster[63] oraz 8 grudnia 1694 roku - Ludovicus 
Richemont[64]. Opisane powyżej działania prawne świadczą o tym, że edukacja 
w duchu katolickim stanowiła istotny problem i państwa skandynawskie dążyły 
do ograniczenia jej wpływów[65].

Matrykuły braniewska i wileńska odnotowują wiele przypadków powrotu 
do ojczyzny młodych Skandynawów. Wśród nich znaleźli się m.in. Henricus 
Rostochius[66], Gabriel Erici[67], Daniel Nicolai[68], Samuel Graben[69], Benedic-

62  Die Matrikel, nr 717.
63  Tamże, nr 783.
64  Tamże, nr 926.
65  S . Giese, Swedish students in Europe in the decades leading up to the Swedish Stormaktstid, w: Po 

obu stronach Bałtyku . Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową, t. 2, red. J. Ha-
rasimowicz, P. Oszczanowski, M. Wisłocki, Wrocław 2006, s. 607; O. Garstein, Rome, s. 208-209.

66  Szwed. Po sześciu latach nauki w Braniewie powrócił za pozwoleniem do ojczyzny. Die Matrikel, 
nr 32.

67  Szwed. Po pięciu latach nauki w Braniewie został odesłany do ojczyzny. Die Matrikel, nr 42.
68  Szwed. Uzyskawszy zgodę, wyruszył do ojczyzny z powodu śmierci matki, wcześniej umocniony 

w wierze katolickiej. Die Matrikel, nr 48.
69  Szwed. Opuściwszy Braniewo, uczył się w Pradze, a następnie w Rzymie, gdzie został doktorem 

medycyny. Później służył opatom pelplińskim. Zob. Die Matrikel, nr 85; J. Poplatek, Wykaz alum-
nów Seminarjum, s. 9.
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tus Hedelius[70], Nicolaus Servius[71], LaurentiusHinsingius[72], Olaus Nicolai[73], 
Laurentius Graben[74], Laurentius Botii[75], Olaus Joannis[76], Magnus Joannis[77], 
Jacobus Gothlandus[78], Nicolaus Petraeus[79] oraz Laurentius Boierus[80].

Jak wskazują powyższe przykłady, które można zresztą mnożyć, na ogół 
nie wiemy, jak wyglądało życie absolwentów po powrocie do ojczyzny. Biorąc 
pod uwagę przykład ich rówieśników, którzy, nierzadko ryzykując życiem, pra-
cowali w ukryciu na rzecz rekatolizacji swojego kraju, możemy domniemywać, 
że i w tym gronie uczniów zdarzały się podobne przypadki. W odniesieniu do 
wspomnianej powyżej trójki Norwegów, która w tak szlachetny sposób realizo-
wała założenie ideowe seminariów papieskich, nie bacząc przy tym na ryzyko 
towarzyszące tym działaniom, należy zauważyć, że braniewscy jezuici nie po-
siadali szczegółowych informacji na temat ich dalszych losów.

Kolejnym miejscem, na które jezuici zwrócili uwagę w kontekście rekatoli-

70  Szwed. Przyjęty do alumnatu braniewskiego 7 lipca 1581 roku. Wyruszył do ojczyzny w 1589 
roku. Die Matrikel, nr 88.

71  Szwed. Uczył się w Braniewie, a następnie w Wilnie. Tam słuchał filozofii, teologii moralnej 
i kontrowersji. W 1590 roku został wyświęcony na diakona, w roku następnym uzyskał stopień 
magistra nauk wyzwolonych. W 1592 roku udał się na pracę apostolską do Sztokholmu w Szwe-
cji. Napisano o nim – Vir optimus, et theologus. Zob. Die Matrikel, nr 96; J. Poplatek, Wykaz 
alumnów Seminarjum, s. 11.

72  Szwed. Z powodu ciężkiej choroby powrócił do Szwecji, tamże wytrwał jako pisarz katolicki. Die 
Matrikel, nr 111.

73  Szwed. Z uwagi na prośby rodziców powrócił do Szwecji, gdzie podobnie jak Hinsingius, wy-
trwał jako pisarz katolicki, o czym świadczyli patres nostri captivi . Die Matrikel, nr 112.

74  Szwed. Zmarł jako katolik w Szwecji. Die Matrikel, nr 115.
75  Szwed. Uczył się w Braniewie w latach 1585-1587, następnie trafił do Wilna. Stamtąd został wy-

słany do Szwecji. Zob. Die Matrikel, nr 143; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 13.
76  Szwed. Po zaledwie niespełna rocznej nauce w Braniewie powrócił do Szwecji w 1587 roku. Die 

Matrikel, nr 148.
77  Szwed. Uczył się w Braniewie w latach 1593-1597, po czym został odesłany do Szwecji. Die Ma-

trikel, nr 235.
78  Duńczyk. Uczył się w Braniewie w latach 1597-1599, a następnie w Wilnie do 1602 roku, gdzie 

ukończył filozofię. W tymże roku powrócił do Braniewa, a w kwietniu 1603 roku powrócił do 
ojczyzny. Zob. Die Matrikel, nr 295; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 25.

79  Norweg. Naukę w alumnacie braniewskim rozpoczął 27 września 1601 roku, w wieku szesnastu 
lat został przyjęty do klasy infimy. Zob. Die Matrikel, nr 342; J. Poplatek, Wykaz alumnów Semi-
narjum, s. 31.

80  Szwed. Uczył się Braniewie, Ołomuńcu oraz Wilnie. Co prawda nie powrócił do swojej ojczyzny, 
jednak wydał wiele dzieł poetyckich, wymierzonych przeważnie przeciwko heretykom. Zob. Die 
Matrikel, nr 29; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 14.
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zacji, były Inflanty. Podobnie jak w przypadku Skanynawii, nim przejdziemy do 
wspomnianego zagadnienia, przedstawiony zostanie krótki zarys historii poli-
tycznej tego obszaru. Teren ten pozostawał z państwem zakonnym w Prusach 
w silnym związku o charakterze federacyjnym, a nawet unijnym. Po 1237 roku 
utworzono Prowincję Inflancką Zakonu Niemieckiego. Taki stan rzeczy uległ 
zmianie w połowie XVI wieku, po wcześniejszej sekularyzacji zakonu krzyżac-
kiego w Prusach. Osłabione i niewielkie państwa Liwonii, czyli Inflant, zaczęły 
wówczas szukać pomocy wobec rosnącego zagrożenia ze strony Wielkiego Księ-
stwa Moskiewskiego Iwana IV Groźnego, który w 1558 roku rozpoczął działa-
nia, mające na celu zdobycie portów handlowych w Rydze i Rewalu. Skłoniło 
to mistrza krajowego zakonu Gotharda Kettlera, a także arcybiskupa ryskiego 
Wilhelma Hohenzollerna do dążenia do zawarcia unii z państwem Zygmunta 
II Augusta. Starania te zaowocowały rozpadem średniowiecznej Liwonii, który 
dokonał się w 1561 roku wraz z sekularyzacją zakonu w Inflantach. W taki spo-
sób powstało księstwo Kurlandii i Semigalii – lenno króla Rzeczpospolitej, po-
łożone na południe od Dźwiny i stanowiące od tej pory dziedziczną własność 
Gotharda Kettlera. Granice wspomnianego wyżej księstwa zostały wyznaczone 
w Wilnie 28 listopada 1561 roku, natomiast tereny leżące poza księstwem, czy-
li na południe od wspomnianej rzeki, podlegały bezpośrednio królowi. Warto 
zaznaczyć, że przedstawione powyżej rokowania, poprzedził traktat pozwolski 
z 1557 roku, zawarty pomiędzy Zygmuntem II Augustem i poprzednikiem Ket-
tlera, mistrzem Wilhelmem Fürstenbergiem, dotyczący ewentualnej pomocy 
wojskowej ze strony króla polskiego. To wydarzenie skłoniło Iwana IV do za-
atakowania Inflant[81].

Po długotrwałych zmaganiach za panowania Stefana Batorego i zawarciu 
pokoju z Iwanem IV Groźnym w Kiwerowej Horce 15 stycznia 1582 roku In-
flanty przeszły pod panowanie Rzeczpospolitej. Obszar ten był wyniszczony 
działaniami wojennymi i licznymi przemarszami wojsk polskich, szwedzkich 
i moskiewskich. Podobnie było w przypadku tamtejszej organizacji kościelnej, 
która w praktyce przestała istnieć[82]. Otworzyły się wówczas możliwości reka-

81  A. Jankiewicz, Inflanty i księstwo Kurlandii i Semigalii – inflanckie „Prusy” trochę inaczej . Kilka 
uwag o zapomnianej unii wileńskiej z 1561 roku, Miscellanea Historico-Archivistica 20 (2013), s. 
19-21; M. Jakovleva, Granice Księstwa Kurlandzkiego w epoce nowożytnej . Wybrane zagadnienia, 
Klio 11 (2008), s. 29; E. Oberländer, Księstwo Kurlandii jako rzeczpospolita szlachecka (1561-
1795), Czasopismo Prawno-Historyczne 55 (1993), z. 1-2, s. 269-271.

82  Organizacja kościelna Inflant składała się z czterech biskupstw: kurlandzkiego w Piltyniu, ożel-
skiego na wyspie Oesel, dorpackiego oraz rewelskiego. Jurysdykcję nad tymi biskupstwami spra-
wował arcybiskup ryski. Po śmierci ostatniego arcybiskupa Wilhelma w 1566 roku katedra oraz 
dobra zostały przejęte przez protestantów. Sytuację Kościoła utrudniła także sprzedaż w 1560 
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tolizacji Inflant. Kierując się chęcią dopilnowania spraw tych terenów, król Ba-
tory osobiście udał się do Rygi, ustanawiając swoim namiestnikiem kardynała 
Jerzego Radziwiłła[83]. Monarsze towarzyszyli jezuici, w tym Piotr Skarga oraz 
Marcin Laterna. Batory w ten sposób realizował zapowiedziane już wcześniej 
Skardze plany[84]. Król, jeszcze przed zawarciem pokoju z Moskwą, zamierzał 
ufundować kolegia jezuickie w Rydze, Dorpacie oraz Narwie, jednakże uczynić 
mógł to dopiero teraz. Batory przystąpił w Rydze do akcji odbierania kościołów 
protestantom, o czym wspominał Possevino w liście do Iwana IV Groźnego 
z dnia 14 maja 1582 roku[85]. Ponadto Skarga w swoich listach pisał, że gdy tylko 
Stefan Batory wkroczył do Rygi, oświadczył przed senatem miasta, że będzie 
dążył do przywrócenia wiary katolickiej jako religii państwowej, starając się 
jednak zachować tolerancję dla protestantów[86].

Działania króla spotkały się z oporem miejscowej ludności, a także władz 
miejskich. Jezuici zostali umieszczeni w dawnym klasztorze cysterek, istnieją-
cym przy kościele św. Marii Magdaleny. Wystąpiły przeciwko nim władze miej-
skie, które w 1585 roku zabroniły otwierania kolegium, a także uczęszczania do 
ich kościoła i wezwały do odrzucenia kalendarza gregoriańskiego. Protestanci 
winą za reformę kalendarza, dokonaną przez papieża Grzegorza XIII, obarczali 
właśnie jezuitów. Ponadto dla duchownych luterańskich był to wygodny pre-

roku królowi Danii Fryderykowi II biskupstw kurlandzkiego i ożelskiego, a także wzięcie do 
niewoli moskiewskiej biskupa dorpackiego, w czasie której w 1558 roku zmarł. Zob. S. Załęski, 
Jezuici w Polsce, t. 4, s. 246.

83  Król w tajnej instrukcji przeznaczonej dla swego namiestnika pisał, aby „[…] staranie swoje na 
to obrócić i nad tym czuwać, aby te przez nas w mieście Rydze założone podwaliny świętej reli-
gii katolickiej z dnia na dzień wzrastały a mianowicie tak, aby wkrótce mogła się rozszerzyć na 
całe Inflanty”. Zob. J. Tazbir, Propaganda kontrreformacji wśród chłopów inflanckich (1582-1621), 
Kwartalnik Historyczny LXV (1958), s. 721.

84  O planach Stefana Batorego informował generała zakonu Klaudiusza Akwawiwę Jakub Wujek 
w liście z dnia 18 sierpnia 1581 roku, w którym zauważał, że król zabierając ze sobą na kampa-
nię moskiewską swego kaznodzieję Marcina Laternę oraz Piotra Skargę, zamierzał ufundować 
kolegium jezuickie w Połocku, a w dalszej perspektywie także w Rydze. Zob. S. Cieślak, Marcin 
LaternaSJ (1552-1598). Działacz kontrreformacyjny, Kraków 2003, s. 150-151.

85  „Potem zaś przez kilka dni przebywałem wraz z królem Stefanem w Inflantach, w Rydze, gdzie 
król już przywrócił katolikom kilka świątyń (król Stefan stara się, aby podobnie stało się w całych 
Inflantach)”. Por. A. Possevino, Moscovia, tłum. A. Warkotsch, Warszawa 1988, s. 255.

86  S. Cieślak, Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej oraz życie religijne króla Stefana Batorego, 
w: Antonio Possevino SJ (1533-1611) . Życie i dzieło na tle epoki, red. D. Quirini-Popławska, Kra-
ków 2012, s. 98-100; K. Świerkowski, Wilno kolebką drukarstwa łotewskiego, Ateneum Wileńskie  
8 (1931-1932), s. 186-187; L. Grzebień, J. Zaryczny, Języki narodowe w działalności jezuitów w In-
flantach, Analecta Cracoviensia 27 (1995), s. 395.
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tekst, który miał służyć wzburzeniu ludności przeciwko Towarzystwu Jezuso-
wemu. W trakcie rozruchów tłum starał się pojmać rektora kolegium Leonar-
da Rubena, który zdołał się jednak schronić w kościele. Uratował go później 
namiestnik króla, kardynał Radziwiłł, wzywając go do Wenden. Do eskala-
cji konfliktu doszło po śmierci króla Batorego, kiedy to 2 października 1587 
roku jezuici zostali wygnani z Rygi. Wówczas zakonnicy znaleźli schronienie 
w Dynamindzie[87], skąd prowadzili dalsze prace misyjne. Wygnańcom udało 
się powrócić do miasta dopiero trzy lata później. Dalsza obecność Towarzy-
stwa Jezusowego w Rydze została przerwana w 1621 roku w wyniku okupacji 
szwedzkiej[88].

Kolejnym krokiem króla była fundacja w 1582 roku biskupstwa w Wen-
den (Kieś), zatwierdzona przez papieża Grzegorza XIII w następnym roku, 
a potwierdzona w 1585 roku przez jego następcę, Sykstusa V. Wraz z przy-
wróceniem organizacji kościelnej nadano biskupstwu w Wenden rozległe do-
bra i przywileje. Równocześnie zakładano kolegium w Rydze, które stwarzało 
w Inflantach podstawy do działalności jezuitów, którzy wkrótce przystąpili do 
rekatolizacji kraju[89]. Początkowo była to rezydencja[90], którą przekształcono 
w kolegium w 1584 roku. Jezuici przejęli dwa kościoły w Rydze (św. Jakuba i św. 
Magdaleny), jednakże początkowo było ich niewielu. Ponadto musieli się zmie-
rzyć z niechęcią ze strony mieszczan, w przeciwieństwie do okolicznej ludności 
wiejskiej, która szybko zaczęła powracać do jedności z Kościołem katolickim[91].

Jednocześnie powstawało kolegium w Dorpacie. W marcu 1583 roku przy-
było tam trzech ojców i dwóch braci, którzy otworzyli rezydencję, przekształ-
coną trzy lata później w kolegium, które ufundował Batory aktem podpisanym 
w Grodnie 14 stycznia 1586 roku. Osobą odpowiedzialną za jego organizację 
był Tomasz Busaeus[92]. W Dorpacie jezuici przejęli po brygidkach kościół  

87  Była to stacja misyjna w latach 1583-1587, którą porzucono jeszcze przed schronieniem się 
w niej przez rektora Rubena i jego towarzyszy. Zob. Dynamind, w: EJ, s. 139.

88  Ryga, w: EJ, s. 588; S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, s. 252-258.
89  Do pracy w Inflantach potrzebnych było wielu zakonników. Znalazło to wyraz w listach królew-

skich, kierowanych do papieża i generała zakonu, w których proszono o przysłanie 40 jezuitów. 
Zob. S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, s. 250.

90  Rezydencje, stanowiące dom i wspólnotę zakonną, były prowadzone przez niewielką liczbę je-
zuitów, zajmujących się pracą apostolską. Nie otwierano przy nich pełnych szkół, a co najwyżej 
początkowe klasy gramatyki. Zob. Rezydencja, w: EJ, s. 568-569.

91  Inflanty, w: EJ, s. 229; L. Grzebień, J. Zaryczny, Języki narodowe, s. 395; K. Świerkowski, Wilno 
kolebką drukarstwa, s. 187; J. Tazbir, Propaganda kontrreformacji, s. 722.

92  Żył w latach 1550-1591. Pełnił funkcję prefekta studiów, a następnie od 1585 roku superiora i od 
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św. Katarzyny, z którego prowadzili katechizację Estończyków. Na polu szkol-
nictwa w 1584 roku otworzono klasę infimy, następnie zaś gramatyki w 1585 
roku, syntaksy w 1592 roku i poetyki w 1593 roku. Szkoły jezuickie funkcjono-
wały do 1625 roku, z przerwą na lata 1600-1611[93].

Bardzo ważnym czynnikiem, od którego zależało powodzenie wszelkich 
działań w Inflantach, była znajomość języków używanych na tym obszarze. Je-
zuici szybko zdali sobie sprawę, że do realizacji powziętych zamiarów konieczne 
będzie założenie odrębnego seminarium dla Estończyków oraz Łotyszy. Zanim 
do tego doszło, księży znający język estoński i łotewski kierowano w celu podję-
cia pracy misyjnej na naukę do alumnatów papieskich w Braniewie i Wilnie[94].

W samym Dorpacie z inicjatywy Possevina powstało specjalne Semina-
rium interpretum, utworzone w kwietniu 1583 roku. Było ono przeznaczone 
do kształcenia tłumaczy dla misjonarzy, lecz nie tylko dla Estonii i Łotwy, ale 
również dla Finlandii, Moskwy, Rusi i Szwecji. Prawdopodobnie do utworzenia 
tego zakładu skłoniły Possevina jego wcześniejsze doświadczenia. Papieski legat 
w trakcie swojej drugiej misji do Szwecji w 1579 roku musiał z powodu zarazy, 
która nawiedziła wówczas Sztokholm, schronić się na wyspie Lindö, następnie 
zaś w Drottingholm. Tam właśnie zetknął się z miejscową ludnością, z którą po-
rozumiewał się poprzez konwertytów-tłumaczy. O efektach kształcenia świad-
czyli sami jezuici, którzy w 1585 roku informowali, że w Dorpacie przebywają 
tacy, którzy znają języki łotewski, białoruski, litewski, szwedzki i polski. Niektó-
rzy z nich mieli nawet posługiwać się sześcioma czy ośmioma językami. Począt-
kowo, w 1584 roku, kadra seminarium tłumaczy składała się z ośmiu jezuitów, 
natomiast w 1590 roku wzrosła do dwunastu. Nie tylko jezuici, ale także ludzie 
świeccy pracowali tam nad tłumaczeniem książek katolickich przeznaczonych 
dla miejscowej ludności, w tym kilku katechizmów w językach nadbałtyckich. 
Jednym z pierwszych był wydany w Wilnie w 1585 roku katechizm Piotra Kani-
zego. Autorem tłumaczenia był najprawdopodobniej Erdman Tolgsdorf[95]. Ka-

1590 roku rektora. W Dorpacie nauczył się języka łotewskiego. Zob. Busaeus, w: EJ, s. 80.
93  Dorpat, w: EJ, s. 129.
94  L. Grzebień, J. Zaryczny, Języki narodowe, s. 396.
95  Żył w latach 1550-1620. Pochodził z Warmii, był wychowankiem Seminarium Diecezjalnego 

w Braniewie i kanonikiem dobromiejskim. Marcin Kromer skierował go do Inflant w 1582 roku. 
Tolgsdorf objął probostwo w Wolmarze. W latach 1585-1591 był administratorem parafii św. 
Jakuba w Rydze, następnie w latach 1592-1618 przebywał w Rydze jako kaznodzieja i misjonarz 
łotewski. Prawdopodobnie był również autorem słownika łotewskiego, a także innych książek 
oraz kazań, którymi posługiwano się jeszcze pół wieku później. Zob. Tolgsdorf, w: EJ, s. 695; K. 
Świerkowski, Wilno kolebką drukarstwa, s. 191; L. Grzebień, J. Zaryczny, Języki narodowe, s. 397.
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techizm przeznaczony dla Łotyszów nosił następujący tytuł: Krótkie pouczenie 
przede wszystkim o głównych artykułach nauki chrześcijańskiej . Dla (ludzi) nie-
uczonych i małych dzieci . Przez pana Piotra Kanizjusza, doktora Pisma Świętego . 
Tłoczone w mieście Wilnie na ziemiach litewskich u Daniela Łęczyckiego w roku 
1585[96].

Jedną z osób zarządzających seminarium w latach 1598-1602 był poeta 
Wawrzyniec Bojer, należący do wybitnych znawców języka estońskiego. Uro-
dził się w 1561 roku w Sztokholmie. Nie podaje się, aby był wychowankiem 
Alumnatu Papieskiego w Braniewie, jednakże z uwagi na podobne brzmienie 
nazwiska jednego z alumnów braniewskich (Laurentius Boierus), który imma-
trykulował się 15 maja 1580 roku, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy 
stwierdzić, że był nim wspomniany Bojer. Do Towarzystwa Jezusowego wstą-
pił 20 sierpnia 1586 roku w Krakowie. Uczył się także w Ołomuńcu i Wilnie. 
W kontekście omawianego zagadnienia należy dodać, że w Dorpacie pełnił 
funkcję profesora retoryki[97].

W sprawie kształcenia w seminarium dorpackim Possevino postanowił, 
aby nie przyjmowano uczniów ani zbyt młodych, ani zbyt dojrzałych, tak aby 
można ich dostosować do proponowanego modelu kształcenia. Mieli oni tak-
że pochodzić raczej z niższych warstw społecznych, uważano bowiem, że tych 
mniej zamożnych będzie można łatwiej uformować aniżeli bogatszych. Przyję-
tych uczniów obowiązywał okres wprowadzający, trwający zazwyczaj dwa bądź 
trzy miesiące, podczas którego mieli udowodnić swoją znajomość języków ob-
cych, a także pożyteczność w pracy tłumacza dla misjonarzy. Zanim jednak 
uczniów przyjęto do seminarium, musieli oni podpisać dokumenty, dotyczące 
przestrzegania obowiązujących zasad i regulaminów. Czas uczniów wypełniały 
zajęcia szkolne, ale także podróże z misjonarzami, w czasie których uczyli się 
na własną rękę[98].

Przyjrzymy się zatem bliżej samym uczniom tegoż seminarium. Katalog 
sporządzony w sierpniu 1585 roku i przesłany do Rzymu zawiera wiele infor-
macji. Byli to zatem młodzieńcy od dwunastego do dwudziestego trzeciego 
roku życia. W wykazie obejmującym dziesięć osób, w którym trzech uczniów 
pozostawało w okresie próbnym, znaleźli się m.in. pochodzący z Wilna Sta-

96  Dorpat, w: EJ, s. 130; L. Grzebień, Antonio Possevino a sprawa katechizmów w językach narodo-
wych, w: Antonio Possevino SJ (1533-1611), red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2012, s. 360; K. 
Świerkowski, Wilno kolebką drukarstwa, s. 188-190; O. Garstein, Rome, s. 267-268.

97  L. Grzebień, Antonio Possevino a sprawa katechizmów, s. 360; Bojer, w: EJ, s. 55.
98  O. Garstein, Rome, s. 269-270.
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nislaus Bochnowitz, prefekt bursy ubogich, który znał język łaciński, łotewski 
i niemiecki, dwunastoletni Arnoldus Hunghe, który znał niemiecki i estoński 
oraz Jakobus Cauleuel[99] – mirae expectationis puer – który znał aż sześć języ-
ków: łaciński, niemiecki, estoński, łotewski, litewski i polski, o którym także 
pisano, że był wyróżniającym się i niezwykle efektywnym tłumaczem, dzięki 
czemu przeznaczono go do pomocy superiorowi rezydencji w Dorpacie[100].

Mając na uwadze powyższe informacje, powróćmy do kwestii alumnów 
braniewskich, rekrutujących się z obszaru Inflant, a także tych, którzy zostali 
tam wysłani w celu kontynuowania nauki. Matrykuła braniewska notuje łącznie 
czterdziestu dziewięciu alumnów pochodzących z Inflant, czterech Estończy-
ków oraz dwudziestu trzech Kurlandczyków. Pierwszym Estończykiem zare-
jestrowanym w matrykule braniewskiej był Michael Sommer. Naukę w alum-
nacie rozpoczął 8 lipca 1595 roku. Do Dorpatu został wysłany 8 stycznia 1598 
roku, gdzie był wielkim wsparciem w tłumaczeniu książek na język estoński 
oraz w głoszeniu kazań. Najprawdopodobniej powrócił do Braniewa, gdzie 
miał później studiować filozofię[101].

Następny był Ludovicus Lauterbach. Nie wiadomo dokładnie kiedy przy-
był do Braniewa, najpewniej jednak około 1621-1622 roku, będąc w wieku pięt-
nastu lat. Wkrótce jednak opuścił miasto i w 1622 roku wyruszył do Wilna, 
gdzie rozpoczął naukę od klasy gramatyki. Miał zbiec z seminarium wileńskie-
go, a jezuici nie posiadali informacji o jego dalszych losach[102].

Estończykiem był także Laurentius Ceres. Miał siedemnaście lat i, podob-
nie jak Lauterbach, udał się do Wilna, gdzie uczył się w klasie syntaksy. Wstąpił 
do Towarzystwa Jezusowego. Wiemy o nim, że był misjonarzem w Witebsku 
w latach 1638-1654. W 1654 roku został schwytany i uwięziony przez wojska 
moskiewskie. Nie znamy jego dalszych losów, najprawdopodobniej nie opuścił 
już niewoli[103].

Z Dorpatu pochodził również Christianus Weiland. W wieku dwudzie-
stu lat został wysłany z Wilna do alumnatu braniewskiego 13 lipca 1625 roku, 

99  Prawdopodobnie Cauleuel immatrykulował się w alumnacie wileńskim jako Jakub Kuleweld, 
mieszczanin wileński. Miał on początkowo w 1590 roku pobierać nauki humanistyczne w Wil-
nie, po czym został przeniesiony do alumnatu braniewskiego. Dwa lata później, nie będąc jeszcze 
kapłanem, został „[…] oddany do pomocy misjonarzom, głosił kazania po estońsku; z sześciu 
języków, jakie znał, tym władał najlepiej”. Zob. J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 18.

100  O. Garstein, Rome, s. 273.
101  Die Matrikel, nr 259.
102  Tamże, nr 511.
103  Ceres, w: EJ, s. 85; Die Matrikel, nr 516.
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a powodem tej podróży było jego naganne zachowanie. W Braniewie uczył się 
w klasie retoryki. Po wielu ciężkich występkach potajemnie uciekł z alumnatu. 
Następnie był kapłanem w Pradze[104].

Natomiast w gronie alumnów braniewskich pochodzących z Kurlandii 
znalazł się Joannes Funck, który pochodził z Mitawy i był konwertytą. Przy-
był do Braniewa w styczniu 1629 roku w wieku szesnastu lat, rozpoczynając 
swoją naukę od klasy gramatyki. Kontynuował ją w Wilnie, dokąd udał się 8 
października 1634 roku. Został kapłanem i magistrem nauk wyzwolonych, po 
czym wysłano go do pracy w swojej ojczyźnie[105].

O niebezpieczeństwach czyhających na uczniów jezuickich seminariów, 
jak i na samych zakonników, świadczą losy pochodzącego z Inflant Arnoldu-
sa Hunnaeusa. Przybył on do alumnatu braniewskiego 3 sierpnia 1590 roku. 
W celu kontynuowania nauki został wysłany do Wilna 6 czerwca 1595 roku. 
Przyjął święcenia kapłańskie. Powrócił do ojczyzny, gdzie w trakcie pracy apo-
stolskiej został około 1600 roku uwięziony przez Szwedów[106].

Kolejnym Inflantczykiem był Conradus Reuter, który wstąpił do alumnatu 
braniewskiego 8 listopada 1596 roku. Już 10 grudnia został wysłany do Wilna. 
Ukończywszy studia, przyjął święcenia kapłańskie i wyjechał do pracy do kra-
jów niemieckich[107].

Jako kapłan w Inflantach pracował natomiast Joannes Loffius. Do alumnatu 
braniewskiego przybył z Wilna 4 września 1610 roku. Miał dwadzieścia jeden 
lat i uczył się filozofii[108].

Jezuici oprócz swoich stałych placówek w Inflantach posiadali jeszcze kilka 
fundacji, które zajmowały się na tym obszarze prowadzeniem pracy misyjnej. 
Należała do nich m.in. Missio Livonica z Połocka z lat 1626-1630. Na tej mi-
sji pracowało m.in. dwóch wychowanków Alumnatu Papieskiego w Braniewie, 
przedstawionych poniżej[109].

Pierwszym z nich był Joannes Schwartz. Przybył do Braniewa w 1605 roku, 
rozpoczynając swoją naukę w klasie syntaksy. Nowicjat rozpoczął w Wilnie 25 
lipca 1607 roku. Operarius fidelissimus et apostolus Livoniae. Oddawał się pracy 
misyjnej wśród Łotyszów w latach 1619-1622. Po zajęciu Rygi przez Gustawa 

104  Die Matrikel, nr 569; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 36.
105  Die Matrikel, nr 590; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 37.
106  Die Matrikel, nr 210; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 24.
107  Die Matrikel, nr 286; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 25.
108  Die Matrikel, nr 415; J. Poplatek, Wykaz alumnów Seminarjum, s. 32.
109  Inflanty, w: EJ, s. 229.
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Adolfa w 1621 roku, zbiegł z większością jezuitów do Wilna. Zmarł 27 grudnia 
1642 roku w Dyneburgu[110].

Drugim misjonarzem był Joannes Strebingius. Naukę w alumnacie bra-
niewskim rozpoczął 10 stycznia 1590 roku. Do Towarzystwa Jezusowego wstą-
pił w 1593 roku. Na krótko przed wybuchem wojny szwedzkiej w Inflantach, 
a zatem w 1599 roku, uczył się jako kleryk języka łotewskiego w kolegium ry-
skim. Miał zajmować się duszpasterstwem i pracą misyjną wśród Łotyszów już 
w latach 1598-1614. Następnie pracował w placówce misyjnej w Wenden (Kieś) 
w latach 1614-1624. Był jednym z pierwszych jezuitów, którzy w 1615 roku zo-
stali ściągnięci z Rygi do nowo założonego kolegium w Wenden[111].

Kolejnym wychowankiem alumnatu braniewskiego, który przysłużył się 
rekatolizacji Inflant był Georgius Elger. Urodził się w 1586 roku w Wolmarze. 
Był konwertytą z protestantyzmu. Do alumnatu braniewskiego został przyjęty 
w 1605 roku, naukę rozpoczął w klasie syntaksy. Wstąpił do Towarzystwa Jezu-
sowego w Wilnie 25 lipca 1607 roku. Następnie uczył się filozofii w Braniewie 
w 1610 roku, a teologii w Nieświeżu w latach 1613-1614. W Braniewie pełnił 
także funkcję profesora gramatyki w latach 1611-1619. W latach 1615-1619 
zajmował się pracą misyjną wśród Łotyszów. Podobnie jak Strebingius, praco-
wał w Wenden i w okolicy w latach 1620-1624. Był autorem m.in. łotewskiego 
przekładu katechizmu Piotra Kanizego, wydanego w Braniewie w 1623 roku, 
tłumaczenia Ewangelii na niedziele i święta, a także słownika polsko-łacińsko-
-łotewskiego. W latach 1638-1644 był superiorem w Dyneburgu, gdzie w 1638 
roku otworzył szkoły gramatyki[112].

W otoczeniu powyższych alumnów znalazł się także ryżanin – Hierony-
mus Klant. Został przyjęty do alumnatu braniewskiego 20 września 1604 roku. 
Rozpoczął naukę w klasie syntaksy w wieku czternastu lat. Udał się do Wilna, 
aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Podejmował pracę misyjną w latach 
1617-1622. Był w gronie tych ojców, którzy pozostali w Rydze, okupowanej 
przez Gustawa Adolfa w 1621 roku, zostali jednak wkrótce uwolnieni[113].

Kolejnym wychowankiem Alumnatu Papieskiego w Braniewie, zaangażo-
wanym w pracę misyjną wśród Estończyków, był Joannes Ratke. Wpisano go 

110  Die Matrikel, nr 381; Schwartz Jan, w: EJ, s. 607; L. Grzebień, J. Zaryczny, Języki narodowe,  
s. 398.

111  Die Matrikel, nr 215; S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, s. 261-262; L. Grzebień, J. Zaryczny, 
Języki narodowe, s. 397.

112  Die Matrikel, nr 382; Elger, w: EJ, s. 146; L. Grzebień, J. Zaryczny, Języki narodowe, s. 397-399.
113  Die Matrikel, nr 374, 381; L. Grzebień, J. Zaryczny, Języki narodowe, s. 398
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do matrykuły, gdy miał szesnaście lat, jako Kurlandczyka, przybyłego 12 lutego 
1612 roku. Naukę rozpoczął od klasy syntaksy. Ukończył logikę, a następnie 
udał się do Wilna 13 lipca 1615 roku, aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. 
Podobnie jak Strebingius oraz Elger z ramienia placówki misyjnej w Wenden 
miał wykonywać pracę apostolską w latach 1623-1624. Zmarł w wyniku zarazy 
w Krośnie w 1630 roku[114].

Poniżej przedstawieni zostaną uczniowie pochodzący z Inflant, którzy po 
ukończeniu nauki w Braniewie mieli się w pewien sposób związać ze swoją oj-
czyzną. Nie posiadamy natomiast szczegółowych informacji na temat ich za-
angażowania w pracę misyjną. Wśród nich znalazł się Joachimus Celler, który 
po czterech latach nauki w alumnacie braniewskim został odesłany ad suos[115]. 
Następnie Albertus Volterus, przyjęty 22 lutego 1587 roku, po dwóch latach 
opuścił Braniewo. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, in qua pie mortuus est 
Rigae[116]. Do ojczyzny powrócił także Brandonius Budental, który w Branie-
wie uczył się filozofii. Wstąpił do jezuitów, zmarł w kolegium ryskim w 1610 
roku[117]. Natomiast Casparus Schroeterus został kanonikiem wendeńskim[118]. 
Do swojej ojczyzny po dwóch latach nauki powrócił także Jodochus Riemer. 
Później miał przebywać na dworze arcybiskupa wileńskiego[119]. Podobnie 
Paulus Songol, który przybył z Wilna 28 września 1608 roku w wieku około 
dwudziestu lat, rozpoczynając naukę w klasie syntaksy. Przyjął święcenia ka-
płańskie w 1612 roku, zaś w maju tego roku został wysłany do biskupa w In-
flantach[120]. Powyższe rozważania kończą przykłady alumnów, którzy zostali 
wysłani z Braniewa w celu kontynuowania nauki w seminarium w Dorpacie, 
a byli to: Szwed Andreas Guilhelmi[121] oraz Czech Georgius Just[122].

114  Die Matrikel, nr 424; S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej, s. 263.
115  Die Matrikel, nr 106.
116  Tamże, nr 152.
117  Tamże, nr 248.
118  Tamże, nr 206.
119  Tamże, nr 288.
120  Tamże, nr 407.
121  Tamże, nr 28.
122  Tamże, nr 63.
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The Role of the Papal Alumnat in 
Braniewo in the attempts to re-catholicise 

Scandinavia in 16th and 17th centuries

Abstract

Situated in proximity to the areas affected by the Protestant Reformation, the 
16th century Braniewo became not only an important educational centre but also 
a bridgehead for the Catholic Faith. Similarly to Gdańsk and Elbląg, it witnessed 
growing influences of the Reformation already a few years after the proposal of Lu-
ther’s Ninety-Five Theses in 1517. In 1565 the Jesuits who were invited to Braniewo by 
Cardinal Stanislaus Hosius opened a gymnasium, a seminary and the Papal Alumnat. 
A good number of graduates from these institutions, and specifically from the Alum-
nat, originated from the Scandinavian countries. The alumni received such practices 
as spiritual and intellectual formation, considered necessary in the preparation for 
missionary work in their homelands, and consequently in the re-catholicisation of the 
whole Scandinavia.
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Die Rolle des päpstlichen Alumnats 
in Braunsberg bei den Versuchen der 

Rekatholisierung von Skandinavien vom 
16. bis zum 18. Jahrhundert

Zusammenfassung

Im 16. Jahrhundert wurde Braunsberg nicht nur zu einem wichtigen Bildungs-
zentrum, sondern auch zu einem gewissen Brückenkopf der katholischen Glaube 
inmitten der durch die Reformation erfassten Gebiete. In Braunsberg, ähnlich wie 
in Danzig oder Elbing, begannen sich die Einflüsse der Reformation schon in den 
ersten Jahren nach dem Auftreten Luthers (1517) zu zeigen und zu festigen. Die 
vom Kardinal Stanislaus Hosius nach Braunsberg 1565 geholten Jesuiten eröfneten 
in der Stadt ein Gymnasium, ein Priesterseminar und ein päpstliches Alumnat. Un-
ter den Abgängern dieser Anstalten, insbesondere des Alumnats, das von 1578 bis 
1798 tätig war, gab es viele junge Männer aus skandinavischen Ländern. Ziel dieser 
Bildungsstätte war es, die Alumnen durch geistige und intelektuelle Bildung auf 
die Missionsarbeit in ihren Heimatländern vorzubereiten und mit ihrer Hilfe ganz 
Skandinavien möglichst für den Katholizismus wiederzugewinnen.
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Peter Stoldt

Der schwedische König Gustav II Adolf 
und sein Reichskanzler Axel Oxenstierna. 

Aus der Elbinger Korrespondenz  
1626 bis 1631

Seine Königliche Majestät, so schrieb Axel Oxenstierna, schwedischer Reichs-
kanzler, am 30 . November 1628 aus Elbing an seine Mitbrüder im Stockholmer 
Reichsrat, hat es für gut befunden, mich nun schon im dritten Jahr mit dieser Bürde 
[hier] zu belasten - Gott gebe Gnade und dass ich sie zu S . Königl . Maj:t Zufriedenheit 
und in des Vaterlandes Diensten ausführe, so wie ich es mir wünsche . […] Soweit es 
meine Geschäfte zulassen, erkläre ich Ihnen, meine Mitbrüder, den Zustand unserer 
Angelegenheiten hier [in Elbing] und was ich [jüngst] in Stralsund und Kopenhagen 
beobachtet habe[1] .

Drei Tage später folgte ein achtseitiger eigenhändig geschriebener Brief an sei-
nen König Gustav II Adolf, dem er das obige Schreiben an den Reichsrat in Ab-
schrift beifügte. Der König hatte ihn ausdrücklich um solch ausführliche Beratung 
gebeten, bevor er im Januar 1629 wichtige Beschlüsse im Reichsrat herbeizuführen 
geplant hatte.

Allergnädigster König, so beschloss Oxenstierna sein Schreiben, dies ist das was 
ich zur Zeit zusammenphantasiert und zu Papier gebracht habe zu den Abenteuern 
und Unternehmungen des kommenden Jahres[2] . 

Auf was für ein persönliches Verhältnis zwischen dem seinerzeit 34-jährigen Kö-
nig und seinem zehn Jahre älteren Reichskanzler lässt sich wohl schließen aus der 
Wortwahl und dem Schreibstil Oxenstiernas? Darauf wird zurück zu kommen sein.

1  AOSB Axel Oxenstiernas Skrifter och Brevväxling, 1. Avdelning, vol. IV, Nr. 192 S. 269-281(schwe-
disch)

2  AOSB 1. Avdelning, vol. IV, Nr. 193 Schreiben des Reichskanzlers an Gustav II Adolf vom 
2.12.1628 S. 282-288 (schwedisch)
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Peter Stoldt

Zunächst zur Jahreswende 1628/1629.
Am 8. Januar 1629 beschloss der Reichsrat in Stockholm den Eintritt 

Schwedens in den 30-jährigen Krieg gegen den habsburgischen Kaiser und die 
Katholiken.

Doch nicht die Teilnahme Schwedens am Dreißigjährigen Krieg soll hier 
mit Hilfe der Korrespondenz von und nach Elbing zwischen 1626 und 1631[3] 
im Vordergrund stehen, sondern die Auseinandersetzungen mit Polen[4] sowie 
die wechselseitig ausgetauschten Sorgen, Ratschläge und Empfehlungen.

Polen wie auch Schweden hatten sich bislang aus den kriegerischen Aus-
einander-setzungen auf deutschem Reichsboden herausgehalten. Seit vielen 
Jahrzehnten jedoch hatte es heftige dynastische Auseinandersetzungen zwi-
schen den beiden Ländern gegeben. Sigismund III Vasa - als 21-jähriger schwe-
discher Königssohn im Jahre 1587 vom polnischen Adel zum König von Polen 
gewählt - war kurz vor der Jahrhundertwende mit einem Heer nach Kalmar an 
der schwedischen Ostseeküste gezogen, um auch die schwedische Königskrone 
für sich zu gewinnen. Vergeblich; sein Heer war geschlagen worden. 

Einige Jahre danach begann Gustav II Adolf - seinem Vater Karl IX folgend 
- den schwedischen Krieg um Livland von Neuem und führte 1621 mit der 
Einnahme Rigas den Hauptschlag, der ihm den Besitz ganz Livlands nördlich 
der Düna sicherte. Polen konnte das wegen des gleichzeitig geführten Türken-
krieges nicht verhindern. 

Seinen Anspruch auf die schwedische Königskrone gab Sigismund indes 
nicht auf; ebenso wenig die wiederholten Versuche zur Rückgewinnung Liv-
lands. Der schwedische Sieg bei Wallhof in Kurland am 17. Januar 1626 be-
siegelte dann aber für lange Jahre den Verlust des oberdünischen Livlands für 
Polen. 

In stärkere Beziehung zum Dreißigjährigen Krieg geriet Polen - wenn auch 
wieder nur mittelbar - durch die dritte Phase der schwedisch-polnischen Krie-

3  Ca. 2.000 Anweisungen, Verordnungen, Memoranden und vor allem Briefe befinden sich 
im Original im Stockholmer Riksarkiv und liegen gedruckt vor in „Rikskansleren Axel Oxen-
stiernas Skrifter och Brevväxling“ 1. Avdelning in den Bänden III (Stockholm 1900), IV 
(Stockholm 1909), V (Stockholm 1915), VI (Stockholm 1918) sowie 2. Avdelning Band 
I (Gustav II Adolf brev och instruktioner) Stockholm 1888. Diese Originalquellen sind   
In schwedischer, deutscher oder lateinischer Sprache abgefasst. Die in diesem Artikel verwende-
ten ins Deutsche übersetzten Zitate verantwortet der Verfasser.

4  Die einleitenden Hintergründe verdanke ich Gotthold Rohde „Kleine Geschichte Polens“ Darm-
stadt 1956 (543 Seiten) S. 257ff
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ge, in der Gustav II Adolf seinen Angriff auf die Ostseeküste im Süden ausdehn-
te, auf die beiden Preußen nämlich. Aus dem dynastischen Krieg des Vaters 
war längst ein schwedischer Expansionskrieg am Ostrand des schwedisch-fin-
nischen Meerbusens geworden. 

Im Juni 1626 nahm eine schwedische Flotte mit 125 Schiffen und 14.000 
Mann - darunter der König und sein Reichskanzler - Kurs auf Preußen. Der 
Kommandant des neutralen Königsberg musste eine schwedische Besatzung 
in Pillau hinnehmen. Damit befand sich der wichtige Getreideexporthafen 
in schwedischer Hand. Den lukrativen Zoll beließ der König vorerst noch im 
Besitz seines Schwagers, des Kurfürsten von Brandenburg, der für Preußen 
Lehnsträger des polnischen Königs war. Ein Jahr später aber ordnete er die 
Übernahme des Zolls durch Schweden an und ließ über den bisherigen Zoll-
satz hinaus 6% licent, d.h. Kriegszoll, erheben, wie ihn die Holländer im Krieg 
in ihrem Bereich schon früher einge-führt hatten. 

Am 6. Juli 1626 zog der schwedische König hoch zu Pferde in Elbing ein, 
durch die Vorstädte und das Äußere Markttor. Auch Marienburg, Memel und 
Braunsberg waren in schwedischer Hand. Zusammen mit Riga bedeutete das 
die Herrschaft über den Finnischen Meerbusen. Bis auf Danzig! 

Die schwedische Belagerung führte zu keinem Erfolg, und die Danziger 
Flotte bereitete den Schweden viele Schwierigkeiten, so dass Gustav II Adolf 
seinen Krieg nicht - wie geplant - nach Polen hineintragen konnte, sondern ei-
nen langwierigen Stellungs- und Manöverkrieg gegen den neuen Kongress-Het-
mann Koniecpolski führen musste. Im November 1627 konnten polnische im 
Verein mit Danziger Schiffen vor Oliva sogar zwei schwedische Kriegsschiffe 
vernichten. Und auch zu Lande musste der schwedische König eine Niederlage 
gegen nunmehr vereinigte polnische und habsburgische Truppen hinnehmen 
(bei Marienwerder 1629).

Die Schriftstücke der ´Elbinger Korrespondenz` vor allem zwischen 
Gustav II Adolf und Axel Oxenstierna spiegeln so vielfältige Themen wie die 
folgenden: einen möglichen Waffenstillstand; den Umgang mit den Unbillen 
von Wintertemperaturen und Tauwetter; den Einsatz der Reiterei und den Er-
satz von Soldaten und Pferden; insgesamt die leidige Versorgung der Truppen; 
auch die schwierige Werbung neuer Truppen; die Verstärkung der schwedi-
schen Flotteneinheiten; die Sicherung der Versorgungswege zur Heimat; das 
In-Schach-Halten polnischer und Danziger Schiffe; die Blockade der Ostsee-
küste bis hin nach Mecklenburg. Darüber hinaus spiegelt die Korrespondenz 
die dem Generalgouverneur Oxenstierna obliegenden Aufgaben der Verwal-
tung wider; in ordnungs-, wirtschafts-, siedlungs- und sogar kirchspielpoliti-

Der schwedische König Gustav II Adolf und sein Reichskanzler...
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scher Hinsicht. Über die zuletzt genannten Aufgaben verweise ich auf meinen 
Artikel in diesem Jahrbuch vol. 24 2012 S. 159-172. 

Hier nun sollen die davor genannten Aufgaben des Reichskanzlers in Elb-
ing an geeigneten Beispielen die Verflechtung von wirtschaftlichen und poli-
tischen Bereichen aufzeigen. Deutlich werden wird, dass sicherheitspolitische 
Erwägungen wegen Dänemark einerseits, wirtschaftspolitische aus Gründen 
der Versorgung der Reichsbevölkerung andererseits handelspolitische Inter-
essen Schwedens zu Beginn des 17. Jahrhunderts immer stärker ins Zentrum 
schwedischer Außenpolitik rückten. Etwa 70% der schwedischen Importe ka-
men von den Häfen Lübeck, Stralsund, Rostock und Danzig; und in eben diese 
gingen ca. 80% der Exporte. Die Waren, die aus dem Ostseeraum exportiert 
wurden, waren für die großen Seefahrtnationen Holland und England beson-
ders wichtig. 

Der Getreideaufkauf und –handel von der baltischen Region und von Russ-
land aus spielten eine große Rolle sowohl für die Ernährung der Bevölkerung 
Europas als auch für die Versorgung der Truppen während der vielen Kriege 
im 17. Jahrhundert. Nicht zu vergessen die strategisch wichtigen Waren für die 
Handels- und Kriegsflotten. Schweden war damals Großproduzent von Eisen, 
Kupfer, Teer und Pech. Und von Riga aus exportierte man russischen Hanf, der 
für die Segel- und Takelage-Herstellung unentbehrlich war. 

Der hohe Wert, den der lukrative Zoll von Pillau für Schweden bedeutete, 
lässt sich bereits an einer sehr fürsorglichen Maßnahme des schwedischen Kö-
nigs für seine dort stationierten schwedischen Soldaten ablesen. Aus Kalmar, 
offensichtlich nach zwischenzeitlicher Rückkehr aus dem preußischen Kriegs-
gebiet in die Heimat, schrieb Gustav II Adolf am 26. Oktober 1627 an Axel 
Oxenstierna in Elbing: Herr Kanzler, das Wasser in Pillau, wovon die Soldaten 
trinken, ist so widerlich und vergiftet, dass wer davon trinkt, seine Gesundheit 
verlieren kann . Wer das ganze Jahr davon trinkt, kann sterben . Deshalb befehle 
ich gnädig, dass unsere Soldaten, die dort liegen ., Bier zu trinken bekommen sol-
len, sonst, wenn das nicht geschieht, ist es beinahe unmöglich, dass sie überleben[5] . 

Die erfolglose Belagerung Danzigs findet diplomatisch ihren Niederschlag 
in der Korrespondenz. Nachdem Gustav II Adolf ein Vermittlungsangebot der 
Hanse in dem fortdauernden Belagerungskrieg ausgeschlagen hatte, akzeptier-
te er ein holländisches Angebot zum selben Zweck. Diplomatische Mediation 
zwischen Krieg führenden Fürsten, Städten, Staaten konnte im 17. Jahrhundert 
ein für die eigene Reputation des Vermittlers durchaus nutzbringendes Ge-

5  AOSB 2. Avdelning vol. I Gustav Adolfs brev Nr. 192 vom 26. Oktober 1627 (schwedisch)

Peter Stoldt
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schäft sein. Gustav Adolf und Oxenstierna wussten natürlich genau, dass mehr 
als die Hälfte der holländischen Schiffe, die die Ostsee befuhren, von oder nach 
Danzig oder Pillau unterwegs waren. Die sehr vorsichtige Hinhaltetaktik, die 
aus Oxenstiernas Briefen im Jahre 1627 wegen des Aufbruchs der holländi-
schen Gesandtschaft nach Elbing hervor scheint[6], belegt die Bedeutung, die 
er dem schwedisch-holländischen Verhältnis beimaß. Die Gesandtschaftsreise 
- Mai bis September 1627 - nach Elbing und nicht nach Stockholm belegt an-
dererseits die Bedeutung der Rolle Oxenstiernas im Gefüge der Steuerung der 
schwedischen Außenpolitik - von Elbing aus eben!

Aus der Korrespondenz mit Oxenstierna schälen sich auch die Einschät-
zungen des Königs über die politische und die Kriegs-Lage heraus. Vom 1. Ap-
ril 1628 datiert ein langer Brief des Königs, den er aus Schloss Häringe (an 
der schwedischen Ostseeküste in der Nähe des heutigen Hafens Nynäsham) auf 
den Seeweg nach Elbing schickte. Ich habe Euer Schreiben mit dem Schiff Jonas 
erhalten, begann er den eigenhändig verfassten Brief und bedankte sich für alle 
Eure guten Dienste. 

Von einem Waffenstillstand mit Polen, den Oxenstierna ins Spiel gebracht 
hatte, hielt der König derzeit nicht viel. Erstens gäbe ein Waffenstillstand uns 
keine Ruhe, denn sobald die kaiserlichen Truppen ihren Spielraum sähen, würden 
sie - aus der Begierde, sowohl uns zu schaden als auch die preußischen Länder 
auszuplündern - unter irgendeinem Vorwand unsere Ruhe in Preußen stören; was 
zweitens [für Schweden; d . Verf .] gleich hohe Truppenstärke und Kosten in Preu-
ßen erforderlich machen würde wie in einem offenen Hader . 

Zum Dritten - bezüglich Danzig - wenn das Verkehrsaufkommen um Dan-
zig sich erhöhte, bekämen die Papisten so viele Schiffe, dass sie leicht sowohl un-
sere schwedische wie die dänische See einengen würden, was unbestreitbar bei-
der Reiche Ruin nach sich ziehen würde .[ …] Und niemand könnte sagen, ob 
die Danziger still halten würden . Ich meine, die Stadt ist so weit korrumpiert, 
dass daran hoher Zweifel besteht . Oxenstierna wisse ja auch zur Genüge, welche 
Macht die polnischen Kommissare sich in Danzig angemaßt haben . 

Zum Vierten sind die Angelegenheiten so weit gekommen, dass [inzwischen] 
all die Kriege in Europa miteinander vermischt sind . […]Aus mehreren Konsulta-
tionen aus dem kaiserlichen Hof ergäbe sich das Streben Habsburgs, durch die 
Besetzung dieser nordischen Länder auf eine Tyrannei des Körpers und der Seele 

6  AOSB 1. Avdelning Rikskansler Axel Oxenstiernas Skrifter och Brevväxling Band III Nr. 370 
Brief vom 25.7.1627 an Hofmarschall von Falckenberg (deutsch), Nr. 372 vom 26.7. 1627 an die 
holländische Gesandtschaft (lateinisch), Nr. 383 vom 28.8.1627 an den Stockholmer Reichsrat 
(schwedisch)
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zu drängen .
Und damit Ihr wisst, was meine [augenblickliche] Absicht ist, will ich nicht 

verhehlen, dass ich dieser Tage Nachricht aus Riga bekommen habe, die ich Euch 
in Kopie übersende, woraus Ihr ersehen könnt, dass ich unverzüglich diesen Ort 
entsetzen muss (Gott möge mir dazu Glück verleihen); zu dem Zweck habe ich die 
Absicht, […] mich mit 4 .000 Fußtruppen zum Entsatz von Riga aufzumachen .

In dem obigen Brief vom 1. April 1628 überrascht Gustav Adolfs Hinweis 
auf die gemeinsame Bedrohung Schwedens und Dänemarks durch die ´Papis-
ten`. Zum Verständnis ist die Information notwendig, dass es im Januar des-
selben Jahres 1628 zu einer Übereinkunft zwischen den beiden Erzfeinden ge-
kommen war; ein auf drei Jahre begrenzter Bündnisvertrag nämlich.

Worin sind die Gründe für ein solches Bündnis zu suchen? 
Dänemark war nach seinem völlig gescheiterten Eingreifen in den Drei-

ßigjährigen Krieg 1625 gedemütigt, der dänische König und seine Landstände 
zerstritten. Die Gefahr eines spanisch-habsburgischen Flottenstützpunktes un-
mittelbar vor den dänischen Inseln wog schwer. Das galt auch für die schwedi-
sche Sicherheit. Gustav Adolf versicherte sich im Dezember 1627 und Januar 
1628 im Reichstag der Zustimmung der vier Reichsstände zu dem dänischen 
Bündnis. Der schwedische König wollte sich im Westen und Süden seines Rei-
ches Ruhe und Sicherheit verschaffen. 

Wie wichtig das sein würde, ergab sich bereits wenige Wochen nach dem 
Vertrags-abschluss.

Der kaiserliche Befehlshaber Wallenstein hatte erkannt, dass Wismar für 
seine maritimen Pläne (Flottenstützpunkt an der Ostsee) nicht wirklich geeig-
net war. Also schritt er zur Belagerung von Stralsund. Die Stadt wandte sich um 
Hilfe an die Hanse, an Dänemark und an Schweden. Der dänische König sandte 
sogleich Kontingente zur Sicherung. Auch Schweden schickte Schiffe mit 600 
Mann, auch um über ein Bündnis mit der Stadt um Einlagerung einer schwedi-
schen Garnison daselbst zu verhandeln. In den Sommermonaten Juni und Juli 
gelang es, die kaiserliche Belagerung zurück zu schlagen; wobei die dänischen 
Truppen die Hauptlast trugen. 

Gustav II Adolf beorderte Anfang August seinen Reichskanzler Oxenstier-
na aus Elbing nach Stralsund, um die Verhandlungen voran zu bringen. Einen 
geschickteren Unterhändler als Oxenstierna hätte er nicht entsenden können. 
Ab dem 22. August 1628 weilte Oxenstierna in Stralsund, fand neben seinem 
Hauptauftrag noch Zeit für zwei Briefe an Wallenstein zwecks Austausch zweier 
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gefangener Offiziere[7] und erreichte am 2. September Schwedens erstes Bünd-
nis mit einem Reichsstand auf deutschem Boden; ein Defensivbündnis mit der 
Stadt Stralsund[8]. 

Im Punkt 5 wurde Logis für 4.000 Mann einer schwedischen Garnison ver-
einbart, soweit der Krieg nicht zu langwierig wird. Vereinbart wurde auch das 
schwedische Oberkommando für die vereinigten schwedischen und Stralsun-
der Truppen; und - hier wird Oxenstiernas Erfahrung und Voraussicht deut-
lich - keine Verhandlung über Frieden ohne Zustimmung der Stadt und ohne 
schwedische Beteiligung! 

Oxenstiernas entscheidendes Verhandlungsargument für ein solches 
Bündnis bestand in der Versicherung, dass Schweden sich ja nicht im Krieg 
mit dem Kaiser befand, insoweit durch ein Bündnis auch kein Reichsfeind auf 
deutschen Reichsboden eingeladen würde. Es ist allerdings unwahrscheinlich, 
dass Oxenstierna sich nicht darüber im Klaren war, dass Schweden mit dem 
Stralsund-Engagement den Schritt in den Dreißigjährigen Krieg auf deutschem 
Boden getan hatte.

Am 5. September hielt Gustav Adolf König Christians IV Einverständnis 
zum gemeinsamen schwedisch-dänischen Kommando in Stralsund in Hän-
den. Dänemark zog sein Truppenkontingent bis auf 300 Mann zurück. Vom 
9. September datiert ein Brief Gustav Adolfs an Christian IV - in Kopenhagen 
in schwedischer Sprache abgefasst - , der durch betonte Höflichkeit auffällt. In 
diesem informierte der schwedische den dänischen König über die diploma-
tische Abordnung des Reichskanzlers Oxenstierna nach Stralsund sowie über 
eine Verzögerung der schwedischen Hilfe zur See und betonte die Hoffnung auf 
eine Resolution für die gemeinsamen Interessen beider Reiche (för båda rikenas 
gemensamma intressen)[9]. Die geschlossene Allianz mit Stralsund erwähnte er 
mit keinem Wort!

Nach Elbing zurückgekehrt verfasste Oxenstierna Ende November /An-
fang Dezember 1628 zwei sehr lange Schreiben n den Reichsrat in Stockholm 
bzw. an seinen König. Hierin hielt er einige seiner Grundeinstellungen zur der-
zeitigen politischen Lage fest. Der zwölfseitige Brief an den Reichsrat trägt das 
Datum 30. 11. 1628, verfasst in und verschickt aus Elbing[10]. Er wies darauf 
hin, dass natürlich ein großer Unterschied bestünde zwischen einer mündli-

7  AOSB 1. Avdelning Band IV Nr. 153 (27.8.1628) und Nr. 157 (31.8.1628) (beide lateinisch)
8  AOSB 1. Avdelning Band IV Nr. 159 (Vertrag vom 2.9.1628) (deutsch)
9  AOSB 1. Avdelning Band IV Nr. 160 vom 9.9.1628 (schwedisch)
10  AOSB 1. Avdelning Band IV Nr. 192 S. 269-281 Schreiben vom 30.11.1628 (schwedisch)
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chen Berichterstattung vor dem Rat und einem - wenn auch noch so langem  
-  Schreiben.

•  Zu den Unterredungen über einen möglichen Waffenstillstand mit Po-
len bemerkte Oxenstierna genervt, dass es derzeit mehr um Fragen der 
Titulatur des schwedischen Königs als um wirkliche Inhalte ginge. Au-
ßerdem hätten die polnischen Kommissare ihm immer noch nicht das 
Original eines polnischen Vorschlags-Memorandums ausgehändigt. Er 
hege den Verdacht, dass die Kopie nicht mit dem Original übereinstim-
me und dass es sich um Spiegelfechtereien handele, um den Krieg fort-
setzen zu können.

•  Zusammengefasst berichtete er noch einmal, wie er im Sommer in 
Stralsund und Kopenhagen zu Diensten des Vaterlandes und Wohlfahrt 
verfahren habe[11] (till fädernesslandets tiänst och vällfärdh hafver förfa-
ridt). Für die Sicherung der Vorherrschaft auf der Ostsee sei die Vertei-
digung Stralsunds gegen die Kaiserlichen von großer Bedeutung gewe-
sen.

•  Unter anderem will ich, gute Herren, darüber nachdenken, wie das Va-
terland zur See mächtig bleiben kann; nicht nur mit der Flotte der Krone, 
sondern auch mit Hilfe privat gebauter Schiffe, mit denen Wir [weiter-
hin; d .Verf .] Herren in der Ostsee sein mögen; zusammen mit den guten 
und kostbaren Kriegsschiffen der Krone und also mit einer Menge anderer 
kleiner Schiffe, wohl wissend, dass keine Macht in der Ostsee gegen uns 
sich auftischen kann[12]. Damit im Zusammenhang stünden im Übrigen 
natürlich die Kommercien.

•  [Finanzielle] Mittel können hier draußen wachsen durch die Danziger 
und Pillauer Zölle, so lange alle [dort] ihre Segel streichen müssen für uns .

Drei Tage später schrieb der Kanzler an den König[13]. Er habe auch dem 
Reichsrat bereits geschrieben und füge eine Abschrift davon bei.

Wenn denn schon der Krieg mit Polen fortgesetzt werden müsse und ein 
Krieg mit dem Kaiser nicht zu vermeiden sei, wolle er nicht mit seiner Meinung 
zurückhalten, dass es für Schweden nützlicher und bequemer wäre, in Deutsch-
land und unter deutschen Küsten gegen ihn [den Kaiser; d.Verf.] zu ziehen, als den 

11  AOSB 1. Avdelning Band IV Nr. 192 S. 270
12  AOSB 1. Avdelning Band IV Nr. 192 S, 280/81
13  AOSB 1. Avdelning Band Iv Nr. 193 (2.12.1628) S. 283-288 (schwedisch)
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Krieg in unsere eigenen Grenzen und in die Schären [Inseln] abtreiben zu lassen. 
Diese gleichsam unfehlbaren Axiome können von niemandem disputiert werden. 
[Hervorhebung durch d . Verf .]

Es scheint, dass dieser Krieg mit der polnischen Krone so weit gebracht wor-
den ist, dass er vermutlich zu einem Ende gebracht werden könnte; entweder mit 
Verträgen oder eben mittels einer Veränderung der polnischen Regierung oder 
auch [indem] Gott etwas Glück gegen Danzig zu geben gedenkt .

Er bestätigte des Königs Rat, dass man sich am stärksten mit Danzig befas-
sen müsse; u.a. auch, weil das ein Argument sein kann, die polnische Krone zu ei-
nem guten und reputierlichen Akkord in angemessener Zeit zu zwingen . Welcher 
Ratschlag mir deswegen so viel mehr zusagt, weil wir gleichzeitig die Weichsel so 
viel höher hinauf ins Land fassen, das Leben der polnischen Krone und der Stände 
beschweren und große und verstrickte Streitereien verursachen würden .

Das Jahr 1629 brachte für die schwedische Kriegführung empfindliche 
Rückschläge. Probleme der Unterhaltung der Armee, der Erneuerung von 
Truppenteilen nach Verlusten vor allem durch Krankheit, Schwierigkeiten 
beim Truppentransport im Werder aufgrund widriger Witterungs- und Boden-
verhältnisse vermischten sich mit Wallensteins Unterstützung der Polen und 
führten zu einer empfindlichen schwedischen Niederlage.

König und Reichskanzler ergaben sich in die Vorteile einer Waffenstill-
standsvermittlung durch den französischen Gesandten Charnacé, der sich im 
Juli 1629 dazu in Marienburg aufhielt. Die Unterhandlungen führten am 16. 
September zum Waffenstillstand von Altmark auf sechs Jahre. Schweden konn-
te Livland behalten und erhielt die Zolleinnahmen aus den polnischen Höfen 
zugesprochen; d.h. neben dem Zoll aus Pillau auch die aus Danzig, Libau und 
Windau. 

Frankreichs Motive für seine Vermittlung zugunsten Schwedens sind in 
dem Krieg auf deutschem Boden zu finden. Kardinal Richelieu hatte erreicht, 
dass Schweden frei wurde für ein Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg 
gegen Habsburg. Das Ende der langen Kriegsperioden Schwedens mit Polen 
wurde vervollständigt durch die Friedensschlüsse von Fischhausen zwischen 
Schweden und Brandenburg (6.11.1629), von Tiegenhof zwischen Schweden 
und Danzig (18.2.1630) und zwischen Schweden und Kurland (29.3.1630).

Die grundlegende Entscheidung für das schwedische Eingreifen in den 
Krieg auf deutschem Boden war bereits in der Reichsratssitzung vom 8. Januar 
1629 gefallen[14]. Der König hatte die Entscheidung auch ohne die persönliche 

14  SRP (Svenska Riksrådsprotokoll) Band I S. 218-229
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Teilnahme seines Reichskanzlers an der Sitzung erreicht. Vorausgegangen aber 
waren die brieflichen Beratschlagungen durch Oxenstierna an den König und 
den Reichsrat.

Ohne in eine ausführliche Diskussion über die Gründe Schwedens zum 
Kriegseintritt einzutreten, ist von Interesse der Vergleich zwischen dem däni-
schen (1625) und dem schwedischen Eingreifen. Dem dänischen König war 
es nicht gelungen, seinen Reichsrat von der Sinnhaftigkeit, geschweige denn 
Notwendigkeit eines Eingreifens gegen den katholischen Habsburger zu über-
zeugen. Eine Gefahr durch den Katholizismus verfing in Dänemark politisch 
kaum. Ganz anders in Schweden. Die vergangenen bösen Erfahrungen mit den 
polnischen Kronprätendenten, mit Polen als Rückzugszentrum für schwedi-
sche Katholiken und Jesuiten, mit sogar dem Übergriff in eine Sigismund-treue 
katholische Partei in Schweden, schließlich mit der (wenn auch nur kurzzeiti-
gen) Einnahme Stockholms in früheren Jahren - all diese Erfahrungen machten 
die katholische Gefahr von Süden her für Schweden sehr real. Und darauf baute 
die schwedische Propaganda über gedruckte Materialien und über die Kanzeln 
der Kirchen.

Die Bedeutung der Ostseeflotte für die Sicherheit des Landes und für jedes 
kriegerische Eingreifen gegen die Habsburger hatte Oxenstierna immer wieder 
in seinen Schreiben herausgestellt. Nach dem Altmark-Frieden konnte Schwe-
den sogar auf die Nutzung von neun polnischen Schiffen rechnen, die im Win-
ter von Danzig aus Richtung Wismar segelten, dem von den Kaiserlichen be-
setzten Ostseehafen. Schweden konnte seine Schiffspräsenz an der preußischen 
Ostseeküste reduzieren und stattdessen für die Blockade der Küste von Stralsu-
nd bis Lübeck nutzen. Verantwortlich für die Ostseeflotte als Kommandant war 
Erik Ryning, der bereits 1626 am erfolgreichen Livland-Feldzug teilgenommen 
hatte und 1627/28 als einer von Oxenstiernas stellvertretenden Kommissaren 
bei den Verhandlungen mit Polen dabei gewesen war. 

Ryning war 1629 nicht nur Befehlshaber des in Preußen stationierten Tei-
les der schwedischen Flotte; er war im Juni/Juli 1630 auch Kommandant der 
Übersetzungs-Flotte für Gustav II Adolfs Armee nach Deutschland. 

Der Flotte widmeten sich so manche Briefkontakte zwischen Oxenstier-
na in Elbing und seinem König als Feldherrn in unterschiedlichen Lagern auf 
deutschem Boden. Am 13.2.1631 behandelte der König im Schreiben aus dem 
Lager bei Demmin das Thema wie folgt[15]: Was Ihr schreibt über die Zurüstung 

15  Schreiben Gustav Adolfs an Oxenstierna vom 13.2.1631 in AOSB 2. Avdelning Band I Nr. 503 
S. 686/87 (schwedisch)
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der Flotte in Preußen, das halten wir ebenso wie Ihr - aus den von Euch angeführ-
ten Gründen - für ganz gut . […] Auch denken Wir, Ihr könntet beginnen mit sechs 
oder acht Kriegsschiffen [Ankauf oder Neubau wohl auf der Werft in Putzig; d . 
Verf .], und sucht die Mittel dafür ganz einfach per Kredit [auf einem der Finanz-
märkte Hamburg oder Amsterdam; d . Verf .] oder aber einen Teil davon, so dass 
er für die Zeit danach nicht allzu schwer belastet .

Danach bat er den Kanzler um Rückkehr zu ihm je früher desto besser - wie 
noch oft bis zu dessen tatsächlicher Abreise aus Elbing Ende November dessel-
ben Jahres. 

Kurz vor Abfassung des obigen Briefes hatte Oxenstierna dem König in Sa-
chen Verträge mit deutschen Fürsten im Krieg geraten, auf die in Pommern und 
Mecklenburg am meisten zu achten, denn die liegen an der Seeseite[16].

Die Korrespondenz drehte sich immer wieder um die Finanzierung all der 
Aufgaben in Preußen, vor allem auch der Kriegführung auf deutschem Reichs-
boden. Der Getreidehandel und die Zolleinnahmen standen hierfür in vorders-
ter Front. Aus seinem Lager bei Stettin beklagte der König die schlechte Han-
delslage für Getreide und meinte, dafür müssen wir dieselben Summen an Profit 
aus den Licenten suchen[17]. Drei Tage später setzte er Oxenstierna zum Direktor 
über allen Getreidehandel ein[18].

Was die angemahnte Erhöhung der Zolleinnahmen betraf, dachte der Kö-
nig einige Monate später aber eher strategisch: eine Erhöhung der Licenten kön-
nen wir nicht für ratsam erachten, schrieb er seinem Kanzler[19], und zwar aus 
Rücksicht vor allem auf Holland und England, die wichtigsten Seehandelsna-
tionen der Zeit. Auf dass [die Holländer] sich willig finden, uns zu diesem Krieg 
beizutragen, so dass wir eher etwas Mäßigung in den Licenten verwenden sollten .

In derselben Angelegenheit schrieb Oxenstierna drei Monate später an 
Gustav Adolfs Berater Lars Grubbe[20]: Über die holländischen Licenter […] mag 
ich gar nicht schreiben . Aus den Licenten hatte ich in diesen zwei Monaten April 
und Mai erwartet, höhere [Einnahmen] zu erzielen, doch das ist zu einem gu-
ten Teil nicht eingetreten . Die Folgen seien neben weniger Einnahmen mehr 

16  AOSB 1. Avdelning Band VI Nr. 11 Brief vom 12.1.1631 aus Elbing (schwedisch)
17  AOSB 2. Avdelning Band I Nr. 490 Brief Gustav Adolfs an Oxenstierna vom 2.12.1630 S. 668 

(schwedisch)
18  AOSB 2. Avdelning Band I Nr. 492 Gustav Adolf an Oxenstierna vom 5.12.1630 S. 671 (schwe-

disch)
19  AOSB 2. Av delning Band I Brief Gustav Adolfs vom 13.2.1631 aus dem Lager von Demmin  

S. 686/87 (schwedisch)
20  AOSB 1. Avdelning Band VI Nr. 128 Brief vom 24.5.1631 S. 342ff (schwedisch)
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Schuldzinsen für Wechsel gewesen.
Im Getreidehandel, der den größten Anteil der Finanzmittel ausmacht, so ge-

stand er in demselben Brief Lars Grubbe, steht alles still . Ich kann nicht mehr als 
40 Reichstaler pro Last [= 24 Tonnen; d . Verf . ] zahlen,[ …] und für den Preis will 
niemand verkaufen . […]Man steht im Stillstand zwischen Käufer und Verkäufer, 
indem der eine hoch hinaus und der andere wenig geben will, was der Kgl . Maj:t 
in der Summe übers Jahr keinen Schaden bringt . [Aber] alles Geld in Danzig und 
Königsberg liegt im Getreide . […] Ich versuche Geld zu gewinnen, indem ich Wa-
ren aufnehme, auch wenn das meistens mit Verlust geschieht; aber so ist das nun 
in diesen so geldhungrigen Städten .

Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, bitte ich Euch, mich zu entschuldigen, dass 
ich dem Kgl . Befehl nicht nachkommen kann, sofort eine Summe zu schicken, mit 
der Seiner Kgl . Maj:t gedient wäre; 8 .000 oder 10 .000 Dukaten habe ich zusam-
men und vermutlich demnächst ein wenig mehr, so dass ich das mit dem Roten 
Regiment nach Küstrin schicken kann . 

Hinzu kommt, dass die Geldbeschaffung für die schwedische Kriegfüh-
rung auf deutschem Boden nicht die einzige Sorge Oxenstiernas in Elbing war. 
Im Mai 1631 musste er zum Beispiel den Bürgermeister und Rat der Stadt Dan-
zig - in lateinischer Amtssprache - ernsthaft zurecht weisen, dass der Rat die 
schwedische Werbung von Soldaten in Danzig untersagt hatte! Inopinatum nec 
credibile - unerwartet und nicht zu glauben)[21]. 

21  AOSB 1. Avdelning Band VI Brief vom 23.5.1631 an Rat und Bürgermeister von Danzig Nr. 127. 
Das Original des Schreibens befand sich zur Zeit des Druckes des Bandes VI der Briefe Oxen-
stiernas 1918 im Staatsarchiv Danzig (Nr. 300,53:1062)
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König Gustav II Adolf[22]    Reichskanzler Axel Oxenstierna[23] 

Zum Abschluss meiner Auswertung der ´Elbinger Korrespondenz` zwi-
schen 1626 und 1631 soll das persönliche Verhältnis zwischen König und 
Reichskanzler beleuchtet werden. Seit den Tagen der Vorbereitungen zu Gustav 
Adolfs Thronbesteigung im Jahre 1611 bestand zwischen dem noch 17-jähri-
gen Prinzen Gustav Adolf und dem 28-jährigen Axel Oxenstierna aus altem 
schwedischem Hochadel ein enges Vertrauensverhältnis. Bereits in der Bestal-
lungsurkunde für Oxenstierna zum Reichskanzler Anfang Januar 1612 kommt 
dies dadurch zum Ausdruck, dass der junge König Oxenstierna einen breiten 
eigenverant-wortlichen Handlungsspielraum einräumte. […] haben Wir ver-
ordnet, dass Unser liebens-werter, edler und wohlgeborener, Unser und des schwe-
dischen Reiches Vertrauensmann und Rat Axill Oxenstierne von Fijholm Unser 
und des schwedischen Reiches Kanzler sein soll […], dem man nicht so eigentlich 
vorschreiben kann, was er in dem Beruf und Amt tun und bestellen soll, sondern 
stelle das in seine Bescheidenheit und seinen Verstand, wie er das selbst am besten 
bedenken kann und er das vor Gott, Uns und jedem ehrlichen Schweden verant-
worten kann und will[24].

Einer der tief schürfenden Biografen über den König, M. Roberts, schildert 
das Verhältnis zwischen dem König und dem Reichskanzler wie folgt: Eine der 

22  Foto d. Verf. aus dem Festraum des Gutes von Ornäs, Dalarna, Schweden
23  AOSB 2. Avdelning Band 14 Stockholm 2012 Umschlagbild
24  AOSB 2. Avdelning Band I Nr. 1 Nyköping 6.1.1612 (deutsch)
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ganz großen Kooperationen . Jeder anerkannte in dem andern die den eigenen 
Schwächen komplementären Qualitäten: das cholerische Temperament des Kö-
nigs wurde kompensiert durch das Phlegma des Kanzlers[25].

Das tiefe Vertrauen verstärkte sich im Laufe der Jahre und verringerte den 
Jahresabstand zwischen beiden. Gustav Adolf schrieb Ende 1630 einen emoti-
onalen Brief an Oxenstierna in Elbing; gerade in der Phase, in der er sehr al-
lein mit schweren Entscheidungen da stand. Oxenstiernas langer Antwortbrief 
- auch dieser noch aus Elbing - spiegelt die vollständige Freimütigkeit in dem 
Vertrauensverhältnis.

Auszug aus dem Brief König Gustav II Adolf vom 4. 12. (14.12) 1630 aus 
Golinow an Axel Oxenstierna:[26] […] Ich sehe daraus Ihre Treue mir gegenüber 
und dem Vaterland; und die dort leben, werden den Erfolg der Dinge erkennen, 
und die Nachkommen werden Ihnen ihr Lob preisen, besonders für Euren gesun-
den Rat sowie Euren gewohnten Fleiß und Eifer, die Dinge umzusetzen . Es wäre 
zu wünschen, dass mehr Leute gefunden werden könnten, die mit der gleichen Be-
scheidenheit, Treue und Verstand mit den Dingen umgehen; ohne Zweifel stünden  
dann der Dienst am Reich und aller unserer Freiheit und Wohlfahrt auf sichere-
rem Grund […] . Ich verbleibe - solange ich lebe - Euch immer mit geneigten und 
guten Gefühlen verbunden .

Auszug aus der Antwort Axel Oxenstiernas an Gustav II Adolf vom 17.1. 
(27.1.) 1631 aus Elbing[27]: Ich erkenne mich Eurer Gunst nicht wert und kann 
doch nicht satt werden von der Lektüre [der Zeilen], die mir gegenüber verschie-
dene Gemütsbewegungen ausdrücken . Mich freut, dass EKM meine Fehler nicht 
wertet, sondern meinen wohlmeinenden geringen Dienst gnädig aufnehmt und 
keine Bedenken gehabt habt, Euer geneigtes Vertrauen mir gegenüber zu erklären . 
Mich betrübt dagegen, wenn ich beim erneuten Lesen des Briefes in Gedanken 
an die menschlichen Ereignisse verfalle, die sich abspielen können angesichts des 
hohen Wertes EKM und der Verhältnisse meines Vaterlandes, wo EKM etwas aus 
diesem Zustand widerfahren könnte (was Gott gütig abwenden und lange auf-
schieben möge) . Die Ehre, die ich gehabt habe, die Gnade, die ich genossen habe, 
in EKM Gunst und Dienst nun schon 20 Jahre lang fortsetzen zu dürfen; das ist 
ein Beispiel, das wenige in der Welt hoffen dürfen zu erfahren . Das ist Gottes Vor-
sehung und EKMs Tugend . 

Vor Gott, EKM und meinem Gewissen - meine drei höchsten Richter - erkläre 

25  M. Roberts, „Gustavus Adolphus - History of Sweden 1611 – 1632“ Band II London 1958, S. 784
26  AOSB 2. Avd. Bd I Nr. 491 S. 669 (schwedisch).
27  AOSB 1. Avd. Bd. VI Nr. 16 S. 61ff (schwedisch).
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ich, dass ich es immer nach meinen Kräften gut gemeint und getreu ausgeführt 
habe[…] Unverstand und andere Schwächen, mir teilweise nicht unbekannt, sind 
schon vorgekommen, aber niemals ein Mangel in meiner Treue, meinem Gehor-
sam und Fleiß, gemessen an meinen Kräften, wozu mein Leben in diesem Lande 
[Preußen] mir in allen Zeiten Zeuge sein soll . Meine besten Jahre und Kräfte sind 
vorbei, aber nicht meine Treue und mein Wille, EKM zu dienen, besonders ange-
sichts der Bürde, die - wie ich weiß - Euch belastet, was mir große Sorgen macht, 
auch weil ich jetzt nicht fort kommen kann [ . . . .] . Und wenn ich mich mit diesem 
Brief mit irgendeinem Wort verlaufen und mich entfernt habe von dem Respekt, 
den ich meinem König und Herrn entgegenbringen sollte, sei es zu viel oder zu 
wenig, dann hat mich nicht mein Wille sondern die Wichtigkeit der Dinge und 
meine Gefühle getrieben; wofür ich untertänig um Entschuldigung bitten möchte .

Zu dem tiefen Vertrauensverhältnis passte es durchaus, dass beide einan-
der sehr persönliche Gefühle schrieben, dass Oxenstierna es sich aber auch er-
lauben durfte, gelegentlich einen leichtfüßig saloppen Ton gegenüber seinem 
Herrn und Freund anzuschlagen: Dies ist was ich zur Zeit zusammenphantasiert 
und zu Papier gebracht habe[28].

28  Vgl. Fußnote 2 in diesem Artikel
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King Gustav II Adolf of Sweden and 
Lord High Chancellor of Sweden, Axel 

Oxenstierna in the Elbląg correspondence 
between 1626 and 1631

Abstract

In 1626 King Gustav II Adolf of Sweden placed his chancellor, Axel Oxenstier-
na in Elbląg and appointed him Governor-General of occupied Livonia. Axel Ox-
enstierna kept the post until 1631. The correspondence between the Chancellor and 
the Monarch reflects the third phase of the Polish – Swedish War, and specifically the 
difficulties King Gustav II Adolf faced in his endeavours to conquer and siege Gdańsk. 

The correspondence touches on such issues as possible truces, methods to handle 
the inconveniences of low temperatures and thaws, use of cavalry, relief of troops in 
combat, problems with recruitment, enforcement of the Swedish fleet, maintenance 
of routes for supplies and provisions from homeland, checkmate of the Polish and 
Gdańsk fleets, and blockade of the Baltic coast all the way till Mecklenburg. The ex-
change of letters also provides us with an insight into the inner works of the Swedish 
administration in a number of aspects pertaining to peace-keeping, economy, set-
tlements, and even religion and politics. These latter issues are investigated in more 
detail in the article by the same author published in Volume 24 of the Rocznik Elbląski 
(pp. 159 – 172).

This article discusses relations between economy and politics in the states around 
the Baltic Sea, the significance of customs duties in the ports of Pilau and Gdańsk, and 
the background of the Swedish involvement in the Thirty Years War at the turn of 
1628 and 1629, all through the prism of the correspondence between the young (thir-
tysomething) Gustav Adolf and Chancellor Oxenstierna, ten years his senior. Both 
shared a committed relationship based on mutual trust.
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Król Szwecji Gustaw II Adolf i jego 
kanclerz Axel Oxenstierna. Z elbląskiej 

korespondencji z lat 1626-1631

Streszczenie

W 1626 r. król Szwecji Gustaw II Adolf osadził swojego kanclerza Axela Oxen-
stiernę w Elblągu, by sprawował tam funkcję gubernatora zagarniętych przez 
Szwecję Inflant. Urząd ten sprawował Oxenstierna do 1631 r. W elbląskiej kore-
spondencji między kanclerzem a monarchą odbicie znajduje trzecia faza wojny 
polsko-szwedzkiej, przede wszystkim zaś duże trudności Gustawa Adolfa związane 
z jego działaniami zdobywczymi i oblężniczymi (m. in. w odniesieniu do Gdańska).

W korespondencji pojawiają się takie kwestie, jak: możliwość zawieszenia 
broni, radzenie sobie z niedogodnościami wywołanymi przez niskie temperatury 
i odwilże, wykorzystanie konnicy oraz luzowanie żołnierzy i koni, marne zaopa-
trzenie wojsk, problemy z werbunkiem nowych sił, wzmocnienie szwedzkiej floty, 
zapewnienie dróg dla dostaw zaopatrzenia z ojczyzny, trzymanie w szachu polskich 
i gdańskich okrętów, blokada wybrzeży Bałtyku aż do Meklemburgii. Poza tym ko-
respondencja daje wgląd w zadania szwedzkiej administracji w aspekcie porządko-
wym, gospodarczym, osadniczym, a nawet religijno-politycznym. O tych ostatnich 
kwestiach szczegółowo traktuje artykuł autora zamieszczony w 24 tomie „Rocznika 
Elbląskiego”, ss. 159-172. 

Powyższy artykuł omawia powiązania między gospodarką a polityką w od-
niesieniu do krajów nadbałtyckich, znaczenie cła pilawskiego i portu gdańskiego, 
a także kulisy szwedzkiego zaangażowania w wojnę trzydziestoletnią na przełomie 
1628/1629 – wszystko poprzez pryzmat korespondencji między młodym (trzydzie-
stokilkuletnim) Gustawem Adolfem a starszym od niego o dziesięć lat kanclerzem 
Oxenstierną, z którym łączyły go głębokie, oparte na zaufaniu więzi. 
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Okupacja Elbląga przez wojska rosyjskie 
w pierwszym okresie 

Wielkiej Wojny Północnej (1710-1712)[1]

Wojska Karola XII zajęły Elbląg 12 grudnia 1703 r. i odtąd miasto (które-
go obronność poprawiono, a artylerię uzupełniono) pełniło funkcję ważnego 
punktu strategicznego. Szwedzi niepomni na bardzo poprawne stosunki Koro-
ny szwedzkiej z Elblągiem w XVII wieku „wycisnęli” z miasta olbrzymie sumy 
kontrybucyjne. Prócz tego garnizon szwedzki żądał na bieżąco furażu, żywno-
ści, kwater (pułki szwedzkie zostały zakwaterowane m.in. na Starym Mieście, 
co już było poważnym ustępstwem Rady, która dotąd starała się unikać kwate-
rowania wojska w centrum miasta). Pobyt wojsk szwedzkich w Elblągu w latach 
1703- 1710 kosztował miasto łącznie 479.693 talary[2].

Wojska rosyjskie nie starały się wziąć Elbląga szturmem – pasywność 
działań garnizonu szwedzkiego nie zachęcała do zdecydowanych rozwiązań 
militarnych. Tak więc pobyt w Prusach Królewskich wojsk rosyjskich i rów-
nocześnie innych przysporzył tej prowincji dalszych zniszczeń gospodarczych 
i utraty zasobów materialnych. Ciężką sytuację ludności pogorszyły jeszcze bar-
dziej klęski elementarne: nieurodzaj i zarazy, których symptomy występowały 
już na przełomie lat 1707/1708, a apogeum osiągnęły one w latach 1709-1710[3].

Dopiero powrót Karola XII z Saksonii i podjęcie przez niego decyzji o ude-

1  Referat wygłoszony na sesji naukowej 11 kwietnia 2014 r. zorganizowanej przez Urząd Miasta 
Elbląga i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu z okazji 777 –lecia Elbląga.

2  J. Włodarski, Losy polityczne (1629-1772), (w:) Historia Elbląga, t. II, cz. 2, pod red. A. Grotha, 
Gdańsk 1997, s. 63; Historia Pomorza, t. II, cz. 2, (1657-1815), pod red. G. Labudy, Poznań 1984, 
s. 78; S. Gierszewski, Elbląg . Przeszłość i teraźniejszość, wyd. 3. Gdańsk 1988, s.153. 

3  J. Charytoniuk, Walka z epidemią dżumy w Elblągu na początku XVIII wieku, „Rocznik Elbląski”, 
t. X, 1985, s.37. Elbląg został dotknięty następstwami ostrej zimy 1708/1709 (wymarzły oziminy 
i duża część drzew owocowych). Do osłabienia biologicznego mieszkańców miasta przyczyniła się 
drożyzna artykułów spożywczych i głód.
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rzeniu na Rosję zmusiły wojska cara Piotra I do opuszczenia ziem polskich[4].
Po zwycięstwie połtawskim odniesionym 8 lipca 1709 r. przez wojska ro-

syjskie nad armią Karola XII wydawało się, że zakończenie wojny jest bliskie. 
Szwedzi nie kwapili się jednak do rozmów pokojowych. Piotr I zorientował się, 
że wyczekiwanie na pokojową inicjatywę szwedzką nie ma sensu, gdyż może 
utracić dotychczasową przewagę. Postanowił po raz wtóry osadzić Augusta II 
Wettyna na tronie polskim. W połowie lipca 1709 r. wojska rosyjskie ruszyły 
wolno na zachód, po miesięcznym wypoczynku w Kijowie ruszył za nimi także 
car[5].

W Lublinie spotkał się z wysłannikiem Augusta II, zapraszającym go na 
spotkanie z królem w Toruniu, dokąd Sas ciągnął właśnie wraz z czternasto-
tysięcznym korpusem. Zwolennicy Leszczyńskiego, wzięci w kleszcze między 
wojsko rosyjskie nadciągające ze wschodu a Sasów idących z zachodu, odstę-
powali dotychczasowego monarchę Stanisława Leszczyńskiego, przechodząc 
do obozu Augusta II. Znajdujące się na ziemiach polskich oddziały szwedzkie 
i Leszczyński wycofali się przez Brandenburgię do Szczecina[6].

W opinii W.A. Serczyka[7] Polska uwolniła się od jednego najeźdźcy, ale  
Szwedów zastąpili Rosjanie. Wojsko, które wybawiło Rzeczpospolitą od całko-
witej ruiny, stało się wkrótce nieznośnym ciężarem dla kraju. Odtąd zawsze, 
głównie w rejonie przygranicznym, chociaż – zwłaszcza w wypadku zmiany 
władzy – także w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy pojawiały się oddziały ro-
syjskie. Moskwa stawała się uciążliwym gwarantem mocno dwuznacznych wol-
ności szlacheckich, a jej żołnierze czynnikiem utrwalającym wpływ carów na 
Polskę.

Car i król spotkali się 7 października 1709 r. na milę przed Toruniem. Żad-
na ze stron nie napomknęła nawet o haniebnym altrasztadzkim odstępstwie 
Augusta II; głównym tematem rozmowy była Połtawa[8].

4  Rzeczpospolita w dobie Wielkiej Wojny Północnej, pod red. J.Muszyńskiej, Kielce 2001, s.461. Wy-
dawnictwo powyższe zawiera referaty wygłoszone na 2-dniowej ogólnopolskiej sesji naukowej 
(19-20 października 1998 r.) w Kielcach. Por. E.Otwinowski, Dzieje Polski pod panowaniem Augu-
sta II od roku 1696 do 1728, Kraków 1849, s. 128.

5  W.A. Serczyk, Piotr I Wielki, Ossolineum 1990, s.142; Z.Wójcik, Dzieje Rosji 1533-1801, wyd. 2, 
Warszawa 1971, s. 235-236.

6  H.Saarinen, Bürgerstadt und absoluter Kriegsherr .Danzig und Karl XII im Nordischen Krieg, Hel-
sinki 1996, s.301-310; E.Hassinger, Brandenburg-Preussen, Russland und Schweden 1700-1713 . 
Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes, München 1953, s.63.

7  W.A.Serczyk, Piotr I Wielki…., s.142-143.
8  Ibidem, s. 143.
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W Toruniu car bawił do 20 października, tzn. do dnia, w którym obaj mo-
narchowie zawarli nowy traktat sojuszniczy. Unieważniono wszystkie dotych-
czasowe zobowiązania obydwu stron. Car obiecywał pomóc w odzyskaniu tro-
nu polskiego przez Augusta, zaś ten wspierać Piotra w walce przeciw Szwecji. 
W traktacie określono również cele wojny: państwo szwedzkie miało otrzymać 
takie granice, które w przyszłości nie stanowiłyby dogodnego punktu wyjścia 
do działań zaczepnych. Za tym postanowieniem układu kryła się rosyjska chęć 
utrwalenia panowania w Ingrii, a także w części Karelii. Co do przyszłości In-
flant traktat zawierał nader interesujące postanowienie: Księstwo Inflanckie 
wraz z jego wszystkimi grodami i miastami ma być oddane Jego Mości Królowi 
Polskiemu jako elektorowi saskiemu oraz jego spadkobiercom. Prezent uczyniony 
z Inflant Augustowi miał wzmocnić jego pozycję w Rzeczypospolitej. Szlach-
ta chciała odzyskać ziemie inflanckie, teraz – dzięki traktatowi toruńskiemu 
– sprawa ta wiązała się nierozerwalnie z uznaniem Wettyna na polskim tronie. 
Król zobowiązał się także do wprowadzenia postanowień wieczystego pokoju 
do polskiej konstytucji, czyli innymi słowy do ratyfikacji traktatu pokojowego 
przez Sejm Rzeczypospolitej[9].

Podczas pertraktacji car Piotr I oglądał zniszczony przez Szwedów Toruń – 
popijał mimo nie najlepszej kondycji zdrowotnej z Aleksandrem Daniłowiczem 
Mienszykowem, który przybył do miasta dzień później. W pamięć Piotra wryła 
się zwłaszcza wizyta w kawiarni (kofiejnym domu), gdzie nie tylko obejrzano 
walkę na szpady, ale i car raczył łaskawie próbować swoich umiejętności szer-
mierczych[10].

Zimą 1710 car Piotr wysłał pod Elbląg liczną grupę wojsk pod dowódz-
twem generała majora Fryderyka Hartwiga von Nostitz. Rosjanie przystąpili do 
oblężenia Elbląga[11], w którym opór usiłował stawić szwedzki garnizon. Miasto 
zostało zajęte w ciągu trzech godzin (5-8). Generał Nostitz wraz z oficerami 
nałożył na miasto kontrybucję 6.000 talarów, a gdy rada usiłowała wytargować 
jej zmniejszenie, żołnierze przystąpili do rabunków[12]. Ostatecznie osiągnięto 
porozumienie dotyczące wypłat specjalnych gratyfikacji oficerom rosyjskim 
(obok kontrybucji) za utrzymanie porządku i dyscypliny wśród żołnierzy. Po-

9  Ibidem, s. 143.
10  Ibidem, s. 143.
11  L. Neubaur, Die Russen in Elbing 1710-1713, (w:) „Altpreussische Monatsschrift”, 53/1917,s.273-

366. Na ustaleniach Leonharda Neubauera oparł się autor monografii Elbląga Edward Carstenn, 
por. tegoż: Geschichte der Hansestadt Elbing, Elbing 1937, s.396-398.

12  J.Włodarski, Losy polityczne, (w:) Historia Elbląga, t. II, cz.2, s. 63.
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szczególne specyfikacje – zgodnie z prośbą burmistrza M. Meienreisa zawartą 
w specjalnym liście do Nostitza z 15 lutego 1710 – dowódca wojsk rosyjskich 
stacjonujących w Elblągu zobowiązał się pokwitować osobiście[13]. Sumy wypła-
cane oficerom były zróżnicowane: od ośmiuset talarów dla generalicji (dwóch 
generałów + brygadier) do dziewięciu talarów dla pozostałych oficerów[14]. Na-
leży przyjąć, że sumy te były płacone początkowo w krótkich odstępach czaso-
wych.

Pierwsze kontakty z Rosjanami były swoistym szokiem dla elblążan, przera-
żała ich odmienność żołnierza rosyjskiego od dotychczasowych wojsk obcych, 
które stacjonowały w Elblągu, to jest brandenburskich i szwedzkich. Uciążliwa 
była niekarność żołnierzy, spotęgowana przez powtarzające się przypadki ra-
bunków, napadów na mieszczan, morderstw i pijaństwa. Na zachodzie Europy 
Rosja była postrzegana jako kraj bardziej azjatycki niż europejski[15].

Elblążanie, mimo bariery językowej, starali się poznać zarówno od stro-
ny protokolarno-dyplomatycznej, jak i poprzez bezpośrednie kontakty specy-
ficzne prawa rządzące armią i administracją rosyjską. Na poczesnym miejscu 
znajdowała się osoba samego cara Piotra Aleksiejewicza Romanowa, któremu 
starano się nie uchybić w jego trudnej i zawiłej tytulaturze[16].

Jak wynika z rachunków miejskich datowanych na okres od 8 lutego 1710 
r. do 21 lutego 1711 r., czyli czas pierwszego roku pobytu, garnizon rosyjski 
w Elblągu kosztował miasto 76.961 talarów[17]. Burmistrzowie i rada elbląska 
odwoływali się do rosyjskich zwierzchnich władz wojskowych w sprawie nad-
miernych obciążeń fiskalnych i kosztów związanych z zaopatrzeniem garnizo-
nu w furaż, żywność, podwody (np. 15 maja 1710 r. w imieniu burmistrzów 
i Rady królewskiego miasta Elbląga sekretarz miasta F.D. Bahrholz wystosował 
w powyższej sprawie pismo do gen. Nostitza)[18]. Mimo możliwości porozumie-
nia z Nostitzem w języku niemieckim dowódca garnizonu rosyjskiego egze-
kwował żelazną ręką wszelkie obciążenia mieszczan, nie szczędząc przy tym 
dodatkowych szykan. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie, kiedy elblążanie uzyskali 

13  Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej AP.Gd.) Archiwum miasta Elbląga. Okupacje mo-
skiewsko-rosyjskie 369, 1/531,k.11.

14  Ibidem, k. 1 i n.
15  Biblioteka Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, por. druk ulotny: Moskowitische Staat Unse-

rer Zeit, Cöln 1702 sygn. PTH-S-611, s. 1-2.
16  AP. Gd. 369, 1/529, por. tytulaturę carską, której wzór elblążanie zapewne zapożyczyli od gdańsz-

czan mających wcześniejsze „bogate” doświadczenia z dworem i generalicją cara Piotra I.
17  AP.Gd. 369, 1/531, k.123.
18  Ibidem k.15.

Józef Arno Włodarski



149

dla swych starań o uwolnienie się od wojsk carskich poparcie podkanclerza ko-
ronnego Jana Szembeka. Szembek popierał zamysł wysłania specjalnej delegacji 
miasta Elbląga do cara Piotra I i w tej sprawie wystosował 21 lipca 1710 r. list 
do wicekanclerza Piotra Pawłowicza Szafirowa, prosząc go o pomoc w uzyska-
niu dla delegacji elbląskiej audiencji u cara[19]. Kolejny list Szembeka w sprawie 
uwolnienia Elbląga, także z datą 21 lipca 1710 r., był już skierowany bezpośred-
nio do kanclerza hrabiego Gawryły Iwanowicza Gołowkina[20]. 

Dopiero jednak pisemne zażalenie elblążan z 23 sierpnia 1710 r. dotarło 
do cara. Piotr I w liście pisanym 22 listopada 1710 r. w Sankt Petersburgu od-
powiedział naszym szlachetnym i osobliwie nam miłym burmistrzom i rajcom 
miasta Elbląga, że dotarły do niego skargi elblążan na ucisk fiskalny i naduży-
cia popełnione przez generała – majora Nostitza oraz podległych mu oficerów 
i żołnierzy, dlatego też przyjmie delegację elbląską i rozpatrzy sprawę[21]. Wyrok 
carski stanowił swoiste kuriozum i był dużym zaskoczeniem dla delegacji elblą-
żan. Piotr I polecił, by postawić w centralnym punkcie Elbląga szubienicę i na 
niej powiesić…portret Nostitza. Oczywiście Nostitz został przeniesiony, a na 
jego miejsce dowódcą garnizonu wojsk rosyjskich w Elblągu został mianowany 
brygadier Fryderyk Balck, który nadal...”wyciskał” kolejne sumy i egzekwował 
zobowiązania mieszczan na rzecz Rosjan[22].

Elblążanie, którzy wzięli udział w delegacji, wobec zawiłej sytuacji miasta 
starali się pozyskiwać na dworze rosyjskim wysokich, wpływowych urzędników 
przy pomocy gratyfikacji pieniężnych. O takich próbach pisał z Rygi 17 marca 
1711 r. do rady elbląskiej Israel Hoppe[23]. Elblążanom udało się także dotrzeć 
ze swoimi problemami do króla polskiego Augusta II Wettyna, który polecił pi-
smem z 18 marca 1711 r. Marcinowi Wołłowiczowi Supremo Mareschallo Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego i posłowi króla i Rzeczypospolitej do cara Piotra I, 
by mieli na uwadze sprawę deputatów elbląskich i rosyjskich stacji żołnierskich 
w tym mieście[24]. Nadal aktywnie wspierał poczynania elblążan na dworze car-
skim podkanclerzy Szembek, który listem pisanym w Dreźnie 19 marca 1711 r. 
poinformował Radę o przekazaniu jej próśb dowódcy wojsk carskich, księciu 

19  Ibidem k. 43, por. list wysłany z Malborka 21.VII.1710 r.
20  Ibidem k. 49 por. także: J.Włodarski, op. cit. s.64.
21  AP.Gd. 369, 1/530, por. pismo cara Piotra I datowane w Sankt Petersburgu 22.XI.1710 r.
22  E.Carstenn, Geschichte…, s. 397.
23  AP. Gd. 369, 1/531, k. 137-140, Israel Hoppe i Michael Engelke- posłowie elbląscy na dwór carski 

otrzymali instrukcję Rady już 17.11.1711 r., por. AP.Gd. Rada m.Elbląga 369, 1/517.
24  AP.Gd. 361, 1/531, k.141.
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Dymitrowi Michajłowiczowi Golicynowi[25].
Zapewne w trakcie wizyty cara i carycy w Elblągu 11-18 listopada 1711 

r. rajca Johann Alexander Möller przedłożył Katarzynie Aleksiejewnie memo-
riał w sprawie zajęcia dziewięciu szmak elbląskich zupełnie nieprzydatnych na 
pełnym morzu[26]. Uznano to za działanie niezgodne z obietnicami carskimi za-
wartymi w deklaracji jaworowskiej z 19 maja 1711 r[27]. Miasto prosiło o wstrzy-
manie sekwestru i uwolnienie statków. Jednocześnie elblążanie zobowiązali się 
mieć te statki w pogotowiu na carski rozkaz[28].

Jeden z punktów memoriału zawierał skargę na okrucieństwo i brutalność 
posłańca carskiego o nazwisku „Szynawi” (Szynawiew? – Sinawiew?), który 
mieszczanina i kupca kijem okrutnie ledwo nie na śmierć zbił i inne wiele excessi 
porobił[29]. Chodziło o obywatela Elbląga, zatem miasto prosiło, by kurierzy car-
scy nie obchodzili się tak brutalnie z mieszczanami i by zarówno rada miejska, 
jak i mieszczanie byli przez rosyjskiego komendanta miasta chronieni przed 
podobnymi aktami samowoli i rozpasania. Inna rzecz, że kurierzy mieli specjal-
ne uprawnienia i pełnomocnictwa i, będąc oficerami wysokiej rangi, często nie 
liczyli się zbytnio z rosyjską liniową kadrą oficerską.

W punkcie trzecim memoriał poruszył sprawę najważniejszą. Elbląg przez 
długoletnią wojnę, wielkie kontrybucje i morowe powietrze, a głównie wsku-
tek związanych z tym depopulacji, upadku handlu i wydrenowania pieniądza 
znacząco zubożał. Dlatego też miasto zwracało się za pośrednictwem carowej 
Katarzyny Aleksiejewny z prośbą do cara Piotra I, by zgodnie z deklaracją jawo-
rowską nie obciążać więcej Elbląga żadnymi podatkami, gdyż mieszczanie nie są 
w stanie dalej ich płacić z powodu braku „jakichkolwiek pieniędzy”[30].

Wizyty carskie były wielkim świętem dla miasta, natomiast codzienność 
sprowadzała się do „dzikich” egzekucji prowiantu i furażu (należy dodać, że 

25  Ibdem, k. 142.
26  Ibidem, k. 107-108.
27  E.Carstenn, Geschichte…., s. 397. Deklaracja jaworowska z 19.V.1711 r. uwalniała Elbląg od ro-

syjskich stacji żołnierskich. Należy podkreślić, że o uwolnienie miasta od garnizonu rosyjskiego 
usilnie zabiegali Israel Hoppe i Michael Engelke reprezentujący Elbląg zarówno na dworze ro-
syjskim jak i polskim.

28  AP.Gd. 369, 1/531, k. 107. 
29  Ibidem, k. 108. Sprawa dotyczyła zapewne majora Iwana Akimowicza Sinjawina, któremu car 

Piotr I niejednokrotnie powierzał misje specjalne. Karierę ułatwiał mu fakt, że Ulijan Akimo-
wicz Senjawin był nadkomisarzem kancelarii carskiej. Por. Pisma i bumagi imperatora Petra 
Wielikogo, t. XIII, cz. 1 i 2 pod red. A. Preobrażeńskogo, Moskwa 2003, zob. indeks osobowy.

30  AP.Gd. 361,1/531, k.108.
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posiadłości miejskie Elbląga zostały zajęte przez wojska pruskie w 1703 r.), żoł-
nierskich nadużyć i samowoli, często połączonej z przemocą fizyczną. Kolejne 
wizyty Piotra I w Elblągu (19-25 lipca 1712; 17-19 marca 1713 r.) nie usatys-
fakcjonowały rady miejskiej, car nie poświęcał zbyt wiele uwagi sprawom miej-
skim, a pobyt dworu carskiego w zubożałym mieście był dla elblążan dodatko-
wym, poważnym obciążeniem[31]. Według obliczeń Stanisława Gierszewskiego 
pobyt wojsk rosyjskich w Elblągu w latach 1710-1712 kosztował miasto 176 310 
talarów[32].

Historiograf Elbląga Edward Carstenn pisał w 1937 r. w swojej monografii 
Elbląga o carskich wizytach w latach 1711-1713 z sarkazmem: es war schon viel 
wenn der Zar nur eine freundliche Miene zeigte[33]. Piotr I i jego małżonka potra-
fili bez zbytniego skrępowania przywłaszczyć sobie drogocenne obrazy, które 
im się podobały.

Rosjanie opuścili miasto Elbląg 12 października 1712 r. Na ich miejsce na 
krótko przybyli Sasi, których zachowanie także pozostawiało wiele do życzenia, 
ale przynajmniej zanikła bariera językowa. Obok cara i jego rodziny Elbląg od-
wiedzili także znaczący dygnitarze rosyjscy np. książę Aleksander Daniłowicz 
Mienszykow z małżonką, marszałek polny Josef Daniel Bruce, faworyt carski. 
Ten uczony Szkot ufundował dla biblioteki Gimnazjum Elbląskiego (którą 
zwiedził) dwie książki o Rosji (zapewne w języku niemieckim lub łacińskim). 
Kilku elblążan wyjechało na stałe do państwa Piotra I – jeden został wpisany do 
ksiąg obywateli Parnawy, natomiast z dworem księżniczki Charlotty von Wol-
fenbüttel wyjechała do Petersburga elblążanka Maria Cordula Stolz. W 1711 r. 
car Piotr wywiózł ze sobą do Rosji mistrzów okrętowych braci Gercke, czterech 
cieśli okrętowych i specjalistę od pogłębiania toru wodnego (Baggermeister)[34].

Z elbląskiego garnizonu Rosjanie wyprowadzili pułk woroneżski i elitarny 
batalion preobrażeński, który przybył do Petersburga w końcu marca 1713 r[35]. 
Na mocy porozumienia między carem Piotrem I i królem Augustem II z 9 wrze-
śnia 1712 r. imperator całej Rosji zobowiązywał się do wycofania swoich wojsk 

31  E.Carstenn, Geschichte…, s. 397.
32  S.Gierszewski, Elbląg…, s.153.
33  E.Carstenn, Geschichte…, s.397.
34  Powyższe przykłady cytuję za E.Carstennem (s.397) i L. Neubauerem (s.355-366). Na początku 

XVIII wieku elbląski przemysł okrętowy przeżywał kryzys – wielu rzemieślników stoczniowych 
szukało zatrudnienia w innych ośrodkach. Por. S.Gierszewski, Życie portowe Elbląga w XVII 
i XVIII wieku, (w:) Szkice z dziejów Pomorza, Pomorze Nowożytne, pod red. G.Labudy i S. Ho-
szowskiego, Warszawa 1959, s.346-348.

35  Pisma i bumagi.., t.XIII, cz.2, s.277 por.dok. nr 6065.
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z twierdzy Elbląg[36]. Twierdza elbląska miała być zajęta przez saski garnizon, 
nad którym komendę sprawował król polski i elektor saski August II Mocny. 
Kwestia dalszego losu Elbląga przez długi okres zajmowała dyplomację państw 
będących w sojuszu z Rosją, a także Prus i Szwecji. Na zwrot Elbląga Prusom 
naciskał król Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern, powołując się na układy we-
lawsko – bydgoskie z 1657 roku i zatwierdzający je pokój oliwski z 1660 roku, 
przyznający Elbląg państwu brandenbursko-pruskiemu. Prusy uważały rów-
nież, że wydarzenia lat 1699-1701, zajęcie Elbląga przez wojska brandenburskie 
i niespełnienie warunków układu po wycofaniu się Brandenburczyków z Elblą-
ga przez Rzeczypospolitą spowodowały zajęcie pozostałości miejskich Elbląga 
w 1703 roku i pobieranie zaległych sum (ten stan trwał do 1772 roku).

W specjalnej gramocie do sułtana tureckiego Ahmeda III wysłanej z Sankt 
Petersburga 24 czerwca 1713 roku car Piotr I obok innych spraw wyjaśniał tak-
że sprawę zajęcia Elbląga: miasto Elbląg, które od Szwedów zbrojnie zdobyliśmy 
(…) którym nigdy nie chcieliśmy zawładnąć, traktowaliśmy je jako miasto na-
szych sojuszników (król Polski August II występował jako sojusznik Piotra I, re-
prezentując elektorat Saksonii – J.W.). Jednakże do momentu zakończenia wojny 
ze Szwecją na Pomorzu było nam potrzebne do utrzymania komunikacji i wbrew 
szwedzkim obelżywym donosom – Elbląg oddaliśmy Polakom[37].

Car Piotr I zgodnie z porozumieniem zawartym z Augustem II 9 września 
1712 roku naciskał na króla polskiego, by zdobyte na Szwedach działa (w czasie 
szturmu Elbląga przez wojska rosyjskie) przekazać armii rosyjskiej wraz z ca-
łym parkiem artyleryjskim jako zdobycz wojenną (trofiej). Zobowiązany do 
wykonania tej klauzuli porozumienia król August II 20 czerwca 1713 roku pisał 
do brygadiera F.N. Balcka, że działa pozostaną w Elblągu do zakończenia dzia-
łań na Pomorzu – potem zgodnie z konwencją zwartą z Jego Wysokością carem 
– imperatorem Piotrem I (bratem i przyjacielem) zostaną wydane Rosjanom[38]. 
Dalej król August II pisze, że pismo w tej sprawie wysłał już do cara, ale nie 
otrzymał odpowiedzi, zatem do czasu otrzymania odpowiedzi działa pozostaną 
w Elblągu. Nie oznacza to zatrzymania szwedzkich dział i wyposażenia parku 
artyleryjskiego. Król wyjaśnia w dalszej części pisma brygadierowi Balckowi, że 
biedne miasto Elbląg tak osłabione przez nieprzyjaciół i przyjaciół (sic!) nie jest 
w stanie wywiązać się ze sprawami dotyczącymi transportu dział tym bardziej, 

36  Ibidem, t.XIII, cz.1, dok. Nr 5924, komentarz, cz. 2, s. 559.
37  Pisma i bumagi, t.XIII, cz.2, s. 28, dok. Nr 6060 Gramota do sułtana tureckiego Ahmeda III, 

Sankt Petersburg, 24 czerwca 1713 r.
38  Pisma i bumagi.., t.XIII, cz. 2, s. 326-327. Pełna wersja listu Augusta II do brygadiera Balcka.
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że kupiectwo i mieszczanie wydali ogromne sumy na utrzymanie garnizonu ro-
syjskiego[39]. August II również mocno zaakcentował w swoim piśmie fakt, iż za 
żywność, furaż i inne dary kupcy elbląscy dotąd nie otrzymali zapłaty[40]. Nadzie-
ję pokładano w łasce carskiej, licząc, że Piotr I rozstrzygnie sprawę transportu 
przy pomocy służb logistycznych własnej armii[41]. 

Car Piotr I dopiero 11 grudnia 1713 roku, po długim wahaniu, wysłał do 
króla Augusta II specjalne pismo w sprawie elbląskich dział. Powołał się na 
porozumienie z 9 września 1712 r., pisząc, że cały szwedzki park artyleryjski 
z amunicją winien stanowić zdobycz wojenną armii rosyjskiej, a ponieważ ar-
mia Piotra I opuszcza Pomorze, należy uprzedzić saskiego komendanta Elbląga, 
by nie było nieporozumień przy przekazaniu tych dział[42].

W latach 1710 – 1713 Elbląg znalazł się w orbicie zainteresowania cara – re-
formatora Piotra I Wielkiego, który realizował już wówczas politykę rosyjskiego 
dominium maris Baltici. Naturalnie miasto nie miało dla wojskowych i admini-
stracyjnych władz rosyjskich oraz dla polityków takiego znaczenia jak Gdańsk. 
Pobyt wojsk rosyjskich w Elblągu - obok obciążeń i zagrożeń, jakie niosła w ta-
kich wypadkach okupacja miasta - stanowił pierwsze, interesujące zderzenie 
dwóch odmiennych cywilizacji i kultur. Był początkiem bliższego wzajemnego 
poznania i powstania stereotypów i sądów na temat Rosjan. Podkreślić należy 
szczególną aktywność elblążan (burmistrzów i rady), mającą na celu uwolnie-
nie się od uciążliwych stacji żołnierskich. Deputaci elbląscy potrafili w stosun-
kowo krótkim czasie rozeznać się w protokole carskim, rosyjskiej hierarchii 
wojskowej i urzędniczej, wykorzystywali przy tym wszelkie dostępne im środki 
i metody dyplomatyczne, jak i nie cofali się przed kosztownymi podarunkami 
czy gratyfikacjami pieniężnymi zgodnie z upowszechnioną wschodnią zasadą 
iż „podarki jednają bogów i ludzi”[43].

39  Ibidem, s. 326-327.
40  Ibidem s. 326-327.
41  Ibidem, s. 326-327. Działa miały być dostarczone do Kłajpedy.
42  Ibidem, dok. Nr 6377 list Piotra I do Augusta II, Sankt Petersburg 11.XII.1713.
43  Por. uwagę młodocianej (niespełna 15 letniej) Katarzyny księżnej von Anhalt – Zerbst przy-

szłej małżonki cara Piotra III Fiodorowicza i imperatorowej znanej pod imieniem Katarzyny 
II, odnotowanej w jej pamiętnikach w 1744 roku: „powiedziano mi, że w Rosji lubią podarunki 
i że hojnością pozyskuje się ludzi i zdobywa przyjaciół”. Zob. Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II 
przez nią samą spisane, opr. D.Koman, Warszawa 2010, s.22.
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The occupation of Elbląg by the Russian 
Army in the first period of the Great 

Northern War (1710-1712)

Abstract

This article was drawn up in the aftermath of the speech given at the scien-
tific conference commemorating 777th anniversary of the City of Elbląg which 
was held on 11th April 2014 in the cooperation between the city administration 
and the Archaeological and Historical Museum in Elbląg. The article outlines 
the political background, military endeavours, as well as agreements between 
the King Charles XII of Sweden, Tsar Peter I of Russia and King Augustus III of 
Poland, which all led to the seizure of the city. It describes first the Swedish and 
then the Russian occupation of Elbląg, focusing on financial burdens and a spe-
cific cultural shock that the inhabitants of the city experienced as a result of 
the Russian invasion. Some examples are given of the city councillors’ attempts 
to diminish the occupational repressions which consisted both in diplomatic 
interventions, including an audience with the Tsar himself, and in less formal 
actions, such as bribes offered to influential Russian officials. 
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Die Besatzung Elbings durch russische 
Truppen in der ersten Phase des großen 

nordischen Krieges (1710-1712)

Zusammenfassung

Der Beitrag ist die Nachlese eines Vortrags, der am 11. April 2014 an der 
vom Elbinger Stadtamt und dem Archäologisch-Historischen Museum in Elb-
ing anlässlich des 777. Jahrestages der Stadtgründung veranstalteten wissen-
schaftlichen Tagung gehaltenen wurde. Im Artikel werden sowohl der politi-
sche Hintergrund geschildert – das militärische Vorgehen sowie die Verträge 
zwischen dem König von Schweden, Karl XII., dem russischen Zaren Peter dem 
Großen und dem polnischen König August II. den Starken, die zur Besatzung 
Elbings von Russland führten – als auch die militärische Okkupation der Stadt 
selbst, die die vorherige schwedische Besatzung ablöste. Fokussiert werden die 
finanzielle Belastung der Stadt infolge der russischen Besatzung sowie ein ge-
wisser „Kulturschock“, den die Einwohner im Kontakt mit russischen Soldaten 
erlitten. Beschrieben werden auch die von Elbinger Ratsherren unternomme-
nen Versuche, die Okkupationslasten zu mildern, zu denen sowohl diplomati-
sche Interventionen – einschließlich einer Audienz beim Zaren – als auch we-
niger offizielle Mittel wie Bestechungsgeschenke und –gelder für einflussreiche 
russische Beamten gehörten.    
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Tomasz Gliniecki

Rajd czołgów przez Elbląg ze stycznia 
1945 roku w świetle strat osobowych 31 
Brygady Pancernej Armii Czerwonej

Wstęp

Historiografia dość bogato, lecz mało wnikliwie potraktowała epizod wojen-
ny z ostatnich miesięcy II wojny światowej, kiedy to grupa sowieckich czołgów 
pojawiła się w Elblągu, zaskakując niemiecką obronę, a jeszcze bardziej cywilnych 
mieszkańców miasta i licznych uciekinierów z innych rejonów ówczesnych Prus. 
Akcja z 23 stycznia 1945 r. nominalnie rozpoczęła walki o Elbląg. Przez kilkadzie-
siąt lat jej rzekomy przebieg znany był jedynie dzięki propagandowym przekazom 
medialnym, zamieszczonym jeszcze w czasie wojennym w prasie centralnej Związ-
ku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS)[1]. Zawarty w nich obraz zdarzeń 
wielokrotnie powielony został po wojnie jako element dogmatu historii politycz-
nej i militarnej, spisanej według potrzeb komunistycznego mocarstwa i jego zbroj-
nej emanacji, zwycięskiej Armii Czerwonej[2]. Jednak rozliczne dane z poznanych 

1  Obraz zdarzenia oparty został na sowieckich przekazach propagandowych z wojennej prasy cy-
wilnej i wojskowej, przeniesionych następnie do opracowań popularnych i naukowych. Bezdys-
kusyjną podstawą odniesienia powojennej pamięci historycznej w ZSRS i Polsce były artykuły: П. 
Милованов, Прорыв к морю, „Красная Звезда”, №022, 27 января 1945 г., с. 2; Н. Шванков, 
Танковый рейд к морю, „Красная Звезда”, №049, 28 февралья 1945 г., с. 3; Е. Кригер, Так 
началось, „Известия”, №075, 30 марта 1945 года, c. 2. Po stronie niemieckiej podobną rolę 
wyznaczników pamięci odgrywały wspomnienia oficerskie: dowódcy obrony miasta E. Schöpf-
fera, Kampf um Elbing, Lastenausgleichsarchiv (LAA) Bayeruth, Bundesarchiv-Ostdokumenta-
tion (BA-Ostdok.), sygn. 8/247; porucznika z tutejszej komendantury K. Günthera, Bericht des 
Oberleutnants a . D . C . G . aus Posen, tamże, sygn. 8/230; jak też urzędników, choćby przywódcy 
powiatowego partii nazistowskiej E. Preussa, Bericht uber die Rumung der Kreises Elbing, tamże, 
sygn. 8/265.

2  W powojennej Polsce zafałszowany obraz rajdu przeszedł do historiografii także jako element 
mitów wyzwoleńczych, nakazujących podziękowania Związkowi Sowieckiemu za „uwolnienie 
Polski od faszyzmu”. Do najszerzej opisujących zdarzenie opracowań z powojennego półwiecza 
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w ostatnich latach przez autora dokumentów sowieckich oraz ich konfrontacje 
z równie bogatą sferą wspomnieniową strony niemieckiej pozwalają na zupełnie 
nowe spojrzenie na to zdarzenie, nie tylko pod względem militarnym, ale również 
propagandowym, jak też umożliwiają zdemontowanie narosłego wokół rajdu i po-
staci dowódcy mitu wyzwoleńczego powojennego Elbląga. Osobliwym materiałem, 
przydatnym w odtworzeniu zdarzeń, jest dokumentacja strat, poniesionych wśród 
żołnierzy i oficerów brygady pancernej, czyli samodzielnej jednostki, do której na-
leżały czołgi jadące wówczas jako pierwsze po elbląskich ulicach. W poniższym ar-
tykule dokumentacja ta jest szerzej przybliżona, poddana analizie i wnioskowaniu.

Brygada pancerna w Armii Czerwonej, według wzorcowych stanów Nr 
010/500-516, od końca 1944 r. liczyła 1354 osoby, w tym 253 oficerów, 502 sier-
żantów i 591 szeregowych. Dysponowała uzbrojeniem podstawowym w postaci 65 
czołgów średnich T-34/85[3], a także trzema pojazdami opancerzonymi, czterema 
samochodami osobowymi, 12 motocyklami i 146 ciężarówkami. Wyposażona była 
w 14 radiostacji. Sztab stanowiły 54 osoby, kompania dowodzenia liczyła 164 ludzi. 
Trzon pancerny to trzy bataliony czołgów, mające po dwie kompanie, składające 
się z trzech plutonów, w każdym po trzy czołgi. Doliczając dwie maszyny dowód-
ców kompanii i jedną dowódcy batalionu, każdy z batalionów liczył 21 czołgów. 
Wsparciem i osłoną piechoty dla czołgów brygady był batalion strzelców zmotory-
zowanych, składający się z dwóch kompanii strzeleckich i kompanii desantu pan-
cernego, liczący razem 507 osób. Osłonę przed atakami z powietrza zapewniała 
kompania przeciwlotnicza, licząca kolejne 48 osób. Dalsze 123 osoby liczyła kom-

należą: B. Dolata, Wyzwolenie Polski 1944-1945, Warszawa 1966; E. Kosiarz, Wyzwolenie Polski 
północnej 1945, Gdynia 1967; K. Sobczak, Wyzwolenie Warmii i Mazur w 1945 r ., „Komunikaty 
Mazursko-Warmińskie”, 1/1961, s. 3-20; tegoż, Wyzwolenie Elbląga, Powiśla i Żuław w 1945 r ., 
„Rocznik Elbląski”, 2/1963, s. 217-236; tegoż, Operacja mazowiecko-mazurska 1944-1945, War-
szawa 1967; tegoż, Wyzwolenie północnych i zachodnich ziem polskich w roku 1945, Poznań 1971; 
Kierunek Bałtyk . Wyzwolenie polskich ziem północnych 1944-1945, Warszawa 1978; J. Wachtel, 
Ofensywa która wyzwoliła Polskę, Warszawa 1950; M. Tarczyński, Elbląski rajd kapitana G .L . Dia-
czenki, „Mówią Wieki”, nr 12/1974, s. 12-15; tegoż, Rajd elbląski kpt . G .L . Diaczenki na tle działań 
29 znamieńskiego Korpusu Pancernego Gwardii (23-26 I 1945), „Rocznik Elbląski”, 1976, t. VII, s. 
23-53; tegoż, Walki Armii Radzieckiej o wyzwolenie północnej Warmii, Powiśla i Żuław w 1945 r ., 
„Rocznik Elbląski”, 1979, t. VIII, s. 189-229.

3  W przypadku omawianej w artykule brygady wyposażenie w sprzęt pancerny było nieco zmie-
nione w stosunku do administracyjnego wzoru. Ponieważ w ciężkich walkach w 1944 r. 2 bata-
lion czołgów 31 BrPanc poniósł bardzo duże straty w ludziach i sprzęcie, został on uzupełniony, 
a właściwie rzecz ujmując, niemal w całości wyposażony w działa samobieżne SU-76. Stało się 
tak, ponieważ priorytetem doposażania sowieckich armii pancernych przed ofensywą w stycz-
niu 1945 r. było przekazywanie czołgów jednostkom, uderzającym bezpośrednio w kierunku za-
chodnim, więc frontom marszałków Żukowa i Koniewa. Por. И. Кулан, История и боевой путь 
29-го Знаменского ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова II степени танкового 
корпуса, Минск 2010.

Tomasz Gliniecki
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pania zabezpieczenia technicznego, następne 14 służyło w plutonie medyczno-sa-
nitarnym. W połowie 1944 r., po wyposażeniu brygad w nowe czołgi, wymagają-
ce liczniejszej niż dotychczas obsługi, rozformowano kompanie przeciwpancerne 
z batalionów strzelców zmotoryzowanych, przekazując ludzi dla dokompletowania 
pięcioosobowych załóg. W tym samym roku, w obliczu wejścia na teren wroga, do 
każdej brygady przydzielono ośmioosobową grupę kontrwywiadowczą Smiersz[4]. 

Atak na zachodnią część Prus Wschodnich, przeprowadzony od południa 
przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 r. siłami 2 Frontu Białoruskiego, rozpoczął 
się nad Narwią. Planowany pierwotnie jako uderzenie wzdłuż Wisły, w kierunku 
zespołów portowych Gdańska i Gdyni, 20 stycznia zmienił kierunek i ruszył ku 
wybrzeżom dzisiejszego Zalewu Wiślanego, gdzie największym miastem na drodze 
czerwonoarmistów był Elbląg. Nowym ich zadaniem było odcięcie wschodniopru-
skiego zgrupowania wojsk niemieckich w kotle i uniemożliwienie mu przegrupo-
wania sił z wycofaniem jednej z armii za linię Wisły, gdzie tworzona była nowa, 
główna linia obrony. Zgodnie z sowiecką sztuką walki, na czele prących do przodu 
wojsk znajdowało się silne zgrupowanie pancerne, mające uderzać nieprzerwanie, 
omijać silne punkty oporu i docierać jak najgłębiej na tereny zajęte przez wroga. 
W ślad za pancernym klinem uderzeniowym szły oddziały piechoty i artylerii, 
których zadaniem było rozbijanie zdezorganizowanych jednostek nieprzyjaciela, 
jeśli stawiały opór, choćby w miastach czy na liniach umocnień polowych, lub po 
rozproszeniu wyłapywanie ich wojsk do niewoli. W ten sposób oddziały szybkie 
frontu posuwały się do przodu nawet kilkadziesiąt kilometrów dziennie i pod El-
blągiem pojawiły się w tydzień po ruszeniu do boju z okolic Mławy. Tak szybkie 
tempo poruszania się sowieckich czołgów bez wątpienia było zaskoczeniem dla 
niemieckiej obrony, czego jaskrawym przykładem było dopuszczenie do brawuro-
wej jazdy grupy sowieckich czołgów po ulicach stutysięcznego wówczas miasta[5].

4  Por. http://tankfront.ru/ussr/ organisation/shtat/shtat_tbr1943-11.html [dostęp 10 września 
2014]

5  Por. История второй мировой войны 1939–1945 гг . (в 12 томах), А. Гречко (ред.), Москва 
1973-1982, t. 10: Завершение разгрома фашистской Германии, Москва 1979, wyd. polskie: Hi-
storia II wojny światowej 1939–1945 w 12 tomach, t. 10: Całkowite rozbicie faszystowskich Niemiec, 
red. polska: T. Szaciło i inni, tłum. E. Kozłowski, P. Marciniszyn, Warszawa 1983; История Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг ., Т. 5. Победоносное окончание войны 
с фашистской Германией . Поражение империалистической Японии (1945 г .), П. Поспелов 
(ред.), Москва 1963; Советская военная энциклопедия, Том 5, Н. Огарков (ред.), Москва 
1978; Советские танковые войска 1941-1945 . Военно-исторический очерк, Коллектив 
авторов (ред.), Москва 1973; Д. Абрамович, Вторая мировая война . Военно-политический 
очерк, Москва 1958; E. Шиловский, Н. Таленский, А. Васильев, Восточно-Прусская 
операция Красной Армии 1945 г ., Москва 1946 г., П. Егоров, И. Кривоборский, И. Ивлев, 
А. Рогалевич, Дорогами побед . Боевой путь 5-й гвардейской танковой армии, Москва 1969.
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Straty bezpowrotne - polegli, zmarli, zaginieni

W Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej (CAMO) 
w Podolsku pod Moskwą[6], gdzie zgromadzono m.in. dokumentację Armii Czer-
wonej z lat II wojny światowej, znajdują się materiały personalne, dotyczące wojsk 
5 Armii Pancernej Gwardii (5 APG)[7]. Z udostępnionych dokumentów za 1945 r. 
wyselekcjonowano te, które mówią o jednostkach biorących udział w walce w po-
bliżu Elbląga lub wprost w starciach o miasto. Są wśród nich raporty bezpowrot-
nych strat osobowych - jedna z grup pism sprawozdawczych, jakie dość obiektyw-
nie oddają obraz wojny, zawierając spisy poległych, zmarłych od ran i zaginionych 
bez wieści. Wynika z nich, że w pierwszych walkach w Elblągu, podczas chaotycz-
nej akcji na ulicach miasta po zmierzchu 23 stycznia 1945 r., nazwanej później od 
nazwiska dowódcy 3 batalionu czołgów (3 bcz) 31 Brygady Pancernej (31 BrPanc) 
kapitana gwardii Giennadija Lwowicza Diaczenki[8], nie zginął ani jeden żołnierz 
z załóg czołgów tej brygady, zatem z tych, które przedarły się przez miasto, pono-
sząc straty w wozach bojowych, a także tych, które - według podsumowań sztabow-
ców sowieckich wojsk - atakować miały miasto zaciekle jeszcze tej nocy, napoty-
kając podobno na silny opór tutejszego garnizonu, lecz nie notując sukcesów i też 
ponosząc straty materialne[9]. 

6  Центральный aрхив Министерства oбороны Российской Федерации (ЦАМО), ул. Кирова, 
74, Подольск, Московская обл., 142100.

7  W elektronicznych bazach danych, utworzonych z dokumentacji CAMO, autor zlokalizował oko-
ło 20.000 dokumentów, związanych z żołnierzami sowieckimi, walczącymi w okolicach Elbląga 
między styczniem a majem 1945 r. Organizacyjnie przynależeli oni do 5 Armii Pancernej Gwardii, 
2 Armii Uderzeniowej i 48 Armii oraz jednostek im podległych.

8  Część czerwonoarmistów opisanych w artykule opatrzona została krótkimi biogramami, umoż-
liwiającymi rozszerzenie podstawowej wiedzy o nich, w tym także o ich roli w rozpatrywanym 
incydencie bojowym. Diaczenko Giennadij Lwowicz, ur. 1918, kapitan gwardii, dowódca 3 bcz 
31 BrPanc. Narodowość - Rosjanin. Był członkiem bolszewickiej Wszechrosyjskiej Partii Komu-
nistycznej i wcześniej służył w wojskach pogranicznych NKWD. W Armii Czerwonej od 1940 
r., wezwany przez Chasański Rejon Wojennego Dowodzenia z Primorskiego Kraju jako oficer 
polityczny, już w czasie wojny skończył kurs dowódców pancernych. Dwa razy był lekko ranny 
i kontuzjowany. Do końca 1944 r. nagrodzony orderami: Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia, Aleksan-
dra Newskiego i medalem Za obronę Moskwy. Dowódca batalionu, z którego czołgi jako pierwsze 
wjechały do Elbląga 23 stycznia 1945 r. Odznaczony za to został orderem Czerwonego Sztandaru. 
Zmarł i pochowany został w 1947 r. na Białorusi.

9  Sowieckie dokumenty odnotowują różne dane odnośnie strat wozów, które jechały przez Elbląg, 
od jednego do trzech czołgów. Strona niemiecka podaje liczbę trafionych wówczas czołgów jako 
pięć, lecz przynajmniej jeden z nich był szybko naprawiony i powtórnie włączony do działań po-
doddziału. Por. H.-J. Schuch, Der 23 . Januar 1945 in Elbing . Misslungener Handstreich der Roten 
Armee, „Elbinger Nachrichten“, Januar 2009, s. 5-6.
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Zażartości walk, opisywanej później w doniesieniach operacyjnych, przeczą 
raporty bezpowrotnych strat osobowych, które przynoszą informacje, że od wejścia 
brygady do walki 17 stycznia, do rajdu przez Elbląg zginęło niewielu jej żołnierzy 
i tylko dwóch oficerów. 19 stycznia na skraju Działdowa poległ pomocnik szefa 
sztabu brygady, specjalista od zwiadu, kapitan Georgij Innocentewicz Zinowiew[10]. 
Dwa dni później, pod Zalewem stracić miał życie lejtnant Piotr Timofiejewicz Ła-
pin[11], dowodzący jednym z czołgów w 1 bcz 31 BrPanc. Ten batalion dowodzony 
był z kolei przez majora Nikołaja Daniłowicza Tuza[12]. W tym miejscu zauważyć 
trzeba, że o ile listy strat uznać można za dokumenty ważne i obiektywne, to nie 
wszystkie zapisy szczegółowe, wprowadzone do dokumentacji personalnej, szcze-
gólnie we wnioskach nagrodowych, na takie zaufanie i przyjęcie za pewnik zasłu-
gują, stąd poddane zostały dużo silniejszemu krytycyzmowi podczas badań. 

Już dokumenty Łapina muszą kryć w sobie pomyłkę lub nieścisłość. Wnio-
sek nagrodowy oficera podaje bowiem, że miejsce śmierci było inne, niż zapisane 
w liście strat osobowych. Jako jeden z pierwszych wdarł się do miasta Preussisch-
-Holland[13], gdzie bezprzykładnie gromił siłę żywą i technikę wroga . (…) W walce 
o Preussisch-Holland towarzysz Łapin padł bohaterską śmiercią[14] - pisał o lejtnan-
cie dowódca batalionu, zgłaszając go pośmiertnie do odznaczenia orderem[15]. Nie 
było jednak możliwości, by gwardzista zginął w Pasłęku 19 stycznia 1945 r., a taką 
datę śmierci odnotowuje list nagrodowy, bo jego jednostka mogła znaleźć się tym 
mieście dopiero kilka dni później, na drodze z Zalewa w stronę Elbląga. Ponieważ 

10  Zinowiew Georgij Innocentewicz, kapitan, oficer łączności sztabu 31 BrPanc. Ur. 1922. Rosjanin 
z Republiki Tatarskiej. Od 1938 r. członek Komsomołu. W armii od 1941 r. Dwa razy lekko ran-
ny – w 1942 i 1943 r. Wcześniej kilkakrotnie nagradzany: orderem Czerwonej Gwiazdy, Wojny 
Ojczyźnianej i 2 i 1 stopnia. Zginął 19 stycznia 1945 roku pod Działdowem.

11  Łapin Piotr Timofiejewicz, lejtnant gwardii dowódca czołgu T-34 z 1 batalionu czołgów 31 
BrPanc. Ur. 1919. Rosjanin z okolic Nowosybirska. Członek partii od 1942 r., w armii od 1939 r. 
W operacjach bojowych od września 1944. Zginął 21 stycznia 1945 r. Pośmiertnie odznaczony 
orderem Wojny Ojczyźnianej 1 stopnia.

12  Tuz Nikołaj Daniłowicz, ur. 1913, major, dowódca 1 bcz 31 BrPanc. Ukrainiec, członek partii 
komunistycznej. W armii od 1935 r., oficer kadrowy. W wojnie ojczyźnianej od lipca 1941 r. 
Wcześniej odznaczony orderami Czerwonej Gwiazdy i Czerwonego Sztandaru. Grupa czołgów 
z jego batalionu uczestniczyła 23 stycznia 1945 r. w walkach na ulicach Elbląga. Odznaczony za 
te starcia orderem Lenina, awansowany na zastępcę dowódcy brygady.

13  Ówczesna nazwa miasta Pasłęka. W tekście używane są dzisiejsze nazwy miejscowości, a dla 
orientacji, nazwy z badanego okresu podane są w przypisach. Wyjątkiem są cytaty z sowieckich 
dokumentów, gdzie zachowano ich oryginalne brzmienie.

14  Wszystkie cytowane w artykule fragmenty dokumentów podane zostały w tłumaczeniu autor-
skim.

15  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 2511, c. 21-22.
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jednak nazwa miasta jest w kontekście walk i śmierci podana dwa razy w doku-
mencie datowanym na 5 lutego 1945 r., czyli pisanym w dwa tygodnie od relacjono-
wanych zdarzeń, ostrożnie można skłaniać się ku wyjaśnieniu, że pomyłka lub błąd 
dotyczą zarówno daty, jak i miejsca śmierci. Natomiast spis strat osobowych bryga-
dy w przypadku Łapina precyzuje dane dotyczące nie tylko śmierci, ale i pochów-
ku, jest więc dokumentem znacznie bardziej wiarygodnym. Według tego zapisu, 
oficer zginąć miał 21 stycznia i być pogrzebany na wschodnim skraju Zalewa[16], co 
odpowiada terminarzowi poruszania się jednostki[17].

Kolejna oficerska śmierć wśród czołgistów 31 BrPanc nadeszła dopiero z po-
czątkiem lutego, gdy zginął starszy lejtnant Aleksander Ignatiewicz Ruchliadiew[18], 
dowódca kompanii w tym samym 1 bcz,. Według personalnych dokumentów na-
grodowych - kolejnej z ważnych kategorii rozpoznanych w tej sprawie archiwa-
liów - Ruchliadiew miał też być uczestnikiem rajdu przez Elbląg, ale w gazetowych, 
spreparowanych propagandowo relacjach z rajdu nie został wymieniony, być może 
dlatego, że w rodzącym się wówczas micie wojennym dla czołgistów z batalionu 
Tuza miejsca zabrakło. Ostatecznie zostali oni wyparci z historiografii, a przypadku 
Ruchliadiewa nie nagłaśniano, by nie dawać pretekstu do dyskusji o uczestnictwie 
w przejeździe przez Elbląg czołgów z obu batalionów, tym bardziej, że czołgów od 
Tuza znalazło się na ulicach miasta więcej niż załóg od Diaczenki. Więcej miejsca 
poświęcono wcześniejszym, odważnym działaniom dowódcy kompanii na stacji 
kolejowej w Działdowie, gdzie Ruchliadiew osobiście rozczepić miał płonące wago-
ny pociągu z amunicją i dzięki temu dać możliwość przejazdu czołgom przez linię 
torów oraz późniejszej, datowanej na 1 lutego śmierci od ran, odniesionych w boju 
w okolicach Pasłęka. Nobilitacja bohaterstwa starszego lejtnanta poprzez utratę ży-
cia spowodowała, że oficera zgłoszono do wysokich, choć pośmiertnych nagród. 
Wówczas dowódca batalionu wyraźnie potwierdził działania swego podkomend-
nego w Elblągu: Towarzysz Ruchliadiew pierwszy wdarł się do miasta Elbing, wzbu-
dził panikę wśród żołnierzy wrogiego garnizonu, zadał mu duże straty w ludziach 
i sprzęcie, po czym w trudnych warunkach nocnych walk ulicznych wyprowadził swo-

16  Wówczas miasteczko Saalfeld.
17  Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 31 Танковой Бригады с 18 .01 

по 25 .02 .1945 года; ЦАМО, фонд 33, опись 11458, дело 741, c. 2.
18  Ruchliadiew Aleksander Ignatiewicz, starszy lejtnant, dowódca kompanii czołgów 1 bcz 31 

BrPanc. Urodzony w 1915 r. Narodowość - Rosjanin. Pochodził z miasta Kirowa i stamtąd został 
wezwany do wojska przez miejscowy Rejon Wojennego Dowodzenia. Członek Wszechrosyjskiej 
Partii Komunistycznej (bolszewickiej) od 1942 r. Uczestnik wojny od 15 marca 1942 r. Zmarł 
po ciężkim zranieniu 1 lutego 1945 r. - po czym otrzymał tytuł Bohatera ZSRS i medal Złotej 
Gwiazdy. W Armii Czerwonej Ruchliadiew służył od 1937 r. Wcześniej był odznaczony orderem 
Czerwonej Gwiazdy i orderem Wojny Ojczyźnianej 1 stopnia.
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ją kompanię bez strat[19].
Wniosek nagrodowy, złożony przez majora Tuza już 5 lutego, kolejno apro-

bowali wyżsi dowódcy, aż ostatecznie dotarł on do Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRS, które 29 czerwca 1945 r. podjęło decyzję o nagrodach. Ruchliadiew otrzy-
mał pośmiertnie najwyższe odznaczenie bojowe Armii Czerwonej, tytuł Bohatera 
Związku Sowieckiego wraz z medalem Złotej Gwiazdy i Orderem Lenina. W ten 
sposób został on jedynym tak wysoko odznaczonym za ofensywę w Prusach ofi-
cerem 31 BrPanc, będąc zarazem opisanym w części materiałów źródłowych jako 
uczestnik rajdu przez Elbląg z 23 stycznia, lecz nie mającym udziału w powojennej 
sławie. Dość też stwierdzić, że wszystkie inne wnioski o przyznanie tytułu Bohatera 
Związku Sowieckiego, w tym samemu Diaczence, kilku żołnierzom z dowodzo-
nego przez niego batalionu, a także dowódcom brygady i korpusu, zostały odrzu-
cone przez marszałka Rokossowskiego i zamienione na odznaczenia niższej ran-
gi[20]. W przypadku samego Diaczenki rzecz miała się tak, że uzupełnienie do listu 
nagrodowego, na którym miały się znaleźć podpisy pod ostatecznym wnioskiem 
o tytuł Bohatera ZSRS i Złotą Gwiazdę, pozostało niepodpisane przez dowódcę 
frontu i członka rady frontu. Na pustym dokumencie została tylko ręcznie wpisana 
data. Rokossowski i Subbotin podpisali się natomiast na pierwszej stronie wniosku 
nagrodowego, przyznając Diaczence niższej rangi order Czerwonego Sztandaru[21]. 
Nagrodzenie kapitana ogłoszono rozkazem Nr 0258, skierowanym do wojsk 2 FB 
z dnia 17 marca 1945 r. To działanie dowódcy frontu przez wiele lat było okryte 
tajemnicą i zbadane zostało oraz opisane przez autora dopiero w ostatnich latach, 
w ramach dysertacji doktorskiej o propagandzie wojennej i mitach wyzwoleńczych 
podczas operacji mławsko-elbląskiej, opartych w znacznej mierze na niecodzien-
nym zdarzeniu bojowym, jakim był przejazd grupy czołgów przez zaskoczone po-
jawieniem się wroga miasto[22].

Przypominając żołnierskie śmierci, trudno jest nie zauważyć zaskakującego 
faktu, że pierwsi oficerowie z batalionu Diaczenki, którzy zginęli w tej kampanii, 
licząc od wejścia w przełamanie frontu w połowie stycznia, paść mieli dopiero 

19  ЦАМО, фонд 33, опись 793756, единица хранения 41, c. 248-253.
20  Tak było np. z pułkownikiem Pokołowem, który znalazł się w rozkazie nagrodowym obok dwóch 

swoich podwładnych z 3 bcz 31 BrPanc, Alejnikowa i Kamieniewa - uczestników rajdu przez 
Elbląg. Wszyscy trzej zostali zgłoszeni do nagrodzenia tytułami Bohatera Związku Sowieckiego, 
lecz ostatecznie odznaczeni niższymi orderami i wymienieni w rozkazie 2 FB nr 0297 z 27 marca 
1945 r.

21  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 2219, c. 9-14.
22  T. Gliniecki, Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleńczych na przykładzie operacji mław-

sko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2016 r.
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podczas walk o Frombork[23] w dniach 8-9 lutego. Byli to dwaj dowódcy czołgów: 
lejtnant Wasilij Dmitriewicz Simonow i młodszy lejtnant Iwan Michajłowicz Woj-
tyszew. Za śmiercią dowódców wozów stały też podobne losy części ich czołgo-
wych załóg. Co jeszcze bardziej dziwne w obliczu skali opisywanych zasług, walk 
i raportów zadawanych wrogowi strat, byli to jedyni oficerowie batalionu z załóg 
pancernych, którzy zginęli między 18 stycznia a 25 lutego[24]. Tymczasem, jeszcze 
ostatniego dnia stycznia, dowódca 31 BrPanc podpułkownik Aleksander Iwano-
wicz Pokołow[25], opisując zasługi kapitana Diaczenki i jego czołgów podał w doku-
mentacji, że w czasie całej operacji batalion zlikwidował: 1500 żołnierzy i oficerów 
wroga, 12 czołgów i dział samobieżnych, 25 armat, 1500 samochodów, 1500 wozów 
konnych z ładunkiem wojennym, 6 parowozów, 2 eszelony kolejowe[26]. Jak bardzo 
podkoloryzowany był to obraz styczniowych walk i zwycięstw diaczenkowców, 
niech świadczy fakt, że łączna liczba strat czołgistów 3 bcz, po wliczeniu danych 
dotyczących grupy podoficerów i szeregowych, daje zaledwie trzech zabitych i jed-
nego zaginionego bez wieści[27]. 

W całej brygadzie przez ponad miesiąc walk wśród poległych, zmarłych od 
ran i zaginionych bez wieści znalazło się 12 oficerów oraz 101 podoficerów i szere-
gowców[28], podczas gdy zgłoszone sukcesy brygady miały, oczywiście, wymiar wie-
lokrotnie większy. Dokumenty dotyczące szefa sztabu 31 BrPanc, podpułkownika 
Siergieja Iwanowicza Morozowa donoszą, że do początków lutego dzięki umiejętne-
mu dowodzeniu brygada zadała przeciwnikowi olbrzymie straty w sile żywej i tech-
nice . Zlikwidowano: 12 czołgów, 6 dział samobieżnych „szturmowych”, 14 transpor-
terów opancerzonych, 63 działa różnych kalibrów, 3139 ciężarówek, wóz bojowy, 436 
karabinów maszynowych, 39 moździerzy, 4080 żołnierzy i oficerów, 9 kutrów i barek 
samobieżnych, 4 parowozy z eszelonami, 2 samoloty . Zdobyto i przejęto: 13 czołgów, 
15 magazynów różnych sortów, 10 transportów kolejowych . Wzięto do niewoli 900 

23  Wtedy miasteczko nosiło nazwe Frauenburg.
24  Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 31 Танковой Бригады с 18 .01 

по 25 .02 .1945 года; ЦАМО, фонд 33, опись 11458, дело 741, c. 2.
25  Pokołow Aleksander Iwanowicz, ur. 1908, podpułkownik, dowódca 31 BrPanc 29 KPanc 5 APG. 

Rosjanin. Partyjny od 1928 r. Na wojnie ojczyźnianej od 22 czerwca 1941 r. Ranny 11 sierpnia 
1941 r. i 12 października 1941 r. Odznaczony wcześniej medalem za odwagę i orderem Czerwo-
nego Sztandaru, a po ofensywie w stronę Elbląga powtórnie orderem Czerwonego Sztandaru.

26  ЦАМО фонд 33 опись 686196 единица хранения 2219, c. 3.
27  Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 31 Танковой 

Бригады с 15 .01 по 25 .02 .1945 года; ЦАМО, фонд 33, опись 18003, дело 561, c. 3-4.
28  Tamże, c. 1-10; Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 31 Танковой 

Бригады за 1945 год; ЦАМО, фонд 33, опись 594260, дело 45, c. 79-80.
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żołnierzy i oficerów[29]. 
Częściej niż czołgiści zmieniali się, także z powodu śmierci w walce, dowódcy 

z batalionu strzelców zmotoryzowanych, będącego integralną częścią 31 BrPanc. 
Pozbawiona osłony pancerzy czołgowych piechota zmotoryzowana i desantowa 
była bowiem najbardziej narażona na trafienie pociskami, nawet z osobistej broni 
strzeleckiej przeciwnika. 23 stycznia w starciach o Elbląg zginął lejtnant Piotr An-
driejewicz Usanow[30], dowódca jednej z kompanii strzeleckich tego batalionu. Był 
on jedynym oficerem brygady, który na pewno został zabity tego dnia podczas walk 
o miasto, choć o okolicznościach jego śmierci wiadomo niewiele i nie jest wprost 
potwierdzone, że należał on do grupy zwiadowczej, która znalazła się w centrum 
jako desant pancerny. Wskazuje na to jednak zapis mówiący, że pochowano go po-
czątkowo we wsi Próchnik[31], na północnym przedpolu Elbląga, zaledwie kilka ki-
lometrów od punktu docelowego grupy czołgów, która przebiła się w okolice Rubna 
Wielkiego[32]. Zarazem jednak brak jest wzmianki o ofiarach śmiertelnych w doku-
mentacji rajdu. Wyjaśnieniem może być, że akta innych żołnierzy przynoszą infor-
mację o ciężkiej ranie dowódcy kompanii, odniesionej podczas walk w mieście. Jej 
efektem była zapewne śmierć oficera w późniejszych godzinach. Także kapitan By-
kow, który przejął dowodzenie batalionem strzelców zmotoryzowanych w drodze 
z Zalewa na Elbląg od swego ciężko rannego poprzednika, majora Toropowa, sam 
zmarł od ran kilkanaście dni później, 16 lutego. Również starszy lejtnant Zimierow, 
dowódca jednej z kompanii strzeleckich, której żołnierze walczyli 23 stycznia na 
ulicach Elbląga jako desant na czołgach majora Tuza, padł w boju w lutym. 

Wieś Próchnik, leżąca na zewnętrznej linii obronnej garnizonu elbląskiego, 
stała się miejscem, do którego 24 stycznia dotarły główne siły 31 BrPanc. Pomijając 
kilka T-34/85, które po wieczornym przejeździe przez Elbląg zaległy poprzedniego 
dnia w rejonie Rubna Wielkiego i skrzyżowania na Nowakowo, dotarły tu czołgi 
od majora Tuza oraz działa samobieżne SU-76 z 2 bcz, stojące poprzedniej nocy 
w zasadzce na drodze Elbląg - Dębica[33]. Znalazła się tu większość sprawnych po-

29  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 1740, c. 2-3.
30  Usanow Piotr Andriejewicz, lejtnant, dowódca kompanii strzelców zmotoryzowanych 31 

BrPanc. Urodzony 10 czerwca 1910 roku. Pochodził spod Riazania. Rosjanin. Członek partii ko-
munistycznej od 1941 roku, posiadacz legitymacji nr 4910917. Walczył od 1941 roku. Wcześniej 
kilka razy ranny, w tym raz ciężko. Odznaczony za poprzednie walki orderem Wojny Ojczyźnia-
nej 1 stopnia i 2 stopnia dwukrotnie. Zginął 23 stycznia 1945 r. w bojach o Elbląg, po czym od-
znaczono go, relatywnie mało znaczącym wobec śmierci, powtórnym 1 stopniem orderu Wojny 
Ojczyźnianej.

31  Wówczas wieś Dörbeck, dziś dzielnica Elbląga.
32  Wówczas wieś Gross Röbern.
33  Wówczas wieś Dambitzen.
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jazdów pancernych z brygady Pokołowa, choć było ich już niewiele - około połowy 
w stosunku do stanu początkowego, co było efektem nie tyle zażartych walk, ile 
ponadprzeciętnej eksploatacji pojazdów podczas błyskawicznej zimowej ofensywy, 
skutkującej licznymi awariami[34]. Ponaglani rozkazami dowódcy korpusu ruszyli, 
by połączyć się ze swoim oddziałem przednim. Mimo niewielkiej odległości, ze 
względu na trudne warunki transportowe, stało się to dopiero w godzinach po-
południowych. Część załóg jeszcze tego dnia skierowana została dalej na północ, 
z rozkazem współdziałania z jednostkami zwiadowczymi korpusu, czyli grupą z 75 
wydzielonego batalionu motocyklowego, i zajęcia okolic Tolkmicka[35].

Dzięki porównaniom z zapisami wspomnieniowymi ludności niemieckiej 
niektóre ze zdarzeń mających odzwierciedlenie w dokumentacji wojskowej czer-
wonoarmistów można wesprzeć i wzbogacić faktograficznie. Biorąc za przykład 
Christel Weirauch z Próchnika, zauważmy, co zapisała we wspomnieniu o 23 stycz-
nia 1945 r. Najpierw usłyszała kanonadę, dobiegającą od strony Elbląga. Było już 
po zmierzchu. Wówczas przyjechał jej szwagier i zapowiedział, że siostra z piątką 
dzieci chce się tu ewakuować z coraz bardziej zagrożonego miasta. Do rana nic się 
jednak nie wydarzyło, a Christel ruszyła do pracy w Elblągu. Nie dotarła tam, bo na 
skrzyżowaniu drogi do Rubna Wielkiego przez Zawiszyn[36] niespodziewanie szosę 
blokowały sowieckie czołgi. Nie wiedziała wówczas, czy dotarły one od wschodu, 
od szosy nadzalewowej, czy też od Pomorskiej Wsi[37]. Szosa do Nowakowa[38] też 
była nieprzejezdna. Znów przyszedł szwagier i tym razem oznajmił, że Rosjanie są 
już we wsi. Jeden z ich czołgów stał niedaleko kościoła. Sowieci pozwalali cywilom 
przechodzić obok pojazdów. Według Christel w nocy musiało dojść w okolicy do 
walk, bo słychać było wystrzały, a kolejnego ranka wszystkie czołgi zniknęły. We 
wsi nie było widać chwilowo ani sowieckich, ani też niemieckich żołnierzy[39]. Tę 
ostatnią uwagę ze wspomnień mieszkanki Próchnika wyjaśniają sowieckie doku-
menty informujące, że 25 stycznia 31 BrPanc opuściła skraj Elbląga i stanęła na 
pozycjach obronnych w okolicach Kamiennika Wielkiego, Milejewa i Ogrodnik[40], 
a jej miejsce zajęły niebawem jednostki 47 Brygady Zmechanizowanej, które otrzy-
mały zadanie opanowania miasta od północy[41].

34  Por. Ф. Галкин, Танки возвращаются в бой, Москва 1964, c. 251.
35  Wówczas miasteczko Tolkemit.
36  Droga Dörbeck - Koggenhofen - Gross Röbern.
37  Wówczas wieś Pomehrendorf.
38  Wówczas wieś Terranova.
39  Ch. Weirauch-Abraham, 1945 in Dörbeck, „Elbinger Nachrichten”, Mai 2009, s. 9.
40  Wtedy wsie nazywały się: Gross Stoboi (do 1939 r. Gross Stoboy), Trunz i Baumgart.
41  Журнал боевых действий 29 Танкового Корпуса 30 .09 .1944 - 09 .05 .1945, ЦАМО, фонд 332, 
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Nim sowieccy czołgiści opuścili Próchnik, pogrzebali w okolicy swoich pole-
głych. Nie tylko wspomnianego lejtnanta Usanowa, ale też kilku innych ludzi z ba-
talionu strzelców zmotoryzowanych, którzy ponieśli śmierć jeszcze dzień przed raj-
dem po Elblągu, 22 stycznia. Wobec rozkazów, wymagających stałego poruszania 
się do przodu, nawet nocami, ich ciała wieziono zapewne na pojazdach do najbliż-
szego przystanku, pozwalającego na spokojne wykopanie grobów. W przypadku 
strzelców dokonano tego jeszcze przed centralną częścią wsi, w rejonie samotnego 
gospodarstwa na wschód od Próchnika. Złożono tam wówczas ciała młodszego 
sierżanta Nikołaja Pietrowicza Cziczina z 2 kompanii strzeleckiej batalionu strzel-
ców zmotoryzowanych 31 BrPanc, jefrejtora Grigorija Wasiliewicza Szamczuka 
z kompanii desantu pancernego oraz dwóch szeregowców: Nikołaja Maksymowi-
cza Puzanoka i Aleksandra Piotrowicza Fatalina z 1 kompanii strzeleckiej[42]. 

Nieznane są losy kilku oficerów 31 BrPanc, którzy przepadli wówczas bez wie-
ści. Byli to: starszy lejtnant Michaił Grigoriewicz Mikulicz, starszy adiutant 1 bcz 
oraz lejtnant Josif Grigoriewicz Kostenko, adiutant sztabu 2 bcz. Pierwszy zniknął 
w nieznanym czasie, bo dokumentacja raz mówi o 27 stycznia, a drugi - o dniu 
pancernego rajdu. Przepadł w rejonie Elbląga, choć nie można stwierdzić, czy dzia-
ło się to w mieście, czy w jego pobliżu. Drugi zaginąć miał w rejonie Elbląga 27 
stycznia i tu rozbieżności nie ma[43]. Inne dokumenty dodają do tej listy nazwisko 
jeszcze jednego oficera. 23 stycznia w rejonie Elbląga miał zaginąć bez wieści star-
szy lejtnant Jewgienij Pietrowicz Iwanow, pochodzący z Symferopola na Krymie, 
szef łączności 1 bcz[44]. W drugim dokumencie, sporządzonym w 1947 r., jego na-
zwisko już się nie pojawia, więc być może odnalazł się np. wśród rannych[45]. 

Najwyższym rangą zaginionym był, będący pomocnikiem dowódcy w batalio-
nie majora Tuza, starszy lejtnant Mikulicz - doświadczony oficer pancerny. Walczył 
z Niemcami od 1942 r., wcześniej na czołgach T-70. Jeszcze w 1944 r., nim Tuz 
przejął batalion po majorze Kudriawcewie, Mikulicz otrzymał kolejne odznaczenia 
- do uzyskanej wcześniej Czerwonej Gwiazdy i medalu Za zasługi bojowe dołączył 
order Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia, a później także 1 stopnia. Działo się to pod 
koniec roku, a oficer zasłużył się podczas udanego ataku do brzegów Bałtyku i od-

опись 4948, дело 317, c. 68-73.
42  Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 31 Танковой Бригады с 18 .01 

по 25 .02 .1945 года; ЦАМО, фонд 33, опись 11458, дело 741, c. 6,10.
43  Информация из приказа об исключении из списков; ЦАМО, фонд 33, опись 11458, дело 

663, c. 22.
44  Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 31 Танковой Бригады за 

период с 23 .1 по 9 .2 .1945 года; ЦАМО, фонд 33, опись 11458, дело 808, c. 2.
45  ЦАМО, фонд 33, опись 594260, дело 45, c. 80.
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cięcia Łotwy od komunikacji z Prusami Wschodnimi[46]. 
Nie wiadomo, na ile wiązać rajd przez Elbląg z jeszcze jednym zaginionym 

wówczas bez wieści, tym razem podoficerem, sierżantem Nikołajem Michajłowi-
czem Bołchodinem, mechanikiem-kierowcą czołgu z 3 bcz. Informacja skierowana 
do rodziny podaje, że zaginął na skraju miasta, co może sugerować, że nie brał 
udziału w jeździe po jego ulicach, ale przesądzić tego w żaden sposób nie można, 
bo równie dobrze mógł to być czas wyjazdu na północnym skraju, gdzie - według 
relacji komendanta obrony Elbląga - sowiecka czołówka pancerna porzuciła jeden 
z niesprawnych wozów. Równie kłopotliwe może okazać się wiązanie Bołchodina 
z zapisem gazetowego szkicu Jewgienija Krigera, według którego w czołgu znisz-
czonym przez niemieckich obrońców miasta na elbląskim Starym Rynku[47], spło-
nąć miał jego mechanik-kierowca. Żaden znany dokument nie konkretyzuje tego 
zdarzenia w podobny do propagandowego zapisu sposób, a dane załogi z płoną-
cego czołgu są na tyle szczegółowe, że porównując opisy z zupełnie innej katego-
rii archiwalnej, czyli listów nagrodowych, będących wnioskami o odznaczenia dla 
uczestników rajdu określić można, iż mechanikiem-kierowcą trafionego i spalone-
go w centrum wozu był starszy sierżant Grigorij Borysewicz Radionow[48], podofi-
cer dwukrotnie odznaczony za akcję w Elblągu[49].

Kilka przypadków zaginięcia, jakie wydarzyły się w krótkim czasie, wyraźnie 
jednak wskazuje, że sowiecka akcja była tego dnia słabo skoordynowana, a opa-
dy śniegu i próby przedzierania się bocznymi drogami mogły znacznie utrudniać 
jazdę, a nawet powodować gubienie się poszczególnych załóg czy nawet całych po-
doddziałów na trasie przemarszu. Daje to też wyobrażenie o możliwych powodach 
omyłkowego pojawienia się sowieckiej szpicy w mieście. Dla zrozumienia sytuacji, 
w jakiej znalazły się sowieckie załogi pancerne, poznać trzeba panujące w oko-
licach Elbląga warunki meteorologiczne. Zachmurzenie było tego dnia zmienne, 
chmury znajdowały się na wysokości 200-400 m. Wiatr północno-zachodni wiał 
z prędkością 2-5 m/sek. Były silne opady śniegu, a aawieje powodowały zmniej-
szenie widoczności do dystansu 1-4 km. Temperatura od -3 do -7 st. C. nie była 

46  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 3307, c. 15-16; tamże, единица хранения 
2845, c. 17-18.

47  Wówczas Alter Markt, główna ulica dzielnicy staromiejskiej.
48  Radionow Grigorij Borysewicz, starszy sierżant mechanik - kierowca 3 batalionu czołgów z 31 

BrPanc. Rocznik 1918. Rosjanin spod Ałma-Aty. Komsomolec od 1942 roku. W Armii Czerwo-
nej służył od października 1939 r. W Wojnie Ojczyźnianej walczył od czerwca 1941 r. Po rajdzie 
przez Elbląg Diaczenko wnioskował dla niego o order Wojny Ojczyźnianej 1 stopnia, który zo-
stał przyznany rozkazem z 11 lutego 1945 roku. 16 maja 1945 r. dowódca batalionu wnioskował 
o order Lenina, lecz Radionow dostał 22 czerwca 1945 r. jedynie order Wojny Ojczyźnianej 2 
stopnia.

49  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 4257, c. 13-14.
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może tak niska, jak w kilku kolejnych dniach, lecz przy dokuczliwym wietrze była 
odczuwalna jako niższa od rzeczywistej[50].

Powyższe przypadki zaginięcia powinny być też łączone z próbami nawiązania 
kontaktu między grupami sowieckich czołgów. Jest pewne, że od kilku dni batalion 
Diaczenki nie dysponował radiem typu RSB, pozwalającym na kontakty dalekiego 
zasięgu, a pamiętać trzeba, że zwiadowcy i oddział przedni działali na kilkadziesiąt 
kilometrów przed głównymi siłami brygady. Grupa operacyjna sztabu 29 KPanc 
znajdowała się wówczas w Mariance pod Pasłękiem, a sztab korpusu w Sąpach. 
Wobec niedoskonałości i częstych awarii radiowego sprzętu nadawczego, złych wa-
runków atmosferycznych, a także zróżnicowanego ukształtowania terenu w oko-
licach Elbląga, utrudniającego rozchodzenie się fal radiowych, działający w roz-
proszeniu dowódcy pododdziałów zmuszeni byli niejednokrotnie do używania 
adiutantów w charakterze łączników, poruszających się pieszo między grupami czy 
nawet poszczególnymi wozami, by przekazać rozkazy[51].

Dokumenty pozostałych brygad pancernych 29 KPanc przynoszą podobne do 
raportów 31 BrPanc informacje o poniesionych 23 stycznia stratach osobowych. 
Starszy lejtnant Grigorij Andriejewicz Bakszin, oficer z plutonu dowodzenia 32 
BrPanc mógł być daleko od szpicy swej jednostki, skoro tego dnia zginął w oko-
licach Iławy[52] i tam został pochowany. Zapis taki jedynie potwierdza, że podod-
działy wsparcia były oddalone od grup bojowych o kilkadziesiąt kilometrów, co 
dotyczyło też kompanii dowodzenia z brygady Pokołowa, znajdującej się wówczas 
pod Rudzienicami Suskimi[53]. Drugi z będących na liście strat oficerów 32 BrPanc 
zginął tego dnia na wschodnim skraju Elbląga, gdzie w kilka godzin po akcji zwia-
dowców od Diaczenki dotarły późnym wieczorem pierwsze jej czołgi. Był to młod-
szy lejtnant Michaił Michaiłowicz Końkow, dwudziestolatek z Moskwy, dowódca 
czołgu T-34/85[54].

W 25 BrPanc zginął 23 stycznia tylko jeden oficer. Był nim adiutant sztabu 

50  Журнал боевых действий штаба 2 Уд . А за январь 1945 г ., ЦАМО, фонд 309, опись 2394, 
дело 1120, c. 128.

51  Niechlujne wręcz dowodzenie 29 KPanc doprowadzało w tym względzie do sytuacji kuriozal-
nych. W sztabie korpusu nie zatroszczono się o przydział pojazdów dla sprawnego przykazania 
informacji w celu przekazania brygadom pancernym rozkazu wycofania się spod Elbląga na linię 
obronną na wschód od PasłękaDo 32 BrPanc wysłano jako łącznika oficera łączności z tej bry-
gady. Szedł on pieszo i korzystał z przygodnego transportu kołowego. Ledwie zdążył, by wycofać 
wcześniejsze rozkazy ataku na Elbląg. Por. ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 
5218, c. 53-54.

52  Miasto nosiło wtedy nazwę Deutsch Eylau.
53  Wówczas Raudnitz.
54  Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 32 Танковой Бригады с 17 .01 

по 17 .02 .1945 года; ЦАМО, фонд 33, опись 594260, дело 45, c. 99.

Rajd czołgów przez Elbląg ze stycznia 1945 roku w świetle...



170

brygady, młodszy lejtnant Stiepan Grigoriewicz Klimow, co kolejny raz potwierdza 
trudności z łącznością radiową i konieczność wykorzystywania oficerów łączni-
kowych do koordynowania działań. Jest to dla odtworzenia ówczesnych zdarzeń 
wiadomość niezwykle ważna, ponieważ został on zabity w walkach w okolicach Po-
morskiej Wsi i pochowany w odległości stu metrów na południe od zabudowań tej 
miejscowości. O geograficzną pomyłkę trudno, gdyż dokumenty mówiące o tym-
czasowym pogrzebaniu ciała Klimowa przynoszą uzupełnienie, że wieś, o której 
mowa, znajduje się 10 kilometrów na wschód od Elbląga. Stosowne zawiadomienie 
o śmierci syna wysłano do rodziców, mieszkających we wsi obwodu moskiewskie-
go, już po trzech dniach, 26 stycznia[55]. 

To daje zarazem wskazówkę, że czołgi, o których z Pomorskiej Wsi raporto-
wano telefonicznie popołudniem niemieckim obrońcom Elbląga, wiążąc wieczor-
ny rajd po mieście z wozami wcześniej tam zaobserwowanymi - o czym stanowią 
zaczerpnięte ze wspomnień niemieckiego burmistrza miasta informacje - mogły 
należeć do głównych sił 31 BrPanc, poprzedzającej w marszu 25 BrPanc. Gdyby 
jednak dotyczyć to miało również zwiadowców Diaczenki, to biorąc pod uwagę 
zdanie dowodzącego obroną Elbląga pułkownika Schöpffera, iż grupa jadąca przez 
centrum dotarła do miasta wjeżdżając od strony drogi krajowej nr 130, wiodącej 
z Pasłęka, ukazuje się obraz kompletnego chaosu i zagubienia sowieckich podod-
działów na podejściach do miasta i trudności z właściwym wykonaniem postawio-
nych zadań. Nie lepszą ocenę wystawić trzeba także i niemieckiej obronie, która 
dała się zaskoczyć sowieckim wtargnięciem na ulice i niemal bezkarnym przejaz-
dem przez centrum, skutkującym wywołaniem paniki i bezładnej ucieczki ludno-
ści cywilnej z miasta[56]. 

Opieka służb medycznych nad rannymi

Wskazując straty czerwonoarmistów, zauważyć trzeba też grupę żołnierzy, 
którzy odnieśli rany podczas pierwszych walk o miasto i zostali czasowo wyłączeni 
z walk. Ich liczbę i częściowo losy poznać można dzięki dokumentacji personalnej 
samych rannych, a także żołnierzy służby medycznej 31 BrPanc. W pododdziale 
kapitana Diaczenki za pierwszą pomoc medyczną odpowiadał lejtnant służby me-
dycznej Nikołaj Iwanowicz Sziszliakow[57], starszy felczer 3 bcz 31 BrPanc. W jego 

55  Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 25 Танковой Бригады за 1945 
год; tamże, c. 54.

56  Por. F. Leser, Bericht des ehemaligen Oberbürgermeisters der Stadt Elbing, Westpr., „Elbinger 
Nachrichten”, Januar 2005, s. 8; E. Schöpffer, Oberst Schöpffer berichtet, tamże, Februar 2005,  
s. 5-6.

57  Sziszliakow Nikołaj Iwanowicz, lejtnant służby medycznej, starszy felczer 3 bcz 31 BrPanc. Uro-
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dokumentach dowódca zapisał: W mieście Elbing było rannych 14 bojców i oficerów . 
Nie bacząc na silny ostrzał naszych czołgów pociskami „Fau”[58] towarzysz Sziszlia-
kow ewakuował ich z pola boju i udzielił pierwszej pomocy medycznej[59]. Dokumen-
tacja dotycząca felczera jest przykładem przedstawienia sytuacji załóg czołgów z 3 
bcz, które po przejeździe przez Elbląg znalazły się daleko od głównych sił brygady. 
Ze względu na położenie, bo batalion działał na tyłach wroga i nie było możliwo-
ści skierowania rannych do punktu leczniczego, towarzysz Sziszliakow bezpośrednio 
i osobiście niósł im pomoc przez trzy dni i dopiero przy połączeniu batalionu z pozo-
stałymi oddziałami odprawił ich na tyły[60]. 

Tu zauważyć trzeba, że określenie trzech dni dotyczy możliwości ewakuowa-
nia rannych na tyły, nie zaś połączenia z resztą brygady, co nastąpiło już następnego 
dnia po akcji w mieście. Podobne dane, zarówno co do czasu opieki nad rannymi, 
jak też ich liczby, przynoszą kolejne listy nagrodowe żołnierzy z grupy sanitarnej 3 
bcz 31BrPanc: sierżanta Nikołaja Pawłowicza Konopielko, instruktora sanitarnego 
oraz sanitariusza, starszyny gwardii Grigorija Aleksandrowicza Sziłowa[61].

By powrócić jeszcze do Sziszliakowa - Diaczenko zauważał, że na swym kon-
cie felczer miał też pięciu żołnierzy i oficerów zabranych z pola walki podczas ak-
cji w Elblągu, którzy jednak nie należeli do batalionu pancernego, lecz do grupy 
desantu, a którym też była udzielona pomoc medyczna i których przekazano do 
dalszego leczenia[62]. Z tego wniosek, że sanitariusze oficjalnie opatrywać mieli tyl-
ko ludzi ze swoich oddziałów, lecz w warunkach walki nie zawsze tego przestrze-
gano. Równie ważna była informacja, że Sziszliakow z broni osobistej zlikwidował 
wówczas siedmiu niemieckich żołnierzy i oficerów, co z kolei oznacza, że sowieccy 
sanitariusze brali bezpośredni udział w walkach, choć międzynarodowe standardy 
udzielania pomocy na wojnie stanowczo tego zabraniały[63].

dzony w 1923 roku. Rosjanin. Kandydat do partii od 1944 r. Wcześniej odznaczony orderem 
Czerwonej Gwiazdy. Po akcji w Elblągu przyznany mu został order Wojny Ojczyźnianej 2 stop-
nia.

58  Sowieckie określenie ręcznych wyrzutni pocisków kumulowanych typu Panzerfaust, które 
w ostatnich miesiącach wojny były dość prymitywną, ale skuteczną w warunkach miejskich bro-
nią przeciwpancerną.

59  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 4257, c. 34-35.
60  Tamże.
61  ЦАМО, фонд 33, опись 687572, единица хранения 2300, c. 39-40; tamże, фонд 33, опись 

686196, единица хранения 3097, c. 77-70.
62  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 4257, c. 34-35.
63  Podczas bezpośrednich starć niemiecko-sowieckich w latach 1941-1945, ze względu na to, iż 

obie strony nie przestrzegały traktatów humanitarnych, żołnierze służb medycznych brali bez-
pośredni udział w walkach. Osobiste zaangażowanie w bojach szczegółowo opisuje we wspo-
mnieniach z frontu wschodniego niemiecki lekarz wojskowy Heinrich Haape. Por. H. Haape, 
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O tym, że walka była dla sowieckich sanitariuszy normą świadczą też akta żoł-
nierzy z batalionu strzelców zmotoryzowanych 31 BrPanc. Starszyna Iwan Wasil-
jewicz Kurdin, instruktor sanitarny tego batalionu, strzelając z pistoletu maszyno-
wego zabił w Elblągu dziesięciu niemieckich żołnierzy i oficerów. Po przejeździe 
przez miasto, trzymając obronę w okolicach Elbinga, towarzysz Kurdin pod ogniem 
artylerii i karabinów maszynowych przeciwnika okazał pomoc i wyniósł z pola boju 
25 rannych krasnoarmiejców, a także 1 oficera, który był ciężko ranny[64]. Z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć można, że oficerem tym był wspomniany już lejt-
nant Usanow, który niebawem zmarł. Do pomocy rannemu oficerowi przyznawał 
się też krasnoarmiejec Nikołaj Wasiliewicz Charitonow, łącznik dowódcy kompanii 
strzelców zmotoryzowanych. 23 stycznia zniszczył w Elblągu stanowisko ciężkiego 
karabinu maszynowego i zastrzelił czterech niemieckich żołnierzy, a gdy dowódca 
kompanii został ciężko ranny, Charitonow pomógł wynieść go spod ognia z pola 
boju i w bezpiecznym miejscu opatrzyć[65].

Skrótowa nawet prezentacja osób, pomagających żołnierzom brygady zacho-
wać zdrowie, byłyby niepełna, jeśli nie wspomnieć o lekarkach, kobietach-żoł-
nierzach z plutonu medyczno-sanitarnego. Dowodziła nim starszy lejtnant służby 
medycznej Raisa Siergiejewna Pribyłowa[66], która w szczególności w trudnych wa-
runkach walk pod Elblągiem wykazała się spokojem[67]. Jej pluton podczas ofensywy 
udzielił pomocy ponad dwustu żołnierzom, nie tylko służącym w brygadzie, ale 
też w innych jednostkach korpusu. Komendantem wydziału medycznego tego plu-
tonu była natomiast starszy lejtnant służby medycznej Elena Aleksandrowna Kuz-
niecowa[68]. Obie lekarki dostały za czas walk w ofensywie stosowne odznaczenia. 
W ich dokumentach zapisane zostały pochwały dowództwa, że pomocy udzielały 
bez strachu i robiły to fachowo, po czym błyskawicznie przekazywały rannych do 
batalionu medyczno-sanitarnego, funkcjonującego w ramach 29 KPanc. 

Przystanek Moskwa, tł. P. Tymiński, Gdańsk 2015.
64  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 5219, c. 85-86.
65  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 3097, c. 21-22.
66  Pribyłowa Raisa Siergiejewna, starszy lejtnant służby medycznej, dowódca plutonu medyczno-

-sanitarnego 31 Brygady Pancernej. Urodzona w 1918 roku. Rosjanka. Była kandydatką do par-
tii. W Armii Czerwonej służyła od 1943 roku i od lutego tego roku była na froncie. W czerwcu 
1944 r. odznaczona została medalem Za bojowe zasługi. 8 lutego 1945 r. złożony został wniosek 
o odznaczenie Pribyłowej orderem Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia.

67  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 5219, c. 41-42.
68  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 5219, c. 33-34.
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Ranni podczas rajdu przez Elbląg

W kilku przypadkach informacje o ranieniu znajdują się bezpośrednio w ra-
portach osób, które zasłużyły się w rajdzie przez miasto i zostały zgłoszone do od-
znaczenia orderami i medalami. Zupełnie nieoczekiwanie wśród będących na 
ulicach Elbląga znalazł się krasnoarmiejec Dmitrij Aleksiejewicz Wariennikow. 
Chciał zostać czołgistą, więc kiedy nadarzyła się taka sposobność, zamienił uniesz-
kodliwionego przez przeciwnika ładowniczego czołgu T-34 o numerze N41 i wspólnie 
z jego załogą, w gronie pierwszych wdarł się do miasta Elbing, likwidując na swojej 
drodze siłę żywą i technikę wroga. Będąc wówczas rannym, Wariennikow został ze 
swą nową załogą nie przerywając walki i dopiero po nadejściu głównych sił udał 
się do szpitala[69]. 

Takie sytuacje, jak odmowa Wariennikowa pójścia do szpitala, były w Armii 
Czerwonej normą, ponieważ lekko rannych, którzy zgłaszali się do hospitalizacji, 
traktowano jako dezerterów i surowo karano. Podobnie postąpił więc jeden ze 
zgłoszonych do nagrodzenia tytułem Bohatera Związku Sowieckiego, starszy sier-
żant Andriej Denisowicz Kamieniew[70], mechanik-kierowca czołgu T-34 z 3 bcz 
31 BrPanc, mimo iż, według listu nagrodowego, podczas przejazdu przez Elbląg, 
23 stycznia 1945 r. został ciężko ranny. Podpisane przez Diaczenkę dokumenty 
sierżanta wyjaśniają, że tego dnia batalion otrzymał rozkaz przemieszczania się 
w kierunku Elbląga, a czołg Kamieniewa jechał w grupie zwiadowczej, liczącej trzy 
maszyny. Przy podejściu do miasta zwiadowcy spotkali się z oporem, stanęli do 
boju i w tej walce Kamieniew został ranny w głowę. Nie zważając na ranę ani na 
niemiecki ostrzał czołgów pancerfaustami, towarzysz Kamieniew zacisnąwszy zęby 
z bólu i nienawiści do wroga, na pełnej prędkości pierwszy wdarł się do miasta El-
bing[71]. Mając przed sobą oddział żołnierzy wroga, z marszu uderzył w nich i tak 
rozjechał gąsienicami ponad czterdzieści osób. Kamieniewowi zaproponowano 
odesłanie do szpitala, lecz miał on powiedzieć: Nie pójdę, póki nie wypełnię posta-
wionego batalionowi zadania[72]. 

Również Kamieniewowi przygotowano prośbę o nagrodzenie tytułem Boha-

69  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 6167, c. 17-18.
70  Kamieniew Andriej Denisowicz, starszy sierżant, mechanik-kierowca czołgu z 3 bcz 31 BrPanc. 

Urodzony w 1925 r. Rosjanin. Członek Wszechrosyjskiego Leninowskiego Komunistycznego 
Związku Młodzieży, czyli Komsomołu, od 1943 r. W wojsku służył od kwietnia 1943 r., wezwany 
przez Ostrogski Rejon Wojennego Dowodzenia okręgu stawropolskiego. Wcześniej nie był na-
gradzany. Za walki o Elbląg odznaczony dwukrotnie. Najpierw Diaczenko wnioskował o order 
Wojny Ojczyźnianej 1 stopnia, przyznany rozkazem z 11 lutego 1945 r. Po drugim wniosku do-
stał 22 czerwca 1945 r. order Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia.

71  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 2134, c. 8-11.
72  Tamże, c. 9.
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tera ZSRS, lecz głównodowodzący 2 FB Rokossowski i członek rady frontu Sub-
botin nie podpisali wniosku złożonego po elbląskiej akcji, zmienili za to nagrodę na 
niższej kategorii order Czerwonego Sztandaru. Ranny kierowca znalazł się później 
wśród nielicznych żołnierzy, przedstawionych do odznaczenia za rajd przez El-
bląg po raz wtóry. Kapitan Diaczenko wrócił do sprawy we wniosku nagrodowym 
o przyznanie Kamieniewowi orderu Lenina, który przygotowano tuż po kapitulacji 
hitlerowskich Niemiec i zakończeniu działań wojennych w Europie, w maju 1945 
r. Tym razem doszło do odrzucenia propozycji już na poziomie dowódcy wojsk 
pancernych i zmotoryzowanych frontu, a dokument został zmieniony przez ge-
nerała-majora Czerniawskiego i ostatecznie, zamiast prestiżowego orderu Lenina, 
Kamieniew dostał tylko mało znaczący i niezwykle powszechny order Wojny Oj-
czyźnianej 2 stopnia. Nie pomógł fakt, że we wniosku widniało potwierdzenie cięż-
kiego ranienia z 23 stycznia 1945 r. w mieście Elbląg i wcześniejszego przyznania za 
tę akcję orderu Czerwonej Gwiazdy[73].

Najważniejszym, acz z powodu zafałszowań i działań propagandowych mało 
znanym bohaterem rajdu przez Elbląg był dowódca plutonu zwiadu pancernego z 3 
bcz 31 BrPanc. Był nim młodszy lejtnant Paweł Jakowlewicz Bieriegow[74] i to on po-
prowadził pierwsze trzy sowieckie czołgi przez miasto. Został wówczas lekko ran-
ny, a jego odesłanie po kilku dniach do szpitala i nieobecność podczas spisywania 
raportów oraz wizyt korespondentów wojennych poważnie zaważyły na postrzega-
niu akcji bojowej, późniejszych jej opisach i umocowaniu w pracach propagando-
wych oraz historiografii. Służący jako dowódca pancernego plutonu zwiadowczego 
w 3 bcz Bieriegow był - zdaniem Diaczenki - śmiałym i rozważnym oficerem-zwia-
dowcą. Nim dotarły do Elbląga, czołgi zwiadu znajdowały się na przedzie batalionu 
przez cały wcześniejszy tydzień, już od wejścia w przełamanie niemieckiej obrony. 
Pierwsze uderzały na stację kolejową Działdowo, a później zajmowały przeprawę 
mostową na rzece Działdowce. Kolejnego dnia rozbiły kolumnę pojazdów wroga 
na północ od tego miasta. Następny odcinek to sześćdziesięciokilometrowy marsz, 
znalezienie obejścia rowu przeciwczołgowego w rejonie wsi Groszki i wieczorne 
zajęcie Zalewa. Dalej dokumenty młodszego lejtnanta wyjaśniają, że wykonując 
65-kilometrowy marsz, batalion miał za zadanie wyjść nad morze trzy kilometry na 
północ od miasta Elbing, w rejonie Gross Röbern i stanąć tam w obronie . Na zwiad 
posłano trzy czołgi pod dowództwem towarzysza Bieriegowa[75].

73  ЦАМО фонд 33 опись 686196 единица хранения 5211, c. 46-47.
74  Bieriegow Paweł Jakowlewicz, młodszy lejtnant, dowódca plutonu czołgów zwiadu 3 bcz 31 

BrPanc. Urodzony w grudniu 1924 r. Rosjanin, kandydat do partii od 1943 r. W Armii Czerwo-
nej służył od 1942 roku. Wezwany z obwodu Swierdłowskiego. Odznaczony wcześniej orderem 
Wojny Ojczyźnianej 1 stopnia, a za akcje w Elblągu orderem Czerwonego Sztandaru.

75  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 5512, c. 3-6.
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Zwiadowcy znaleźli się na południowo-wschodnim skraju miasta 23 stycznia 
1945 r. o godz. 20.00[76]. Pojawienie się zwiadu było zaskoczeniem dla przeciwni-
ka. Droga do centrum zajęła im pół godziny. Tam zaś funkcjonowało normalne ży-
cie - jaśniało światło elektryczne, pracowało kino, teatr, jeździły tramwaje, działały 
fabryki i zakłady, bawiła się publika, maszerowali oddziałami żołnierze niemieccy. 
Diaczenko pisał dalej, że Bieriegow postanowił zlikwidować siłę żywą i samocho-
dy wroga, naruszyć normalne życie miasta. Uwzględniając, że liczby są zapewne 
zawyżone, zauważmy jednak, że według tego raportu zwiadowcy zlikwidowali do 
170 samochodów, trzy transportery opancerzone, rozbili siedem tramwajów, dwa 
działa przeciwpancerne, zabili trzystu niemieckich żołnierzy i oficerów oraz wzbu-
dzili panikę w całym mieście. Według raportu Diaczenki wzięci do niewoli Niemcy 
mówili później, że do miasta wtargnęło czterdzieści sowieckich czołgów, gdy w rze-
czywistości było ich zaledwie dziewięć, łącznie ze zwiadem.

Nie patrząc na to, że w mieście został ranny, towarzysz Bieriegow kontynuował 
dowodzenie plutonem zwiadowczym - pisał o zaufanym oficerze dowódca batalio-
nu. Rana była jednak na tyle groźna, że po akcji Bieriegow został poddany ho-
spitalizacji. Jeszcze w styczniu był przyjęty do szpitala polowego stacjonującego 
w Ostródzie[77] i przebywał tam do lutego 1945 r. Jego zasługi w walkach od Dział-
dowa po Elbląg były bezdyskusyjne, skoro o przyznanie młodszemu lejtnantowi 
tytułu Bohatera ZSRS i Złotej Gwiazdy złożony został wniosek, opatrzony podpi-
sem kapitana Diaczenki, datowany już na 1 lutego 1945 r. W dniach 7-14 lutego 
akceptowali go kolejno dowódcy: brygady, korpusu, armii i sił pancernych frontu. 
Później, z niewiadomych oficjalnie powodów, list nagrodowy długo nie był rozpa-
trywany, a o Bieriegowie zapomniano, aż wyciągnięto jego papiery na wiele miesię-
cy po wojnie, kiedy nieco ucichł zbudowany i nagłośniony przez propagandę mit 
bohatera-Diaczenki, który według gazetowych szkiców miał osobiście prowadzić 
czołgi przez Elbląg. Sprawa była o tyle dziwna, że wniosek o nagrodzenie Bierie-
gowa przeleżał wiele miesięcy bez oglądania go przez surowego dowódcę frontu, 
który przecież karał obniżeniem postulowanych odznaczeń niemal wszystkich, 
którzy mieli być wysoko uhonorowani za rajd przez Elbląg. Dokumenty dowódcy 
plutonu zwiadu trafiły ostatecznie przed oblicze Rokossowskiego dopiero w paź-
dzierniku 1946 roku. Marszałek był wówczas głównodowodzącym stacjonującej 
w Polsce Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Nowa wersja życiorysu młod-
szego lejtnanta została przygotowana 16 września 1946 r. w macierzystej jednost-
ce[78]. Marszałek Rokossowski i członek rady PGW AR generał-lejtnant Russkich 

76  Czasu moskiewskiego - przesunięcie czasowe wynosi 3 godziny od czasu środkowoeuropejskie-
go, więc na niemieckich zegarach była godzina 17.00.

77  Wówczas Osterode.
78  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 5512, c. 7-8.
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zdecydowali 29 października 1946 r. o odznaczeniu Bieriegowa jedynie orderem 
Czerwonego Sztandaru, podobnie jak Diaczenki i pozostałych zgłoszonych po raj-
dzie do najwyższych tytułów. Order przyznano rozkazem nr 01531, wydanym - jak 
czytamy - w Liegnitz[79]. 

Po wojnie Bieriegow został zapomniany i nigdy nie wskazywano go publicznie 
jako dowodzącego brawurowym przejazdem przez miasto. Jeśli już podawano jego 
nazwisko, mylnie przypisywano mu dowodzenie strzelcami z desantu, zaś kiero-
wanie czołgami zwiadu fałszywie przyznano młodszemu lejtnantowi Andriejowi 
Zacharewiczowi Alejnikowowi[80], dokonując tego już w pierwszych tygodniach po 
akcji, również poprzez przerabianie dokumentacji, co może wyjaśniać długie prze-
chowywanie wniosku dla Bieriegowa, jak też uzasadniać laury bohatera, przygoto-
wane przez specjalistów od propagandy dla kapitana Diaczenki[81].

Kolejnym z rannych, którzy mieli duży wpływ na przebieg rajdu przez Elbląg, 
był lejtnant Iwan Wasiljewicz Sazonow[82], technik pancerny 3 bcz 31 BrPanc. 23 
stycznia 1945 r., remontując niesprawny czołg, został ciężko raniony serią z au-
tomatu[83]. Wóz, który wówczas naprawiał, był czołgiem dowodzenia plutonem 
zwiadowczym, w nim jechali opisani wcześniej Alejnikow, Bieriegow i Kamieniew, 
a dwaj ostatni właśnie z powodu trafienia maszyny odnieśli wtedy rany. Czołg zo-
stał ostrzelany na dzisiejszym Placu Słowiańskim[84], lecz udało się go naprawić 
i wyprowadzić z miasta. Uruchomienie go okupiono jednak ciężkim ranieniem 
technika, prowadzącego naprawę pod ostrzałem[85].

79  Warte odnotowania jest, że wysocy dowódcy sowieccy nawet nie zauważyli, że oficjalnie była to 
już od wielu miesięcy polska Legnica i używali dawnej, niemieckiej nazwy miasta. Armia Czer-
wona rządziła tam niepodzielnie przez następne kilkadziesiąt lat.

80  Alejnikow Andriej Zacharowicz, młodszy lejtnant, dowódca czołgu z 3 bcz 31 BrPanc. Urodził 
się we wrześniu 1916 r. Był Rosjaninem. Kandydat do partii komunistycznej od 1943 roku. W ar-
mii po raz pierwszy był w latach 1937-1940, a po mobilizacji do Wojny Ojczyźnianej walczył od 
1941 roku. Wezwany przez Gochwiński Rejon Wojennego Dowodzenia z kraju krasnojarskiego. 
Do stycznia 1945 r. nie miał żadnych odznaczeń. Raz został lekko ranny - 17 grudnia 1941 roku 
pod Smoleńskiem. Za rajd przez Elbląg odznaczony orderem Czerwonego Sztandaru.

81  Por. ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 2134, c. 3-8.
82  Sazonow Iwan Wasiljewicz, lejtnant, technik pancerny 3 bcz 31 BrPanc. Rok urodzenia 1914. 

Ukrainiec z obwodu charkowskiego. Członek partii od 1943 r. W Armii Czerwonej służył od 
1941 roku. Od czerwca do października na Froncie Zachodnim, potem od września 1944 r. ko-
lejno na frontach: 1 Nadbałtyckm i 2 Białoruskim. Po ranieniu w Elblągu otrzymał order Wojny 
Ojczyźnianej 2 stopnia.

83  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 4257, c. 32-33.
84  Wówczas na placu Fryderyka Wilhelma, w pobliżu nieistniejącego dziś budynku, mieszczącego 

oddział Dresdner Banku.
85  Do zniszczonych czołgów zaliczył tę maszynę dowódca obrony Elbląga choć wiedział, że mimo 

Tomasz Gliniecki
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Największą grupą rannych czerwonoarmistów, biorących udział w przejeździe 
przez Elbląg, byli tego wieczora strzelcy z desantu, jadący na pancerzach czołgów. 
Dla przykładu w zwiadzie bojowym był np. krasnoarmiejec Iwan Fiedorowicz Kuz-
niecow, który na ulicach Elbląga został lekko ranny[86]. Z kolei krasnoarmiejec Alek-
sander Jakowlewicz Sryłkow bezpiecznie przejechał przez miasto i ranę odniósł na 
miejscu docelowym. Stojąc w obronie w rejonie Elbląga był ranny, lecz nie zszedł ze 
swojego posterunku i w nierównym boju zlikwidował siedmiu żołnierzy i oficerów 
wroga - objaśniał kapitan Taran, dowodzący pod koniec wojny batalionem strzel-
ców zmotoryzowanych 31 BrPanc. Dowódca chwalił Sryłkowa, że pokazał wzór 
męstwa i odwagi, bezlitośnie likwidując hitlerowskie psy[87]. 

Osobliwą klamrą, łączącą walczących, rannych i okazujących im pomoc, jest 
postać starszego sierżanta Semena Matwiejewicza Denisowa, w czasie pancernego 
rajdu przez Elbląg kierowcy sanitarki z plutonu sanitarnego 31 BrPanc. Była to jego 
pierwsza kampania bojowa. Walkę zaczął jako czołgista, który gąsienicami swojego 
wozu bojowego rozjechać miał - jak mu zapisano w raporcie o zasługach - około 
stu wozów konnych, trzydziestu samochodów i piętnastu niemieckich żołnierzy. 
Został lekko ranny 20 stycznia 1945 r. i, oczywiście, nie poszedł do szpitala. Został 
przy plutonie medyczno-sanitarnym brygady jako kierowca samochodu ewaku-
acyjnego, zawsze gotowy do następnej jazdy. Podczas dalszych walk wywiózł do 
batalionu medycznego 179 rannych żołnierzy i oficerów 31 BrPanc. Za wykaza-
ną przy tym odwagę został odznaczony orderem Czerwonej Gwiazdy. O nagrodę 
wnioskowała dowodząca plutonem medyczno-sanitarnym 31 BrPanc starszy lejt-
nant służby medycznej Pribyłowa, zaś potwierdził 15 maja 1945 r. lekarz brygady, 
major gwardii służby medycznej Łopuszan[88].

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza jest zaledwie wyimkiem z badania licznych doku-
mentów personalnych Armii Czerwonej, wnoszących nowe spojrzenie na tzw. 
rajd Diaczenki. Ujęcie go poprzez wielkość i charakter strat osobowych żołnierzy, 
służących w 31 BrPanc, wskazuje na specyfikę wydarzenia, które należało do za-
skakujących, lecz nie mających większego bezpośredniego znaczenia militarne-
go, zarówno w skali stoczonych walk, jak i poniesionego uszczerbku. Miało za to 
wpływ na działania operacyjne armii i nawet całego frontu, gdyż rozkaz zajęcia 
przez oddział przedni 29 KPanc przeprawy mostowej powyżej Elbląga pochodził 

trafienia, wyjechała ona samodzielnie. Por. E. Schöpffer, dz. cyt., s. 6.
86  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 6167, c. 157-158.
87  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 5219, c. 113-114.
88  ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 6167, c. 131-132.

Rajd czołgów przez Elbląg ze stycznia 1945 roku w świetle...
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ze sztabu marszałka i był elementem planu odcięcia wojsk niemieckich w Prusach 
Wschodnich. Jednak nieumiejętne działania przedniej grupy, która inną co prawda 
niż nakazana drogą, ale dotarła na wyznaczone rozkazami miejsce, przechwyciła 
drogi, linię kolejową i ujście rzeki Elbląg do Zalewu, sprowokowały zarazem silną 
reakcję obronną niemieckiego garnizonu Elbląga i stacjonujących w pobliżu jedno-
stek 7 Dywizji Pancernej, czym skomplikowały dalsze działania wojsk sowieckich 
w tym rejonie. Spowodowało to poważny rozdźwięk między oceną rajdu przez do-
wództwo wojskowe, co objawiło się gniewem marszałka Rokossowskiego i obniża-
niem rangi przyznawanych orderów, a spreparowanym na potrzeby ideologiczne 
obrazem propagandowym akcji, rozsławiającym kapitana Diaczenkę i część jego 
podkomendnych jako herosów wojny.

Tomasz Gliniecki
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The tank raid in January 1945 in view of 
the personnel losses of the Red Army 31st 

Armoured Brigade

Abstract

For a few decades after the war the raid of the Soviet tanks through Elbląg 
on 23rd January 1945 constituted the single best known example of the war-time 
heroism of the Red Army soldiers, as well as a symbol of the battle for the city. 
However, the knowledge of the raid was largely built on mythopoeia, propagan-
da and misinformation, cooked up by the specialists in indoctrination and sub-
sequently introduced as a dogma into the post-war historiography and popular 
history. The author of this article points out these falsifications and presents 
a number of novel facts from the recently disclosed documents. These include 
mainly lists of the fallen Soviet troops but also national archives with infor-
mation on military decorations awarded for meritorious or outstanding ser-
vice. The article narrows down the scope of the cases in question and observes 
a significantly low level of personnel losses, officially estimated at barely several 
injured, in stark contrast to the long implied fierceness of the battle. Providing 
the reader with an explanation of the raid, the author names the real, and up 
till now forgotten, commander of the tank platoon which first entered the city. 
Moreover, the article refers to the instances of Marshal Rokossovsky rejecting 
requests to award Captain Diatchenko and other officers with the highest Red 
Army decorations: the title Hero of the Soviet Union with the Order of Lenin 
and Gold Star medal. It also sheds a new light on the roles that the commanders 
of the both tank battalions played when their crews appeared in Elbląg, includ-
ing the forgotten Major Tuz.
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Panzerraid durch Elbing im Januar 1945 
im Lichte der Menschenverluste der 31. 

Panzerbrigade der Roten Armee

Zusammenfassung

Der Panzerraid durch Elbing vom 23. Januar 1945 war auch noch einige 
Jahrzehnte nach dem Krieg eines der bekanntesten lokalen Beispiele des Kriegs-
heldentums der Rotarmisten sowie ein Symbol für die Kämpfe um Elbing. Das 
Wissen zu diesem Thema beruhte jedoch hauptsächlich auf mythenbildenden 
Propagandachrichten, die von Spezialisten für Indoktrination formuliert wur-
den und nach dem Krieg als ein Dogma Eingang in die Geschichtsschreibung 
sowie in die populäre Geschichte fanden. Der Autor weist auf diese Verfäl-
schungen hin und führt zahlreiche neue Feststellungen an, die aus seit kur-
zem zugänglichen Urkunden resultieren, u. a. aus den Verzeichnissen der Men-
schenverluste der sowjetischen Truppen sowie den Dokumenten, in denen die 
Verdienste der Soldaten und die dafür verliehenen Orden verzeichnet wurden. 
Da es sich, wie der Beitrag zeigt, nur um eine geringe Anzahl von Fällen han-
delt, drängt sich der Eindruck auf, dass das Niveau der Menschenverluste im 
Blick auf den jahrelang behaupteten heftigen Verlauf der Kämpfe erstaunlich 
niedrig ist - nach offiziellen Angaben wurden während des Raids lediglich ein 
gutes Dutzend Soldaten verwundet. In der damaligen Beschreibung der Ereig-
nisse wird auch Petro Djatschenko, der eigentliche, bisher unbekannt gebliebe-
ne Befehlshaber jenes Panzerzuges genannt, der als erster in die Stadt eindrang. 
Geschildert wird zudem auch das Vorgehen vom Marschal Rokossowski, der 
alle Anträge ablehnte, in denen Djatschenko und einige andere Offiziere zur 
Ehrung mit den höchsten Militärauszeichnungen (dem Titel eines Helden der 
Sowjetunion, dem Leninorden oder den Medaillen des Goldenen Sternes) vor-
geschlagen wurden. In einem anderen Lichte ließ man späterhin offenbar auch 
die Rolle zweier Befehlshaber des Panzerbataillons erscheinen, deren Panzer 
sich damals in Elbing befanden, darunter diejenige des für lange Jahre mit Still-
schweigen übergangenen Hauptmanns Tuz. 
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Dorota Jutrzenka-Supryn

Świadectwa wielkie i małe. Rękopisy  
w zbiorach Biblioteki Elbląskiej  

– charakterystyka zbioru,  
badania i konserwacja

Wstęp

W 2001 roku, po pięćdziesięciu czterech latach przebywania w depozycie 
w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, po-
wrócił do Elbląga zabytkowy księgozbiór. Gromadzony na przestrzeni czterech 
wieków, w swych początkach oparty na księgozbiorze biblioteki dawnego Gim-
nazjum Elbląskiego, stopniowo rozrastający się liczebnie głównie dzięki daro-
wiznom elblążan, a w XIX w. przekształcony w bibliotekę miejską, jest zbiorem 
o dużej wartości poznawczej, źródłowej, historycznej i naukowej. Zarządzają-
cy Biblioteką Elbląską stanęli przed zadaniem zapewnienia należytej ochrony 
cennemu księgozbiorowi nierozerwalnie związanemu z historią miasta. Trzon 
księgozbioru to oczywiście książka drukowana, ogromne znaczenie mają rów-
nież zawsze jednostkowe na ogół rękopisy.

Charakterystyka zbioru 

Zbiór zabytkowych rękopisów Biblioteki Elbląskiej nierozerwalnie związa-
ny jest z dziejami miasta i jego mieszkańcami. Rękopiśmienne księgi groma-
dzono już w średniowiecznym Elblągu. Wraz z przybyciem na te ziemie zakonu 
krzyżackiego (1237 r.) w murach zbudowanego przez rycerzy zamku zagościły 
pierwsze kodeksy, niezbędne wszak do sprawowania liturgii, modłów, religij-
nych rozważań. Wśród utworów ascetyczno-moralnych Jerzy Sekulski, badacz 
dziejów książki w Elblągu, wymienia niektóre utwory hagiograficzne, jak rów-



184

nież zbiory kazań Jakuba de Lusanna i być może Jakuba Kozła[1]. W stale po-
większanych zbiorach zamkowych obecne były również księgi sądowe, kościel-
no-administracyjne i gospodarcze, których powstanie zdeterminowane było 
wypełnianiem misji zakonu, czyli przede wszystkim strukturalnym i admini-
stracyjnym szerzeniem chrześcijaństwa. Biblioteka krzyżacka przestała istnieć 
w 1454 r. w momencie zburzenia samego zamku przez mieszczan elbląskich, 
a jej zbiory przeniesione zostały prawdopodobnie w części do zamku malbor-
skiego, w części natomiast mogły ulec rabunkowi czy w końcu zniszczeniu[2]. 

Niemal równocześnie z zakonem niemieckich szpitalników, w 1238 r., do 
Elbląga przybyli dominikanie. W ich regule zakonnej De Vita regulari Huberta 
de Romanis cały rozdział poświęcony był roli książki w życiu zgromadzenia, 
jak również określone były obowiązki zakonnika-bibliotekarza oraz spisane za-
lecenia dotyczące zakupów ksiąg i konieczności troski o ich stan. Dominikań-
ska biblioteka była znacznie zasobniejsza niż krzyżacka. Mieściła się częściowo 
w zakrystii kościoła Najświętszej Maryi Panny, częściowo w sali nad refekta-
rzem w klasztorze. Dziś trudno ustalić, jaka była wielkość i treść księgozbio-
ru. Poprzez analogię z innymi księgozbiorami dominikańskimi oraz w oparciu 
o zachowane pojedyncze egzemplarze można przypuszczać, że znajdowały się 
w nim księgi liturgiczne i Pismo Święte, literatura homiletyczna i duszpaster-
ska, manuskrypty związane z prowadzoną szkołą (książki filozoficzne i teksty 
klasyków greckich i łacińskich) oraz literatura teologiczna[3]. Duszpasterska 
działalność dominikanów kończy się wraz z reformacją. Zakonnicy opuści-
li miasto w 1542 roku, a kościół i klasztor przejęty został przez protestantów 
w niewielkim stopniu zainteresowanych zbiorem ksiąg o wybitnie katolickim 
charakterze. 

Rękopiśmienne księgi przywiozły również do Elbląga w latach 60-tych XV 
w., brygidki. Biblioteka ich zawierała poza literaturą religijną (ascetyczną, ha-
giograficzną) różne traktaty i pisma filozoficzne, medyczne i historyczne. Gdy 
zakonnice zmuszone zostały do opuszczenia Elbląga na początku XVI w., księ-
gozbiór ich uległ rozproszeniu. Jego znaczącą, dość dobrze zachowaną część, 
można podziwiać w Collegium Corpus Christi w Cambridge, w Anglii, gdzie 
księgi znalazły się prawdopodobnie drogą zakupu dokonanego przez pracow-

1  J. Sekulski, Książka w Elblągu do roku 1772, Gdańsk 1990, s. 11.
2  Tamże, s.12.
3  J. Sekulski, Elbląg i jego biblioteka [w:] Biblioteka Elbląska . Przeszłość i teraźniejszość, red. P. Der-

lukiewicz, Elbląg 2001, s.9; A. Kilanowski, ,Sermones de sanctis, ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej, 
[w:] Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej . Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bibliotece 
Elbląskiej 24 listopada 2006r ., Elbląg 2006, s.11.

Dorota Jutrzenka-Supryn
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ników mieszczącej się w Elblągu w latach 1579-1628 Kompanii Angielskiej. 
Wśród 220 rękopisów z XIII-XV 198 pozycji dotyczyło zagadnień teologicz-
nych[4]. 

W średniowiecznym Elblągu spory księgozbiór znajdował się również przy 
parafii św. Mikołaja. Twórcą jego był prawdopodobnie, wykształcony na uni-
wersytecie praskim, proboszcz parafii Mikołaj Wulsack, który uporządkował 
bibliotekę, wyposażył ją w odpowiednie meble i sprzęty[5]. Dowodem świado-
mego gospodarowania zbiorem był powstały już w 1569 r., sporządzony przez 
Mikołaja Kromera, opis biblioteki Bibliothecae templi Nicolai in civitate antiqua 
Elbing index, w którym wymienionych jest 255 woluminów i podane jest miej-
sce ich przechowywania (sala, półka)[6]. W zbiorze przeważały oczywiście księgi 
o tematyce liturgicznej i homiletyczne, ale obecna była również literatura teo-
logiczna, filozoficzna, dzieła traktujące o historii i z zakresu prawa kościelne-
go, a nawet związane z medycyną i astrologią. W zbiorze tym znajdowały się 
również rękopisy, jednak dziś treści ich nie można już ustalić. Spis nie podaje 
nazwisk autorów, a tytuły często zanotowane są zbyt ogólnie[7]. Możliwym jest 
też, że część „mało nowoczesnych” rękopisów usunięto ze zbioru już w 1623 r., 
kiedy to niektóre stare księgi sprzedano „na wagę”, a za pozyskane pieniądze 
nabyto „nowe i lepsze” - drukowane[8].

Chociaż obecność średniowiecznych manuskryptów i zapewne rękopi-
śmiennych dokumentów archiwalnych w Elblągu jest bardzo wyraźnie zazna-
czona w źródłach, to w zabytkowych zbiorach Biblioteki Elbląskiej niewiele jest 
śladów tych historycznych księgozbiorów. Należy podkreślić, że historia samej 
Biblioteki Elbląskiej wiąże się przede wszystkim z dziejami powstałego w 1535 
r. Gimnazjum Elbląskiego. Jego charyzmatycznym założycielem był „reforma-
tor Elbląga” - Wilhelm van Voldersgraft, bardziej znany pod greckim przydom-
kiem Gnapheus[9]. Ten holenderski kanonik, wykształcony na katolickim uni-
wersytecie w Kolonii i pełniący później funkcję rektora Gimnazjum w Hadze 
(1520-1528) przystąpił do reformacji, co spowodowało konflikt z inkwizycją  
i konieczność ucieczki przed jej „sprawiedliwością” właśnie do sprzyjającego 

4  A. Kilanowski, dz. cyt. s.13
5  M. Pawlak, Ośrodek życia umysłowego, [w:] Historia Elbląga, red. A. Groth, T.II, cz.1., Gdańsk 

1996, s 220.
6  M. Józefczyk, Średniowiecze Elbląga, Elbląg 1996, s.211, F. Hipler, Zeitschrift fur die Geschichte und 

Alterumskunde Ermlands, Braunsberg 1874, Bd.4, s.422-426.
7  J. Sekulski, Książka…, dz. cyt., s.19.
8  M. Józefczyk, dz. cyt., 103.
9  M. Biskup, Elbląg w czasach Rzeczpospolitej, „Przegląd Zachodni”, nr.5/6, 1952, s.191.
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reformacji Elbląga (1528)[10]. Organizację nauczania w swej instytucji Gnaphe-
us oparł na zasadach twórców renesansowego szkolnictwa Filipa Melanchtona 
i Jana Sturma. Propagowane były wszystkie dziedziny nauki, łaciny naucza-
no poprzez studiowanie podręczników, a nie przez bezsensowne powtarzanie 
tekstów, rozwijano w uczniach zamiłowanie do arytmetyki, historii i greki[11]. 
Gimnazjum było instytucją cenioną i znaną już w XVI w. nie tylko na terenach 
Prus Królewskich, do Elbląga bowiem przyjeżdżali uczniowie nie tylko z tere-
nów Rzeczpospolitej, ale także z Rzeszy Niemieckiej, Pomorza, Śląska, Czech 
czy nawet Siedmiogrodu, Anglii i Szkocji[12]. Była to szkoła o wybitnie humani-
stycznym i protestanckim charakterze, który zachowała nawet po opuszczeniu 
placówki przez Gnapheusa (1541) z nakazu króla Zygmunta I Starego, dzia-
łającego pod wpływem przeciwnika reformacji - biskupa warmińskiego Jana 
Dantyszka[13]. 

W powstałym w duchu reformacji i renesansu gimnazjum niezbędna sta-
ła się organizacja biblioteki, zwłaszcza że już założyciel szkoły myślał o prze-
kształceniu jej w uniwersytet. Nie było to zadanie łatwe w burzliwych czasach 
walki o nowe oblicze wyznaniowe miasta, jednak pod koniec XVI w., kiedy 
ugruntowana została idea reformacji, nastał czas rozwoju gospodarczego sprzy-
jający kształceniu młodzieży. Do przyspieszenia starań o założenie biblioteki 
przyczynił się zapewne również fakt, iż o biblioteki postarały się już gimnazja 
w Gdańsku i Toruniu. Właśnie torunianie przesłali elbląskiej Radzie Miejskiej, 
znajdujący się do dziś w zbiorach Biblioteki Elbląskiej, powstały w 1594 r., rę-
kopiśmienny dokument - Descriptio Bibliothecae Scholae Toruniensis z opisem 
swojej biblioteki. Zawarta jest w nim dokładna charakterystyka pomieszczenia 
bibliotecznego, opis jego wyposażenia, wskazanie struktury podziału księgo-
zbioru i wyszczególnienie prowadzonych ksiąg bibliotecznych[14]. Tytuł twórcy 
elbląskiej biblioteki gimnazjalnej przypadł w udziale rektorowi Janowi Myliu-
sowi, który po przekazaniu szkole przez miasto nowego budynku w 1599 r. jed-

10  J. Lassota, Wilhelm Gnapheus (1493-1568) twórca elbląskiego Gimnazjum, dramaturg, reformator, 
„Rocznik Elbląski”, t.2, 1963, s.41.

11  K. Kubik, Pomorskie szkoły luterańskie, [w:] Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t.1, War-
szawa 1965, s.386.

12  J. Małecki, Z dziejów szkolnictwa i nauki w Elblągu, [w:] Z dziejów Elbląga, red. K. Czarnocki, 
Elbląg 1956, s.105.

13  L. Słodownik, Zawartość programów Gimnazjum Elbląskiego na tle jego dziejów w XIX i XX wie-
ku, [w:] Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej . Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bi-
bliotece Elbląskiej 24 listopada 2006r ., red. W. Długokęcki, Elbląg 2006, s. 166.

14  J. Sekulski, Elbląg…, dz. cyt., s.10, E. Zielińska, Rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej, „Biblio-
tekarz Warmińsko-Mazurski”, Nr 1/2, 2001, s. 39.

Dorota Jutrzenka-Supryn



187

no z pomieszczeń przeznaczył na bibliotekę. Pierwsze książki spoczęły w niej 
na półkach już pod koniec 1599 r., było ich jednak niewiele, stąd rektor wielo-
krotnie zachęcał Radę Miejską i znaczniejszych obywateli miasta do ofiarności 
na rzecz biblioteki. Trudno znaleźć w źródłach odpowiedź na pytanie, dlaczego 
ani Rada Miejska, ani sam rektor nie skorzystali z obecnego jeszcze w Elblągu 
księgozbioru dominikańskiego, jak również księgozbioru brygidek. Jerzy Se-
kulski próbuje szukać wytłumaczenia tego faktu w pobudkach ideologicznych, 
czyli łączy go „z obawą przed zdominowaniem księgozbioru szkolnego litera-
turą katolicką”[15]. Kantor gimnazjalny zainteresował się jedynie księgozbiorem 
z kościoła św. Mikołaja, będącego już w rękach luteran, jednak Rada nie zgodzi-
ła się na jego przejęcie. Jedynym śladem obecności zbiorów średniowiecznych 
manuskryptów wśród rękopisów do dziś obecnych w Bibliotece Elbląskiej są 
dwa XIV-wieczne woluminy o treści homiletycznej Sermones de sanctis oraz 
Contractus Sermonum de tempore, spisane na kartach pergaminowych i opraw-
ne w podobne, skromne oprawy organiczne z drewnianymi okładzinami i ob-
leczeniem skórzanym bez zdobień. Andrzej Kilanowski podjął próbę ustale-
nia proweniencji tych rękopisów i w swych rozważaniach wysuwa hipotezę, że 
źródłem ich pochodzenia może być właśnie księgozbiór podominikański[16].  
Myśl ta poparta jest według badacza przede wszystkim analizą treści kodeksów, 
wpisującej się w kaznodziejską działalność dominikanów. Dziesięć najstarszych 
rękopisów i druków z dominikańskiego klasztoru znalazło się w końcu w bi-
bliotece gimnazjalnej za zgodą Rady Miejskiej dopiero ok. 1709 r., gdy pieczę 
nad nią powierzono Janowi Woitowi[17], jednak Sermones… pojawiają się w in-
wentarzach dopiero w 1894 r. (Katalog Biblioteki Elbląskiej autorstwa Leonar-
da Neubaura)[18], nie wiadomo więc, czy można je wiązać z darem dokonanym 
w XVIII w. Brak źródeł i upływ czasu okrywa więc nadal proweniencję najstar-
szych rękopisów tajemnicą. 

Księgozbiór biblioteki gimnazjalnej powiększał się stopniowo[19]. Pierw-

15  J. Sekulski, Elbląg…, dz. cyt., s.11.
16  A. Kilanowski, dz. cyt. s.16-17.
17  J. Sekulski, Elbląg…, dz. cyt., s.17.
18  A. Kilanowski, dz. cyt. s.8.
19  Kształtowanie się księgozbioru biblioteki Gimnazjum Elbląskiego przekształconej w dzisiejszą 

Bibliotekę Elbląską było już tematem wielu szczegółowych opracowań, z których najbardziej 
znaczące to: J. Lasota, Zarys dziejów Biblioteki Elbląskiej (1601-1945), „Rocznik Elbląski”, t. I, 
1961, s.97-120, J. Sekulski, Książka w Elblągu do roku 1772, Gdańsk 1990, J. Sekulski, Bibliografia 
druków elbląskich 1558-1772, Warszawa 1988, J. Sekulski, Elbląg i jego biblioteka [w:] Biblioteka 
Elbląska . Przeszłość i teraźniejszość, red. P. Derlukiewicz, Elbląg 2001, s.5-29.
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szym nabytkiem był zakupiony przy finansowym udziale Rady Miejskiej księgo-
zbiór po zmarłym rektorze Gimnazjum Elbląskiego Tomaszu Rotusie (1601r). 
Zawierający dzieła o tematyce teologicznej, jak również utwory klasyków grec-
kich i rzymskich zbiór liczył ok. 150-200 woluminów. Gdy stanowisko rektora 
piastował Jan Mylius, często zwracający się do elblążan z apelami o hojność 
dla biblioteki, księgozbiór wzbogacił się o zakupione lub przekazane jako da-
rowizny księgi po zmarłych profesorach gimnazjum, burmistrzach, pastorach 
i innych notablach miejskich. Najbardziej znaczące dary to księgozbiory An-
drzeja Neandra, rajcy miejskiego (ok.100 dzieł), Alberta Isendorfa (51 dzieł), 
Zachariasza Barthena (ponad 150 dzieł filozoficznych, medycznych i farma-
ceutycznych), księgi ofiarowane przez ród Loitzów (400 woluminów), kolekcja 
bibliofilska burmistrza elbląskiego Samuela Meienreisa (263 woluminy, każdy 
w oprawie z tłoczonym i złoconym rodowym superekslibrisem). Kierujący bi-
blioteką w latach 1709-1721 prof. Jakub Woit wzbogacił księgozbiór o dzieła 
Marcina Kromera oraz rękopisy i inkunabuły z księgozbioru byłego klasztoru 
dominikanów w Elblągu. W 1821 r. połączono zbiory biblioteki gimnazjalnej 
i Rady Miejskiej i udostępniono je dla szerokich kręgów społeczeństwa. W 1846 
r. ostatecznie rozdzielono bibliotekę od gimnazjum, które upaństwowiono. Bi-
blioteka pozostała własnością miasta już pod mianem Stadtbibliothek. W 1869 
r. do zbiorów bibliotecznych włączono zapisem testamentowym kolekcję Fer-
dynanda Neumanna liczącą ok. tysiąca woluminów. 

Wymienione kolekcje, które przez lata zasilały księgozbiór, zawierały przede 
wszystkim książkę drukowaną, ale musiały się wśród nich znajdować również 
rękopisy. Wiemy, że wraz z księgami Neumanna do biblioteki trafił bezcenny 
rękopiśmienny kodeks z początku XIV w., zwany Księgą elbląską. Na tym zbio-
rze praw opierał się sędzia krzyżacki przy sądzeniu ludności podległej zakono-
wi. Ludność niemiecką sądzono według prawa niemieckiego, pruską według 
praw pruskich, polską zaś według zwyczajowego prawa polskiego. Księga za-
wierała również słownik niemiecko-pruski. Niestety manuskrypt ten zaginął 
w zawierusze II wojny światowej i losy jego do dnia dzisiejszego są nieznane[20].

Drogą darowizn trafiły do zbiorów zapewne również takie rękopisy, jak 
piękny, zdobiony barwnymi inicjałami psałterz Processionale de Tempore et de 
Sanctis, powstały w Oliwie w 1638r. Odręczny dopisek na karcie ochronnej (Ex 
bibliotheca Wilifangiana cessit bibiothecae publ . Gymnasii Elb . 1744) wskazuje, 
że kodeks należał pierwotnie do biblioteki Johanna Melchiora Wildfanga - el-
bląskiego kronikarza i duchownego, a przekazany został do biblioteki gimna-

20  J. Sekulski, Biblioteka Elbląska…., dz. cyt, s. 25.
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zjalnej w 1744 r. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej zachował się druk weselny 
z 1749 r., którego autorem był prawdopodobnie właśnie J. M. Wildfang, zawie-
rający jego odręczny podpis, co stwarza możliwości porównania charakteru pi-
sma. Podobną drogą znalazły się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej dwa rękopisy 
Caspara Schütza. Jeden z nich to manuskrypt będący interfolium z wydanym 
w 1592 r. drukiem Historia rerum Prussicarum, drugi to zbiór utworów poetyc-
kich Bucolika. Caspar Schütz, od 1564 r. pisarz miejski w Gdańsku, obok dzia-
łalności urzędniczej zajmował się dziejopisarstwem. Pracował nad monografią 
historii Prus, której pierwszy tom ukazał się w 1563. Wiadomo, że w paździer-
niku 1568 r. Schütz został wysłany przez gdańską Radę Miejską do Elbląga – wi-
zyta jego związana była z działalnością tzw. Komisji Karnkowskiego. Wiadomo, 
że utrzymywał kontakty z elbląskimi kronikarzami, wg. Toeppena przyjaźnił się 
z elbląskim historiografem Peterem Himmelreichem, na którego niezachowaną 
do dziś kronikę powołuje się w swej pracy o historii Prus. Himmelreich w roku 
1564 oraz w latach 1572-1574 sprawował funkcję rektora Elbląskiego Gim-
nazjum. Jest zatem możliwe, że Schütz podarował Himmelreichowi rękopisy, 
a ten przekazał je gimnazjalnej bibliotece. Potwierdzeniem bliskich stosunków 
i wspólnych zainteresowań łączących uczonych może być zbieżność tematów 
podejmowanych przez Schütza i Himmelreicha – obaj byli, jak wielu patrycju-
szy w tamtych czasach, autorami najczęściej okolicznościowej poezji[21].

Interesujący jest też nieznanej proweniencji rękopis Daß Cülmische Recht  
spisany w 1732 r. przez M.G.. Krolla[22]. Jego obecność w zbiorach odnotowana 
jest już w katalogu L. Neumanna Katalog der Stadtbibliothek zu Elbing. Bd. 2 
z 1894 r. Ten oprawny w skórę zdobioną ślepymi tłoczeniami kodeks w cza-
sach powojennych trafił jako depozyt prawdopodobnie do Instytutu Morskiego 
w Gdyni, skąd był dość wcześnie rewindykowany, gdyż pierwszy powojenny 
zapis o posiadaniu tych rękopisów przez Bibliotekę Elbląską pochodzi z roku 
1957[23]. 

Kolejnym cennym zabytkiem rękopiśmiennym jest sporządzony w I poł. 
XVIII w, pięknie kaligrafowany na pergaminie i oprawny w pergaminową, 
zdobioną złoconymi tłoczeniami oprawę, dokument informujący o nadanej 
w XV zakonowi cystersów lokacji na Dolnym Śląsku. Sporządzony został przez 

21  Informacje dotyczące proweniencji psałterza oraz rękopisów Caspara Schütza zebrane zostały 
przez historyka - Joannę Szkolnicką, pracownika Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.

22  E. Zielińska, Rękopisy…, dz. cyt., s. 39.
23  W artykule Tadeusza Ordyńca Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu 1945-1960, „Rocznik El-

bląski” T.1, 1960, str. 237-244, zawarta jest informacja, że przed 1957 rokiem odbyła się jedynie 
rewindykacja starego księgozbioru z Instytutu Morskiego w Gdańsku (rok 1954).
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dwóch sekretarzy królewskich i uwierzytelniony przywieszoną pieczęcią kró-
lewską. Rękopis przekazany został w darze Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Elblągu w 1979 r. (brak nazwiska darczyńcy)[24].

Najliczniejszą grupą w zbiorze są rękopisy związane z dziejami Gimnazjum 
Elbląskiego. Najstarszy z nich to spisany na pergaminowych kartach regulamin 
szkoły - Leges Gimnasii Elbigensis, sporządzony w 1672, oprawny w pergamino-
wą oprawę ze złoconymi tłoczeniami. W spuściźnie pozostałej po działalności 
gimnazjum znajdują się również między innymi utwory sceniczne i rozprawy 
historyczne autorstwa profesorów gimnazjum. W niektórych z tych rękopisów 
znajdujemy nawet fragmenty napisane w języku polskim jak np. w rękopisie 
sztuki teatralnej z 1756r pt: De re Numaria Prisciae aetatis In Prusia autorstwa 
Jana Daniela Hoffmanna[25], który był pierwszym nauczycielem języka polskie-
go, wprowadzonego na stałe do programu gimnazjum w 1604 r[26].

Rękopisy utworów scenicznych innych nauczycieli i rektorów gimnazjum 
(Jana Lange, Jerzego Daniela Seylera), przeznaczonych najczęściej do odegra-
nia podczas enkanii - dorocznych uroczystości szkolnych - świadczą o stałej ich 
dbałości o rozbudzenie zainteresowania uczniów historią i bieżącymi wydarze-
niami politycznymi[27]. W zbiorach rękopisów Biblioteki Elbląskiej znajdujemy 
również odręczne notatki nauczycieli do wykładów z teologii czy historii. Licz-
ną grupę stanowią też rękopisy uczniów gimnazjum z uroczystości popisów 
krasomówczych. W zbiorach znajdują się także zeszyty uczniów gimnazjum 
zawierające ćwiczenia z takich przedmiotów jak: greka, arytmetyka, łacina tłu-
maczona na język niemiecki. Prekursorską próbę analizy zawartości dwóch ze-
szytów podjął w swej pracy licencjackiej Piotr Giziński[28]. W rękopisach tych 
zwraca uwagę staranne pismo z małą ilością skreśleń, swoboda duktu pisma, 
która może świadczyć o biegłości posługiwania się słowem pisanym i znajomo-
ści języków. Analizując materiały i technikę wykonania zeszytów (rodzaj papie-
ru i umiejscowienie filigranów na kartach, sposób szycia i oprawy), z dużym 

24  Informacje zebrane przez Elżbietę Lewandowską, kierownika Działu Zbiorów Zabytkowych Bi-
blioteki Elbląskiej.

25  E. Zielińska, Rękopisy…, dz. cyt., s. 35, M.Pawlak, Z dziejów nauczania języka polskiego w Gim-
nazjum Elbląskim w XVIIIw . Działalność lektora Jana Daniela Hoffmanna, „Rocznik Elbląski”, 
t.4, 1969, s.149.

26  L. Słodownik, dz . cyt., s. 166,
27  Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej: informator, red. Arkadiusz Kowalczyk, Elbląg 2006, s. 13.
28  P. Giziński, Zeszyty uczniowskie z Gimnazjum Akademickiego w Elblągu, jako źródła do poznania 

dziejów szkolnictwa w Prusach Królewskich w XVIII w, praca licencjacka specjalizacji Archiwisty-
ka pod kierunkiem dra S. Kościelaka, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Gdańsk 2010r.
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prawdopodobieństwem można sądzić, że uczniowie wykonywali swe zeszyty 
własnym sumptem, dbając też, aby były estetyczne i starannie wykonane. Arty-
styczny rys nadawała zeszytom nie tylko staranna kaligrafia, ale również opra-
wy – proste, ale wykonane z ozdobnych papierów marmoryzowanych i moleto-
wanych (tzw. brokatowych)[29]. W kolekcji zeszytów liczących dwadzieścia pięć 
egzemplarzy na uwagę zasługują szczególnie dwa. Podczas gdy dwadzieścia trzy 
zeszyty mają formę cienkich poszytów archiwalnych, dwa w kolekcji to grube 
bruliony. Prowadzone były przez braci Heinricha i Petera Rempli. Zeszyt do 
matematyki Heinricha Rempla z 1795 r. zapisany został w języku niemieckim 
i oprawiony jest w twardą oprawę pergaminową w kolorze zielonym. Uczeń 
prowadził zeszyt niezwykle starannie. Sentencje i reguły są pieczołowicie kali-
grafowane i zdobione barwnymi ilustracjami, co - biorąc pod uwagę przedmiot 
nauczania - wprawia w zdumienie. Wolne karty w zeszycie Heinrich Rempel 
wykorzystał po latach jako notatnik, zapisując m.in. informacje na temat syste-
mów monetarnych państw europejskich, obowiązujących miar i wag, oraz no-
tując szczegóły przeprowadzonych przez siebie transakcji handlowych na elblą-
skim targu. W zeszycie zawarty jest też, spisany ręcznie gotykiem, szczegółowy 
życiorys właściciela. W zeszycie drugiego, młodszego z braci, Petera Rempla 
(z roku 1810) obecne są również pięknie kaligrafowane notatki, obficie zdobio-
ne ornamentami, choć już monochromatycznie. Również on niezapisane karty 
zeszytu wykorzystał do notatek osobistych[30].

Bardzo cenny dla Elbląga jest zbiór rękopisów Henryka Nitschmanna – 
Niemca polonofila, elblążanina, tłumacza literatury polskiej, bibliofila, kom-
pozytora i muzykologa (1826-1905)[31]. W spisie inwentarzowym obejmuje on 
dwadzieścia siedem pozycji, a w tym teksty o różnej tematyce (niektóre przygo-
towane do wydania), zbiór korespondencji oraz gromadzone przez niego skru-
pulatnie materiały archiwalne o różnorodnej tematyce. 

Jednymi z najcenniejszych rękopisów są również dwa związane z patronem 

29  D. Jutrzenka-Supryn, E. Chlebus, Kolekcja zeszytów uczniów gimnazjum elbląskiego z lat 1710-
1734 ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej. Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich. El-
bląg 2009-2011.

30  Zbiory zabytkowe , dz. cyt. s. 13-14, Zeszyty uczniów Gimnazjum Elbląskiego cz .1, [on line] 
(dostęp 02.07.2016) Dostępny w World Wide Web, http://pracownia-konserwacji.blogspot.
com/2013/10/zeszyty-uczniow-gimnazjum-elblaskiego.html; E.Zielińska, Rękopisy…, dz. cyt., 
s. 35,

31  A. L. Bławat, Obrońca polskiej kultury – Henryk Nitschmann, [w:] Henryk Nitschmann 1826-1905 . 
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy śmierci, red. W. Długokęcki,  
Elbląg 18 IX 2005, s.5-14.
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Biblioteki Elbląskiej – poetą i artystą Cyprianem Kamilem Norwidem. Są to 
szkice rysunkowe do dziejów Scytów wykonane na pergaminie i notatki spo-
rządzone na kartce w linie (nie jest to z pewnością autograf żadnego wiersza)[32].

W zbiorze rękopisów znajdują się również, szczególnie cenne dla biblioteki 
o tak burzliwej historii, rękopiśmienne katalogi, z których najstarszy pochodzi 
z II połowy XVIII w. Są one świadectwem organizacji biblioteki i źródłami do 
badań nad historią księgozbioru. Mogą też stanowić ważny dowód w staraniach 
o odzyskanie zaginionych w zawierusze wojennej ksiąg. 

Kolejną grupę rękopisów stanowią dzienniki osób anonimowych z zapiska-
mi dotyczącymi samego Elbląga i miejscowości okolicznych, notatki i artykuły 
różnych osób traktujące o zagadnieniach związanych z historią i kulturą miasta 
od XVIII do XX w. 

Chociaż zbiór rękopisów jest wydzielony w inwentarzu Biblioteki Elblą-
skiej, to nie należy zapominać, że rękopiśmienne zabytki znajdują się także 
wśród muzykaliów (60 pozycji w spisie inwentarzowym, z czego 47 pochodzi ze 
zbiorów Nitschmanna, w tym dziesięć rękopisów jest jego autorstwa, pozostałe 
zaś to przepisane przez niego utwory innych muzyków)[33]. 

Zbiór rękopisów nie jest też zbiorem zamkniętym i, jak przekonali się 
konserwatorzy Biblioteki Elbląskiej, nie musi powiększać się jedynie drogą 
nabytków. Podczas przeglądania i oczyszczania woluminów w czasie realiza-
cji projektów konserwacji zachowawczej dotyczącej starych druków pomiędzy 
kartami książek natrafiono na różnorodne znaleziska. Między innymi odnale-
ziono fragmenty rękopisów (w tym listy różnych osób, a nawet wiersze Daniela 
i Andreasa Meienreisów) używanych jako zakładki, rysunki, notatki odnoszące 
się do tekstów, kartki z kalendarza i wiele innych świadectw życia społecznego 
dawnych użytkowników, które podobnie jak odręczne notatki czynione przez 
nich na marginesach, nadają zabytkowym książkom dodatkową wartość. Aby 
uniknąć wyrywania tych śladów z pierwotnego kontekstu, w jakim je znalezio-
no, pozostawiano je w książkach, odnotowując w tworzonej bazie danych ich 
obecność. Rękopisy oznaczano ołówkiem numerem inwentarzowym książki, 
w której je znaleziono, zapisując także numer strony, jeśli ich treść odnosiła się 
do tekstu danej książki[34]. 

32  Zbiory zabytkowe…, dz. cyt. s. 6.
33  W. Górski, M. Skorupa, Muzykalia Henryka Nitschmanna w zbiorach Biblioteki Elbląskiej jako 

przyczynek do rozważań repertuarowych, [w:] Henryk Nitschmann 1826-1905 . Materiały z sesji 
naukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy śmierci, red. W. Długokęcki, Elbląg 18 IX 2005, 
s. 113-121.

34  D. Jutrzenka-Supryn, E. Chlebus, J. Sroka, Konserwacja zachowawcza zbioru starodruków (XV-
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Nieznany dotąd rękopis ujawniono również podczas prac konserwator-
skich prowadzonych przy współoprawnych drukach: [hebr .] seu atrium ac-
centuationis Scripturae… Henryka Opita, wydanym w Kolonii w 1684 r. oraz 
Novum Testamentum Hebraeo…, wydanym we Frankfurcie nad Odrą w 1700 
r. Okładziny oprawy tych druków wykonano z dwunastu sklejonych arkuszy 
rękopiśmiennej makulatury. Wstępne rozpoznanie tekstów według prof. An-
drzeja Grotha wskazuje, że są to zapiski z posiedzeń Rady Miejskiej Elbląga. 
Aby umożliwić w przyszłości ich dokładną analizę, nie zintegrowano kart rę-
kopisu ponownie z oprawą woluminu, ale umieszczono je we wspólnym pudle 
ochronnym razem z drukiem, w którym zostały znalezione[35]. 

Zróżnicowanie materiału i formy rękopisów

Rękopisy elbląskie to owoc gromadzenia świadectw i dokumentów prze-
szłości od XIV do XX w. Zbiór ten cechuje się ogromną różnorodnością mate-
riałową. Jak przedstawiono wcześniej, w kolekcji obecne są zarówno starannie 
kaligrafowane i nierzadko uzupełniane pięknie opracowanymi inicjałami ręko-
pisy na pergaminie, jak również rękopisy na różnych papierach ręcznie czer-
panych. Licznie reprezentowane są także rękopisy na różnorodnych papierach 
maszynowych, których dostępny w tym czasie asortyment był bardzo szeroki. 
Produkowano papiery drukowe i papiery do pisania. W zależności od prze-
znaczenia miały one zróżnicowane cechy powierzchni, różnorodne przeźrocze 
(niektóre były znakowane), skład włóknisty, sposób wykończenia (np. papiery 
kalandrowane), kolor i - co najważniejsze - trwałość. Dostępne papiery nie za-
wsze wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem, wszak tworzeniu ich nie za-
wsze towarzyszył świadomy zamiar długoletniego przechowywania. W zbiorze 
obecne są zatem również zupełnie szkicowe w swej formie rękopisy na papierze 
maszynowym, o niskiej jakości i trwałości. 

Ze względu na duży przedział czasowy, w którym powstawały rękopisy 
obecny jest w nich cały przegląd mediów stosowanych do pisania. Wiele tek-

-XVIIw) z Biblioteki Elbląskiej . Projekt, założenia i realizacja, [w] Zabytkowe zbiory biblioteczne 
w województwie warmińsko-mazurskim . Stan zachowania, red. Anita Romulewicz, Olsztyn 2015, 
s. 133.

35  Starodruk współoprawny . [hebr .] seu atrium accentuationis Scripturae V .T . In quo 1 . (1700 r), No-
vum Testamentum Hebraeo/ Teutonicum opera/ M . Christiani Mollerii/ Past . Eccles . Sandor . De-
scriptum . (1684r) Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich. Prace i dokumentację 
wykonała studentka Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu, Judyta Zamrzycka 
pod kierunkiem dr Doroty Jutrzenki-Supryn i mgr Ewy Chlebus, Elbląg 2009.

Świadectwa wielkie i małe. Rękopisy w zbiorach Biblioteki...



194

stów spisano znanym od średniowiecza i stosowanym jeszcze w drugiej po-
łowie XIX wieku atramentem garbnikowym, otrzymywanym z kwasu galuso-
wego, który z solami żelaza pod wpływem tlenu tworzył ciemno zabarwione 
połączenia[36]. Atramenty takie, poza żelazem mogły również posiadać w swym 
składzie inne metale, takie jak miedź, mangan czy cynk[37], co decydowało o ich 
odcieniu. Wśród starszych tekstów mogą być również obecne atramenty, któ-
re sporządzano na bazie wyciągów roślinnych, do których dodawano witriolu, 
ałunu glinowego i wody[38]. Ogromną różnorodnością zastosowanych mediów 
cechują się rękopisy najmłodsze – XIX i XX-wieczne. W drugiej połowie XIX 
wieku w wyniku poszukiwań nowych mediów pisarskich wprowadzono na ry-
nek ogromną ilość różnych atramentów - atrament kampeszowy[39], alizaryno-
wy[40] i różnobarwne atramenty anilinowe[41], popularność zyskały substancje 
piśmiennicze otrzymywane z indygo[42] (znane już od XVII w), atramenty nie-
bieskie z błękitu pruskiego[43] czy syntetyczne niebieskie atramenty sporządzane 
z błękitu metylenowego[44]. Nowe media miały bardzo zróżnicowane właściwo-
ści, w tym trwałość w czasie i odporność na działanie światła (UV) oraz zmian 

36  A. Stijnman, Historical Iron-gall Ink Recipes . Art Technological Source Research for InkCor, Papier 
Restaurierung. 2004. Vol. 5, No. 3: 14-17., R. Fuchs, Wżery historycznych atramentów i tuszy: 
problemy ich restauracji, „Ochrona Zabytków”, 52/2 (205), 1999, s.163- 164.

37  M. Strlic, J. Kolar, Iron gall inks: On manufacture, characterization, degradation and stabilization . 
2006. Ljubljana: National University and Library, s. 173-174, O.Hahn, Eisengallustinten Mate-
rialanalyse historischer Schreibmaterialien durch zerstorungsfreie naturwissenschaftliche Untersu-
chung, 2006, s.146 [on line] (dostęp 01.07.2016) Dostępny w World Wide Web http://www.de-
gruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fedit.2006.20.issue-1$002f9
783484604810.143$002f9783484604810.143.pdf?format=INT&t:ac=j$002fedit.2006.20.issue-
-1$002f9783484604810.143$002f9783484604810.143.xml (dostęp 03.0.3.2016)

38  B. Guthke, Wyrób atramentów (tuszów, taśm kopjowych itd .), Łódź 1919, s. 38; L. A. Janik, Skarb-
nica wiedzy – podręcznik chemiczno-techniczny (…), Warszawa 1938, s. 153-154., R.Fuchs, dz. 
cyt., s.165.

39  L. A. Janik, op. cit., s. 151-153; Inks, Typewriter Ribbons and Carbon Paper, Circular of the Bureau 
of Standards, No 95, Department of Commerce - Bureau of Standards, Washington 1925., s. 11

40  D.N. Carvalho, Forty Centuries of Ink, [on line] (dostęp 02.07.2016) Dostępny w World Wide 
Web http://www.gutenberg.org/cache/epub/1483/pg1483.html, L. A. Janik, op. cit., s. 150, B. 
Guthke, dz. cyt., s.33-34.

41  E. Martuscelli, I coloranti naturali nella tintura della lana (…), [w:] Collana di Trasferimento e 
Diffusione, Volume Secondo, Programma Nazionale di Ricerca Beni Culturali (MIUR), La Con-
servazione dei Tessuti Antichi, s.197; Inks, Typewriter, dz.cyt., s. 5; B. Guthke, dz.cyt., s. 45

42  D.N. Carvalho, dz. cyt.
43  Inks, Typewriter, dz. cyt., s. 11.
44  B. Guthke, op. cit. s. 42 – 43.
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pH środowiska. 
Jeden z dokumentów znajdujących się wśród zbioru rękopisów (tekst ope-

retki E. Loeschmanna Die Studentenrache oder die Nachtwächter von Rinteln 
z 1884r) nie jest właściwie rękopisem, lecz odbitką hektograficzną, wykonaną 
za pomocą hektografu - pierwszego urządzenia służącego do powielania pisma 
odręcznego. Zasada działania urządzenia była bardzo prosta: specjalnym lep-
kim atramentem (ze znacznym dodatkiem gliceryny) pisano pierwowzór do-
kumentu, przeznaczony do powielenia, następnie odbijano go na masie skła-
dającej się głównie z kleju glutynowego i gliceryny, po czym podnoszono kartę 
i odbijano kolejne kopie[45]. 

Kolejnym utrudnieniem w analizie całej kolekcji jest różnorodność formy 
rękopisów. W zbiorze znajdują się wieloskładkowe kodeksy oprawne w drew-
niane lub tekturowe okładziny, obleczone w pergamin lub skórę garbowaną ro-
ślinnie, zdobione tłoczeniem ślepym i ze złoceniami, oprawy w tzw. półskórek, 
płótno, zdobione różnymi technikami papiery (marmoryzowane, moletowane, 
papiery klajstrowe i inne), jak również proste oprawy broszurowe. Znajduje-
my też rękopisy w formie pojedynczych kart o bardzo zróżnicowanych cechach 
strukturalno-wymiarowych. 

Ochrona rękopisów – założenia i plany

Odpowiedzialny za ochronę elbląskich zbiorów zabytkowych jest zespół 
konserwatorów zatrudnionych w utworzonej w 2008 roku pracowni konser-
wacji. Zagadnienia związane z ochroną zbiorów zabytkowych w Bibliotece El-
bląskiej są więc tematem stosunkowo młodym. Niemniej w latach 2010-2015 
zrealizowano trzy projekty, w których działania skupiły się na ocenie stanu za-
chowania i konserwacji zachowawczej zbioru starych druków, liczącego 6418 
vol[46]. Dokumentacją prac przeprowadzonych w ramach wymienionych pro-

45  M. Waldmann, Hektograf: aparat do powielania pism i rysunków, jego wyrób i użycie, Samouczek 
Techniczny nr 93, Cieszyn, 1922, s.29., B.Guthke, dz.cyt. , s.62-63.

46  I Projekt: Konserwacja zachowawcza druków XV-XVIIw Biblioteki Elbląskiej . Priorytet: Dziedzic-
two kulturowe – Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 2010r. Szczegółowy raport z realizacji projektu został przedstawiony w publika-
cji: D. Jutrzenka-Supryn, E. Chlebus, J. Sroka, J. Karbowska-Berent, Konserwacja zachowawcza 
inkunabułów i starych druków (XV-XVIIw) Biblioteki Elbląskiej . Założenia i realizacja projektu 
zrealizowanego w 2010 roku, współfinansowanego z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, „Rocznik Elbląski”, red. Andrzej Groth, tom XXIV, Elbląg 2012, s. 135-156, II 
Projekt: Konserwacja zachowawcza druków XVIIIw Biblioteki Elbląskiej. Priorytet: Dziedzictwo 
kulturowe – Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
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jektów jest baza danych, w której poza oceną stanu zachowania uwzględniającą 
specyfikę tych zabytków, umieszczano szczegóły dotyczące techniki wykonania 
woluminów, odnotowywano wszystkie informacje czyniące dany egzemplarz 
wyjątkowym w kolekcji (obecność dopisków na marginesach, dedykacje, eksli-
brisy, oznaczenia proweniencyjne itp.). Na bieżąco dla każdego woluminu two-
rzono również dokumentację fotograficzną. 

Zarówno wykonane prace (konserwacja zachowawcza), jak i dane wpro-
wadzone do bazy danych nie są ostatecznym rozwiązaniem problemu ochrony 
zbiorów, ale pozwalają na tworzenie wieloletnich planów prac konserwatorskich 
prowadzonych wobec wyłonionych w przeglądzie egzemplarzy, wymagających 
szerszej ingerencji konserwatorskiej. Szczegółowe dane dotyczące techniki wy-
konania stwarzają możliwość prowadzenia badań nad historią książki i historią 
introligatorstwa, jak również badań w zakresie materiałoznawstwa kodeksów. 

Planowane oczywiście jest podjęcie prac o podobnym charakterze rów-
nież w stosunku do zbioru rękopisów (527 jednostek). W pracach tych jed-
nak jedynie częściowo będzie można korzystać z doświadczeń zebranych pod-
czas realizacji dotychczasowych projektów. Konieczne jest dokonanie szeregu 
zmian kształtu rekordów w bazie, co uwarunkowane jest specyfiką zabytków 
rękopiśmiennych. Ze względu na zróżnicowanie formy manuskryptów (z jed-
nej strony kodeksy, z drugiej pojedyncze karty) nie będzie to zadanie łatwe. 
Nowa, przystosowana do opisu i oceny stanu zachowania rękopisów baza musi 
także uwzględniać ocenę stanu zachowania nie tylko papierowego podłoża, ale 
również mediów. Ich identyfikacja jest obecnie największym problemem dla 
konserwatorów, a od jej wyników zależy wiele decyzji dotyczących przeprowa-
dzonych zabiegów. Należy bowiem podkreślić, że działaniom konserwatorskim 
towarzyszy myśl, iż istotnym jest, aby rękopis nie tyle dziś wyglądał lepiej, ale 
aby wyglądał tak samo za sto lat.

Znany jest dobrze fakt, że atramenty żelazowo-galusowe w miarę upływu 
czasu mogą ulegać tzw. korozji atramentowej, która prowadzi do obniżenia wy-
trzymałości podłoża, a nawet do całkowitego jej zaniku, aż do powstania per-
foracji w dukcie pisma[47]. Korozja taka jest wynikiem synergicznego działania 

Narodowego, 2012r., III Projekt: Konserwacja zachowawcza druków XVIII w Biblioteki Elbląskiej 
– kontynuacja . Priorytet: : Dziedzictwo kulturowe – Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2014-2015r.

47  B. Reissland, J. Hofenk de Graaff, Condition rating for paper objects with iron-gall ink, [w:] ICN 
Information Number 1, Amsterdam 2001, s. 1; J. Kolar, A. Štolfa, M. Strlic, M. Pompe, B. Pihlar, 
M. Budnar, J. Simcic, B. Reissland, Historical iron gall ink containing documents — Properties 
affecting their condition, [w:] Analytica Chimica Acta,Vol. 555, Issue 1, 2006, s. 167-174;

Dorota Jutrzenka-Supryn



197

dwóch procesów: kwasowej hydrolizy papieru powodowanej przez niskie pH 
atramentów oraz procesu utleniania celulozy, katalizowanego przez jony meta-
li przejściowych[48]. Opisany problem zniszczeń zauważony został już w XVIII 
w.[49], a intensywne badania i szerokie dyskusje nad jego przyczynami, mechani-
zmem i zapobieganiem rozpoczęto w 1898 r. na konferencji w Sankt Gallen[50]. 
Literatura problemu jest bardzo bogata i jest on nadal analizowany. Pewne in-
strumenty do oceny zniszczeń powodowanych przez tą grupę atramentów już 
mamy. W wyniku badań Holenderskiego Instytutu Dziedzictwa Narodowego 
ICN, prowadzonych w latach 1994-2000, opracowano model kolejnych eta-
pów niszczenia papieru z uwzględnieniem badania fluorescencji w UV[51], jak 
również model uproszczony, umożliwiający natychmiastową ocenę zniszczeń, 
klasyfikujący cztery stadia przebiegu korozji[52]. Konieczne jest jednak również 
opracowanie modelu oceny stanu zachowania atramentów współczesnych, 
szczególnie w sytuacji, gdy nie jest nam obca wiedza o nietrwałości niektórych 
z nich.

Prace konserwatorsko-restauratorskie i badawcze

Chociaż całościowe opracowanie pod względem potrzeb konserwatorskich 
zabytków rękopiśmiennych jest jeszcze przed nami, to pracami konserwator-
skimi i badaniami objęto już wybrane egzemplarze. Kilka rękopisów poddano 
konserwacji jeszcze podczas przechowywania depozytu elbląskiego w Biblio-
tece Uniwersyteckiej w Toruniu. Prace te, zrealizowane w latach 80-tych XX 
w, wykonano zgodnie ze stanem dostępnej w tych czasach wiedzy, dostępnymi 
wtedy (często z trudnościami) materiałami i w zgodzie z panującymi zasadami 
w zakresie estetyki i decyzji o stopniu ingerencji w zabytkową substancję orygi-

48  U. Henniges, R. Reibke, G. Banik, E. Huhsmann, U. Hahner, T. Prohaska, A. Potthast, Iron gall 
ink-induced corrosion of cellulose: aging, degradation and stabilization . Part 2: application on hi-
storic sample material, CELLULOSE vol. 15 (6), 2008, s. 861 

49  M. Strlic, J. Kolar, Iron gall inks: On manufacture, characterization, degradation and stabiliza-
tion. 2006. Ljubljana: National University and Library, s.9

50  Minutes of the St Gallen Conference, [w:] Abbey Newsletter, vol. 22, nr 7-8, 1998,
51  B. Reissland, J. Hofenk de Graaff, op.cit.,s.3.
52  1 st. – Brak zniszczeń. Brak zmian kolorystycznych lub delikatne zbrązowienie papieru w miej-

scach występowania atramentów, 2 st. - Początki zmian korozyjnych. Ciemnobrązowe zmiany 
optyczne na papierze w miejscu występowania atramentów; brak uszkodzeń mechanicznych, 3 st 
- Znaczne osłabienie. Pęknięcia w miejscach pokrytych atramentem, 4 st. - Poważne zniszczenia. 
Znaczny ubytek substancji zabytkowej
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nału. Obecnie, w niektórych przypadkach konieczna jest rekonserwacja. 
Prace konserwatorskie przy rękopisach podjęto również w zorganizowanej 

w Bibliotece Elbląskiej pracowni konserwatorskiej. Objęto nimi m.in. rękopi-
sy na papierze czerpanym sporządzone atramentami żelazowo-galusowymi ze 
zniszczeniami charakterystycznymi dla tego medium, o różnym stopniu za-
awansowania, a w tym: dwie kolekcje zeszytów uczniów gimnazjum elbląskie-
go z lat 1710-1734 oraz gimnazjum w Koszalinie (Probeschriften der Schule zu 
Jamund aus den Jahren 1837 – 1868) oraz rękopis Tagliche Morgen- und Abend 
Gebete, so in dem S .George Hospitale der Stadt Elbing zu bethen verordnet wor-
den z 1804 roku. W ostatnim z wymienionych rękopisów, który w przeszłości 
uległ rozległemu zalaniu, konieczne było przeprowadzenie równoległych zabie-
gów odkwaszania i kompleksowania jonów metali przejściowych[53]. Decyzję 
o wyborze środka kompleksującego poprzedzono analizą składu pierwiastko-
wego atramentu, w tym szczególnie oznaczeniem poziomu jonów Fe2+ oraz 
określeniem zawartości pierwiastków śladowych takich jak miedź i mangan[54]. 
Pozostawienie jonów tych metali przejściowych bez związania w kompleksy 
może być przyczyną dalszej korozji. W przypadku opisywanego rękopisu jako 
substancje blokujące działanie jonów metali przejściowych zastosowano fity-
niany (sole wapniowe kwasu fitynowego). 

Prace konserwatorskie objęły również zbiór korespondencji Henryka 
Nitschmanna pod wspólnym tytułem Zweite Sammlung (158 dokumentów 
powstałych w latach 1849-1903)[55]. Zbiór ten jest doskonałym przykładem 
korespondencji prowadzonej w celach naukowych, dlatego obecne są w nim 
zarówno teksty w całości drukowane, druki uzupełniane rękopiśmiennie, jak 
i samodzielne rękopisy. Ponieważ miejscem powstania poszczególnych do-
kumentów były tereny dzisiejszych Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy i Czech, 

53  J. G. Neevel, Phytate: a Potential Conservation Agent for the Treatment of Ink Corrosion Caused by 
Irongall Inks, Restaurator vol. 16, 1995, s. 143 – 160, L. Botti, O. Mantovani, D. Ruggiero, Calcium 
Phytate in theTreatmet of Corrrosion Caused by Iron Gall Inks: Effects on Paper, “Restaurator” Vol. 
26, 2005, s. 49, 51.

54  J. Kolar, M. Strlič, M. Budnar, J. Malesic, V. S. Selih, J. Simcic, Stabilisation of corrosive iron gall 
inks, Acta Chimica Slovenica nr 50, 2003, s. 763-770, B. Wagner, W. Sobucki, D. Jarmińska, D. 
Rams, W. Jędral, E. Bulska, Porównanie zmian wywołanych w papierze przez zastosowanie roz-
tworów fitynianów i DTPA w konserwacji obiektów rękopiśmiennych dotkniętych korozją atramen-
tową, “Notes Konserwatorski” nr 12, 2008, s. 296.

55  L. Czajkowska-Wagner, Zbiór dokumentów stanowiących część spuścizny po Henryku Nit-
schmannie. Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich, praca dyplomowa wykonana 
pod. kier. dr Doroty Jutrzenki-Supryn w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toru-
niu, Toruń 2012.

Dorota Jutrzenka-Supryn
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ogromną różnorodnością pod względem typologicznym cechują się papiery 
będące ich podłożem, przez co zbiór ten stanowił bardzo interesujący materiał 
do badań papierów przeznaczonych do druku i pisma odręcznego. W rękopi-
sach z badanego zbioru materiałem pisarskim jest atrament, głównie czarny, ale 
zdarzają się też brązowy, niebieski i fioletowy. W ramach realizowanego projek-
tu podjęto próby identyfikacji składu mediów. Wybrane rękopisy poddano ba-
daniom nieniszczącym. Obserwowano powierzchnię pisma pod mikroskopem 
stereoskopowym w świetle widzialnym, rejestrowano fluorescencję wzbudzo-
ną UV oraz reflektografię w podczerwieni. Poszczególne atramenty poddano 
również próbom rozpuszczalności w etanolu, wodzie oraz acetonie[56]. Niejed-
norodny skład atramentów utrudniał interpretację wyników badań. Jedynie 
w kilku wypadkach można było jednoznacznie stwierdzić ich rodzaj. Wyraźny 
połysk czarnych atramentów, widoczny podczas obserwacji tekstu w dużym 
powiększeniu, wskazywał na użycie atramentów alizarynowych, wrażliwość na 
rozmywanie pod wpływem wody dowodziła użycia atramentów anilinowych. 
Dużą grupę stanowiły dokumenty zapisane atramentami mieszanymi: żelazo-
wo-galusowymi z dodatkiem barwników anilinowych, częściowo odpornymi 
na działanie wody. Na wynikach badań opierano się przy podejmowaniu sze-
regu decyzji o postępowaniu konserwatorskim. Podjęte czynności miały służyć 
wzmocnieniu, uzupełnieniu i zabezpieczeniu papierowych kart, a jednocześnie 
zachowaniu znajdujących się na nich materiałów pisarskich. Zakładano jedynie 
niezbędną ingerencję w materię zabytkową z pełnym poszanowaniem warto-
ści dokumentalnej zbioru. Zdecydowano w związku z tym np. o pozostawie-
niu części napraw dokonanych przez samego Nitschmanna, jeśli nie miały one 
niekorzystnego oddziaływania na sąsiadujące materiały, nawet jeśli budziły za-
strzeżenia w odbiorze estetycznym. 

Rękopisy elbląskie, a w tym wybrane egzemplarze z drugiego zbioru listów 
Nitschmanna oraz strony z rękopiśmiennego katalogu biblioteki z końca XIX 
w stanowiły materiał badawczy w pracy magisterskiej, mającej na celu określe-
nie możliwości zastosowania nieniszczących technik badawczych w identyfi-
kacji składu materiałów pisarskich z końca XIX i początku XX wieku. Bada-
niom poddano również wzorcowe barwniki syntetyczne i atramenty używane 
na przełomie XIX i XX wieku oraz ołówki kopiowe różnego pochodzenia. Za-
stosowanymi technikami badań optycznych były: reflektografia VIS, technika 
fluorescencji w UV, reflektografia w bliskiej podczerwieni i technika koloro-
wej podczerwieni. Testowano również metody spektroskopowe: fourierowską 

56  tamże, s. 50-58.

Świadectwa wielkie i małe. Rękopisy w zbiorach Biblioteki...
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spektroskopię absorpcyjną w podczerwieni FTIR oraz spektroskopię rozpra-
szania ramanowskiego[57]. Wyniki badań pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, 
że kompleksowe zastosowanie wybranych technik nieinwazyjnych pozwala na 
rozróżnienie atramentów i określenie ich składu bez pobierania próbek, co przy 
badaniach materiałów archiwalnych ma ogromne znaczenie. Do zróżnicowa-
nia i wstępnej identyfikacji zabytkowych atramentów nadaje się technika flu-
orescencji wzbudzanej w ultrafiolecie, jednak najlepsze możliwości analityczne 
spośród badań optycznych wykazano przy zastosowaniu techniki kolorowej 
podczerwieni. Umożliwia ona dość dokładną identyfikację składu atramentów 
na podstawie zarejestrowanych fałszywych kolorów[58], a co jest przy tym bardzo 
istotne, na wynik badań w tej technice nie ma wpływu wiek atramentu. Wszyst-
kie techniki nieinwazyjne, zarówno optyczne, jak i spektroskopowe, wzajemnie 
się uzupełniają, dając różne informacje o badanych atramentach[59]. W inter-
pretacji wyników otrzymanych drogą badań spektroskopowych, jak również 
optycznych, dużą trudność stwarza złożoność wielu substancji i konieczność 
analiz widm, które są sumą medium i podłoża papierowego. Konieczne jest 
gromadzenie w bazach danych widm otrzymanych z pojedynczych substancji 
i z ich mieszanin. Dane takie mogłyby być odniesieniem do poszczególnych 
pomiarów z materiałów zabytkowych. Niezależnie od tych utrudnień wyniki 
badań pozwalają na zaplanowanie przeprowadzenia wybranych badań podczas 
planowanego projektu konserwacji zachowawczej zbioru rękopisów, przynaj-
mniej do wstępnej identyfikacji mediów. 

Podsumowanie

W podsumowaniu rozważań o zabytkowym zbiorze elbląskich rękopisów 

57  A. Kłos, Badania nieniszczące w identyfikacji wybranych atramentów z przełomu XIX i XX wieku, 
praca magisterska pod kier. dra hab. Jarosława Rogóża, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
2013.

58  Obiekt poddaje się promieniowaniu części pasma światła widzialnego (500 – 700 nm) oraz pro-
mieniowaniu IR tj. bliskiej podczerwieni (700 – 1000nm). Pigmenty lub barwniki, które w świetle 
widzialnym mają tą samą barwę, w IRC mają kolor odmienny, ponieważ w różny sposób reagują 
na ten zakres promieniowania, pochłaniając je lub odbijając. Technika kolorowej podczerwieni 
jest uzupełnieniem informacji wynikających z obserwacji w VIS i UV. Jej zastosowanie pozwala 
m.in. na wstępną identyfikację pigmentów, ponieważ wiele z nich w świetle VIS są do siebie 
zbliżone chromatycznie, natomiast w kolorowej podczerwieni ich chromatyka jest odmienna.

59  A. Kłos, Non-invasive methods in the identification of selected writing fluids from late 19th and 
early 20th century, [on line] (dostęp 02.07.2016) Dostępny w World Wide Web, https://ceroart .
revues .org/3950
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należy podkreślić konieczność dokonania oceny potrzeb zbioru w zakresie sta-
nu zachowania i wymaganych działań konserwatorskich. Niepodważalną ko-
rzyścią zrealizowania planowanego projektu, jak już się przekonaliśmy przy 
realizacjach dotyczących starych druków, jest fakt, że notowane w bazie danych 
informacje o znakach proweniencyjnych i cechach indywidualnych w ogrom-
nym stopniu przyczynią się do szczegółowego rozpoznania kolekcji. Doświad-
czenia zdobyte podczas realizacji projektów konserwacji zachowawczej starych 
druków, stały kontakt z jednostką badawczą – Zakładem Konserwacji Papieru 
i Skóry, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, świadomość konieczności działań interdyscyplinarnych 
i dobrze współpracujący zespół, gotowy na podjęcie wyzwań wymagających 
stałego uzupełniania wiedzy i umiejętności praktycznych, pozwalają na opty-
mistyczne spojrzenie w przyszłość. 

Świadectwa wielkie i małe. Rękopisy w zbiorach Biblioteki...



202

Fot . 1 .  Oprawa i pierwsza karta rękopisu Descriptio Bibliothecae Scholae Toruniensis 
zawierającego opis biblioteki gimnazjalnej w Toruniu, powstałego w 1594 r ., 
przesłanego Radzie Miejskiej Elbląga (fot . Dorota Jutrzenka-Supryn) .

Fot . 2 .  Fragment karty z najstarszego rękopisu z XIV w . - Sermones de sanctis . Widoczne 
„naturalne” uszkodzenie karty pergaminowej, które omijane jest duktem pisma . To 
często występujące w manuskryptach pergaminowych zjawisko jest świadectwem 
wysokiej rangi (i ceny) tego podłoża . Zadecydowano o włączeniu w blok kart nawet 
arkuszy uszkodzonych (fot . Dorota Jutrzenka-Supryn) .

Dorota Jutrzenka-Supryn
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Fot . 3 .  Pierwsza karta i karta ochronna psałterza Processionale de Tempore et de Sanctis, 
powstałego w Oliwie w 1638 r . Widoczny odręczny dopisek na karcie ochronnej 
wskazujący na proweniencję (Ex bibliotheca Wilifangiana cessit bibiothecae publ . 
Gymnasii Elb . 1744) (fot . Joanna Sroka) .

Fot . 4 .  Oprawa i jedna z kart kodeksu rękopiśmiennego ze zbiorem utworów poetyckich 
Bucolika . Caspara Schütza (od 1564 r .) . Widoczne początkowe stadia korozji 
atramentowej – przenikanie duktu pisma na drugą stronę karty (fot . Dorota Jutrzenka-
Supryn) .

Świadectwa wielkie i małe. Rękopisy w zbiorach Biblioteki...
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Dorota Jutrzenka-Supryn

Fot . 5 .  Sporządzony w I poł . XVIII 
w ., pięknie kaligrafowany 
na pergaminie dokument 
informujący o nadanej w XV w . 
lokacji zakonowi cystersów na 
Dolnym Śląsku 

(fot . Dorota Jutrzenka-Supryn) .

Fot . 6 .  Spisany na pergaminowych kartach regulamin Gimnazjum Elbląskiego - Leges 
Gimnasii Elbigensis, (1672 r . ) (fot . Dorota Jutrzenka-Supryn) .
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Fot . 8 .  Wiersze Daniela i Andreasa 
Meienreisów – rękopis znaleziony 
podczas prac konserwatorskich 
pomiędzy kartami drukowanej 
książki 

(fot . Ewa Chlebus)

Fot . 7 .  Karty zeszytu do matematyki Heinricha Rempla z 1795 r . (fot . Ewa Chlebus) .
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Dorota Jutrzenka-Supryn

Fot . 9 .  Karta z tekstem operetki E .Loeschmanna Die Studentenrache oder die Nachtwächter 
von Rinteln z 1884 r .) - odbitka hektograficzna rękopiśmiennego tekstu (fot . Dorota 
Jutrzenka-Supryn) .
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Fot . 10 .  Jeden z dokumentów ze zbioru korespondencji H .Nitschmanna przed i po pracach 
konserwatorskich (fot . Andrzej Skowroński) .
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Testimonies: big and small. Manuscripts 
in the collection of the Elbląg Library: 

collection characteristics, research,  
and maintenance

Abstract

Printed volumes constitute the main part of the historical book collection 
which was returned to Elbląg in 2001. However, it does also contain 527 manu-
scripts. It originated as the collection of the Elbląg Gymnasium and grew grad-
ually with ample donations by the city’s most eminent inhabitants, e.g. profes-
sors and the ruling elite. Those contributions included mostly printed books 
and some manuscripts. The two codes of law written on parchment from the 
Dominicans’ monastery in Elbląg are the oldest manuscripts in the collection. 
The majority of manuscripts tell the history of the Elbląg Gymnasium, begin-
ning with the oldest (dated 1672) on the rules and regulations of the school 
(Leges Gimnasii ElbigensisK), through theatrical plays and historical elabora-
tions, notes from the lectures given by the school professors, to the collection 
of students’ notebooks. The manuscripts made by Heinrich Nitschmann and 
the two manuscripts drawn up by Cyprian Kamil Norwid (the Library patron) 
are prized treasures to the city. The historical collection also includes hand-
written catalogues (the oldest from the second half of 18th century) that give 
evidence of the library’s earlier organisation and provide a valuable source of 
research around the history of the collection. The other manuscripts are diaries 
of anonymous people containing descriptions of Elbląg and its environs, as well 
as musical documents written by hand. The collection of manuscripts is not 
closed and does not need to grow only by way of acquiring new items. Interest-
ing manuscripts have been found during the maintenance among pages of the 
printed books, as well as among materials recycled for book covers. 

The manuscripts in the Elbląg collection originating from between 14th 
and 20th century are characterised by a vast versatility of material: diverse pa-
per base, writing media and forms (codes and single pages). In order to plan the 
preservation of such collection one must conduct a comprehensive analysis of 



209

its condition taking this enormous diversity into consideration. This, in turn, 
forces the modification of the methods developed so far while implementing 
maintenance projects for the old prints. 

Although the comprehensive assessment of maintenance needs for the 
manuscripts is in the planning phase, maintenance and research works have 
already begun on some selected items, including students’ notebooks, 19th cen-
tury manuscript Tägliche Morgen- und Abend Gebete, as well as the correspond-
ence by Heinrich Nitschmann. 

In addition, two manuscripts in the Elbląg collection: Heinrich Nitschmann’s 
correspondence and the late 19th century catalogue written by hand became 
objects of the investigation into a possible application of non-destructive re-
search technologies in the identification of the composition of the writing ma-
terials from the late 19th and early 20th centuries.
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Große und kleine Zeugnisse. 
Handschriften in der Büchersammlung 

der Elbinger Bibliothek – Charakteristik, 
Forschung, Restaurierung

Zusammenfassung

2001 kehrte die Büchersammlung der ehemaligen Stadtbibliothek nach 
Elbing zurück. Kern der Sammlung ist das gedruckte Buch, hinzu kommt aber 
auch eine Sammlung von Handschriften, die 527 Einheiten umfasst. Die Bü-
chersammlung der Bibliothek des Elbinger Gymnasiums und ihrer Nachfol-
gerin, der Stadtbibliothek, von denen die heutige Elbinger Bibliothek ihren 
Ursprung genommen hat, wuchs allmählich, vermehrt durch Nachlässe von 
wohlhabenden Elbinger Bürgern, darunter Gymnasialprofessoren und städ-
tischen Notabeln. Diese Sammlungen umfassten in erster Linie Druckwerke, 
es wurden aber auch Handschriften geschenkt. Die ältesten Sammlungsstücke 
sind zwei Pergamentkodizes aus dem 14. Jahrhundert, die sich ursprünglich im 
Elbinger Dominikanerkloster befanden. Am zahlreichsten vertreten sind die 
mit dem Elbinger Gymnasium verbundenen Handschriften: von dem ältesten 
Stück – einer Schulordnung, den Leges Gymnasii Elbingensis vom Jahre 1672 
– über Bühnenwerke, historische Abhandlungen und Vortragsnotizen der Pro-
fessoren bis zu den Schülerheften. Als sehr wertvoll sind die Handschriften von 
Heinrich Nitschmann sowie zwei Manuskripte vom Namenspatron der Elbinger 
Bibliothek – Cyprian Kamil Norwid – einzuschätzen. Zur Handschriftensamm-
lung gehören auch Bibliothekskataloge (die ältesten aus der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts), die Einblick in die Organisation der damaligen Bibliothek 
gewähren und bei der Quellenforschung zur Geschichte der Büchersammlung 
nützlich sind. Weitere Sammlungseinheiten bilden anonyme Tagebücher mit 
Einträgen, die Elbing und die Elbinger Gegend betreffen, sowie handschrift-
liche Musikalien. Die Handschriftensammlung ist kein geschlossenes Corpus, 
und ihre Erweiterung erfolgt nicht nur aufgrund von Erwerbungen: interessan-
te Manuskripte entdeckt man auch während den Restaurierungsarbeiten zwi-
schen Buchblättern und in der Einbandmakulatur.
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Die Elbinger Handschriften, die zwischen dem 14. und dem 20. Jahrhun-
dert entstanden, sind durch große stoffliche Vielfalt – Andersartigkeit der Pa-
piergrundlage, der Schreibgeräte sowie Formen (Kodizes oder einzelne Blätter) 
– gekennzeichnet. Der planmäßige Schutz solch einer Sammlung verlangt eine 
Gesamtbewertung des Erhaltungszustands unter Berücksichtigung dieser Viel-
fältigkeit, was eine jeweilige Modifizierung der Arbeitsmethoden erfordert, die 
bei der Restaurierung der alten Drucken zur Anwendung kommen.

 Obwohl sich eine Bearbeitung von Handschriftensammlung in Hin-
sicht auf ihre Restaurierungsbedürfnisse erst in der Planugsphase befindet, 
wurden schon einzelne Exemplare restauriert und erforscht (darunter Hefte 
von den Schülern des Elbinger Gymnasiums, das Manuskript Tägliche Morgen 
und Abend Gebete aus dem 19. Jahrhundert und die Korrespondenz von Hein-
rich Nitschmann). 

 Elbinger Handschriften (aus der Briefsammlung Nitschmanns und ein 
handschriftlicher Katalog vom Ende des 19. Jahrhunderts) dienten überdies als 
Untersuchungsbasis für Forschungen, deren Ziel es gewesen ist, die Anwend-
barkeit von nicht-destruierenden Techniken der Identifizierung von Schreib-
stoffen vom Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts zu 
überprüfen.
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Joanna Sroka

Wieloaspektowe podejście do zabytkowego 
księgozbioru na przykładzie projektów 

konserwatorskich realizowanych  
w Bibliotece Elbląskiej[1] 

Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej stanowią spuściznę po dawnej bi-
bliotece gimnazjalnej, powstałej w 1601 roku, z czasem przekształconej w bi-
bliotekę miejską. W skład księgozbioru wchodzi blisko 9000 starych druków, 
527 rękopisów, grafiki, kartografika, czasopisma oraz druki XIX i XX- wieczne. 
Gromadzony na przestrzeni wieków księgozbiór pod koniec 1942 roku liczył 
81 000 woluminów. Biblioteka Elbląska, choć przetrwała bez szwanku II woj-
nę światową, uległa znacznym uszkodzeniom w czasie ofensywy radzieckiej 
w 1945 roku. Zbiory nie były dostatecznie chronione przed działaniem wilgoci, 
opadami atmosferycznymi czy kradzieżą. Z tego powodu postanowiono prze-
kazać książki w depozyt do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu oraz częściowo do Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku. Przez pięćdziesiąt 
lat Biblioteka UMK sprawowała pieczę nad elbląskim księgozbiorem. Książki 
powróciły do Elbląga w 2002 roku, kiedy to Biblioteka Elbląska dysponowała 
już nową siedzibą. Po ponownym przejęciu zabytkowego księgozbioru bibliote-
ka stanęła przed trudnym zadaniem zapewnienia należytej ochrony książkom. 
Przez pierwsze lata książki były przechowywane w magazynach tymczasowych, 
ale już w roku 2006 biblioteka pozyskała nowe klimatyzowane pomieszczenia. 
Stan zachowania księgozbioru odzwierciedlał jego burzliwą przeszłość. Książki 
nosiły ślady zabrudzeń, pojawiały się na nich zanieczyszczenia z pyłu ceglanego 
i błota. Wiele druków posiadało ślady ataku mikrobiologicznego. Z uwagi na to, 

1  Artykuł jest pokłosiem referatu wygłoszonego na IV ogólnopolskiej konferencji naukowej Kon-
serwatorów Papieru i Skóry: Wczoraj i dziś konserwacji - restauracji zabytkowych kodeksów, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23-24 października 2014 r.
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że do czystości księgozbiorów przywiązuje się duże znaczenie i jest to obecnie 
jeden z podstawowych elementów profilaktyki konserwatorskiej, książek nie 
można było od razu przenieść do nowych magazynów. W 2007 roku współpra-
cę z instytucją rozpoczęła dr Dorota Jutrzenka-Supryn z Zakładu Konserwacji 
Papieru i Skóry w Toruniu, która stworzyła szczegółowy plan ochrony zabytko-
wego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej.

Pierwsze próby oczyszczania księgozbioru podjęto już w 2008 i 2009 roku, 
kiedy pracownia konserwatorska dopiero się tworzyła. W czasie praktyk stu-
denckich konserwacji zachowawczej poddano ok. 300 woluminów[2]. W 2010 
roku Biblioteka pozyskała finanse na prace z zakresu konserwacji zachowaw-
czej druków od XV do XVII wieku[3]. Projekt objął łącznie 2 280 woluminów 
starych druków. Po przeniesieniu najstarszych książek do nowych magazynów 
należało w następnej kolejności zadbać o druki XVIII - wieczne. Ich liczba jest 
zdecydowanie większa (6 418 wol.), dlatego planując ich konserwację, działania 
rozplanowano na kilka lat. W 2012 r., w ramach kolejnego projektu, przepro-
wadzono konserwację zachowawczą 1 321 woluminów[4], natomiast w latach 
2014-2015 zrealizowano projekt polegający na konserwacji grupy pozostałych 
druków XVIII – wiecznych, liczącej 5097 woluminów.

Biblioteka Elbląska zatrudnia na stałe trzech dyplomowanych konserwa-
torów, dwóch na cały etat i jednego na pół etatu. Aby móc zrealizować zało-
żenia konserwatorskie dla tak dużego księgozbioru potrzebny był większy ze-
spół. W tym celu zatrudniono na czas trwania zadania dodatkowo kilka osób, 
wykwalifikowanych konserwatorów ze specjalizacją konserwacja zabytkowego 
papieru i skóry, jak i studentów konserwacji.

Założenia projektów obejmowały następujące zadania:

1.  Ocenę stanu zachowania każdej książki wraz z wykonaniem dokumen-
tacji fotograficznej przed i po konserwacji

2.  Badania instrumentalne, pomocne w ocenie stanu zachowania księgo-
zbioru (projekt 2014-2015)

2  Praktyki trwające cztery tygodnie odbyli studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ze specjalizacją papier i skóra.

3  Projekt Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków (XV-XVII) z Biblioteki Elbląskiej, został 
dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt realizacji za-
dania wyniósł 131 660 zł.

4  Projekt: Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w ., koszt realizacji zadania:  
74 000 zł.

Joanna Sroka
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3.  Ekspertyzę mikrobiologiczną pomieszczeń magazynowych i reprezen-
tacyjnej grupy książek o znamionach ataku mikrobiologicznego

4. Konserwację zachowawczą woluminów
5. Wykonanie opakowań ochronnych
6. Badania proweniencyjne druków (projekt 2012 i 2014-15)
7. Promocję elbląskiego księgozbioru

Pierwszym, ważnym elementem wszystkich projektów było wykonanie 
oceny stanu zachowania zabytkowego księgozbioru. Określenie rodzaju 
i wielkości zniszczeń obiektu jest nieodłącznym etapem każdego postępowa-
nia konserwatorskiego. Przeprowadzenie oceny stanu zachowania elbląskiego 
księgozbioru miało również za zadanie wytypowanie książek wymagających 
najpilniejszej ingerencji konserwatorskiej, wyłonienie książek zainfekowanych 
mikrobiologicznie oraz ogólną ocenę problemów konserwatorskich, która 
umożliwi planowanie zakresu prac konserwatorskich w trakcie projektów, jak 
i w kolejnych latach. Każda książka otrzymała dokumentację fotograficzną sta-
nu zachowania przed i po konserwacji. Na zdjęciach rejestrowano także techni-
kę wykonania książki, stronę tytułową każdego druku woluminu oraz wszelkie 
odręczne zapiski. Dodatkowo sfotografowano te elementy książki, które wyróż-
niały ją spośród innych druków (ilustracje, oryginalne wyklejki czy kapitałki). 

Ocenę stanu zachowania, która była elementem szerszego opisu każdej 
książki, prowadzono w formie ankiety w specjalnie w tym celu zaprojektowanej 
bazie danych[5]. Bazę podzielono na kilka części (rys. 1). W części pierwszej – 
identyfikacyjnej wpisywano dane bibliograficzne książki, rejestrowano techni-
kę wykonania, formę oprawy i jej zdobienia, a także wprowadzano informacje 
o znakach proweniencyjnych. W części drugiej bazy opisywano stan zachowa-
nia woluminów. W ankiecie oceniano trzy elementy książki: oprawę, blok oraz 
wyklejki wraz z kartami ochronnymi. Natomiast każdy z tych elementów był 
oceniany w trzech kategoriach: zniszczeń mechanicznych, fizykochemicznych 
i biologicznych. Dla określenia stopnia zniszczenia przyjęto jednolitą skalę od 0 
do 3 dla wszystkich elementów. Dalsza część bazy prezentuje procentową sumę 
zniszczeń woluminu wraz z zaleceniami konserwatorskimi, określającymi, 
jak dużej i pilnej ingerencji wymaga dany element książki. Na końcu znajdują 
się informacje o historii ingerencji konserwatorskich i introligatorskich oraz 
o przeprowadzonej dezynfekcji. 

5  Bazę danych zaprojektowała konserwatorka pracująca w BE - Ewa Chlebus. Projekt bazy był kon-
sultowany z dr hab. Elżbietą Jabłońską, prof. UMK i dr Małgorzatą Pronobis-Gajdzis.

Wieloaspektowe podejście do zabytkowego księgozbioru...



216

W trakcie opisywania książek szczególną uwagę zwracano na wszelkiego 
rodzaju dopiski rękopiśmienne, ekslibrisy, superekslibrisy i inne znaki własno-
ściowe, będące pomocnymi w ustaleniu proweniencji księgozbioru. W re-
alizację projektów 2012 i 2014-15 zaangażowano specjalistów z dziedzin bi-
bliologii, bibliotekoznawstwa i historii, którzy brali udział w porządkowaniu 
i odczytywaniu notatek rękopiśmiennych, identyfikacji ekslibrisów oraz roz-
poznaniu bibliograficznym druków będących silnymi destruktami[6]. Działania 
te, choć prowadzone na razie w wąskim zakresie, są wstępem do planowanego 
systematycznego opracowania zespołów proweniencyjnych zbiorów starych 
druków Biblioteki Elbląskiej. 

Uważne obejrzenie każdej książki i zarejestrowanie wszystkich istotnych 
informacji o danym woluminie jest czynnością bardzo żmudną i wymagającą 
dużej dokładności, jednak dzięki tej pracy powoli wyłania się szczegółowy ob-
raz zabytkowego księgozbioru elbląskiego. Baza pozwala na szybkie i sprawne 
przeglądanie danych o książkach w wielu ujęciach. Zgromadzone informacje 
w przyszłości ułatwią opracowywanie księgozbioru pod kątem historycznym, 
proweniencyjnym czy tegumentologicznym, jak również umożliwią wyłania-
nie grup książek mających wspólne cechy (np. celem przygotowania wystawy 
tematycznej). Obecnie baza dostępna jest jedynie dla pracowników Biblioteki 
Elbląskiej, jednak w przyszłości planowane jest jej udostępnienie w Internecie.

W projekcie przeprowadzonym 2014-15 pierwszy raz zaplanowano oce-
nę stanu zachowania księgozbioru poszerzoną o badania instrumentalne. Do 
wnikliwszej analizy wytypowano grupę książek w bardzo popularnych w XVIII 
w. oprawach skórzanych marmoryzowanych. Badania te polegały na ocenie 
kondycji skór marmoryzowanych, a wykonali je specjaliści z Instytutu Zabyt-
koznawstwa i Konserwatorstwa w Toruniu. Działania zapoczątkowane w czasie 
projektu będą kontynuowane w ramach pracy magisterskiej w Zakładzie Kon-
serwacji Papieru i Skóry w Toruniu.

Istotną częścią zwłaszcza pierwszego projektu było wykonanie eksperty-

6  Konsultanci biorący udział w projekcie 2012: prof. dr hab. Janusz Tondel - specjalista w zakre-
sie historii książki, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu; ks. prof. dr hab. 
Wojciech Zawadzki, prof. UKSW, dyrektor Archiwum Diecezji Elbląskiej - specjalista w zakresie 
historii regionalnej. Konsultanci biorący udział w projekcie 2014-15: ks. prof. dr hab. Julian Wojt-
kowski, biskup senior Archidiecezji Warmińskiej - historyk; ks. infułat dr Mieczysław Józefczyk 
- historyk, dr hab. Jan Gancewski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM 
w Olsztynie - historyk.

Joanna Sroka
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zy mikrobiologicznej przed rozpoczęciem prac konserwatorskich[7]. Badaniu 
poddano wybrane książki wykazujące objawy zakażenia mikrobiologicznego 
(projekt 2010, 2012 i 2014-15) oraz magazyn tymczasowy i magazyny docelowe 
(projekt 2010 i 2014-15). W książkach wyłonionych do badań mikrobiologicz-
nych zaobserwowano szereg typowych objawów dla ataku mikrobiologicznego 
oraz - w wielu z nich - stosunkowo wysoki poziom ATP, nawet w miejscach 
uznanych za wolne od zniszczeń mikrobiologicznych. Z tego powodu zalecono 
dezynfekcję wszystkich książek, które wykazywały widoczne nieuzbrojonym 
okiem objawy ataku mikroorganizmów, a później ich mechaniczne oczysz-
czenie z nalotów i pleśni. Pomieszczenia magazynowe sprawdzono pod kątem 
obecności zacieków lub śladów zalań na ścianach, zmierzono parametry klima-
tyczne, wykonano badanie stężenia bioaerozoli, a z pobranych próbek wyizo-
lowano poszczególne szczepy grzybów i dokonano ich identyfikacji. Wyniki 
ekspertyzy z 2010 r. wykazały, że jakość mikrobiologiczna powietrza mieściła 
się w granicach uznanych za prawidłowe. Należy zaznaczyć, że w dwóch doce-
lowych, klimatyzowanych magazynach, w których umieszczono już część zde-
zynfekowanych i oczyszczonych mechanicznie książek (z XIX i 1 poł. XX w.) 
otrzymano wyraźnie znacznie lepsze wyniki, niż w magazynach tymczasowych, 
nieklimatyzowanych z książkami nieoczyszczonymi[8].

Po wykonaniu dokumentacji opisowej i fotograficznej oraz ewentualnej 
dezynfekcji książki zostały poddane konserwacji zachowawczej. Główny 
nacisk w pracach konserwatorskich położono na oczyszczenie woluminów 
z powierzchniowych zabrudzeń. Oczyszczano mechanicznie krawędzie książki, 
wyklejki, kilka pierwszych i ostatnich kart oraz oprawę. Jeśli zachodziła taka 
konieczność, oczyszczano również cały blok książki np. z zanieczyszczeń pyłem 
ceglanym czy z nalotów grzybowych. Do oczyszczania mechanicznego używa-
no gumek różnej twardości, pędzli, gąbek Wallmaster oraz Akapad. W przy-
padku opraw skórzanych i pergaminowych do oczyszczania i zabezpieczania 
wykorzystywano dodatkowo środki chemiczne[9]. Niewielka ilość książek XV 
- XVII - wiecznych została poddana drobnym naprawom w celu zabezpiecze-

7  Ekspertyzę mikrobiologiczną wykonały dr Joanna Karbowska-Berent (projekt 2010, 2012 i 2014-
15) oraz Joanna Jarmiłko (projekt 2012, 2014-15) z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwator-
stwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

8  Wyniki ekspertyzy przedstawiono również w: J. Karbowska-Berent, J. Jarmiłko, Jakość mikrobio-
logiczna powietrza w magazynach i poziom ATP na obiektach - nowe metody oceny warunków 
przechowywania zbiorów i stanu ich zachowania, w: Notes Konserwatorski 15, 2012, s. 83-96.

9  Bazując na wcześniejszych doświadczeniach używano m. in.: wody filtrowanej, mydełka Starwax, 
emulsji Maroquin, Leather Protection Cream oraz Leather Vital firmy Leather Master.

Wieloaspektowe podejście do zabytkowego księgozbioru...
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nia ich przed dalszym postępowaniem zniszczeń mechanicznych. Druki XVIII 
- wieczne wymagały częstszej ingerencji z uwagi na przeważające w tej gru-
pie oprawy papierowe. Książki w wielu przypadkach posiadały rozwarstwio-
ne narożniki okładzin oraz odspojone niewielkie fragmenty obleczenia, które 
podklejano na kleik ze skrobi modyfikowanej. Poza tym w niektórych przy-
padkach prostowano zdeformowane okładziny (w oprawach pergaminowych), 
podklejano luźne karty w bloku, kapitałki, wiązania, usuwano wtórne elementy 
(współczesne zakwaszone karty ochronne lub okładki). Każdy konserwator na 
bieżąco uzupełniał „kartę pracy”, w której zaznaczał wszystkie czynności wyko-
nane przy danej książce oraz użyte materiały. Następnie ta skrócona dokumen-
tacja wprowadzana była do bazy danych. Aby usprawnić wpisywanie i uniknąć 
pomyłek, kartę z naniesioną sygnaturą włożono do każdej książki. 

Książki poddane konserwacji umieszczono w obwolutach lub pudłach 
ochronnych z tektur bezkwasowych, które wykonywane były przez specjalnie 
przeszkolonych pracowników biblioteki. Jeśli książka nie posiadała oprawy, 
otrzymywała okładki z tektury bezkwasowej przymocowane do książki za po-
mocą tasiemek.

Prowadzenie projektów konserwatorskich jest dobrą okazją do promo-
wania elbląskiego księgozbioru. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia, któ-
re wiąże się z przejrzeniem wszystkich książek, dostarcza bardzo wielu inspi-
racji do działania. W czasie pracy nad konserwacją woluminów i wcześniej, 
w trakcie ich opisywania, natrafiono na wiele artefaktów pozostawionych przez 
dawnych czytelników między kartami książek. Były to fragmenty rękopisów 
i druków, rysunki, niewielkie grafiki, kartki z kalendarza, misterne wycinanki, 
jak również suszone kwiaty, pióra czy kosmyk włosów zamknięty w papiero-
wej kopercie. Te drobne przedmioty, podobnie jak odręczne notatki czynione 
przez czytelników na marginesach, nadają zabytkowym książkom dodatkową 
wartość. Aby uniknąć wyrywania tych śladów z pierwotnego kontekstu w ja-
kim je znaleziono, pozostawiano je w książkach, odnotowując w bazie danych 
ich obecność. Po zakończeniu projektu w 2012 roku zorganizowano wystawę 
Znalezione w książkach, na której zaprezentowano najciekawsze znaleziska. 
Wystawa pokazywana była w Bibliotece Elbląskiej i Czytelni Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu.

Realizacja projektów w 2010 i 2012 r. była również inspiracją do zorga-
nizowania innej wystawy. W czasie prowadzenia dokumentacji fotograficznej 
książek zgromadzono pokaźny zbiór fotografii prezentujących dawne ilustra-
cje książkowe. Ryciny te stały się dla grupy artystów inspiracją do stworzenia 
współczesnych dzieł. W wystawie Tam i Tu . Nowe spojrzenie na dawną ilustrację 
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wzięło udział dwudziestu dwóch młodych twórców związanych z Wydziałem 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy wykorzy-
stując różne techniki artystyczne (począwszy od tradycyjnych, jak malarstwo 
czy rysunek po zupełnie współczesne w rodzaju instalacji świetlnych i anima-
cji komputerowej) stworzyli dialog pomiędzy czasami dawnymi a obecnymi. 
Wystawa po swojej premierze w lutym 2012 roku w Bibliotece Elbląskiej była 
prezentowana w różnych miejscach w kraju.

Prowadzone przez Bibliotekę Elbląską projekty wpisują się w wieloletnią 
strategię ochrony zabytkowego księgozbioru tej instytucji. Działania te nie sku-
piają się jedynie na starych drukach, a rozszerzone są również na książki z XIX 
i z pierwszej poł. XX w, czasopisma i rękopisy. Poza tym równolegle z przed-
sięwzięciami masowymi w pracowni prowadzone są całościowe konserwacje 
pojedynczych obiektów.

Wieloaspektowe podejście do zabytkowego księgozbioru...



220

Fot . 1 Magazyn z książkami po konserwacji .

Fot . 2  Książki XVIII-wieczne 
przed konserwacją 
oraz po konserwacji 
zachowawczej .
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Fot . 3 Książka w oprawie skórzanej w trakcie oczyszczania .

Fot . 4 Znalezione w książkach notatki, rysunki, wycinanka i suszone kwiaty .

Źródło zdjęć: Biblioteka Elbląska
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Multi-aspect approach to historical book 
collections, based on preservation projects 

implemented in the Elbląg Library

Abstract

Preserving the historical book collection in the Elbląg Library serves as 
a good example of a well-planned conservation programme, effectively execut-
ed over an extended period of time. Three projects were implemented between 
2010 and 2015 in order to preserve 9 022 volumes from 15th – 18th centuries.

All the three projects designed their activities in stages and presented 
a multi-dimensional approach to the book collection. Before each book reached 
the conservator’s laboratory, a database was created documenting its condition, 
production technology and other characteristics. A complementing visual re-
cord of the object followed to illustrate its state and individual features. More-
over, selected items underwent instrument examination to determine the level 
of their preservation. The second and most important stage included cleaning 
and necessary minor treatment. Subsequently, each book received a protective 
casing and got transferred to a clean, air-conditioned storage room. The infor-
mation on the treatment methods applied was put in a special form attached to 
each book and entered into the database.

The task of collecting so much information on a single item became the 
point of departure for activities of no strict association to the conservation 
work. Such activities turned into specific projects implemented by the Elbląg 
Library. One example can be the research conducted on the provenance of the 
book collection whereby handwritten notes made in the books have been read 
and identified with the aim of establishing earlier owners. The execution of the 
conservation projects has created opportunities for the promotion of the Li-
brary’s book collection. So far, two exhibitions initiated by the Elbląg Library 
have been organised throughout Poland.



223

Vielseitige Vorgehensweise bei einer 
historischen Büchersammlung am 

Beispiel der Restaurierungsprojekte in 
der Elbinger Bibliothek 

Zusammenfassung

Erhaltende Restaurierung der historischen Büchersammlung der Elbinger 
Bibliothek ist ein gutes Beispiel für ein planmäßiges und sukzessiv im Zeitraum 
von mehreren Jahren durchgeführtes Schutzprogramm für eine Büchersamm-
lung. 2010-2015 wurden, im Rahmen dreier Projekte Bücher aus dem 15 bis 
17. Jahrhundert sowie ein Teil der Büchersammlung aus dem 18. Jahrhundert 
– insgesamt 9.022 Bände – der erhaltenden Restaurierung unterzogen.

Alle Projekte wurden stufenartig durchgeführt und sind nach den spezifi-
schen Erfordernissen einer historischen Büchersammlung durch eine vielsei-
tige Vorgehensweise gekennzeichnet. Bevor das Buch in die Restaurierungs-
werkstatt gelangte, wurden die Angaben zum Erhaltungszustand und zur 
Ausführungstechnik sowie charakteristische Merkmale des Exemplars in eine 
Datenbank eingetragen. Der Erhaltungszustand des Buches wurde mit seinen 
Charakteristika auch durch Fotos belegt. Darüber hinaus wurden ausgewählte 
Bücher in speziellen Verfahren untersucht, um ihren Erhaltungszustand besser 
erschließen zu können. Die zweite und wichtigste Phase der Arbeiten war es, 
die Bücher zu reinigen und unentbehrliche kleine Reparaturen durchzuführen. 
Anschließend bekam jedes Buch eine Schutzumhüllung und wurde im keim-
freien und klimatisierten Bücherlager untergebracht. Angaben zu den ergriffe-
nen Maßnahmen wurden in speziellen Fragebögen, mit denen jedes Buch ver-
sehen ist, erhoben und danach in die Datenbank eingetragen.

Die bei dieser Gelegenheit zu jedem Buch gesammelte große Anzahl an 
Informationen eröffnete Möglichkeiten für Aktivitäten auf Feldern, die mit der 
Restaurierung nicht unmittelbar verbunden sind. Dazu gehören u. a. Forschun-
gen zur Provenienz der Büchersammlung, die dank der Entzifferung und Iden-
tifizierung von handschriftlichen Eintragungen ehemaliger Besitzer festgestellt 
werden kann. Die Restaurierungsprojekte gaben auch Anlass dazu, die Elbinger 
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Büchersammlung noch bekannter zu machen und dafür zu werben. Diesem 
Zwecke dienten u. a. zwei jeweils in mehreren polnischen Städten präsentierte 
Ausstellungen, von denen eine die in den alten Büchern gefundenen Objekte 
zur Schau stellte, während die andere aktuelle künstlerische Variationen von 
alten Buchillustrationen zum Thema hatte. 
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Izydor Sobczak

Sytuacja demograficzna Polski  
– przeszłość, stan obecny i perspektywy

1. Od wyżu do niżu demograficznego 

Od kilkudziesięciu już lat mówi się i pisze o krytycznej sytuacji demogra-
ficznej w Polsce. Wskazuje się na małą liczbę urodzeń, które tylko nieznacznie 
przewyższały liczbę zgonów. Szczególnie niepokoją te lata, w których obser-
wowano proces odwrotny, czyli przewagę zgonów nad urodzeniami. Takie zja-
wisko wystąpiło w latach 2002-2005, a także w 2013, 2014 i 2015 roku. Polska 
na początku XXI wieku doświadczyła więc ubytku naturalnego ludności, na-
zwanego w demografii ujemnym przyrostem naturalnym. Jego negatywne skutki 
znajdują swój wyraz w niekorzystnych relacjach liczbowych w sferze zastępo-
walności pokoleń, czyli w niekorzystnym procesie reprodukcji ludności. 

Negatywne opinie dotyczą także ruchu zagranicznego ludności, który od 
wielu już lat charakteryzuje się dużą przewagą emigracji nad imigracją, tworząc 
ujemne saldo. 

Suma przyrostu naturalnego i salda migracji zagranicznych ludności 
(o różnych wartościach) kształtują obecnie w Polsce znikomy przyrost rzeczywi-
sty ludności, a w niektórych latach przyczyniają się nawet do spadku liczebnego 
populacji. 

Jeśli porówna się także inne wskaźniki demograficzne zaistniałe w dzie-
sięcioleciach 1945-1955 i 2005-2015, łatwo zauważy się, że od 1945 roku, czyli 
w ciągu siedemdziesięciu lat, kraj nasz przeszedł od sytuacji, charakteryzującej 
się wysokim poziomem urodzeń, rozszerzoną zastępowalnością pokoleń, mło-
dą strukturą wieku itp. do – począwszy od pierwszych kilkunastu lat XXI wie-
ku - stanu bardzo głębokiego niżu urodzeń, nasilającego się procesu starzenia 
demograficznego i wielu innych negatywnych zjawisk. 

W tej sytuacji stwierdzenie, że Polska znalazła się w głębokim regresie de-
mograficznym czy też kryzysie demograficznym jest w pełni uzasadnione (to 
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pierwsze określenie bardziej, jak się zdaje, odpowiada obserwowanym zjawi-
skom demograficznym).

Do regresu demograficznego dochodziła Polska przez wiele lat w tempie 
zróżnicowanym. Między pierwszym po II wojnie światowej – dynamicznym 
pod względem demograficznym dziesięcioleciem a dziesięcioleciem z początku 
XXI wieku, charakteryzującym się regresem demograficznym – występowały 
okresy niżów i wyżów urodzeń, zróżnicowana częstość zgonów i różne natęże-
nie migracji zagranicznych. Zdarzenia te kształtowały niejednakowy przyrost 
rzeczywisty ludności, zmieniały jej strukturę według płci i wieku, a także wy-
wierały wpływ na jej reprodukcję. W procesie reprodukcji ludności podstawo-
we znaczenie mają urodzenia.

2. Czynniki kształtujące poziom urodzeń

Ocena zmian w częstości urodzeń nie jest łatwa. Pozostaje ona bowiem 
pod wpływem różnych czynników, prezentowanych często w dwóch grupach: 
w grupie czynników demograficznych i grupie czynników pozademograficznych. 

Do pierwszej grupy, czyli czynników demograficznych zalicza się aktualną 
i przewidywalną liczbę i strukturę ludności według płci i wieku. Duże znacze-
nie ma tu liczba i struktura kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat), a zwłaszcza 
populacja kobiet w wieku 20-34 lata, ze względu na ich wysoką - w porównaniu 
z innymi grupami – płodność. 

Czynników pozademograficznych jest wiele i nie sposób wszystkie wymie-
nić. Ważniejsze trzeba jednak wskazać. W pierwszej kolejności należy pamiętać 
o czynnikach ekonomicznych, a więc o:
•  warunkach bytu materialnego ludności, w tym warunkach mieszkaniowych, 

szczególnie młodych małżeństw;
•  poziomie bezrobocia notowanego wśród populacji w wieku 18-34 lata. 

Do środków i instrumentów ekonomicznych stymulujących poziom uro-
dzeń zaliczyć należy także: 
•  długość płatnego urlopu związanego z urodzeniem dziecka;
•  świadczenia pieniężne państwa na dzieci stosowane w polityce rodzinnej;
• możliwość korzystania ze żłobków i przedszkoli;
• korzystne perspektywy wychowania i wykształcenia potomstwa itp. 

W zespole czynników socjologicznych wymienić trzeba wykształcenie lud-
ności i poziom aktywności zawodowej kobiet. Są to jednak czynniki raczej ob-
niżające niż stymulujące dzietność kobiet. 

Wśród czynników prawno-administracyjnych, które oddziałują na liczbę 
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urodzeń wskazać trzeba:
• przepisy prawne zakazujące lub zezwalające na przerywanie ciąży;
• dostępność środków antykoncepcyjnych;
• umiejętność stosowania naturalnych metod zapobiegających ciąży i inne. 

W osiąganiu pożądanego poziomu urodzeń pozytywną rolę mogą od-
grywać także przedsięwzięcia edukacyjno-psychologiczno-promocyjne. W grę 
wchodzi tu kształtowanie odpowiednich zachowań prokreacyjnych młodych 
małżeństw i promowanie takiego modelu rodziny, który gwarantować będzie 
przynajmniej lekko rozszerzoną zastępowalność pokoleń. Chodzi o to, aby 
słowo dziecko i rodzina oraz wartości z nich wynikające częściej pojawiało się 
w prasie, radiu, telewizji i służyło tworzeniu przyjaznego klimatu wokół naj-
młodszej generacji i jej potrzeb materialnych i duchowych. 

Naturalne procesy demograficzne – wcale nie tak rzadko – są zakłócane 
wydarzeniami szczególnymi, takimi jak wojny i kryzysy gospodarcze. Skutki 
wojny widoczne są przede wszystkim w spadku liczby zawieranych małżeństw 
i urodzeń, wzroście zaś liczby zgonów. W rezultacie tych zdarzeń maleje przy-
rost naturalny, występują niekorzystne zmiany struktury ludności według płci 
i wieku. W Polsce na przykład destrukcyjny wpływ II wojny światowej dostrze-
gany był w organizmie demograficznym przez wiele lat. 

Kryzys gospodarczy to także czynnik, który sprzyja obniżaniu się częstości 
zawieranych małżeństw i urodzeń. 

Przedstawione uprzednio czynniki demograficzne i pozademograficzne 
kształtowały liczbę urodzeń w Polsce w latach 1946-2015. W okresie tym spo-
tkać można lata, w których zarówno jedne, jak i drugie niemal jednocześnie 
oddziaływały na wzrost lub spadek rodności, w innych latach odwrotnie - jedne 
najczęściej hamowały, drugie zaś stymulowały częstość urodzeń. 

Trzeba także zauważyć, że i czynniki pozademograficzne – w wymienio-
nym okresie – nie oddziaływały jednokierunkowo na poziom urodzeń tzn. nie 
przyczyniały się wspólnie do ich wzrostu lub spadku. Na przykład świadczenia 
materialne państwa ułatwiające rodzicom wychowanie i wykształcenie potom-
stwa najczęściej przyczyniały się do zwiększenia rodności, tymczasem występu-
jący w tym samym okresie wzrost poziomu wykształcenia i aktywności zawo-
dowej kobiet nie był czynnikiem, który sprzyjał ich dzietności. 

Wyodrębnienie wpływu czynników pozademograficznych na zmiany 
w poziomie urodzeń jest bardzo trudne. Są to bowiem czynniki nazywane w de-
mografii czynnikami niewymiernymi lub bardzo trudnymi do wymierzenia. Ła-
twiej jest natomiast wykazać wpływ czynników demograficznych, gdyż zmiany 
w liczbie i strukturze kobiet w wieku rozrodczym i ich poziom płodności moż-
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na za pomocą odpowiednich metod statystycznych obliczyć i ocenić. 
Ustalenie wpływu na zmiany w poziomie urodzeń czynników demogra-

ficznych i pozademograficznych jest niezwykle istotne. Chodzi o to, by wzrostu 
lub spadku liczby urodzeń, który wynika ze zmian w liczbie i strukturze kobiet 
w wieku rozrodczym nie przypisywać czynnikom pozademograficznym i od-
wrotnie. 

3. Lata wysokiej i niskiej rodności

Duże bezwzględne liczby urodzeń i wysokie współczynniki rodności noto-
wano w Polsce tuż po zakończeniu II wojny światowej. Już w 1947 roku przyszło 
na świat 681,2 tys. dzieci; w przeliczeniu na 1000 ludności było to 28,7 nowo-
rodków. W roku 1948 i 1949 odpowiednie dane były jeszcze wyższe[1].

Liczne urodzenia dotyczyły kobiet, które w tych latach znajdowały się 
w młodych grupach wieku rozrodczego, był to także rezultat zawartych mał-
żeństw i urodzeń urzeczywistnianych w ramach tzw. kompensacji powojennej. 
Kompensacja ta w Polsce miała miejsce w pierwszych dwóch-trzech latach 
po II wojnie światowej, w których realizowane były związki małżeńskie, które 
z różnych przyczyn nie mogły dojść do skutku w czasie okupacji. 

Zawierano także małżeństwa powtórne, zwłaszcza przez osoby w młodym 
wieku, których dotychczasowy związek przestał istnieć z powodu zgonu jedne-
go z małżonków, długiej rozłąki i innych przyczyn związanych z wojną i oku-
pacją. 

1  Rocznik Demograficzny 1945-1966, GUS, Warszawa 1968, s. 197.

Źródło: Rocznik Demograficzny 2016, GUS, Warszawa 2016 .
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Przychodziły także na świat dzieci w małżeństwach zawartych jeszcze 
przed rozpoczęciem II wojny światowej, które nie zdecydowały się na potom-
stwo w czasie okupacji. 

Tabela 1
Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny ludności w Polsce w latach 1950-2015

Faza kompensacyjna przyczyniła się więc do znacznego wzrostu liczby za-
wartych małżeństw w pierwszych latach po zakończeniu wojny. Łącznie licząc, 
w 1947 roku zarejestrowano 308,9 tys. nowych związków, a w 1948 roku – 319,2 
tysiące. Na 1000 ludności przypadało w tych latach po 13 małżeństw[2]. Były to 
bardzo wysokie wartości, które nie wystąpią już w późniejszych latach. Duża 
liczba zawieranych małżeństw skutkowała dużą liczbą urodzeń, o których mó-

2  Tamże.

Źródło: Rocznik Demograficzny 2016 . 

Lata

Urodzenia 
żywe

Zgodny
Przyrost 

naturalny
Urodzenia 

żywe
Zgony

Przyrost 
naturalny

w tysiącach na 1000 ludności

1950 763,1 288,7 474,4 30,7 11,6 19,1 

1955 793,8 261,6 532,2 29,1 9,6 19,5 

1965 547,4 233,4 314,0 17,4 7,4 10,0 

1975 646,4 299,5 346,9 19,0 8,8 10,2 

1985 680,1 384,0 296,1 18,2 10,3 7,9 

1995 433,1 386,1 47,0 11,3 10,1 1,2 

2000 378,3 368,0 10,3 9,9 9,6 0,3 

2002 353,8 359,5 -5,7 9,3 9,4 -0,1 

2005 364,4 368,3 -3,9 9,6 9,7 -0,1 

2006 374,2 369,7 4,5 9,8 9,7 0,1 

2009 417,6 384,9 32,7 11,0 10,1 0,9 

2010 413,3 378,5 34,8 10,8 9,9 0,9 

2011 388,4 375,5 12,9 10,0 9,7 0,3 

2012 386,3 384,8 1,5 10,0 10,0 0,0 

2013 369,6 387,3 -17,7 9,6 10,1 -0,5 

2014 375,2 376,5 -1,3 9,7 9,8 -0,1 

2015 369,3 394,9 -25,6 9,6 10,3 -0,7 

Sytuacja demograficzna Polski – przeszłość, stan obecny...
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wiono wcześniej. 
 Należy zaznaczyć, że wysoki poziom zawieranych małżeństw i urodzeń 

utrzymał się jeszcze w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, a więc wówczas, 
gdy faza kompensacyjna już wygasła. Współczynniki zawieranych małżeństw - 
wprawdzie nieco niższe niż w 1947 i 1948 roku – mieściły się w przedziale 10-11 
małżeństw na 1000 ludności, a stosowne współczynniki urodzeń – jak pokazują 
dane tabeli 1 – wynosiły w 1950 roku 30,7, a w 1955 roku 29,1. Tej wielkości 
współczynniki nie powtórzą się już do końca 2015 roku. Warto zaznaczyć, że 
rok 1955 wyróżnił się w okresie 1946-2015 największą liczbą noworodków - 
wynosiła ona 793,8 tysięcy (tabl. 1).

 Wysoki poziom zawieranych małżeństw i rodności w latach pięćdzie-
siątych uwarunkowane zostały specyficznymi, niepowtarzalnymi warunkami 
społeczno-gospodarczymi i politycznymi, w jakich znalazło się społeczeństwo 
polskie po II wojnie światowej. Konieczność odbudowy kraju ze zniszczeń wo-
jennych, zasiedlenie i zagospodarowanie wyludnionych miast i wsi Ziem Odzy-
skanych, rozwój przemysłu, stwarzający możliwości masowego przechodzenia 
ludności z przeludnionych środowisk wiejskich do miast, łatwy dostęp do pracy 
w pozarolniczych działach gospodarki, rozwój przedszkoli i różnego typu szkół 
zawodowych, rozszerzenie opieki medycznej państwa nad dziećmi itp. to ważne 
przesłanki sprzyjające zawieraniu małżeństw i wydawaniu na świat potomstwa. 

 Częstość zawieranych małżeństw i urodzeń już w końcu lat czterdzie-
stych i w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych była bardzo zróżnicowana pod 
względem terytorialnym. Przedstawione jako przykład dane w tabeli 2 infor-
mują o dużych różnicach występujących w tym względzie między wybranymi 
miastami dawnych terenów i Ziem Odzyskanych[3]. 

Stosowne współczynniki w czterech badanych miastach Ziem Odzyska-
nych wyraźnie przewyższały współczynniki w czterech miastach ziem dawnych. 
Współczynniki urodzeń żywych – na 1000 ludności: w Katowicach, Krakowie, 
Łodzi i Poznaniu kształtowały się w 1950 roku w przedziale 20,6-26,6, podczas 
gdy w Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie i Elblągu znajdowały się w granicach 
39,4-50,5. Wymienione miasta Ziem Odzyskanych górowały także nad miasta-
mi ziem dawnych wartościami współczynników zawartych małżeństw (tabl. 2).

3  Ziemie Odzyskane, które – na mocy decyzji czterech zwycięskich mocarstw (USA, byłego ZSRR, 
Anglii i Francji) podjętej na konferencji w Poczdamie w dniach 17 lipca – 2 sierpnia 1945 roku 
– wróciły do Polski, liczyły 102,8 tys. km2. W liczbie tej mieści się powierzchnia byłego Wolnego 
Miasta Gdańska wynosząca 1,9 tys. km2. (Zob. Rocznik Statystyczny 1947, GUS, Warszawa 1947, 
s. 14).
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Tabela 2
Małżeństwa zawarte i urodzenia żywe w niektórych miastach ziem dawnych i ziem 

odzyskanych w Polsce w 1950 roku.

Taki stan rzeczy wynikał między innymi z młodej struktury wieku ludności 
Ziem Odzyskanych, ukształtowanej wskutek masowych migracji w pierwszych 
kilku latach po II wojnie światowej. Osiedlali się tu głównie ludzie młodzi, czę-
sto samotni, choć nie brak było całych rodzin – z dziećmi i osobami w starszymi 
wieku. 

Wyższa dzietność na Ziemiach Odzyskanych to także rezultat wyższej niż 
na ziemiach dawnych płodności kobiet, zwłaszcza w dwóch odznaczających się 
dużą aktywnością prokreacyjną grupach wiekowych: 20-24 i 25-29 lat[4]. Taki 
stan rzeczy tłumaczy się także napływem dużej liczby ludności wiejskiej, cha-
rakteryzującej się wielodzietnym modelem rodziny, pochodzącej z przelud-
nionych obszarów centralnej i wschodniej Polski oraz terenów przejętych – na 
mocy decyzji poczdamskich – przez były ZSRR. Miały tu także wpływ i inne 
uwarunkowania, które wymieniono wcześniej. 

W latach pięćdziesiątych ukształtował się więc największy w powojennym 
70-letnim rozwoju Polski wyż demograficzny. W latach sześćdziesiątych, kiedy 
w wiek matrymonialny i wiek rozrodczy zaczęły wstępować mniej liczne gene-
racje mężczyzn i kobiet urodzonych w latach okupacji, liczba urodzeń wyraź-
nie zmalała. Mniejszą liczbę urodzeń łatwo dostrzec można w tabeli 1. W 1965 
roku zmniejszyła się ona do 547,4 tys. dzieci, a na 1000 ludności do 17,4. 

Istotną przyczyną niżu urodzeń były niekorzystne zmiany w strukturze lud-

4  Zob. Rocznik Demograficzny 1945-1966.

Ziemie dawne Ziemie Odzyskane

Miastaa/

małżeństwa 
zawarte

urodzenia żywe
Miastaa/

małżeństwa 
zawarte

urodzenia żywe

na 1000 ludności na 1000 ludności

Poznań 12,2 26,6 Elbląg 16,1 50,5 

Łódź 14,2 26,3 Szczecin 18,5 49,4 

Kraków 12,8 21,5 Wrocław 20,7 42,9 

Katowice 11,0 20,6 Gdańsk 15,3 39,4 

a/ Kolejnośc miast uszeregowano według wielkości współczynników urodzeń 
żywych - od najwyższych do najniższych .

Źródło: Rocznik Demograficzny 1945-1966 .

Sytuacja demograficzna Polski – przeszłość, stan obecny...



234

ności według wieku, zmniejszył się bowiem udział procentowy młodej popula-
cji, która zawiera małżeństwa i wydaje na świat dzieci. 

Do spadku liczby urodzeń przyczyniły się także czynniki pozademograficz-
ne, między innymi wzrost poziomu wykształcenia i aktywności zawodowej ko-
biet, a także Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 roku o warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży, umożliwiająca dokonanie tego zabiegu z powodu trudnych 
warunków, w których znalazła się kobieta. 

W latach siedemdziesiątych i pierwszej połowie lat osiemdziesiątych miał 
miejsce ponowny wzrost liczby urodzeń, drugi – choć już w mniejszej skali 
– wyż urodzeń. Był to rezultat z jednej strony wejścia w wiek matrymonialny 
i rozrodczy licznych roczników wyżu z lat pięćdziesiątych (wpływ czynnika de-
mograficznego), z drugiej zaś korzystnego oddziaływania czynników pozade-
mograficznych, występujących w polityce rodzinnej państwa lat siedemdziesią-
tych (wydłużenie urlopów macierzyńskich, zwiększenie dodatków finansowych 
na dzieci, nisko oprocentowane kredyty dla młodych małżeństw itp.). W 1975 
roku liczba urodzeń zwiększyła się do 646,4 tys. a na 1000 ludności do 19. 

Głęboki regres w liczbie urodzeń obserwuje się w latach 2002-2005. Liczba 
urodzeń w tych latach mieściła się w przedziale od 353,8 tys. do 364,4 tysiące, 
a więc osiągnęła tak niski poziom, że nie był on w stanie zrekompensować licz-
by zgonów, w wyniku czego zanotowano ujemny przyrost naturalny (ubytek na-
turalny) (tabl. 1). Można więc powiedzieć, że transformacja ustrojowa w Polsce, 
tworząc wiele pozytywnych zjawisk w sferze politycznej i gospodarczej, w dzie-
dzinie demografii zaowocowała negatywnymi procesami. 

W latach 2006-2010 daje się zauważyć nieduży wzrost liczby urodzeń, jed-
nakże w 2011 roku mamy do czynienia z ponownym spadkiem liczby nowo-
rodków. 

Występuje on także w 2012 i 2013 roku. Po minimalnym wzroście w 2014 
roku, liczba noworodków w 2015 obniżyła się do 369,3 tysięcy. Notowana 
w ostatnich trzech latach liczba urodzeń była jednak zbyt mała, by zrekompen-
sować liczbę zgonów.

4. Wpływ liczby zawieranych małżeństw na liczbę urodzeń 

Częstość urodzeń uwarunkowana jest w dużym stopniu liczbą i strukturą 
zawieranych małżeństw. W Polsce – w przeszłości i obecnie – duża liczba uro-
dzeń żywych pochodziła i pochodzi jeszcze ze związków małżeńskich. Zazna-
czyć jednak trzeba, że liczba urodzeń pozamałżeńskich stale rośnie. Ich udział 
w ogólnej liczbie urodzeń żywych wynosił w naszym kraju: w 1990 roku 6,2%, 
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w 2000 roku 12,1%, a w 2015 roku stanowił już 24,6% [5]. Jak widać, rola mał-
żeństwa w kształtowaniu liczby urodzeń stopniowo maleje. Ogólny współczyn-
nik zawieranych małżeństw (na 1000 ludności) zmalał w Polsce z 6,7 w 1990 
roku do 4,9 w 2015 roku. 

Mówiąc o małżeństwie, warto także wskazać inne istotne fakty mające 
wpływ na proces reprodukcji ludności, chodzi tu o skłonność do wstępowania 
w związki małżeńskie i przeciętny wiek nowożeńców. 

Tabela 3
Ogólny i cząstkowy współczynnik płodności kobiet w Polsce w latach 1990-2015  

      

Skłonność mężczyzn do zawierania małżeństw nie kształtuje się jednako-
wo według wieku. Niekorzystny proces obserwuje się w grupie wiekowej 20-24 
lata. W Polsce spośród 1000 mężczyzn w wieku 15 i więcej lat, znajdujących się 
w tej grupie wiekowej, w związek małżeński wstąpiło: w 1990 roku 98,6 męż-
czyzn, zaś w 2015 roku tylko 21,4[6]. 

Odmienną tendencję obserwuje się wśród mężczyzn w starszym wieku, na 
przykład w grupie wiekowej 30-34 lata wystąpił wzrost stosownych współczyn-
ników. W 1990 i 2015 roku stanowiły one 13,6 i 26,6, natomiast w kolejnej gru-
pie 35-39 lat odpowiednio 5,2 i 10,9[7]. 

Podane liczby świadczą, że w Polsce mężczyźni wstępują obecnie w związek 
małżeński w starszym wieku. Fakt ten znajduje potwierdzenie w przeciętnym 
wieku nowożeńców - wynosił on w 1990 roku: dla mężczyzn 25 lat, dla kobiet 
23 lata, w 2015 roku zaś dla mężczyzn 29,3 lata dla kobiet 27,1 lat[8]. 

5  Rocznik Demograficzny 2016, s. 258.
6  Rocznik Demograficzny 2016, s. 191.
7  Tamże
8  Rocznik Demograficzny 2016, s. 196.

Lata
Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku:

15-49 lat 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 lat

1990 58 34 158 115 59 26 6 0

2000 38 17 83 95 52 21 5 0

2010 43 15 56 95 74 31 6 0

2014 40 14 48 88 73 31 6 0

2015 40 12 47 88 74 32 7 0

Źródło: Rocznik Demograficzny 2016, s . 287 . 
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Trzeba pamiętać, że małżeństwa zawierane w starszym wieku wywierają 
negatywny wpływ na proces urodzeń. Opóźnione małżeństwa to także opóź-
nione wydawanie na świat pierwszego i kolejnego dziecka. 

Potwierdzają to cząstkowe współczynniki płodności kobiet[9] przedsta-
wione w tabeli 3. Informują one o nieustannie malejącej – wraz z upływem 
lat – liczbie urodzeń żywych przez kobiety w najmłodszych grupach wieku 
rozrodczego, czyli 15-19 lat, 20-24 i 25-29 lat. W grupie wiekowej 20-24 lata 
współczynnik płodności kobiet obniżył się na przykład z 158 w 1990 roku do 
47 w 2015 roku. W przedziale wieku 25-29 lat współczynnik płodności zmalał 
w tym samym okresie z 115 do 88 (tabl. 3). Wzrosła natomiast – podobnie jak 
w przypadku częstości zawieranych małżeństw – częstość urodzeń w starszych 
grupach wieku rozrodczego kobiet: 30-34 lata i 35-39 lat (tabl. 3).

Warto przytoczyć kolejny przykład świadczący o zmniejszającej się roli 
młodych kobiet w procesie reprodukcji ludności. Otóż jeśli wszystkie urodze-
nia przyjmie się za 100%, to udział dzieci urodzonych przez matki w wieku 20-
24 lata stanowił: w 1990 roku 36,4%, natomiast w 2015 roku już tylko 15,5%[10].

Trzeba nadmienić, że następstwem przedstawionego wcześniej wzrostu 
przeciętnego wieku nowożeńców było wydłużanie przeciętnego wieku kobiet 
rodzących dzieci. W 1990 roku wynosił on 25,8 lat, w 2015 roku wzrósł do 
29,7 lat. Nasuwa się tu pytanie, dotyczące przeciętnego wieku kobiet rodzących 
pierwsze i drugie dziecko. W 2015 roku w przypadku pierwszego dziecka było 
to 27,6 lat, w przypadku drugiego 30,9 lat[11].

Do podanych liczb warto dodać, że w Polsce w 2015 roku w urodzeniach 
pierwszego dziecka najwyższy współczynnik płodności wystąpił w grupie wie-
kowej 25-29 lat, w przypadku zaś urodzeń drugiego znalazł się on w przedziale 
wieku 30-34 lata[12].

Jakie konkluzje wynikają z przedstawionych uprzednio danych statystycz-
nych? Otóż późny wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko, jak i najwyższy po-
ziom płodności tej populacji kobiet występujący dopiero w przedziale wieku 
25-29 lat wskazują, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat radykalnie zmalała rola 
kobiet w wieku 20-24 lata w kształtowaniu liczby urodzeń. Straciła swe znaczenie 

9  Współczynnik płodności kobiet jest to liczba urodzeń żywych przypadających na 1000 kobiet 
w wieku rozrodczym 15-49 lat. Współczynniki cząstkowe płodności dotyczą wąskich grup wieku: 
15-19 lat, 20-24 lata itd. aż do wieku 49 lat.

10  Rocznik Demograficzny 2016, s. 2666.
11  Tamże s. 293.
12  Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2015-2016. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 

2016, Rozdział II.
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populacja kobiet, które w latach 1955-1995 wyróżniały się najwyższymi współ-
czynnikami płodności[13]. 

 Z podanych liczb wynikają istotne wnioski dla polityki rodzinnej w Pol-
sce. Trzeba pamiętać, że późniejszy wiek zawierania związków małżeńskich 
i wydawania na świat pierwszego dziecka wynika głównie z przyczyn ekono-
micznych. Ukończenie studiów wyższych, brak pracy, brak mieszkania, trud-
ności z zapewnieniem opieki nad małym dzieckiem w przypadku, gdy matka 
wróci do pracy – oto ważniejsze przyczyny, które skłaniają młode generacje do 
opóźniania zawarcia małżeństwa i urodzenia pierwszego dziecka. 

W tej sytuacji w polityce społecznej i rodzinnej państwa w najbliższych 
latach szczególną uwagę trzeba zwrócić na sytuację materialną populacji wcho-
dzącej w wiek matrymonialny i rozrodczy. Poprzez świadczenie pieniężne i inne 
środki przeciwdziałać trzeba dalszemu spadkowi płodności, a nawet spowodo-
wać wzrost dzietności. 

Sądzić można, że świadczenia pieniężne na rzecz rodzin pod nazwą 500+ 
wprowadzone przez rząd w 2016 roku mające na celu zwiększenie liczby uro-
dzeń mają niewielkie znaczenie demograficzne, między innymi dlatego, że 
wspomagają urodzenie dopiero drugiego i kolejnego dziecka, które przychodzi 
na świat w starszym wieku kobiety. Trzeba pamiętać, że dzieci które nie urodzą 
się w młodszym wieku kobiet trudno w pełni zrekompensować wzrostem urodzeń 
w starszych grupach ich wieku rozrodczego. Jeśli ma zwiększyć się liczba urodzeń, 
pierwsze dziecko powinno przychodzić na świat w znacznie młodszym wieku 
kobiet niż obecnie. Jest to niezbędne, by nie było za późno na urodzenie dru-
giego i trzeciego dziecka.

Świadczenia pieniężne 500+ mają natomiast duże znaczenie socjalne, jest 
to duża pomoc materialna dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. 

5. Zmiany liczby zgonów

Drugim, równie ważnym składnikiem przyrostu naturalnego ludności są 
zgony. Pierwsze lata po II wojnie światowej charakteryzowały się stosunkowo 
wysokim poziomem zgonów (na 1000 ludności 11-12). Trudne warunki życia, 
brak opieki medycznej w czasie okupacji i w pierwszych kilku latach po zakoń-
czeniu wojny odbijały się negatywnie na stanie zdrowia ludności. 

W połowie lat sześćdziesiątych poziom zgonów wyraźnie się obniżył. 
W 1965 roku współczynnik na 1000 ludności wynosił 7,4 (tabl. 1). Był to z jed-

13  Zob. Rocznik Demograficzny 1945-1966, s. 430 oraz Rocznik Demograficzny 2000, s. 245.
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nej strony rezultat oddziaływania niektórych czynników pozademograficznych 
(poprawa warunków socjalnych i mieszkaniowych ludności, działalność służby 
zdrowia itp.), z drugiej zaś efekt korzystnych zmian w strukturze wieku ludno-
ści (odmłodzenie społeczeństwa wskutek wielkiego wyżu urodzeń z lat pięć-
dziesiątych). 

W ostatnich kilku latach częstość zgonów– w stosunku do roku 2006 – cha-
rakteryzuje się nieznaczną tendencją zwyżkową. Potwierdzają to współczynniki 
(na 1000 ludności), wynoszące w 2013 roku 10,1 a w 2015 roku 10,3 (tabl. 1)

Główną przyczyną tego stanu rzeczy są niekorzystne zmiany w strukturze 
wieku ludności, wyrażające się we wzroście udziału procentowego populacji 
w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności. 

6. Zmiany w przyroście naturalnym ludności 

Jak wspomniano już wcześniej, różnica między liczbą urodzeń i zgonów 
stanowi przyrost naturalny ludności. Największe jego bezwzględne wartości, 
jak i współczynniki zanotowano w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, czyli 
w latach wielkiego wyżu urodzeń (tabl. 1). Wysoki przyrost naturalny obser-
wowano także w latach siedemdziesiątych, natomiast w latach osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych spadek przyrostu naturalnego był już bardzo duży, 
a w okresie 2002-2005 przekształcił się z wartości dodatnich na ujemne. Ozna-
cza to, że liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń.

W latach 2006-2012 przyrost naturalny osiągnął ponownie wartości dodat-
nie, jednakże omówiony wcześniej spadek liczby urodzeń i nieznaczny wzrost 
liczby zgonów w latach 2013, 2014 i 2015 doprowadził znowu do ujemnego 
przyrostu naturalnego ludności. W 2015 roku ubytek naturalny wynosił -25,6 
tys. osób, a na 1000 ludności -0,7 (tabl. 1).

7. Saldo migracji zagranicznych ludności 

O tempie rozwoju liczebnego ludności danego kraju rozstrzyga nie tyl-
ko wielkość przyrostu naturalnego, lecz także wielkość przyrostu wynikająca 
z migracji zagranicznych na pobyt stały, czyli tak zwane saldo migracji (różnica 
między liczbą emigrantów a imigrantów). 

Jeśli ruch zagraniczny w Polsce rozpatrywać w okresie 1990-2015, okaże 
się, że jego saldo co roku charakteryzowało się wartościami ujemnymi. Ubytek 
ludności z tego powodu wahał się od około 1,2 tys. do 36,0 tysięcy osób. Sto-
sunkowo duże ujemno saldo migracji zagranicznych na pobyt stały notowano 
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w 2006 roku, wynosiło ono wówczas -36,0 tys. osób. W latach 2009-2011 kształ-
towało się w przedziale 1,2 tysiące – 4,3 tysiące, natomiast w ostatnich dwóch 
latach ponownie wzrosło i w 2014 roku stanowiło -15,8 tys. osób[14].

8. Dynamika liczby ludności w Polsce w latach 1946-2015

Przedstawione wcześniej zmiany w wielkości przyrostu naturalnego i sal-
dzie migracji zagranicznych ludności przełożyły się na dynamikę liczby lud-
ności w latach 1946-2015. Omówiono ją na podstawie danych ośmiu spisów 
powszechnych przeprowadzonych w Polsce po II wojnie światowej oraz danych 
szacunkowych GUS dla ostatnich kilku lat.

Tabela 4

Rozwój liczebny ludności w świetle spisów powszechnych w Polsce 
Liczby zawarte w tabeli 4 wskazują, że najwyższe tempo przyrostu rze-

czywistego ludności w naszym kraju notowano w dziesięcioleciu 1950-1960, 
znacznie słabsze zaś w latach 1960-1970. Bardzo małą liczbę przyrostu rzeczy-
wistego ludności obserwuje się między spisami 2002-2011. Regres w rozwoju 
liczebnym ludności wystąpił natomiast w ostatnich trzech latach (2013-2015). 
Według szacunków GUS populacja Polski w tych latach malała – przeciętnie 
rocznie o około 32 tys. osób. 

Był to rezultat zarówno ujemnego przyrostu naturalnego, jak i ujemnego 
salda migracji zagranicznych na pobyt stały, o których mówiono wcześniej.

14  Rocznik Demograficzny 2016, s. 31.

Data spisów
Ludność

w tysiącach

Przyrost ludności

między spisami w tysiącach w procentach

14 II 1946  23 930    x x x

3 XII 1950  25 008     1946 - 1950 1 078 4,50 

6 XII 1960  29 776     1950 - 1960 4 768 19,07 

8 XII 1970  32 642    1960 - 1970 2 866 9,63 

7 XII 1978  35 061     1970 - 1978 2 419 7,41 

7 XII 1988  37 879     1978 - 1988 2 818 8,04 

20 V 2002  38 230      1988 - 2002 351 0,93 

31 III 2011  38 512     2002 - 2011 282 0,74 

Źródło: Rocznik Demograficzny 2016 oraz obliczenia własne .
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W dniu 31 XII 2015 roku ludność Polski liczyła 38 milionów 437 tys. osób, 
w stosunku do 2013 roku zmniejszyła swą populację o 96 tys. osób[15]. W 2015 
roku 23 miliony 166 tys. osób (60,3% ogółu ludności) mieszkało w miastach, 
zaś 15 milionów 271 tys. (39,7%) na wsi[16].

9. Prognoza ludności Polski do 2035 roku 

Mówiono już wcześniej, że podstawowymi czynnikami rozstrzygającymi 
o rozwoju liczebnym ludności jest liczba urodzeń i liczba zgonów oraz wynika-
jąca z tych procesów wielkość przyrostu naturalnego ludności. Liczba urodzeń 
i zgonów z kolei uwarunkowana jest – w dużej mierze – strukturą ludności 
według płci i wieku, w tym zwłaszcza liczbą i strukturą kobiet w wieku rozrod-
czym.

Kształtowanie się poziomu urodzeń w minionych latach ocenia się kry-
tycznie, obserwuje się w tym względzie głęboki regres. Z faktu tego wynika na-
stępujący wniosek: „W najbliższych latach należy się spodziewać coraz silniej-
szego negatywnego wpływu struktury wieku kobiet w grupie wieku 15-49 lat 
na poziom urodzeń. W wiek największej płodności będą wchodzić coraz mniej 
liczne roczniki kobiet urodzonych w latach niżu demograficznego z lat 90. ubie-
głego wieku i początku pierwszej dekady obecnego stulecia”[17].

Przyszłą liczbę urodzeń kształtować będą także różne czynniki pozademo-
graficzne, które zostały wzięte pod uwagę przez autorów prognozy, choć przy-
znać trzeba, że trudno dokładnie ocenić ich wpływ na częstość urodzeń.

15  Obliczono na podstawie danych Rocznika Demograficznego 2016, s. 310.
16  Tamże.
17  Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, s. 42.
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Tabela 5
Prognoza urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego ludności w Polsce do 2035 roku

Dane przedstawione w tabeli 5 wskazują na duży i stały spadek liczby uro-
dzeń. Zmniejszy się ona z 369,3 tys. w 2015 roku do 274,1 tys. w 2035 roku. 
Współczynnik urodzeń – na 1000 ludności – skurczy się w ciągu najbliższych 
20 lat z 9,6 do 7,5, czyli do niezwykle niskiego poziomu (tabl. 5). 

Negatywna tendencja wystąpi także w odniesieniu do zgonów. Liczby 
zawarte w tabeli 5 informują o nieustannym wzroście ich liczby: z 394,9 tys. 
w 2015 roku do 425,7 tys. w 2035 roku, powodując wzrost współczynnika (na 
1000 ludności) z 10,3 do 11,7. Główną przyczyną tego stanu rzeczy będą nieko-
rzystne zmiany w strukturze wieku ludności, wyrażające się w procesie starze-
nia ludności. 

Przedstawione negatywne tendencje w sferze rodności i umieralności prze-
łożą się na poziom przyrostu naturalnego ludności. W dwudziestoleciu 2015-
2035 będzie on charakteryzować się ujemnymi wartościami, czyli przewagą 
liczby zgonów nad liczbą urodzeń (tabl. 5). Będzie to kontynuacja zjawiska z lat 
2013-2015, o którym wzmiankowano wcześniej. 

Można więc powiedzieć, że przyrost naturalny będzie czynnikiem zmniej-
szającym liczbę ludności w Polsce w najbliższym dwudziestoleciu. 

Jaką rolę w dynamice liczby ludności odgrywać będą migracje zagraniczne 
na pobyt stały? Prognoza GUS zakłada, że ujemne obecne saldo migracji będzie 
stopniowo się zmniejszać i w 2035 roku „[…] osiągnie wartość zerową, co ozna-
cza, że wielkość emigracji zostanie zrównana z wielkością imigracji”[18].

18  Prognoza ludności … op. cit. s. 33.

a/ Dane rzeczywiste

Źródło: Prognoza ludności na lata 2014-2050 . Studia i analizy statystyczne . 
GUS, Warszawa 2014 .

Lata
Urodzenia Zgodny

Przyrost 
naturalny

Urodzenia Zgony
Przyrost 

naturalny

w tysiącach na 1000 ludności

2015a/ 369,3 394,9 -25,6 9,6 10,3 -0,7 

2020 339,3 394,7 -55,4 8,9 10,4 -1,5 

2025 310,8 397,7 -86,9 8,2 10,5 -2,3 

2030 284,9 406,2 -121,3 7,7 10,9 -3,3 

2035 274,1 425,7 -151,6 7,5 11,7 -4,2 
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Wniosek, jaki płynie z przedstawionych tendencji rozwojowych przyrostu 
naturalnego i migracyjnego ludności jest oczywisty. Liczba ludności w Polsce 
w najbliższym dwudziestoleciu nie będzie się zwiększać, lecz nieustannie ma-
leć. Licząc w końcu 2015 roku 38 milionów 437 tys. osób, zmniejszy się w 2035 
roku do 36 milionów 477 tysięcy. Ubytek wynosić będzie 1 milion 960 tysięcy 
osób. I tym razem będzie to przedłużenie procesu jaki obserwowano w latach 
2013-2015. 

10.   Obecne i przewidywane zmiany w strukturze ludności według wie-
ku. Starzenie demograficzne ludności  

Głębokie zmiany obserwuje się nie tylko w liczbie ludności, ale i w jej struk-
turze według wieku. Polska wkroczyła w okres przyśpieszonego tempa procesu 
starzenia ludności. W wielkim wyżu urodzeń w latach 1946-1959, czyli w ciągu 
czternastu lat przyszło na świat prawie 11 milionów dzieci. Polska była wówczas 
jednym z najmłodszych demograficznie krajów w Europie. Obecnie generacja 
ta (pomniejszona o zgony i ujemne saldo migracji zagranicznych, które miały 
miejsce w minionych latach) wstępuje do coraz to starszych grup wieku. 

Tabela 6
Ludność a/ według biologicznych grup wieku (w ujęciu trójdzielnym) w Polsce w la-

tach 1990-2015. Stan w dniu 31 XII

Ludność

w wieku

Lata Lata

1990 2000 2010 2014 2015 1990 2000 2010 2014 2015

w tysiącach w odsetkach

Ogółem 38 073 38 254 38 530 
38 

479b/
38 437 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 - 14 lat 9 294 7 294 5 856 5 764 5 755 24,4 19,1 15,2 15,0 15,0 

15 - 64 24 892 26 234 27 484 26 840 26 606 65,4 68,5 71,3 69,7 69,2 

65 lat 
i więcej

3 887 4 726 5 190 5 874 6 076 10,2 12,4 13,5 15,3 15,8 

a/ W ogólnej liczbie ludności oraz w podziale według wieku uwzględnione zostały także osoby, które czasowo 
wyemigrowały za granicę, bez względu na to czy dokonały formalnego wymeldowania . Nie zostali natomiast 
uwzględnieni imigranci przebywający w Polsce czasowo - bez względu na formalno-prawny status ich pobytu oraz na 
okres przebywania w Polsce .  

b/ Różnica 1 tys . Osób między liczbą ludności ogółem, a sumą liczb poszczególnych grup wiekowych spowodowana 
została zaokrąglaniem (w dół lub w górę) liczb bezwzględnych do wartości tysięcznych .                                              

Źródło: Ludność . Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju 
terytorialnym w 2015 roku . GUS, Warszawa 2016 . 
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Dokładniejsza analiza zmian w strukturze ludności według wieku dotyczy 
lat 1990-2015 (tabl. 6) i 2015-2035 (tabl. 7). Przedstawiona zostanie ludność 
w ujęciu trójdzielnym typu biologicznego, czyli zbiorowość dzieci (0-14 lat), 
populacja ludzi dorosłych (15-64 lata) i liczba ludzi starych (65 lat i więcej)[19].

2. Piramida wieku ludności w Polsce. Stan w dn. 31 XII 2015 roku

Omówiony wcześniej trwający od lat spadek liczby urodzeń spowodował 
duży regres liczebny populacji w wieku 0-14 lat. W 1990 roku liczyła ona 9 mi-
lionów 294 tys. osób, to jest 24,4% ogółu ludności. Dwadzieścia pięć lat później, 
czyli w 2015 roku obniżyła się do 5 milionów 755 tys. osób, stanowiąc 15,0% 
ogólnej populacji. 

19  Pominięto podział ludności według wieku typu ekonomicznego, w którym według tradycyjne-
go ujęcia wyróżnia się ludność w wieku: przedprodukcyjnym (0-17 lat), produkcyjnym (18-65 
lata mężczyźni i 18-59 lat kobiety) i poprodukcyjnym (65 lat i więcej mężczyźni, 60 lat i więcej 
kobiety).

Źródło:  Ludność . Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju 
terytorialnym w 2015 r . Stan w dniu 31 XII, GUS, Warszawa 2016 .

Sytuacja demograficzna Polski – przeszłość, stan obecny...
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Spadek liczby dzieci w wieku 0-14 lat będzie także miał miejsce i w najbliż-
szym dwudziestoleciu. W 2035 roku zbiorowość ta obniży się do 4 milionów 
536 tys. osób, stanowiąc już tylko 12,4% ogółu ludności (tabl. 7).

Zmniejszać się będzie również populacja w wieku 15-64 lata. W 2010 roku 
liczyła ona 27 milionów 484 tys. osób, w 2015 roku 26 milionów 606 tys., zaś 
w 2035 roku skurczy się do 23 milionów 24 tys. osób. Jej udział względny w po-
pulacji ogółem stanowić będzie odpowiednio: 71,3%, 69,2% i 63,1% (tabl. 7).

Tabela 7
Prognoza ludności według biologicznych grup wieku (w ujęciu trójdzielnym) w Polsce 

do 2035 roku. Stan w dniu 31 XII

Odmienny kierunek rozwoju liczebnego dotyczy najstarszej populacji. Lud-
ność w wieku 65 lat i więcej od wielu już lat charakteryzuje się stałym wzrostem 
liczebnym. W 1990 roku stanowiła 3 miliony 887 tys. osób (10,2% ogółu ludno-
ści), dwadzieścia pięć lat później w 2015 roku powiększyła się do 6 milionów 76 
tys. osób (do 15,8% ogółu ludności). 

W nadchodzących latach proces starzenia demograficznego będzie się nasilał. 
W 2035 roku, czyli za dwadzieścia lat zbiorowość ta osiągnie 8 milionów 917 
tys. osób i stanowić będzie już 24,5% ogółu ludności. Będzie to – z jednej strony 
– skutek osiągania wieku 65 lat i więcej przez liczne generacje urodzonych w 
okresie wyżu z lat pięćdziesiątych, z drugiej zaś rezultat wydłużania przeciętne-
go trwania życia ludzkiego. 

Przedstawione liczby wskazują, że nastąpi duża zmiana w relacjach mię-
dzypokoleniowych: wzrośnie w dużym stopniu udział procentowy ludności  
w starszym wieku, zmaleje zaś udział dzieci.

Ludność

w wieku

Lata Lata

2015a 2020 2025 2030 2035 2015a 2020 2025 2030 2035

w tysiącach w odsetkach

Ogółem 38 437 38 138 37 741 37 185 36 477 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 - 14 lat 5 755 5 659 5 227 4 856 4 536 15,0 14,8 13,9 13,1 12,4

15 - 64 26 606 25 285 24 325 23 683 23 024 69,2 66,3 64,5 63,7 63,1

65 lat 
i więcej

6 076 7 194 8 189 8 646 8 917 15,8 18,9 21,7 23,3 24,5

a/ Dane rzeczywiste .

Źródło: jak w tabeli 5 .

Izydor Sobczak
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11.  Następstwa zmian demograficznych 

Duży wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym pociągnie za sobą wie-
le następstw. Przede wszystkim spowoduje obciążenie budżetu państwa róż-
nymi formami emerytur i rent, zwiększy zapotrzebowanie na miejsca w do-
mach opieki społecznej, spowoduje wzrost zadań z zakresu pomocy społecznej  
i opieki lekarskiej. Rozszerzeniu będzie musiało ulec poradnictwo, profilaktyka 
i lecznictwo geriatryczne. Rozwój infrastruktury i różnego rodzaju usług zwią-
zanych z ludźmi starymi będzie w nadchodzących latach pozostawał pod silną 
presją czynnika demograficznego. 

Z malejącej liczby dzieci i młodzieży wynikają określone – doraźne i per-
spektywiczne – skutki dla polityki edukacyjnej oraz dla wielu innych dziedzin 
życia społecznego. Skoro już dziś notujemy znacznie większy spadek liczby 
uczniów w szkołach podstawowych i średnich niż kilka lat temu, to takie samo 
zjawisko w nadchodzących latach będzie się nasilać w szkołach wyższych. Potę-
gować się będą znane już dziś negatywne zjawiska związane z niżem demogra-
ficznym. Ta sama mniej liczna populacja po ukończeniu szkoły średniej i wyż-
szej będzie podejmować pracę, co oznaczać będzie kształtowanie negatywnych 
zjawisk na rynku pracy, zwłaszcza w sferze wykwalifikowanych kadr. 

Przeciwdziałać temu można poprzez stymulowanie wzrostu liczby urodzeń 
i ograniczenie odpływu młodych ludzi za granicę na pobyt stały i okresowy. Są 
to istotne wyzwania dla perspektywicznej polityki społecznej i ludnościowej  
w naszym kraju. 

Podkreślić trzeba, że w ostatnich latach kształtuje się w Polsce przychylny 
klimat dla aktywnej polityki rodzinnej. W sposób istotny przyczyniły się do 
tego oceny i wnioski prezentowane na I i II Kongresie Demograficznym, które 
odbyły się w 2002 i w 2012 roku oraz na wielu konferencjach i seminariach na-
ukowych, wskazujących zagrożenia płynące z regresu demograficznego. 

Sytuacja demograficzna Polski – przeszłość, stan obecny...
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The demographic situation in Poland: the 
past, present and future perspectives

Abstract

The article presents demographic changes that have occurred in Poland 
in the years 1950 – 2015 and forecasts the population in 2035. Specific focus 
is placed on the variation in births during the demographic highs and lows. 
The number of births decreased by the number of deaths, happening in the 
total population under examination, defines the rate of natural increase (RNI). 
The RNI was very high in the 1950’s and 1970’s. As a result of the continued 
decrease in the birth rate, the RNI reached very low values in the years 2000 – 
2015. Some years during this period were marked by the preponderance of the 
death rate, or in other words, by the negative RNI.

The already low RNI decreased even more with a negative balance in for-
eign migrations. In result, the population of Poland in the last three years (2013, 
2014 and 2015) declined with ca. 32 thousand people annually. The Polish Cen-
tral Statistical Office forecasts that the decline in the population will continue 
in the next decades. 

The decreasing numbers of births, numerous emigrations among young 
people, and longer life expectancy have caused significant changes in the age 
structure of the population. These are reflected by a decrease in the number of 
children and an increase in the number of the elderly, both contributing to the 
advancing ageing of the population, a phenomenon that will intensify in the 
years to come.
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Die demographische Lage Polens 
– Vergangenheit, Gegenwart und 

Perspektiven

Zusammenfassung

Im Artikel werden der demographische Wandel veranschaulicht, der sich 
in Polen in den Jahren 1950-2015 vollzogen hat, und eine Bevölkerungsprogno-
se für die Zeitspanne bis zum Jahre 2035 gegeben. Besondere Aufmerksamkeit 
wird den Veränderungen der Geburtenraten geschenkt, die zu den Bevölke-
rungsrückgängen beziehungsweise demographischen Höchstständen geführt 
haben. Die Geburtenzahlen, verringert um die Menge der Todesfälle in der ge-
samten untersuchten Population, machen die Bevölkerungsbilanz aus. In den 
1960-er und 1970-er Jahren war sie sehr hoch, wonach sie infolge des ständigen 
Rückgangs der Geburtenzahlen zwischen 2000 und 2015 sehre niedrige Werte 
erreichte; dabei übertrafen in manchen Jahren sogar die Todeszahlen die Ge-
burtenzahlen, was dann eine negative Bevölkerungsbilanz bedeutet.  

Die sonst schon niedrige Bevölkerungsbilanz wurde noch durch ein negati-
ves Wanderungssaldo verschlimmert. Infolge dieser Erscheinungen verringerte 
sich die Bevölkerungsmenge in Polen in den letzten Jahren (2013, 2014, 2015) 
durchschnittlich um jeweils 32.000. Nach der Vorausschätzung des polnischen 
Hauptstatistikamtes vom Jahre 2014 werden auch in den nächsten Jahrzehnten 
Populationsrückgänge zu verzeichnen sein. 

Sinkende Geburtenraten, der Weggang der jungen Generationen ins Aus-
land sowie eine immer längere Lebenserwartung verursachen tiefe Verände-
rungen in der Altersstruktur der Bevölkerung. Dieser Wandel schlägt sich im 
Rückgang der Kinder- und Jugendlichen-Zahlen sowie in der Zunahme an al-
ten Menschen – und somit in einem fortschreitenden Alterungsprozess – nie-
der. Diese Erscheinung wird sich in den nächsten Jahren sogar noch verstärken. 
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„Zapiski Zalewskie”

”Zapiski Zalewskie” to biuletyn Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalew-
skiej. Towarzystwo to zarejestrowane zostało 4 października 2002 roku, a jego 
celem jest m.in., jak napisał we wstępie odredakcyjnym pierwszego numeru Ka-
zimierz Skrodzki, „propagowanie wiedzy o Ziemi Zalewskiej oraz popularyzo-
wanie walorów kulturowych i geograficznych miasta i regionu”. W osiągnięciu 
tych celów ma Towarzystwu pomagać wydawane przez nie czasopismo. Pod-
tytuł czasopisma brzmi: Historia, Kultura, Środowisko, jedynie w numerze 19 
z 2010 roku jest on inny – DIARIUSZ ZALEWSKI (pisane wielkimi literami). 
Biuletyn redaguje zespół pod kierownictwem Kazimierza Skrodzkiego (nr 1 i 2) 
i Krystyny Kacprzak (od numeru 3). Pierwszy numer „Zapisków Zalewskich” 
wyszedł w styczniu 2003 roku. Czasopismo ukazuje się do dzisiaj. Do 2016 roku 
wydano trzydzieści cztery numery[1]. Ukazywały się one dosyć regularnie, z czę-
stotliwością 2 – 3 w roku, w 2015 wydano cztery numery. Numer drugi wydano 
w kwietniu 2003 roku, w tym też jeszcze roku ukazał się podwójny numer 3/4. 
W 2003 roku wydano trzy numery – 5,6 i 7, od 2005 roku ukazywały się rocznie 
dwa numery: w 2005 - 8 i 9, w 2006 - 10 i 11, w 2007 - 12 i 13, w 2008 -14 i 15, 
w 2009 -16 i 17, w 2010 - 18, 19, w 2011 r. - 20 i 21, w 2012 - 22-24, w 2013 - 25 
i 26, w 2014 - 27-29, w 2015– numery 30-33, w 2016- 34. Od numeru 13 „Za-
piski Zalewskie” mają numer ISSN – 1898 – 2786. Od numeru 11 zaczęto za-
mieszczać informację o nakładzie. Wydany był wówczas w 350 egzemplarzach, 
kolejne numery wychodziły w zwiększonym nakładzie: od numeru 13 – 400 
egzemplarzy, następnie liczba egzemplarzy oscylowała od 500 (numery 18, 20, 
25) do 600 (numery 24, 27, 29, 30, 31, 33), wreszcie nr 34 ukazał się w 1000 
egzemplarzy. Dane te oznaczają, że w ciągu dekady nakład został niemal potro-
jony, co wymownie świadczy o zainteresowaniu periodykiem. 

Niezwykle istotne jest finansowanie wydawnictwa, zwłaszcza, iż rozprowa-

1  Już po napisaniu recenzji ukazał się nr 35, którego zwartość nie jest omawiana w niniejszym tek-
ście.
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dzane jest ono bezpłatnie. Według informacji uzyskanej od Redakcji wydawa-
nie „Zapisków Zalewskich” finansowane jest ze środków pozyskiwanych w ra-
mach realizacji projektów „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, projektu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego, projektu Fundacji Wspomagania Wsi, grantów, środków Gmi-
ny Zalewo przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz z darowizn. 
W numerach 3-4, 6, 8 na ostatniej stronie zamieszczono stosowną informację 
o prywatnych sponsorach, w następnych (wyjąwszy nr 19) brak wzmianki na 
ten temat. Niektóre numery powiązane były z szerszymi projektami, wystawa-
mi, spotkaniami z mieszkańcami gminy i wycieczkami itp., będąc w części spra-
wozdaniem z tych działań. Nawiasem mówiąc, opisanie starań o środki finan-
sowe dla wydawnictwa i otrzymanie grantów warte jest oddzielnego artykułu. 

Szata edytorska periodyku, jakkolwiek wydające się ona sprawą drugorzęd-
ną, jest jednak pośrednio odbiciem kondycji Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zalewskiej, możliwości finansowych, nakładu pracy i zapobiegliwości redakcji. 
„Zapiski Zalewskie” mają format A5. Liczba stron nie jest stała. Pierwsze trzy 
numery liczyły 32 i 36 strony, następne po 40, numery 25, 27, 29, 33 - 44 stron, 
numery 20, 31 – 48 stron, numer 24 – 56, numer 31 i 32 aż 88 stron a ostatni po-
wrócił do liczby 56 stron. Pierwsze numery wydane zostały metodą „chałupni-
czą”, jako spięte odbitki kserograficzne skomponowane przez redaktora naczel-
nego, potem składem i opracowaniem graficznym zajmowały się zewnętrzne 
firmy „Ostgraf ”, Tejo - Iława i Rampi – Iława. Od numeru 27 nie umieszczano 
informacji o drukarni. Szata graficzna jest czarno-biała, od numeru ósmego 
tytuł zaakcentowano kolorem zielonym. Numer 24 ukazał się wyjątkowo w ko-
lorze niebieskim, numery 27 i 28 - w brązowym. Numer 19 ma okładkę z kre-
dowego papieru i kolorowymi ilustracjami na jej stronach zewnętrznych. Od 
numeru 28 także na wewnętrznych stronach okładki zamieszczane są barwne 
ilustracje.

Układ biuletynu pozostaje od pierwszego numeru taki sam. Nie ulega zmia-
nie kompozycja strony tytułowej - obok tytułu w górnym prawym rogu widnie-
je herb miasta –wizerunek Świętego Jana w Oleju. Także na ostatniej stronie 
zamieszczana była kilkakrotnie reprodukcja miejskiego herbu (numery 3-4, 5, 
9, 10). Poniżej tytułu z lewej strony widnieją spis treści oraz - obok - krótki 
tekst Od Redakcji, mający charakter wstępu i zachęty do lektury numeru. Układ 
zawartości jest raczej stały: dwa lub trzy większe artykuły historyczne, krótsze 
notki, wspomnienia, kalendarium - Fakty i wydarzenia z dziejów Ziemi Zalew-
skiej, doprowadzone od 1945 do 1996 r. przez K. Skrodzkiego w numerach 1, 
2, 7, 9 i 10 ewentualnie kroniki niektórych szkół, sprawozdanie ze spotkania 

Jerzy Domino
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lub lokalnej wyprawy, legendy Ziemi Zalewskiej. Jeśli chodzi o przedostatnią 
stronę biuletynu, redakcja wciąż poszukuje koncepcji jej opracowania. Pojawia-
ły się różne propozycje: noty o sponsorach, krzyżówki o tematyce regionalnej 
Zalewianka, opracowane przez Edwarda Całkę (numery – 10 – 13 i 25), krótkie 
informacje o artystach połączone z reprodukcjami ich prac (numery 5, 7, 30), 
wiersze (numery 2 i 27). Na ogół na stronie tej zamieszczano jednak tekst regio-
nalnej legendy lub fotografie. 

„Zapiski Zalewskie” cechuje urozmaicona szata graficzna. Tworzą ją re-
produkcje dawnych pocztówek i fotografii przedstawiające miejscowości Ziemi 
Zalewskiej, ilustracje zaczerpnięte z wydawnictw naukowych, zdjęcia dostępne 
w Internecie, liczne, często unikatowe, fotografie z prywatnych zbiorów rodzin-
nych, reprodukcje obrazów i rysunków poświęconych krajobrazowi i zabytkom 
regionu, a także fotografie współczesne. Ilustracje w pierwszych numerach nie 
były zbyt czytelne, jednak z kolejnymi numerami ich jakość poprawiała się. 
Istotnym mankamentem pierwszych numerów był brak podawania źródeł tych 
ilustracji, adnotacja, iż pochodzą ze zbiorów TMZZ jest niewiele mówiąca, gdyż 
nie wiadomo, czy TMZZ posiada oryginały ilustracji, czy tylko ich reprodukcje. 

Lista osób publikujących w „Zapiskach Zalewskich” jest długa. Najbardziej 
aktywnym autorem jest redaktor główny biuletynu – Krystyna Kacprzak. Nie li-
cząc inwitacji na pierwszej stronie, jest ona autorką, współautorką lub tłumacz-
ką ok. sześćdziesięciu tekstów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Kazimierz 
Skrodzki z Poznania, redaktor dwóch pierwszych numerów, jest autorem oko-
ło czterdziestu opracowań i krótszych przyczynków. Doliczyć się można około 
czterdziestu tekstów i tłumaczeń autorstwa lub współredakcji Bernarda Króla. 
Kazimierz Madela jest tłumaczem bądź autorem około trzydziestu sześciu arty-
kułów i opracowań. Irena Truszkowska występuje jako autorka, współautorka 
i tłumaczka około siedemnastu tekstów. Dwanaście tekstów, przeważnie zwią-
zanych z archeologią, zamieścił Seweryn Szczepański. Inni autorzy opubliko-
wali zdecydowanie mniej przyczynków: Helena Kłosińska (tłumaczenia), Sonia 
Solorz - Taciak (notki) i Piotr W. Taciak - siedem, Sławomir Dylewski, Kazi-
mierz Łoziński i Wiesław Skrobot - sześć, Ryszard Piechota, Józef Samsel – pięć, 
Leszek Meller, Podlaski, Kamila Skórka, Jarosław Szubiak, Cezary Wawrzyński 
- cztery, Edward Całka, Jolanta Jackiewicz, Karol Kamiński, Hans Klein, Ry-
szard Kowalski, A. Łozińska, Lech Słodownik - trzy. Wielu opublikowało do tej 
pory tylko jeden albo dwa teksty. Niektórzy z autorów są pasjonatami historii 
regionalnej: Bernard Król- dr chemii, wykładowca w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie, Kazimierz Lech Skrodzki - autor m.in. monografii 
Dzieje Ziemi Zalewskiej 1305-2005, Krystyna Kacprzak - prezes Towarzystwa 

„Zapiski Zalewskie”
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Miłośników Ziemi Zalewskiej i redaktor naczelny biuletynu, Irena Truszkow-
ska, Leszek Meller - historyk-amator, tłumacz wielu publikacji, Kazimierz Ma-
dela - dr biologii, pracownik naukowy Instytutu Roberta Kocha w Berlinie, 
Edward Całka, Ryszard Piechota (zmarły w 2016 r.), Sonia Solarz-Taciak i Piotr 
W. Taciak - współautorzy przewodnika turystycznego Kraina Drwęcy i Pasłęki 
(2008), autorzy wielu artykułów m.in. w „Spotkaniach z Zabytkami”, „Okoli-
cach Ostródy” oraz wortalu: www.napoleon.org.pl, członkowie Morąskiego 
Bractwa Historycznego „Mawrin”. Wielu autorów jest zawodowymi historyka-
mi i naukowcami o ugruntowanej pozycji, należą do nich dr hab. Mirosław J. 
Hoffmann, dr Sławomir Skowronek, dr Wiesław Skrobot, dr Seweryn Szcze-
pański, dr Jacek Wysocki. W czasopiśmie ukazywały się także artykuły profe-
sora Jerzego Kochanowskiego i profesor Ewy Łużyńskiej oraz wywiad z prof. 
Stanisławem Januszewskim.

Nie ma tu miejsca na szczegółowy spis zawartości wszystkich numerów 
wydanych na przestrzeni trzynastu lat, warto jednak choć pokrótce scharakte-
ryzować treści zawarte w biuletynie. Forma literacka tekstów jest zróżnicowa-
na, od artykułów naukowych poprzez teksty popularyzatorskie, eseje, wywiady, 
wspomnienia, recenzje, krótkie notatki do utworów poetyckich, przy czym nie-
które z zamieszczonych tekstów są przekładami. Dłuższe artykuły są publiko-
wane w odcinkach, większość pisana jest językiem przystępnym, aczkolwiek 
niepozbawionym specjalistycznej terminologii, co jest nieuniknione, kiedy 
sięga się po tematy wymagające operowania fachowym słownictwem z dane-
go zakresu. Większość artykułów opracowano na podstawie innych publika-
cji i koniecznym jest bardziej konsekwentne podawanie źródeł. Począwszy od 
czwartego numeru artykuły historyczne zaopatrzone są wprawdzie w przypisy, 
lepszym rozwiązaniem byłoby jednak podawanie źródła w wykazie literatury 
niż stosowanie odwołań, bo chociaż tekst sprawia wówczas wrażenie bardziej 
naukowego, nie jest to w związku z popularnonaukowym charakterem wydaw-
nictwa konieczne.  Niektóre artykuły zostały mimo to opatrzone bardzo do-
kładnymi przypisami, szczegółową bibliografią, a nawet edycją i tłumaczeniem 
źródeł archiwalnych.

Przy podawaniu ilości tematycznych zagadnień posłużyłem się określeniem 
„około”, nie dlatego, że nie jest znana ich konkretna liczba, ale z uwagi na to, że 
charakter, jak też tematyka niektórych z nich jest trudna do jednoznacznego 
określenia, będąc po części esejem, artykułem, jak też zapisem wspomnień czy 
wywiadem. W większości przypadków autorzy informują zresztą, iż dany tekst 
został „opracowany” na podstawie np. rozmów, materiałów dostępnych w In-
ternecie itp.

Jerzy Domino
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Zakres tematyczny periodyku „Zapiski Zalewskie” nie ogranicza się do 
obszaru miasta i gminy Zalewo. Pomijając teksty o charakterze bardziej ogól-
nym, wiele z nich dotyczy innych gmin, a numer 34 poświęcony jest wsi Myślice 
w gminie Stary Dzierzgoń. 

Przeważają artykuły historyczne. Jedne są bardziej popularyzatorskie, inne 
-zaopatrzone w bogaty aparat naukowy, obejmujący nawet niekiedy dołączony, 
jako oddzielny tekst materiał źródłowy - spełniają wymogi opracowania na-
ukowego. Najwięcej tekstów, bo ponad pięćdziesiąt, dotyczy historii i zabytków 
miasta Zalewa. Są to m.in. opracowania K. Skrodzkiego Powstanie Miasta Za-
lewa, Geneza nazwy Zalewo, (nr 1), Zalewska przygoda z koleją (nr 7), Uniwer-
sytecka szansa Zalewa w XVI w . (nr 28), R. Piechoty: Żydzi w Zalewie, (nr 3), 
Krótka historia zalewskiej powozowni (nr 29), S. Szczepańskiego - Historia pie-
niądza w Zalewie (nr 8), A. Szczepańskiego - Procesy o czary w Zalewie w XVI 
i XVI w . (nr 15), K. Kacprzak - Historia zalewskiej garbarni, (nr 3-4, i 5), Zalewo 
na starych pocztówkach, (nr 11, 12), P. Walskiego - Historia organów w kościele 
p .w . Św . Jana Ewangelisty w Zalewie (nr 12), Kazimierza Madeli - Tajemnica 
srebrnej tacy, (nr 4), Plan i panoramy Zalewa z 1751 r . (nr 5), Klasztor francisz-
kanów w Zalewie, (nr 8), Żydzi w Zalewie w relacjach powojennych mieszkańców 
miasta, Kościół św . Jana Ewangelisty w Zalewie (nr 9) Zalewo na starych pocz-
tówkach (nr 11) I. Truszkowskiej - Magia zalewskiego kina, (nr 10), H. Kleina 
- Historia ochotniczej straży pożarnej w Zalewie (nr 16 i 17). Bardzo interesu-
jącym materiałem jest publikowany w kilku numerach opis średniowiecznego 
miasta autorstwa K. Kacprzak - Spacer po średniowiecznym Zalewie (nr 8) oraz 
I. Truszkowskiej i K. Kacprzak Spacer po ulicach dawnego Saalfeld/Zalewa, opi-
sujący przedwojenną zabudowę miasta, z bogatym materiałem ilustracyjnym 
(nr 27, 28, 31).

Tekstów poświęconych poszczególnym obiektom, budynkom, artefaktom 
czy też innym miejscowościom w gminie i okolicach zamieszczono w 34 nu-
merach niewiele mniej, bo około pięćdziesięciu pięciu. Są wśród nich szczegó-
łowe artykuły badawcze, np. prof. Ewy Łużynieckiej Badania architektoniczne 
kościoła parafialnego w Dobrzykach (nr 32), Rafała Pikuły i Michała Olejniczaka 
Zegar wieżowy w kościele w Dobrzykach (nr 32), K. Kacprzak Krosna ręczne 
z Zalewa (o eksponatach z Muzeum Narodowego w Waszyngtonie) (nr 22),  
S. Szczepańskiego Płyty grobowe z kościoła p .w . Chrystusa Króla w Jarnołtowie 
(nr 13), C. Wawrzyńskiego Zajezierze, tablica poległych w I Wojnie Światowej 
(nr 28). 

Metodą mniej lub bardziej monograficzną opisano niektóre miejscowości 
w gminie Zalewo oraz w gminach sąsiednich: Bajdy (nr 21), Barty (nr 18), Bąd-
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ki (nr 1 i nr 18), Budwity ( nr 13), Czulpę ( nr 11), Dobrzyki (nr 32), Gajdy 
(nr 18), Gisiel ( nr 34), Gubławki (nr 18), Janiki Wielkie (nr 22), Jarnołtowo 
(nr 13), Jerzwałd (nr 3), Kiemiany ( nr 34), Kupin, (nr 2), Mazanki (nr 31 i 34), 
Myślice (nr 34), Pozorty (nr 18), Przezmark (nr 9), Siemiany (nr 15), Witosze-
wo (nr 3).

Duże zainteresowanie autorów budziły historia i zabytki wsi Boreczno. Wsi 
tej poświęcony został niemal w całości nr 20 z obszernymi artykułami S. Szcze-
pańskiego Boreczno w średniowieczu, B. i P. Walskich Symbolika barokowego 
wyposażenia kościoła p .w . Podwyższenia Krzyża Świętego w Borecznie i wspo-
mnieniami Józefa Króla, Mariana Woźniaka oraz Edwarda Froehlicha, teksty 
o Borecznie pojawiają się także często w innych numerach (I. Anuszkiewicz, 
Historia Boreczna (nr 3), Działalność duszpasterska księży w parafii pod wezwa-
niem Podwyższenia Krzyża Świętego w Borecznie w latach 1958 – 2004 (nr 4), 
S. Szczepański, Płyta grobowa z kościoła p .w . Podwyższenia Krzyża Św . W Bo-
recznie, (nr 9), B. Króla, Tajemnice kościoła w Borecznie (nr 14), Przedwojenni 
mieszkańcy Boreczna (nr 24), Domek dzwonnika w Borecznie (nr 26) i wzmian-
kowane niżej teksty dotyczące historii szkolnictwa.

Nie brakuje artykułów związanych z archeologią (S. Szczepański, Pokłon 
nad grobami Prusów (nr 11), O „babach” z okolic Zalewa słów kilka (nr 12), K. 
Madela, Huta szkła w Solnikach (nr 10), S. Szczepański, Średniowieczne założe-
nia obronne z okolic Zalewa (nr 16), K. Zdeb, J. Wysocki, Zasoby archeologiczne 
gminy Zalewo i możliwości ich wykorzystania turystycznego (nr 29), w tym także 
dotyczących pojedynczych znalezisk - I. Truszkowska, Złote floreny z Zalewa 
(nr 4), K. Skrodzki, Arabski skarb z Bagdadu, K. Kacprzak, Tajemnice Górki koło 
Wielowsi (nr 31).

Historia edukacji w regionie znalazła swoje odbicie w artykułach poświę-
conych poszczególnym szkołom. Dotyczyły one zarówno szkolnictwa w okresie 
do 1945 roku - (K. Łoziński, Szkoła prowincjonalna w Zalewie w XVI – XVIII 
wieku (nr 3), K. Madela, Szkolnictwo w Zalewie od 1805 do 1945 (nr 6), S. Szcze-
pański, Uczniowie z Zalewa w gimnazjum akademickim w Toruniu w XVI-XVIII 
wieku (nr 7), O białej szkole w Borecznie (nr 18), jak i powojennej historii pla-
cówek edukacyjnych, opracowanej na podstawie kronik szkolnych lub wspo-
mnień. Należą do nich artykuły K. Kacprzak Szkoła w Borecznie – dzieje rozwo-
ju i rozbudowy (nr 25), J. Samsela, Pierwsze lata powojennej szkoły w Borecznie 
(nr 25, 26 i 27), K. Łozińskiego, Powojenna historia szkoły w Zalewie (lata 1945-
1952) na podstawie kroniki Apolinarego Skrodzkiego (nr 7, 8, 9, 10, 11), 

Tematem kilku artykułów były zabytki inżynierii wodnej, znajdujące się na 
obszarze gminy Zalewo, m. in. Kanał Dobrzycki (K. Skrodzki, Kanał Dobrzyc-
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ki (nr 1), C. Wawrzyński, Kanał Dobrzycki (niem . Weindorfer Kanal) (nr  26, 
krótka notka w nr 25). Obiektowi temu poświęcono niemal całą zawartość nr 
32 z tekstami m.in. K. Skrodzkiego Zalewskie okno na świat – Kanał Dobrzycki, 
najstarszy kanał żeglowny w Polsce, wywiadem S. Dylewskiego z prof. Stanisła-
wem Januszewskim Śluza na Kanale Dobrzyckim, tekstami dra C. Wawrzyń-
skiego, Kanał Elbląski i Dobrzycki zaczynają się w Zalewie, E Całki, Jak to z na-
zwą kanału było?, dra Wiesława Skrobota, Niektóre wartości kulturowe Kanału 
Elbląskiego i ich niewykorzystany potencjał edukacyjno – turystyczny (Kanał 
Dobrzycki jest jego częścią) i S. Dylewskiego Mapa batymetryczna Kanału Do-
brzyckiego.

Temat żeglugi po kanałach i jeziorach regionu przywoływany był niejed-
nokrotnie, m.in. przez R. Kowalskiego - Elbląg – Zalewo – Ostróda, żegluga 
parowa na przełomie XIX i XX w. (nr 28), O parowcach raz jeszcze (nr 29), 
K. Skrodzkiego - Tajemnice kanału jerzwałdzkiego i okolic (nr 30) i C. Waw-
rzyńskiego - Śladem pierwszych wizerunków kanału oberlandzkiego (nr 30).

Około trzydziestu artykułów dotyczy Zalewa pośrednio, w szerszym 
kontekście historycznym, są to teksty m. in. Dżuma w Prusach i na Warmii 
/1708-1711/ K. Kacprzak (nr 6), Wileńska Brygada AK w okolicach jez . Jeziorak 
w 1946 r . (nr 17), Gajdy – karta z dziejów baptyzmu w Polsce K. Skrodzkiego 
(nr 18), Historia Lisowskich, żołnierzy Armii Krajowej (nr 22), Kamieniec – ma-
zurska stolica Europy w 1807 r ., Zalewski epizod Napoleona tegoż autora. Pośród 
nich bardzo ważny jest, przedrukowany za zgodą autora, tekst prof. Jerzego Ko-
chanowskiego Ziemie przechodnie (nr 31).

W zestawieniu z tematami historycznymi tematyka przyrodnicza i ogól-
nokrajoznawcza reprezentowana jest mniej licznie, bo przez około piętnaście 
tekstów, m.in.: A. Łozińska, Atlantyda – pradolina Trupen (nr 2), A. Łozińska, 
J. Szubiak, Trasa przyrodnicza z Zalewa do Bądek, (nr 5), J. Szubin, Wędkarstwo 
nad jeziorem Ewingi (nr 5).

Ważną zawartością „Zapisków Zalewskich” są wspomnienia, reprezentowa-
ne przez ponad czterdzieści tekstów. Niezmiernie interesujące są wspomnienia 
dawnych mieszkańców: Emila Kleina - rymarza z Zalewa, przedstawione w nr 
11, 12, 13, wywiad z Rudigerem Schulzem - nr 14, wspomnienia Emila Pann-
witza, byłego kościelnego z kościoła w Zalewie (nr 21), Siegfrieda Knopa w nr 
33, Hansa Kleina (zmarłego w 2015 r.) - Moje dzieciństwo i młodość w Zalewie – 
(nr 25) i tegoż Spacer po ulicach dawnego Saalfeld/Zalewa (nr 34), wstrząsające 
wspomnienia z 1945 roku Krystyny Watkowskiej z Bądek (nr 28) i innych czy 
też relacji z jakiegoś wydarzenia np. Zdzisława Grodzkiego P. Jarki dotyczącej 
obławy służby bezpieczeństwa w 1950 roku. Dużo jest wspomnień powojen-
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nych mieszkańców, np.: „Górnik, rolnik i strażak” wspomina Edward Froehlich 
– (nr 20), Moje życie we Wieprzu – opowiada Helena Kłosińska (nr 30), Moje 
życie w ośmiu odsłonach – opowieść Stanisławy Podlaskiej (nr 30), Wspomnienia 
Haliny Śledzik (nr 32). Znamienne jest pojawienie się wspomnień „z drugiego 
pokolenia” - relacji wnuków ze wspomnień swoich dziadków: Katarzyna Anna 
Hałuszczak, Wspomnienia mojej babci – Marii Hałuszczak z Duby (nr 29), Ma-
teusz Bochno, Opowieści mojej babci, (nr 29). 

W dotychczasowych numerach około dwudziestu tekstów dotyczyło osób 
lub rodzin związanych z regionem, m.in. pisarza Zbigniewa Nienackiego (autor 
Elżbieta Miedzińska, nr 5), malarza Roberta Budzińskiego (autor W. Skrobot, 
nr 8), archeologów z przełomu XIX i XX w., badających Pojezierze Iławskie - 
Elisabeth Lemke i Emila Schnippel (autor M. Hoffmann, nr 14), Rottfrieda v. 
Finckenstein (autor K. Skrodzki, nr 21), rzeźbiarzy Bronisława Chromego (nr 
23) i Kurta Preussa (autor H. Klein, nr 23 i 27), rodziny Boettcher z Duby (au-
tor B. Król, nr 34), malarza i pisarza Roberta Budzinskiego (autor W. Skrobot, 
nr 8), księdza Władysława Małachowskiego (autor R. Piechota, nr 34), rodziny 
Bloch z Saalfeld/Zalewa (autor B. Król, nr 31). 

Ważną częścią każdego niemal numeru są teksty zamieszczone w czę-
ści zatytułowanej Legendy Ziemi Zalewskiej. Tekstów tych - dłuższych i krót-
szych - jest w sumie około pięćdziesięciu. Przeważnie są to legendy zaczerp-
nięte z opracowania Elisabeth Lemke Volkstümliches in Ostpreussen, wydanego 
w Morągu w latach 1884 - 1899 lub z „Mohrungen Heimatkreis – Nachrichten” 
w opracowaniu K. Madela oraz Die Volkssagen Ostpreussens – pod redakcją Eri-
cha Pohla, Gräfe und Unzer Verlag, Königsberg 1943 Die Volkssagen Ostpreus-
sen, Litthauen und Westpreussens. Neue Ausgabe; Tettau W.J.A. Temme J.D.H; 
Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin 1865. Zamieszczane są także teksty 
obecnych mieszkańców gminy, w tym uczniów – np. Jolanty Kiciak, ówczesnej 
uczennicy zalewskiego gimnazjum (nr 3-4). Są to nie tylko opowieści odno-
szące się do odległej nieraz przeszłości lub oparte w przybliżeniu na jakimś 
historycznym zdarzeniu, ale także zupełnie autorskie utwory, np. O kamieniu 
zwanym Kobyła autorstwa W. Skrobota (nr 23), Dornier nad Zatoką, D. Soko-
łowskiej ( nr 31).

W niektórych numerach „Zapisków Zalewskich” zamieszczone zostały 
wiersze związane z regionem, czy to z uwagi na temat czy też osobę autora. 
Nie jest ich wiele, bo około dwudziestu. Są to utwory uznanych twórców, np. 
Bronisława Chromego – rzeźbiarza, a także poety (nr 23) i mniej znanych - 
Aleksandry Kwiek (nr 27), Wandy Kułakowskiej – Jaszczyńskiej, repatriantki 
z Ałma Aty, poetki i malarki, bratanicy słynnego malarza Alfonsa Kułakow-
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skiego, Janusza Sokołowskiego (nr 23). Czasopismo publikuje też utwory bę-
dące przekładami z niemieckiego: Christiana v. Zedlitza (nr 12), Klausa Motela 
(nr 25), Edelgarda Hermanna (nr 27) czy Brunona Eckharta, niegdysiejszego 
nauczyciela z Boreczna (kilka rymowanek dla dzieci ze zbioru Kindersang und 
Kinderlachen wydanego w 1934 roku w Morągu (nr 30). 

„Zapiski Zalewskie” są wydawnictwem służącym, jak zapowiadał K. 
Skrodzki, popularyzacji historii Ziemi Zalewskiej. Termin Ziemia Zalewska jest 
umowny, nie funkcjonuje, bowiem jako nazwa obszaru jednoznacznie określo-
nego historycznie czy geograficznie. Nie ogranicza się też bynajmniej do miasta 
i Gminy Zalewo, bo poruszane są często tematy z sąsiednich gmin – Małdyt, 
Susza, Ostródy czy Miłomłyna. Trzynaście lat nieprzerwanego ukazywania się 
periodyku wypełnionego artykułami, bogatym, rzadko powtarzającym się ma-
teriałem zdjęciowym, coraz to nowszymi wątkami i zagadnieniami tematyczny-
mi, związanymi jednak z terenem miasta i gminy Zalewo zasługuje na uznanie, 
a zwiększający się nakład potwierdza zainteresowanie biuletynem. Spełnia on 
z pewnością niezwykle istotną funkcję edukacyjną i popularyzatorską w odnie-
sieniu do gminy oraz stanowi znakomitą dla niej promocję. Chociaż w samej 
gminie brak szkół ponadgimnazjalnych i ugruntowanego środowiska nauko-
wego, Towarzystwu Miłośników Ziemi Zalewskiej i redakcji biuletynu udaje się 
pozyskiwać i utrzymywać kontakty z wieloma autorami tekstów, niemieszkają-
cymi na stałe w Zalewie, którzy żywo zainteresowani są historią, kulturą i śro-
dowiskiem tej części województwa warmińsko – mazurskiego. Dla regionalisty, 
turysty, nauczyciela historii, ucznia, studenta, a przede wszystkim dla lokalnej 
społeczności „Zapiski Zalewskie” to bogate, różnorodne źródło wiedzy o wielu 
aspektach kulturowych niewielkiego bądź co bądź fragmentu krainy o nieuży-
wanej dzisiaj nazwie Prusy Górne (Oberland). Przyczynia się do wzmacniania 
poczucia tożsamości lokalnej, oswojenia i przyjęcia, jako elementu własnego 
dziedzictwa, historii sprzed 1945 roku i zwiększenia troski o zabytki i krajobraz.

[Jerzy Domino]
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Andrzej Groth

Sprawozdanie z konferencji  
Życie lokalnych społeczności w Prusach 

Królewskich wpisane w księgi metrykalne 
(Elbląg, 29 lutego 2016)

W dniu 29 lutego 2016 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego 
w Elblągu odbyła się zorganizowana przez Archiwum Diecezji Elbląskiej kon-
ferencja naukowa poświęcona życiu społeczności lokalnych w Prusach Królew-
skich w świetle ksiąg metrykalnych. Podczas konferencji wygłoszono jedena-
ście referatów dotyczących problematyki związanej z księgami metrykalnymi 
jako materiałem źródłowym w warsztacie historyka.

W pierwszej, wprowadzającej części spotkania wygłoszono trzy referaty. 
Dr Dorota Jutrzenka – Supryn i dr Jolanta Czuczko w swym wystąpieniu Hi-
storia i materia . Znaczenie badań materiałów zabytkowych w realizacji projektu 
konserwacji – restauracji ksiąg metrykalnych z Archiwum Diecezji Elbląskiej oraz 
Joanna Sroka, Ewa Chlebus i Wioletta Ługowska w referacie Konserwacja – re-
stauracja zbioru ksiąg metrykalnych z Archiwum Diecezji Elbląskiej zaprezento-
wały zagadnienia związane z konserwacją wytypowanych ksiąg.

W kolejnym referacie Dzieje ksiąg metrykalnych na ziemiach polskich . 
Okres staropolski ks. prof. Mieczysław Różański z Uniwersytetu Warmińsko 
Mazurskiego w Olsztynie przedstawił historię metrykaliów katolickich w Pol-
sce, stwierdzając, iż na ziemiach polskich jako pierwszy poruszył kwestię ksiąg 
metrykalnych synod włocławski, który odbył się pod przewodnictwem biskupa 
Stanisława Karnkowskiego w 1568 roku.

W drugiej części konferencji zaprezentowano informacje o życiu miesz-
kańców miast i wsi Prus Królewskich zapisane na kartach metrykaliów według 
struktur regionalnych. Dotyczyły one więc: Ziemi Chełmińskiej, Warmii i Ma-
zur, Kaszub, Kociewia oraz trzech wielkich miast pruskich – Gdańska, Elbląga 
i Torunia.
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Wybrane problemy demograficzne Gdańska przedstawił prof. dr hab. 
Edmund Kizik z Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ten na podstawie analizy 
dotąd niewykorzystywanych ksiąg chrztów, ślubów i zmarłych kościoła NMP 
w Gdańsku zaprezentował ruch naturalny, a także wiek zmarłych i śmiertel-
ność dzieci w tej najważniejszej gdańskiej świątyni na tle ludności całego mia-
sta. Uzyskane wyniki porównał z wyliczeniami Jana Baszanowskiego[1] sporzą-
dzonymi na podstawie urzędowych tabel ruchu naturalnego. Upoważniło to 
go do stwierdzenia, iż w badaniach stosunków demograficznych staropolskiego 
Gdańska konieczne jest uwzględnienie ksiąg kościelnych, zawierają one bo-
wiem nowe pola badawcze.

Powyższy pogląd w pełni potwierdziło wystąpienie prof. dra hab. Sławo-
mira Kościelaka z Uniwersytetu Gdańskiego – Gdańszczanie w księgach metry-
kalnych podmiejskich dóbr kościelnych . Problem konwersji, więzi pokrewieństwa 
i układów familijno – ekonomicznych, który na podstawie ksiąg metrykalnych 
katolickich parafii w obszarze podmiejskim (Oliwa, Stare Szkoty, Chełm, Święty 
Wojciech, Giemlice, Matarnia) zajął się niebadanymi dotąd problemami osie-
dlania się gdańszczan w podmiejskich katolickich osadach, kontaktów inter-
personalnych, więzi familijno – towarzyskich i ekonomicznych.

Dr hab. Agnieszka Zielińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu swe wystąpienie Przemiany struktur demograficzno – społecznych w Toruniu 
od końca XVIII do początku XX wieku poświęciła zagadnieniom demograficz-
nym na podstawie analizy ksiąg metrykalnych trzech parafii katolickich i ewan-
gelickich w Toruniu z lat 1793 – 1914. Jej badania ukazały ważne przemiany, 
którym podlegała populacja Torunia, a które wpisały się w ogólnoeuropejskie 
procesy cywilizacyjne. Do przemian tych referentka zaliczyła skomplikowany 
proces transformacji demograficznej, prowadzący do obniżenia stopy umieral-
ności i rodności, zmniejszenie liczebności dzieci w rodzinie, uzawodowienie 
kobiet, stopniową poprawę warunków życiowych. Prowadzone przez A. Zie-
lińską badania dały ciekawy obraz zmieniającej się populacji Torunia, w której 
dwie żyjące ze sobą grupy wyznaniowe: katolicy i ewangelicy podlegały podob-
nym procesom demograficzno – społecznym.

Problemom demograficznym kolejnego wielkiego miasta Prus Królew-
skich poświęcony był referat ks. prof. dra hab. Wojciecha Zawadzkiego z Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Ożenki katolickie 
jako element ruchu migracyjnego w nowożytnym Elblągu.

1  J. Baszanowski, Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601 – 1846 w świetle tabel ruchu 
naturalnego, Gdańsk 1995.

Andrzej Groth  
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Prof. dr hab. Marek Zieliński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy w referacie Zapisy metrykalne jako świadectwo życia społeczno 
– obyczajowego na ziemi chełmińskiej zajął się metrykami kościelnymi ziemi 
chełmińskiej. Ich analiza statystyczno – socjologiczna i filologiczna pozwoliła 
referentowi na stwierdzenie, iż kościelna rejestracja metrykalna, pomimo wielu 
niedoskonałości, traktuje o najbardziej przełomowych chwilach w życiu jed-
nostki ludzkiej, informuje o wielu szczegółach dotyczących kultury życia co-
dziennego całych społeczności, a także pozwala uchwycić istotę przemian za-
chodzących w społeczeństwie doby nowożytnej. Jedną z najbardziej godnych 
uwagi cech wynikających z badań nad metrykaliami – stwierdził referent – jest 
zdolność współżycia obok siebie różnowyznaniowych wspólnot, które były 
w stanie przekraczać bariery podziałów konfesyjnych. 

Wyniki badań nad księgami metrykalnymi warmińskiej parafii Wrzesina 
zaprezentował ks. prof. dra hab. Andrzej Kopiczko z Uniwersytetu Warmińsko 
– Mazurskiego w Olsztynie w referacie Urodzenia i chrzty w parafii Wrzesina 
w świetle księgi metrykalnej z lat 1659 – 1806.

Możliwości badawcze w odniesieniu do społeczności kociewskiej na przy-
kładzie ksiąg metrykalnych parafii Gniew przedstawił ks. prof. dr hab. Jan Wi-
śniewski z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w referacie Kociewskie 
księgi metrykalne na przykładzie parafii Gniew w XVII – XVIII wieku. Referent 
podsumował swe wywody stwierdzeniem, iż treści zawarte w gniewskich księ-
gach metrykalnych są ważnym źródłem wiedzy o społeczności parafii, infor-
mują bowiem o statusie społecznym konkretnych osób, przyczynach zgonów 
i wieku zmarłych, o wieku i pochodzeniu nupturientów, urodzeniu dziecka 
w legalnym związku małżeńskim lub poza nim. Treści te wskazują także – pod-
kreślał referent – na ewentualne kierunki działania duszpasterskiego kapłanów 
i trudności w ich realizacji, zwłaszcza, gdy w parafii mieszkało około 50% in-
nowierców.

Na przydatność metrykaliów do prowadzenia badań nad grupami społecz-
nymi wskazał dr Tomasz Rembalski z Uniwersytetu Gdańskiego w referacie 
Małżeństwa drobnej szlachty kaszubskiej w świetle metryk parafii Borzyszkowy 
w pierwszym okresie zaboru pruskiego (1772 – 1806). Na przykładzie parafii bo-
rzyszkowskiej w pierwszym okresie panowania pruskiego na Pomorzu Gdań-
skim wyłania się obraz wybitnie endogamicznej społeczności, która najchętniej 
zawierała małżeństwa na terenie parafii, wśród swoich. Referent podkreślał 
przydatność metrykaliów do prowadzenia badań nad grupami społecznymi, 
takimi jak drobna szlachta, powinno się jednak – jak stwierdził – objąć nimi 
większy obszar terytorialny i czasowy.

Sprawozdanie z konferencji Życie lokalnych społeczności...
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 Wygłoszone podczas konferencji referaty wskazały przede wszystkim 
na pokłady nowych możliwości badawczych, tkwiących w księgach metrykal-
nych. Skutecznie rozwiały one nieufność wyrażaną przez niektórych badaczy 
co do wiarygodności i zasadności badania metrykaliów, a także wniosły szereg 
nowych ustaleń odnośnie dziejów omawianych miejscowości. Organizatorzy 
konferencji zapowiedzieli rychłą publikację referatów.

Andrzej Groth  



263



264



265

Joanna Szkolnicka

Sprawozdanie z sesji naukowej Historische 
Kommission für ost- und westpreußische 

Landesforschung i Copernicus-Vereinigung 
für Geschichte und Landeskunde 
Westpreussens w Warendorfie  
(Warendorf, 7-8 maja 2016)

W dniach 6-7 maja 2016 w Muzeum Prus Zachodnich (Westpreussisches 
Landesmuseum) w Warendorfie odbyła się wspólna sesja naukowa Kommis-
sion für ost- und westpreussische Landesforschung i Copernicus-Vereinigung 
für Geschichte und Landeskunde Westpreussens. Sesja poświęcona była „kul-
turze pamięci i muzeom na przykładzie Prus”. Referaty wygłoszone pierwszego 
dnia koncentrowały się na zagadnieniu będącym pierwszym członem tytułu 
sesji, czyli na kulturze pamięci. Podczas gdy w języku polskim termin ten, ozna-
czający całokształt obchodzenia się przez jednostki i społeczeństwa z przeszło-
ścią, nie do końca się jeszcze, jak się zdaje, ugruntował, a określenie „miejsca 
pamięci” kojarzy się nadal zasadniczo z martyrologią, w niemieckim dyskur-
sie naukowym kultura pamięci obecna jest już od kilkunastu lat, a „miejsca 
pamięci” niekoniecznie muszą być miejscami w dosłownym rozumieniu tego 
terminu.  

Pierwszy referat, wygłoszony przez dr Dietera Heckmanna z Berlina doty-
czył zagadnienia, w jaki sposób pielęgnowana przez rycerzy Zakonu Krzyżac-
kiego pamięć o początkach zgromadzenia w Ziemi Świętej oraz o samej Jerozo-
limie rzutowała na późniejszą działalność Zakonu w Prusach (referent odwołał 
się m. in. do nawiązań architektonicznych). Również Zakonu Krzyżackiego, ale 
tym razem w recepcji potomnych, dotyczyło drugie wystąpienie wygłoszone 
przez profesora dr hab. Jürgena Sarnowskiego z Hamburga, który naświetlił, 
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w jaki sposób mit Zakonu Krzyżackiego podejmowany i wykorzystywany był 
w XIX i XX w., uwzględniając także negatywne oceny, których wyrazicielem 
był w niemieckim środowisku intelektualnym m. in. J. G. Herder. Dr Sven Tode 
(Hamburg) podjął temat konfesyjnych aspektów kultury pamięci w Prusach, 
natomiast Roland Borchers (Berlin) przyjrzał się kaszubskiej kulturze pamięci, 
zwracając m. in uwagę na fakt, iż wpływał na nią wiejsko-małomiasteczkowy 
charakter regionu.  

Druga tura referatów skoncentrowała się przede wszystkim na kultywo-
waniu pamięci jednostek w obrębie niewielkich społeczności. Prof. dr hab. 
Ruth Leiserowitz (Warszawa) przedstawiła, jaki obraz dzieciństwa i młodości 
spędzonych w Prusach Wschodnich i Zachodnich zachowali dawni mieszkań-
cy tych terenów o żydowskich korzeniach, żyjący obecnie w USA lub Izraelu. 
Wystąpienie dra Andresa Billerta z Frankfurtu nad Odrą dotyczyło rekon-
strukcji rodzinnych wspomnień na przykładzie poszukiwań genealogicznych 
w odniesieniu do Prus Zachodnich i pomocnej roli, jaką mogą w nich odegrać 
mapy czaso-przestrzenne. Referat dra Wulfa Wagnera z Berlina poświęcony był 
z kolei pielęgnowaniu pamięci „o utraconej ojczyźnie” w Prusach Wschodnich 
z perspektywy miejscowych rodzin arystokratycznych, natomiast Reinhard 
Wenzel z Celle przedstawił w oparciu o wypowiedzi i dokumenty własnej rodzi-
ny, jakiego rodzaju narracyjnymi modelami posługują się ludzie, odtwarzając 
wspomnienia o „Heimacie” i przeżyciach związanych z ucieczką w 1945. Ostat-
ni, wieczorny wykład wygłosił prof. dr hab. Christopher Herrmann z Gdańska. 
Dotyczył on „odkrycia” na nowo i wykorzystania przez pruską historiografię 
przełomu XVIII i XIX w. zamku krzyżackiego w Malborku. Prelegent zwrócił 
m. in. uwagę na fakt, iż ta symboliczna budowla stanowiła doskonały punkt 
odniesienia zarówno dla ideologii romantyzmu, jak i wczesnego nacjonalizmu, 
a także zanalizował, w jaki sposób nowoczesne wówczas metody badawcze 
i atrakcyjne środki przekazu, w rodzaju zaprezentowanych w 1819 r. w Berli-
nie dioram Schinkla, przyczyniły się do trwałego zakotwiczenia malborskiego 
zamku w ogólnospołecznej świadomości. 

Referaty wygłoszone drugiego dnia sesji skupiały się bardziej na praktycz-
nej stronie zagadnienia kultywowania pamięci, a więc na muzeach i innych in-
stytucjach. Pierwszy wygłoszony tego dnia przez dra Svena Tode z Hamburga 
wykład dał słuchaczom możliwość zapoznania się z działalnością badawczą 
Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens, któ-
ra dochodzi do głosu zarówno poprzez organizację własnych imprez i wydawa-
nie publikacji, jak również za sprawą stypendiów i nagród przyznawanych ma-
gistrantom i doktorantom, zajmującym się w swoich badaniach historią Prus 

Joanna Szkolnicka
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Zachodnich. O wsparciu państwa dla kultury i nauki w świetle art. 96 Federal-
nej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach mówił dr Thomas Lindner z Berlina. 
Prelegent zaznaczył, iż prowadzenie badań nad historią Niemców w Europie 
Wschodniej jest zadaniem bardziej aktualnym niż kiedykolwiek, a za sprawą 
faktu, iż może się teraz odbywać we współpracy z partnerskimi instytucjami 
i badaczami z tej części Europy przestaje mieć ono wymiar jedynie zabiega-
nia o zachowanie pamięci, ale przyczynia się do budowania mostów między 
narodami i wspiera europejską integrację. Wolfgang Freyberg – pracownik 
Kulturzentrum Ostpreußen w Ellingen zapoznał słuchaczy z realizowanymi 
przez instytucję projektami dotyczącymi wspomnień świadków historii. Jeden 
z takich projektów polega na zbieraniu relacji dawnych olsztynian i kreowaniu 
na ich podstawie wspólnych miejsc pamięci. Kolejny referat wygłoszony przez 
dra Joachima Mähnerta z Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu dotyczył 
miejsc pamięci jako narzędzia metodycznego w pracy muzealników. Prele-
gent porównał muzea do „magazynów pamięci”, a dla uświadomienia sposo-
bu, w jaki placówki muzealne mogą się zmierzyć z tematem „miejsc pamięci” 
przywołał przykłady z własnej instytucji, w tym wystawę poświęconą „wilczym 
dzieciom” – małoletnim niemieckim sierotom, pozostawionym bez opieki na 
terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną. Następnie uczestnicy sesji zo-
stali przez dr Lothara Hyssa, dyrektora instytucji goszczącej - Muzeum Prus 
Zachodnich oraz jego zastępczynię Juttę Fethke oprowadzeni po wystawie stałej 
i czasowej muzeum (Spotkania z polsko-niemieckim krajobrazem kulturowym 
i Miejsca pamięci), dzięki czemu mogli się naocznie przekonać, w jaki sposób 
muzea tego rodzaju realizują w praktyce swoją misję zachowywania i przekazy-
wania pamięci. Przedostatni referat wygłoszony przez prof. dr hab. Winfrieda 
Haldera dotyczył koncepcji, rozwoju i perspektyw Domu Gerharta Hauptman-
na (Gerhart-Hauptmann-Haus) w Düsseldorfie – instytucji dokumentującej 
i upowszechniającej wiedzę o niemieckim dziedzictwie kulturowych w Europie 
Południowej i Wschodniej. Jak zauważył prelegent, Nadrenia-Westfalia została 
„zalana” największą liczbą uchodźców z terenów Prus Wschodnich, która to 
jeszcze uległa zwiększeniu wskutek napływu tzw. „późnych przesiedleńców”. 
Ostatni referat wygłosił prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg. Prelegent mówił 
w nim o działalności towarzystwa Historischer Verein für Ermland, któremu 
przewodniczy, a które bada przede wszystkim historię religijną Warmii. Prof. 
Bömelburg zaznaczył w swoim wystąpieniu m. in. fakt współpracy z polskimi 
instytucjami, w tym z olsztyńską fundacją „Borussia”. 

Sprawozdanie z sesji naukowej Historische Kommission...
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